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Pārcelta darba diena
Sakarā ar Latvijas valsts
svētkiem un pamatojoties uz
LR Darba likumu, Balvu novada
pašvaldībā 17.novembris ir noteikts par brīvdienu, savukārt 22. novembris būs darba diena.

Tiks pārbaudītas trauksmes sirēnas
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienests
informē,
ka 14.novembrī plkst.10.00 uz
3 minūtēm tiks iedarbinātas
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu
civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas ieslēgšanas kārtību un
tās darbību, kā arī konstatētu
bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā centrālā vadības
pults kārtībā.

Balvu novada zemniek,
uzņēmēj!

Pulcējas uz vēstures stundu

Lāčplēša dienā, 11.novembrī,
piemiņas vietā komunistiskā
genocīda upuriem Balvu stacijā,
uz vēstures stundu pulcējās Stacijas pamatskolas audzēkņi, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, Kubulu pagasta
pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts,
Balvu novada represēto biedrības
vadītāja Ārija Tihomirova un
citi interesenti, lai noklausītos
stāstījumu par Balvu dzelzsceļa
staciju un tās likteni dažādos
mūsu valsts vēstures posmos, kā
arī atklātu jaunizveidoto piemiņas
plāksni.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei I. Kaļvai Lāčplēša
diena saistās ar jauniešiem, no kuriem daudzi pat nebija pilngadīgi,
turklāt vāji bruņoti, bet stājās
pretī
Bermonta
pārspēkam,
par nabadzīgiem laukiem un
pilsētām, kuras pamazām uzplauka, par vienkāršiem ļaudīm,

kas, smagi strādājot, cēla Latviju,
par politiķiem, kuri mācījās veidot valsti laikos, kad pašas valsts
vēl īsti nebija. „Arī šobrīd Latvijai ne mazāk kā agrāk ir vajadzīgi
tādi cilvēki kā toreiz – drosmīgi
un godprātīgi, zinātkāri un strādāt
griboši, patiesi un dzimteni mīloši.
Lāčplēša diena ir atmodas sākums
Latvijas valstij, iedvesmas avots
vīrišķībai, Dzimtenes mīlestībai.
Dārgākā mūsu vērtība ir brīvība,”
teica I. Kaļva.
Pasākuma laikā Stacijas pamatskolas vēstures skolotāja
Zanda Arnicāne un Balvu Valsts
ģimnāzijas vēstures skolotāja
Irēna
Šaicāne
klātesošajiem
izklāstīja vēstures faktus par
Lāčplēša dienu, Kubulu pagastu,
staciju un tautā piedzīvotajām
represijām. Tika dziedātas patriotiskas latviešu dziesmas un, protams, pie pieminekļa nolikti sarkanbaltsarkanie ziedi un svecītes.

Pieminot latviešu tautas varoņus, tika atklāta arī renovētā piemiņas vieta un plāksne, kura vēsta, ka no Balvu stacijas 1949.g. aizvesti 634 cilvēki.
No Abrenes apriņķa 14.06.1941.g. deportēti 446 cilvēki. Bet no Viļakas
apriņķa 1949.g. deportēti 1696 cilvēki.

Šī gada 29.novembrī plkst.
19.00 Balvu novada pašvaldība
rīko
tradicionālo
pasākumu
„Zemnieku, uzņēmēju balle”,
kurā vairākās nominācijās tiks
godināti Balvu novada zemnieki
un uzņēmēji.
Dalības maksa personai EUR
12,00. Pieteikšanās novada pagastu pārvaldēs vai Ziemeļlatgales
Biznesa centrā.
Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Ieplāno, atnāc, atpūties un
baudi!

Sudrabkāzu balle

Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
un Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Mārtiņš Klušs iesvētīja jauno
piemiņas plāksni un aizlūdza par mūsu Latviju, mūsu novadu un ikvienu
no mums.

Valsts svētku pasākumi Balvu novadā

14. novembrī plkst.14.00 Latvijas valsts svētku priekšvakarā Bērzpils
pagasta centrā pie piemiņas zīmes Brīvības cīņu karavīriem pasākums
„Spēka zīmes Latvijai”. No sarkanbaltsarkanām svecītēm veidosim
spēka zīmes Latvijai. Aicinām ierasties ar svecītēm pagasta iedzīvotājus,
pašdarbības kolektīvus, Bērzpils vidusskolas skolēnus, citas pagasta
organizācijas un visus interesantus piedalīties pasākumā, būs arī brīvais
mikrofons - „Laba vēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā”.
15.novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts pasākums un Pateicības vakars Lazdulejas pagasta Saietu namā.
16.novembrī plkst.14.00 Baltinavas teātra „Pallādas” komēdija „Pareizo stidzine” (Pareizā taciņa) Vīksnas Tautas namā.
16.novembrī plkst.14.00 Teātra izrāde Monika Zīle „SAVEDĒJS”/Isnaudas tautas nama amatierteātris „Isnauda” Kubulu kultūras namā.
17.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku sarīkojums „Tautas laiks – mans
laiks” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Plkst. 22.00 deju vakars kopā ar
grupu „Vēja Runa”.
18.novembrī plkst.15.00 Valsts svētku koncertu Balvu pansionātā
sniedz Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvi.
18.novembrī plkst.14.00 Valsts svētku koncerts „Rakstu rakstus
rakstīdami” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Koncertā piedalās Tautas
nama vokālais ansamblis „Varbūt”, folkloras kopa „Egle” un kapela.
18.novembrī plkst.14.00 Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai
veltīta pēcpusdiena Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē.
22. novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums.
Nāciet visi klausīties brīnišķīgo Medņevas folkloras kopas „Egle” koncertu. Ieeja brīva.

Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
22.novembrī
notiks
Sudrabkāzu balle “Tavu sirdspukstu atbalsīs”.
Pārus, kuri laulību noslēguši
1989.gadā, aicinām pieteikties
pasākumam personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1, vai pa tālruņiem:
64507147; 29397765; 29411518
līdz 15.novembrim.

Informatīvs seminārs
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Balvu nodaļa
Balvos, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā
zālē 14. novembrī plkst. 10:00
rīko
informatīvo
semināru
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā „Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos””
par
Lauku attīstības programmas
aktualitātēm un pasākumiem.
Kontakttālrunis informācijai:
29103683, 64521058.

Informācija par NĪN
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem
paziņojuma
saņemšanai ir iespēja pieteikties
portālā www.epakalpojumi.lv.
Lai veicinātu nekustamā
īpašuma
nodokļa
savlaicīgu
nomaksu, nodokļa maksātājiem
ir
iespējams
pieteikties
atgādinājuma saņemšanai gan
e-pastā, gan īsziņā uz mobilo
tālruni. Arī šī pieteikšanās notiek
portālā www.epakalpojumi.lv.
Atgādinām,
ka
tuvojas
pēdējais šī gada samaksas termiņš
– 17.novembris!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Atklāj rekonstruēto Brīvības ielas posmu

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Novembris ir valsts svētku mēnesis, pasākumu svinēšanas laiks.
Šogad agrāk nekā citus gadus iesākām rīkot pasākumus šajā sakarā.
Aizvadītajā nedēļā Balvos notika visas Latvijas jaunsargu, mazpulku,
gaidu un skautu pasākums „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” divu dienu garumā, kura laikā notika atceres pasākums gan Bērzpilī, kur tika
atklāta piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem”, gan arī pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem jeb tautā dēvētā Staņislava.
Šis pasākums izvērtās par skaistu, emocionālu un patriotisku
sarīkojumu ar lāpu gājienu, uzrunām, ziedu nolikšanu pie pieminekļa,
kurā piedalījās gan jaunā paaudze, gan skolēni, gan jaunsargi un karavīri
no visas Latvijas, gan arī novada iedzīvotāji. Svinīgāku un spilgtāku to
padarīja daudzu ģenerāļu un pulkvežu, kā arī aizsardzības ministra
klātbūtne. Šāda veida patriotisks pasākums Balvos nebija bijis.
Bet svētku turpinājumā, kā ierasts, Latvijas valsts svētku priekšvakarā,
17.novembrī, notiks arī novada valsts svētku sarīkojums veltīts Latvijas
Republikas neatkarības proklamēšanas 96.gadadienai.
Svētku noskaņā tomēr gribu uzsvērt lietas, kas pēdējā laikā, it sevišķi
šogad, kļuvušas vēl aktuālākas.
Vēlētos izteikt pārdomas par patriotismu mūsu dzīvē. Patriotisms
nav tikai svētku svinēšana un pasākumu apmeklēšana. Patriotismam
būtu jābūt mūsu ikdienai, dzīves uztverei, dzīvesziņai, attieksmei vienam pret otru. Tam jāizpaužas savstarpējā sapratnē un attiecībās. Tas
stiprina sabiedrību un mūsu valsti, nodrošinot mieru. Būt patriotiem un
mīlēt savu valsti nozīmē mīlēt arī apkārtējo vidi, uzturēt to kārtībā. Arī
gādāt par sevi, saviem bērniem, savu ģimeni nozīmē patriotismu.
Šādās svētku reizēs īpaša pateicība visiem mūsu novada un valsts
iedzīvotājiem, darba veicējiem, kuri ar savu nesavtīgo, godīgo darbu
un attieksmi, maksājot nodokļus, ceļ gan savu labklājības līmeni, gan
vairo arī kopējo valsts bagātību. Samaksātie nodokļi – tā ir mūsu valsts
kopējā nauda, kas ir paredzēta un tiek izmantota valsts un pašvaldību
dažādu funkciju veikšanai, galvenokārt iekšējai un ārējai aizsardzībai,
sociālajiem pabalstiem, pensijām, arī administratīvajai pārvaldei. Tiem,
kuri izmanto dažāda veida pabalstus un nesteidzas strādāt oficiāli vai
uzsākt savu biznesu, jo uzskata, ka vieglāk ir saņemt pabalstus, vēlos
atgādināt, ka ikviens pabalsts ir cita cilvēka nopelnītā nauda, kurš
nodokļu veidā samaksā šo pabalstu tā saņēmējam. Tādēļ gribētos, lai
iedzīvotāji izmantotu visas iespējas, kuru mūsu zemē nemaz nav tik
maz. Ir daudzi uzņēmēji un zemnieki, kuri piedāvā darbu, bet bieži vien
nav apmierināti ar to, ka darbinieks neveic darbu kvalitatīvi un regulāri.
Daudziem iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem un jāpaļaujas vispirms uz
paša spēkiem, paša iniciatīvu.
Daudzreiz nav izpratnes arī par jēdzienu brīvība, kas tiek sajaukts
ar jēdzienu visatļautība. Brīvība ir katra paša izvēle darīt, bet, protams,
likuma ietvaros, darot labu citiem, nevis apzināti vai neapzināti kaitējot.
Brīvība ir jāsaprot kā iespēja realizēt sevi, savus talantus, ko daudzi ir
izmantojuši, bet daudzi arī nav. Atsevišķi cilvēki bieži vien gaida, lai kāds
darītu viņu vietā, lai labumi kristu no debesīm, lai pašvaldība vai kāds
cits viņa vietā maksātu par pakalpojumiem. Daudziem joprojām ir tāda
domāšana. Tādēļ es novēlu vismaz pārdomāt savas iespējas dzīvot tā,
lai tiktu dots labums ne tikai sev, bet arī apkārtējiem un valstij. Tad mūsu
dzīves līmenis noteikti pieaugs un valsts attīstīsies.
Pasaulē daudzviet ir nemieri, militārie konflikti un kari. Mēs paši
varēsim būt droši tad, kad mēs katrs līdz galam centīsimies būt patrioti, būsim stipri savā garā, nepieciešamības gadījumā nešauboties
aizstāvēsim savu ģimeni, novadu un valsti.

Lentu pārgriež (no kreisās)M.Ozoliņš, N.Dimitrijevs, A.Zaļaiskalns
4.novembrī Balvu pilsētā
svinīgi tika atklāts rekonstruētais
Brīvības ielas posms, kurš tika
īstenots
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
projekta
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 3 / I P I A /
VRAA/001 „Brīvības ielas posma
rekonstrukcija no Balvu pilsētas
administratīvās
robežas
līdz
Šķērsielai pie parka” ietvaros.
Svinīgo
atklāšanas
lentu
pārgrieza Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, SIA “Siltums
Jums” valdes priekšsēdētājs Māris
Ozoliņš un SIA “Limbažu ceļi”
valdes loceklis Andis Zaļaiskalns.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds
Dimitrijevs,
kā
arī
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva pateicās visiem,
kuri bija iesaistīti Brīvības ielas rekonstrukcijā - būvdarbu
veicējiem SIA “Siltums Jums”
valdes priekšsēdētājam Mārim
Ozoliņam un projekta vadītājam

Andrejam Zolotojam, kā arī valdes
loceklim Gatim Loginam, SIA
„Limbažu Ceļi” pārstāvim Andim
Zaļaiskalnam, būvdarbu vadītāja
palīgam Jānim Rumpem. SIA
„Polyroad” - ceļu būvuzraudzība
– Staņislavam Adamovičam un
p/a “San-tex” komunālinženierim
Aivaram Pugejam, kā arī autoruzraugam Uldim Dunduram.
Klātesošos ar priekšnesumiem
iepriecināja
Balvu
novada
pašvaldības iestādes, kuras atrodas uz šīs ielas - pirmsskolas
izglītības iestādes “Sienāzītis”,
Balvu Bērnu un jauniešu centra
audzēkņi, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošā vidusskolas
– Balvu muižas un Balvu Novada
muzeja kolektīvi.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva atzina,
ka īpašs prieks ir par to, ka līdz ar
renovēto ielu, ir izbūvēts pirmais
veloceliņš pilsētā: „Mazie un lieli
varēs braukt ar velosipēdiem,
skrituļot, jo šī pilsētas puse ir

BPVV izsludina konkursu par skolas logo
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola
(BPVV) izsludina konkursu skolas
logo izveidei. Konkursa dalībnieki
tiek aicināti pamatot savas idejas ar
zīmējumu un apraksta palīdzību.
Konkursā
aicināti
piedalīties
skolēni, vecāki, pedagogi un citas
ieinteresētās personas, kurām ir
idejas par skolas logo.
Logo jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam,
vizuāli un filozofiski viegli uztveram, kā arī viegli transformējamam
dažādās tehnikās un mērogos.
Konkursam
iesniedzams
grafikas tehnikā izpildīts logo
zīmējums un idejas apraksts, kā
dotais logo pēc autora domām
simbolizē
BPVV.
Darbam
jāpievieno informācija par autoru:
vārds, uzvārds, klase (skolēnam),
tālrunis.
Logo ar aprakstu līdz 2014.
gada 8.decembrim jāiesniedz

personīgi skolas direktorei, direktores vietniecei audzināšanas
jomā vai arī sūtot pa pastu uz
adresi: BPVV, BALVI, Vidzmes iela
24, LV-4500. Darbs jāievieto A4
aploksnē, uz kuras jānorāda „Skolas LOGO konkursam”. Tālrunis
informācijai: 28613436.
Konkursa mērķis ir izstrādāt
BPVV zīmolu - skolas logo, lai
veicinātu skolas atpazīstamību,
vienotu vizuālo tēlu. Iesaistīt
skolēnus, vecākus, skolotājus un
citas ieinteresētās personas logo
veidošanas radošajā procesā.
Konkursā drīkst piedalīties
ikviens skolēns, vecāks, skolotājas
un citas ieinteresētās personas,
kam ir idejas par skolas logo zīmi
un kas vēlas paust savas domas
par to, kādam jābūt BPVV logo.
Konkursa darbs iesniedzams
uz A4 formāta lapas grafikas
tehnikā izpildīts logo zīmējums
un idejas apraksts, kurā būtu

izklāstīts, kā dotais zīmols pēc autora domām simbolizētu BPVV.
Konkursa darbam pievienojama
informācija par darba autoru:
vārds, uzvārds, klase.
Konkursa žūrija: BPVV direktore, vizuālās mākslas skolotāja,
profesionālās un mākslas MK
vadītāja, izglītojamo pašpārvaldes
prezidente, skolas padomes
pārstāvis.
Konkursam iesūtītos darbus apkopos. Visi žūrijas locekļi
iepazīsies ar iesniegtajiem darbiem. Žūrijas locekļi apspriešanai
un izvērtēšanai izvēlēsies piecus,
viņuprāt, atbilstošākos, no kuriem
tiks izvēlts viens vispiemērotākais.
Konkursa
rezultāti
tiks
publicēti skolas mājas lapā līdz 19.
decembrim.
Konkursa uzvarētājs saņems
pārsteiguma balvu.

Līdz 2014.gada 15.novembrim
vēl var pieteikties pārejas posma
valsts atbalstam par zīdītājgovīm,
iesniedzot iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
Atbalstu var saņemt par šādām
zīdītājgovīm:
•
gaļas šķirnes zīdītājgovi
vai
zīdītājgovi,
kas
iegūta
krustojumā ar gaļas šķirnes
dzīvnieku;
•
govi, ja to neslauc, bet
izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Šveices,
Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā
u.c. šķirnes);
•
telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi
astoņu mēnešu vecumu.
Atbalsta saņemšanas nosa-

cījumi:
•
dzīvniekus
reģistrē,
apzīmē (20 dienu laikā pēc
piedzimšanas un pirms tas
atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri sniedz
informāciju normatīvos aktos
paredzētā kārtībā;
•
lauksaimnieks
LDC
deklarē šo noteikumu 62.punktā
minētās govis un telītes kā
zīdītājgovis
vai
telītes
kā
potenciālās zīdītājgovis pirms
šo noteikumu 63.2.apakšpunktā
minētā iesnieguma iesniegšanas
LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē;
•
2014.gadā no 15.maija
līdz 15.novembrim ir iesniegts
iesniegums
LAD
reģionālajā

lauksaimniecības pārvaldē;
•
iesniegumā PPVA par
zīdītājgovīm saņemšanai 2014.
gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no
kopējā maksājumam pieteikto
dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā
(kopējo maksājumam pieteikto
dzīvnieku skaitu veido papildu
valsts tiešajam maksājumam par
zīdītājgovīm pieteiktās govis un
teles). Maksājumam pieteikto
telīšu skaits nedrīkst pārsniegt
40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita;
•
saglabā
ganāmpulkā
iesniegumā norādīto dzīvnieku
skaitu un to proporciju vismaz
sešus mēnešus pēc iesnieguma
iesniegšanas dienas.

Bibliotēkas grāmatplaukts Tavā
Svarīga informācija lauksaimniekiem
mobilajā tālrunī!

Balvu
reģiona
publisko
bibliotēku lietotājiem elektroniskais kopkatalogs, kopš 1.novembra ir pieejams arī mobilajās
ierīcēs!
Izmantojot viedtālruni vai
planšetdatoru, informācija par
bibliotēkās esošajiem izdevumiem un savu bibliotēkas kontu ir
viegli un ērti pārskatāma.
Mobilā versija lietotājiem
dod iespēju ne tikai mobilajai ierīcei piemērotā saskarnē
veikt meklēšanu katalogā un
pasūtīt izvēlēto izdevumu, bet
autorizētajiem lietotājiem piekļūt
savam kontam un pieteikt izsnieguma termiņa pagarinājumu.
Automātiska klienta ierīces
veida noteikšana notiek vai nu

ievadot kataloga adresi:
www.balvi.biblioteka.lv/alise
vai noskenējot QR kodu:

Izmēģiniet kataloga mobilo
versiju!

sakārtota – gan Raiņa, gan Pilsoņu,
gan arī Brīvības ielas posms.”
Darbus pie Brīvības ielas rekonstrukcijas SIA “Siltums Jums”
uzsāka 2013.gada maijā. Šajā laikā
būvuzņēmējs veicis ielas seguma
rekonstrukciju, ūdensvada rekonstrukciju un pagarināšanu, lietus
notekūdeņu kanalizācijas rekonstrukciju, sadzīves kanalizācijas
rekonstrukciju, elektronisko sakaru tīklu un ielu apgaismojuma
rekonstrukciju, kā arī izbūvējis
Balvos pirmo apvienoto velo –
gājēju celiņu no pilsētas robežas
līdz bankas “Citadele” filiālei.
Ielas rekonstrukcijas būvdarbi
izmaksāja aptuveni 2,8 miljonus
eiro. Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums aptuveni 340
tūkstoši eiro. Autoruzraudzība, ko
veica a/s “Ceļu inženieri” – 6800
eiro, bet būvuzraudzība, ko veica
SIA “Polyroad”, izmaksāja 28752
eiro.
Projekta „Brīvības ielas posma
rekonstrukcija no Balvu pilsētas
administratīvās
robežas
līdz
Šķērsielai pie parka” sevī iekļauj
trīs
objektu
rekonstrukciju:
Brīvības ielas posma rekonstrukciju, rekonstruēts posms no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Šķērsielai pie parka; Liepu ielas posma rekonstrukciju, šobrīd
vēl notiek rekonstrukcijas darbi;
Ceļa Gobusala – Guznava posma
rekonstrukciju, kur rekonstruēts
asfaltētais ceļa posms.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 3 283 029,90.
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Saņems Atzinības rakstus
Novembris ir laiks, kad mēs
godinām tos, kuri pašaizliedzīgi
un varonīgi nosargāja Latvijas
valsts neatkarību tālajā 1919.gadā,
laiks, kad svinam valsts svētkus.
Tradicionāli arī Balvu novada
pašvaldība šajos svētkos godina
tos Balvu novada iedzīvotājus, kuri
ar savu darbu snieguši ieguldījumu
novada attīstībā, izglītības un
kultūras jomā, sociālajā sfērā un
citās nozīmīgās jomās.
Lai
izteiktu
pateicību,
17.novembrī
valsts
svētku
sarīkojumā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā ar Balvu novada Domes Atzinības rakstiem
tiks apbalvoti sekojoši novada
iedzīvotāji:
AIGARS
SERVIDOVS
–
Šogad aprit 20 gadi kā ar Aigara
izstrādāto un ieviesto komunālo
pakalpojumu
aprēķinu
programmu tiek veikti komunālo
maksājumu aprēķini Balvu pilsētā.
Vēl Aigars daudziem zināms kā
bijušā Balvu rajona reģionālā datorcentra vadītājs.
VITALIJS PETROVS – Kubulu
pagasta pārvaldes traktorists. Ilgus gadus strādājis padomju
saimniecība “Balvi” par traktoristu. Uzticēto darbu veic ar lielu
atbildību. Atsaucīgs. Uzticēto
traktortehniku remontē un uztur
kārtībā kā priekš sevis.

INITA PUŠPURE – Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece un bāriņtiesas locekle
Balvu pagasta teritorijā. Inita ir
profesionāle savā darbā ar augstu atbildības sajūtu, precizitāti,
godīgumu, vienmēr atsaucīga,
izpalīdzīga,
labprāt
dalās
savā pieredzē un zināšanās
ar pārējiem kolēģiem. Piemīt
pozitīva attieksme pret dzīvi
un līdzcilvēkiem, sirdsgudrība
un cieņa pret klientu, viņa ir
empātiska un laipna pret ikvienu.
Inita aktīvi piedalās arī novada
sabiedriskajā dzīvē. Vienmēr tur
godā ģimeniskas vērtības.

VALENTĪNS ĶIKUTS – 30
darba gadus nostrādājis kā Valsts
Tehniskās uzraudzības inspekcijas Balvu nodaļas vadītājs. Aktīvs,
sabiedrisks darbinieks. Ilggadējs
Balvu rajona lauksaimniecības
pārvaldes arodbiedrības komitejas loceklis. Bijis arī Balvu pilsētas
Domes deputāts.

ANITA STRAPCĀNE – Balvu
Kultūras un atpūtas centra direktore kopš 2007.gada. Anitai
piemīt augsta atbildības sajūta,
uz viņu vienmēr var paļauties.
Anita rūpējas ne tikai par sava
„nama” vidi un reputāciju, bet
vienmēr domā arī par savu kuplo
darbinieku saimi. „Īstais cilvēks
īstajā vietā”, tā par Anitu saka viņas
kolēģi.

AIGARS NOVIKS – Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas amatu mācības un
profesionālās izglītības skolotājs.
Katru gadu viņa vadībā zēni
izstrādā ļoti kvalitatīvus diplomdarbus, audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas valsts mājsaimniecības olimpiādēs. Viņa paša
veidotie darbi citus priecē
gan Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā, gan
Balvu pilsētā.

TERĒZIJA LOČMELE – Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas lietvede, šajā amatā
strādā jau 20 gadus. Terēzija
darba pienākumus veic ar augstu
atbildības sajūtu, ļoti profesionāli,
akurāti un saprotami. Viņas darba
ieguldījums skolas izglītības programmu akreditācijas procesa
laikā tika novērtēts ar augstāko
vērtējumu.

PĒTERIS KORKLIS – Krišjāņu
pagasta pārvaldes Komunālās
saimniecības speciālists. Pašvaldības darbā strādājis daudzus
gadus. Ir bijis Tautas Deputātu
padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un arī pagasta padomes
deputāts. Papildus tiešajiem
darba pienākumiem, pilda inventarizācijas komisijas, dzīvojamo
un nedzīvojamo telpu komisijas, pamatlīdzekļu un mazvērtīgā
inventāra norakstīšanas komisijas
un cenu izvērtēšanas komisijas
locekļa pienākumus, kā arī saimnieko zemnieku saimniecībā
“Māliņi”.

DZINTRA PIPCĀNE – 20 darba gadus strādā Vīksnas pagasta
pārvaldē par lietvedi. Dzintra ir
darbinieks ar augstu atbildības
sajūtu un darba kvalitāti. Arvien
pilnveido savas zināšanas un prasmes, veic ne tikai savus tiešos
darba pienākumus, bet allaž ir
gatava uzņemties arī papildus
darbus. Prot risināt dažādas darba
situācijas, ir darbinieks, uz kuru
vienmēr var paļauties.

PĒTERIS ERTMANIS ilggadējs
autobusa vadītājs SIA “Balvu autotransports”. Pēteris ir atbildīgs
pret savu darbu un darba devēju.
Darba uzdevumi paveikti precīzi,
savlaicīgi un ar lielu pienākuma
apziņu. Savas pilsētas un novada
īsts patriots.

ANNA LAIZĀNE – Sociālā dienesta
Sociālo
pakalpojumu
nodaļas vadītāja. Viņas ikdiena
saistīta ar nemitīgām rūpēm par
invalīdu un pensijas vecuma
cilvēku dzīves kvalitāti. Arī projekta “Samariešu atbalsts mājās”
pakalpojuma ieviešanā galvenās
rūpes gūlās uz Annas pleciem. Vēl
viņas ikdienas darba pienākumos
ietilpst “Dienas centra” darba
uzraudzība, tehnisko palīglīdzekļu
izsniegšana un jautājumu risināšana par ievietošanu ilgstošās
aprūpes iestādēs.

JOLANTA DUNDENICE –
Bērzpils vidusskolas skolotāja,
māksliniece, tautas daiļamata
meistare. Skolotāja strādā ar
aizrautību, prot ieinteresēt un aizraut skolēnus, iegulda lielu darbu
skolas estētiskajā noformēšanā,
piedalās novada pasākumos
un projektos, rīko savu darbu
izstādes gan novadā, gan ārpus
tā robežām, popularizē tautas
kultūrvēsturisko mantojumu novada un valsts līmenī, uzņem
ciemiņus savā darbnīcā un vada
ekskursijas.

ILONA DZENE – Tilžas internātpamatskolas direktora vietniece mācību darbā. Daudzi jo
daudzi skolas bērni ir smēlušies
skolotājas sirdssiltumu un ir
paņēmuši ceļamaizi arī tālākai
dzīvei. Skolēni Ilonu sauc par
savu otro mammu. Pašlaik Ilona sākumskolas bērniem māca
sociālās zinības un rokdarbus, izmantojot daudzpusīgas, radošas
mācību metodes.

INTA KRAVALE – Balvu novada
pašvaldības
aģentūrā
“SAN- TEX” par apzaļumošanas
un
labiekārtošanas
nozares
strādnieci – sētnieci strādā jau 11
gadus. Pēc labākās sirdsapziņas
veic sev uzticētos pienākumus.
Nekad nav nepieciešams atgādināt par veicamajiem darbiem
un to kvalitāti. Vislabākās atsauksmes no daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem.

INESE DAUKSTE – Tilžas
internātpamatskolas
skolotāja,
kura daudz sava darba ieguldījusi
audzēkņu personības izaugsmē,
bijusi mīļa audzinātāja saviem
skolēniem. Pašlaik Inese skolā
aktīvi vada sākumskolas metodisko komisiju un pasniedz
interesantas, radošas mācību
stundas gan latviešu valodā, gan
dabaszinībās. Vēl Inese vada
dramatiskās nodarbības skolā,
Tilžas kultūras namā, Vectilžas
pagastā un darbojas arī Balvu
teātra studijā.

NADEŽDA ALEKSEJEVA –
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības ārste terapijas nodaļā.
41 gadu ārste veltījusi Balvu puses pacientu ārstēšanai. Darba
gaitas uzsākusi Viļakas slimnīcā
1973.gadā. No 1991.gada ir bijusi
galvenā ārsta vietniece un ārste
infektoloģe Balvu slimnīcā.

Sveicam un lepojamies
ar mūsu novada ļaudīm!

Pērc un atbalsti vietējo!

MARINA TARANUHA – Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
procedūru māsa ķirurģijas nodaļā.
39 gadus māsiņa ir nostrādājusi
ķirurģijas nodaļā, dāvājot pacientiem savu rūpību un iejūtību.

IMANTA SERDĀNE – Balvu
novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas vadītāja. Imanta ir ilggadējs pašvaldības darbinieks ar augstu atbildības sajūtu,
precizitāti un stingrību, bet tai
pašā laikā vienmēr ir sirsnīga un
laipna.

AS „Balvu maiznieks” veikalā
Liepu ielā 3, Balvos katru dienu piedāvā saviem pircējiem
svaigi ceptu maizi, konditorejas
izstrādājumus.
Mēs cienām savus pircējus un
mums ir ļoti svarīgs katra klienta
izteiktais vērtējums. Vai tas būtu
pozitīvs vai negatīvs, bet mēs
ņemam to vērā, tas dot mums

iespēju uzlabot savu darbību. Par
to paldies!
AS „Balvu maiznieks” katru
piektdienu savā veikalā Liepu
ielā 3 rīko pircēju dienu. Jūs gaida
iespaidīgas atlaides, degustācijas,
momentloterijas (iepērkoties par
vismaz 7.00 EUR un vairāk).
Lai labi garšo!
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Pasākuma „Latviešu karavīrs laikmeta griežos” laikā Bērzpilī atklāj piemiņas vietu

Jo īpaši saviļņojošs bija atklāšanas pasākuma noslēgums, kad, skanot
dziesmai „Div' dūjiņas gaisā skrēja”, brīvībā tika palaisti balti baloži.

Bērzpils pagasta ļaudīm 7.novembris paliks atmiņā ar to, ka šajā dienā ar skaistu un svinīgu ceremoniju tika atklāta
piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa (LKO) kavalieriem”, kurā iekalti to
varoņu vārdi, kuri cīnījušies par mūsu dzimteni.
Aizvadītās nedēļas beigās
– 7.novembrī Balvu pilsētā, novada skolās un Bērzpils pagastā
bija vērojams liels jauniešu
pieplūdums, jo notika pasākums
„Latviešu
karavīrs
laikmeta
griežos”, kurā piedalījās vairāk
nekā 300 dalībnieki no dažādām
Latvijas jaunatnes organizācijām
– no Jaunsardzes, biedrības „Latvijas mazpulki”, biedrības „Latvijas
skauti un gaidas”, „Vanadzēni”, kā
arī Balvu novada skolu jaunieši.
Pasākums iesākās jau 6.novembra vakarā, kad tika formētas
jauniešu komandas un notika dalībnieku sadraudzības
pasākums. Savukārt 7.novembrī
biedrības
„Latvijas
ģenerāļu

klubs” pārstāvji tikās ar novada
skolu jaunatni, lai kopīgi locītu
sarkanbaltsarkanās
lentītes.
Tajā pašā laikā jauniešu komandas pulcējās Balvos, kur notika
orientēšanās ar kontrolpunktiem,
kur pie Balvu evaņģēliski luteriskās
baznīcas notika kociņu stādīšana,
bet pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra bija aplūkojama Zemessardzes ieroču un ekipējuma
izstāde. Aizraujoša un izzinoša
bija arī pasākuma atklāšana Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, kā arī
svinīgais lāpu gājiens un atceres
pasākums pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem. Viens no pasākuma
centrālajiem notikumiem bija

piemiņas vietas atklāšana Bērzpils
pagastā.
Pasākumu rīkoja Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centrs, biedrība
„Latvijas ģenerāļu klubs” un Balvu novada pašvaldība. Atbalstīja
Nacionālie
bruņotie
spēki,
Zemessardzes 31. aizsardzības no
masveida iznīcināšanas ieročiem
bataljona 1. kājnieku rota, Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons un Nacionālo bruņoto spēku
Kājnieku skola. Pasākuma sponsori Rīgas brīvostas pārvalde, SIA
„ITERA Latvija” un biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā”. Sadarbības
partneri Latvijas Skautu un gaidu
centrālā organizācija, biedrība
„Latvijas mazpulki”.

Piemiņas vietas atklāšanā piedalījās arī Mārtužu ģimene. Helēna Mārtuža
(3. no kreisās), LKO ieguvēja Ludviga Topeca mazmeita, ir lepna un
pagodināta par to, ka Bērzpilī izveidota šāda piemiņas vieta par godu
L.Topecam un citiem LKO kavalieriem.

Par pasākumu „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” balveniešiem atgādinās
iestādītās kalnu priedītes pie Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas. Savukārt
Balvu novada pašvaldībai to atcerēties ļaus arī no biedrības „Latvijas
Ģenerāļu klubs” valdes priekšsēdētāja Gaida Andreja Zeibota saņemtā
simboliskā lejkanna, ko pēc kociņu stādīšanas saņēma Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns.

Piemiņas vietu Bērzpilī atklāja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Lāčplēša kara
ordeņa kavaliera Ludviga Topeca mazmazmazdēls,
Aizsardzības akadēmijas Sauszemes spēku militārās
vadības 4.kursa kadets Mārtiņš Mārtužs un NBS
komandiera vietnieks ģenerālmajors Juris Zeibārts
(attēlā), kurš dabā tumšo novembra mēnesi raksturo
kā gaišu mūsu tautas vēsturē: „Novembris saistās
ar vārdu brīvība. Bet brīvība ir jāizcīna, jānotur,
jānosargā. Šodien mēs neatklājam piemiņas vietu, mēs
atklājam kaut ko vairāk - tas ir akmens mūsu drošības
mūrī. Un drošība nav tikai karavīri ar ieročiem, tas ir
katrs mēs pats savā sirdī vispirms. Mums ir jāatceras,
ka šī zeme ir tikai viena, neviens šo zemi neaizstāvēs,
labāku nepadarīs, kā tikai mēs. Ir viens karogs zem,
kura ir vērts cīnīties un tikai viena zeme, par kuru ir
vērts cīnīties – mūsu karogs un mūsu zeme.”

Piemiņas vietas izveides iniciators ir Pēteris Ziemelis, kurš
uzsvēra, ka Latgalei neviens brīvību neatnesa un neiedeva. Latgales vīri cīnījās un izcīnīja savas valsts, sava novada un sava pagasta brīvību. „Šādas piemiņas vietas ir
nepieciešamība, jo, pētot brīvības cīnu vēsturi, redzams,
ka par Latgales kaujām, kur tika izcīnītas pēdējās
svarīgākās uzvaras, nav daudz informācijas,” pastāstīja
P.Ziemelis piebilzdams, ka ideja par piemiņas plāksnes
uzstādīšanu Bērzpilī radās pirms diviem gadiem, kad
Limbažos pēc viņa iniciatīvas tika uzstādīta piemiņas
plāksne pirmajam Latvijas armijas virspavēlniekam
Dāvidam Sīmansonam.
Valsts svētku pasākuma laikā 17.novembrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā Pēterim Ziemelim tiks pasniegts Balvu
novada Domes Pateicības raksts par izrādīto iniciatīvu
Bērzpils pagasta Lāčplēša kara ordeņa kavalieru
apzināšanā un piemiņas vietas izveidošanā.

Patriotisko pasākumu Balvu Kultūras un atpūtas centrā ar savu klātbūtni
pagodināja aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis (2.no kreisās), kurš
uzsvēra nepieciešamību jauniešiem izprast mūsdienu politisko un drošības
situāciju, jo viņi būs tie, kas turpmāk veidos mūsu valsts likteni un aizstāvēs
mūsu vērtības. „Pēc Ukrainas krīzes mēs redzam, ka mūsu pasaule, par kuru
jūs būsiet atbildīgi, nebūs tik droša un stabila, kādu mēs bijām to redzējuši
pēdējo divdesmit gadu laikā. Tādēļ jo īpaši svarīgi ir tas, ka jūsos ir drosme
un jūs izvēlaties būt patrioti,” sacīja R. Vējonis.
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NBS karavīri (no kreisās): seržants Andrejs Vīcups, štāba virsseržants Aivars Dzenis, kapteinis
Dainis Pušpurs, pulkvežleitnants Māris Simsons dalījās pieredzē par starptautiskajās misijās
Biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvji paneļdiskusijas laikā atklāja, kā var kļūt par ģenerāli, pieredzēto, atbildēja uz jautājumiem par to, kādām īpašībām jāpiemīt kareivim, par ko tie ir
kādas lietas tie krāj, kādi priekšmeti skolas laikā ir patikuši vislabāk. Interesanti, ka vairākums sapņojuši kļūt bērnībā un par to, kā pārvarēt bailes. Interesants bija seržanta A.Vīcupa teiktais,
minēja tādus priekšmetus kā matemātika, fizika, ģeogrāfija un citus.
ka bailes ir kā dzīvnieks, kurš prasa ēst. Nedodiet ēst, lai bailes neattīstās.

Izstādē pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tika aplūkots, kā arī pielaikots Zemessardzes
ekipējums.

Svinīgajā lāpu gājienā un atceres pasākumā pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem Bērni un jaunieši ar aizrautību aplūkoja Zemessardzes ieroču klāstu.
karavīriem, nododot pasākuma simbolisko lāpu, kura gadu atradās Balvu novadā, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vēlēja, lai Lāčplēša diena un valsts svētki vienmēr
būtu tikpat patriotiski, gaiši un izzinoši kā visa šī pasākuma diena.

Pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem pulcējās bērni un jaunieši gan no Orientēšanās sacensību laikā jauniešu komandām nācās veikt dažādus pārbaudījumus, kur
Balvu novada, gan kaimiņu, gan arī tālākiem Latvijas novadiem.
nozīmīga loma ir arī komandas darbam.
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Balvu Kultūras un atpūtas centram – 60!
Gatavojoties Balvu Kultūras un
atpūtas centra 60 gadu jubilejai,
kura tiks atzīmēta šī gada decembra nogalē, caur faktiem un atmiņu
stāstiem turpinām iepazīt mūsu
namu.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
strādā vairāk nekā 40 gadus
Vaira Resne un Ilga Oplucāne
ir Balvu Kultūras un atpūtas
centra ilggadējās darbinieces,
kuras joprojām nav zaudējušas
radošumu, iedvesmu un turpina
veidot novada kultūras dzīvi.
Ilga Oplucāne pa šīs ēkas
kāpnēm staigā jau 45 gadus.
Sākumā kā pulciņu dalībniece,
gadu kā bibliotekāre, jo kultūras
namā nebija vakances, tad bijusi
visos amatos kultūras namā.
Savukārt Vaira Resne toreiz
dēvētajā Balvu rajona kultūras
namā sāka strādāt 1972.gada
1.septembrī, kad direktore Rūta
Baranova Vairu pieņēma darbā par
instruktori un bērnu dramatiskā
kolektīva vadītāju. Vaira tikko bija
iestājusies toreizējā J.Vītola Latvijas valsts Konservatorijas Teātra
fakultātē, lai neklātienē mācītos
režiju, tādēļ arī vispiemērotākais
darbs bija kultūras namā.
Tuvojoties Balvu Kultūras un
atpūtas centra 60 gadu jubilejai, kultūras darbiniecēm jautāju
par šajos gados piedzīvoto un
pārdzīvoto.
Ar ko jums saistās Balvu
Kultūras un atpūtas centrs?
I.: Ar vietu, kur tiek pavadīts
lielākais manas dzīves laiks. Ar
interesantiem cilvēkiem, kurus te
esmu satikusi un satieku joprojām.
V.: Kultūras nams saistās ar
šeit nodzīvoto dzīvi. Ar prieku,
gandarījuma sajūtu, radošiem
meklējumiem,
neveiksmēm,
izraudātām asarām, brīnišķīgiem
un
interesantiem
cilvēkiem,
bezgalīgiem
mēģinājumiem,
sarunām pie kamīna, tērpu
šūšanu, aktieru stāstītiem sapņiem
pirms pirmizrādes, dziedātām
dziesmām,
kamīnā
ceptiem
kartupeļiem, katra rīta lūgšanām
pirms darba dienas, ķiršu
ziedēšanas laiku, bailēm, nogurumu, cerībām, pilnām skatītāju
zālēm,
aplausiem,
ziediem,
laimes sajūtu, atbildības sajūtu,
nākotnes cerībām.
Vai atceraties to brīdi, kad pirmo reizi ienācāt Balvu Kultūras
un atpūtas centra ēkā?
V.: Mācījos 7.klasē, dzīvojām
Viļakā. Balvos toreizējais Drāmas
teātris viesojās ar izrādi „Zelta
puisēns”, kurā spēlēja mana mīļākā
aktrise Antra Liedskalniņa. Braucu
izrādi skatīties un pirmo reizi biju
kultūras namā. Tas bija pirms 50
gadiem. Vēlāk pārcēlāmies dzīvot
Balvos. Katru rītu ejot uz skolu,
domās sasveicinājos ar kultūras
namu. Man tā bija īpaša ēka, jo te
bija skatuve un bija iespējams tāds
brīnums kā teātra izrāde.
I.: Mācījos 6.klasē un nācu
uz konkursu, lai pieteiktos bērnu
dramatiskajā pulciņā pie režisores
Annas Arnicānes. Uzņēma, pat
uzticēja Sūnu vecenītes lomu.
1970.gada janvārī bija pirmizrāde
lugai „Pie Sūnu vecīša”. Vecītis
bija mans klasesbiedrs Uldis
Sprudzāns. Vēl apmeklēju baleta

pulciņu, jauniešu deju kolektīvu,
svētdienās nācu uz organizētajiem
„bērnu rītiem”. Bet teātra māksla
mani uzrunāja visvairāk.
Jūsuprāt, kā nams ir mainījies
gadu gaitā?
V.: Tāpat kā mainījusies
dzīve, ir mainījies arī nams. Citas vērtības, pilnīgi cita ideoloģija.
Vairs nesauc uz pārrunām uz partiju komiteju, neaizliedz izrādes,
nesaka, kāds repertuārs vajadzīgs.
Bet šeit vienmēr strādājuši
talantīgi,
interesanti
cilvēki,
kas prot daudzus darbus. Tikpat kā nav mainījies pasākumu
sagatavošanas periods, tikai tehnika kļuvusi mūsdienīgāka.
Gandrīz visus gadus, ar nelieliem izņēmumiem, kultūras namā
ir bijis labs un draudzīgs kolektīvs,
kad visi viens otram gājuši palīgā,
kad ir sapņots un fantazēts par
darāmajiem darbiem, kad neviens
neskatās pulkstenī, ka darba diena
sen jau beigusies, bet darāmā vēl
daudz.
Kad atnācu strādāt, teātrim nebija sava kaktiņa, kur apmesties,
t.i. atsevišķas savas telpas. Tagad,
kopīgiem spēkiem strādājot, ir
kamīna zāle, mazā teātra zāle,
dekorāciju šķūnis un tērpu noliktava.
I.: Esmu strādājusi pie 9
kultūras nama direktoriem, arī
pati līdz rajona kultūras nama
likvidācijai piecus gadus biju direktore. Katrs iestādes vadītājs
ienes savu vērtību sistēmu, nosaka
darba ritmu, prioritātes.
Kādas ir jūsu spilgtākās
atmiņas no nostrādātā laika un
atpūtas brīžiem kultūras namā?
I.: Vislielākais radošais un organizatoriskais darbs ir jāiegulda
brīvdabas pasākumos – savā
darba mūžā esmu bijusi režisore
14 dažādiem Dziesmu un deju
svētkiem. To norise ir sagādājusi
gandarījumu. Spilgts notikums
manā radošajā biogrāfijā ir pasaules latviešu 3x3 nometne
Viļakā,
pieminekļa
Latgales
partizānu
pulka
kritušajiem
karavīriem atklāšanas pasākums
1993.gadā, patīkamas atmiņas ir
par Balvu pilsētas dzimšanas dienu svinībām februārī, jo vienmēr
esmu bijusi pilsētas patriote. Ļoti
esmu priecājusies par savu runas
prasmes pulciņa bērnu sasniegumiem skatuves runas konkursos,
par kopīgiem dzejas uzvedumu
iestudējumiem. Esmu strādājusi
un izbaudījusi Ingas Gailes, Annas Auziņas, Andreja Eglīša, Gunta
Bojāra, Imanta Ziedoņa, Ilmāra
Šlāpina dzeju. Tā ir īpaša, burvīga
pasaule.
V.: Atmiņu un spilgtu notikumu tik daudz, ka varētu grāmatu
rakstīt. Sevišķi tas attiecas uz pirmajiem gadiem, kad kolektīvā visi
bijām gados jauni. Mēģinājumi
beidzās vēlu, reizēm 2 naktī.
Kultūras namā nakts vidū varēja
sastapt daudzus mākslinieciski
noskaņotus balveniešus. Daudzi

No kreisās: Vaira Resne, Agris Grāmatiņš, Rūta Baranova, Maruta Castrova, Ilga Oplucāne, Modris Teilāns kultūras nama 55 gadu jubilejā.
kolektīvi mēģināja, tapa pirmās
diskotēkas.
Kad iestudējām Šillera ”Mariju Stjuarti”, visa skatuve un lielā
zāle bija pārvērsta par galdnieku
un šūšanas darbnīcu. Darbs
varēja sākties vakarā, kad katrs
no aktieriem bija beidzis darbu
savā darbavietā. Tika gatavotas
dekorācijas un podesti, meitenes
uz vairākām šujmašīnām šuva
grīdas paklājus un skatuves prospektus, kur viens gabals bija no
120 m auduma, arī tērpus izrādei.
Ienāca viens Balvu biznesmenis,
ieraudzīja šo mūsu „darbnīcu” un
jautāja: „Kas jums par to būs?”. Es
atbildēju: „Izrāde”. „Un viss?” viņš
nogrozīja galvu, ilgi sēdēja, uz to
visu noskatījās un tā arī nesaprata, kāpēc tik daudz cilvēku savā
brīvajā laikā vienkārši nāk strādāt.
Tuvojās
pirmizrāde
„Dziesmiņa par mīlestību un
skumjām”, bet 2 aktierus ielika
cietumā. Neatceros, ko viņi bija
sadarījuši, bet zinu, ka gāju pie
policijas priekšnieka biedra Štolca,
raudāju viņa kabinetā un lūdzu,
lai izlaiž aktierus uz pirmizrādi. 2
stundas pirms izrādes man šos aktierus „izsniedza”, bet pēc izrādes
viņi bija jāaizved atpakaļ.
Gribas
pieminēt
tādus
pasākumus
kā
12.republikas
amatierteātru salidojums, kad 3
dienās tika nospēlētas 86 izrādes
un Balvos ieradās 1500 dalībnieku
no visas Latvijas. Garīgās mūzikas
svētki „Mirklis mūžības”, kam bija
ļoti intensīvs sagatavošanās periods, kad uzzināju un sapratu ļoti
daudz jaunu lietu.
Bet visskaistākais notikums
bija, kad varējām iesākt teātra
simtgadi ar Svēto Misi kultūras
namā. Milzīga pateicība par to
prāvestam Jānim Bārtulim. Tika
iesvētīts arī teātra karogs. Pēc tam
stādījām ķiršu dārzu.
Kurš periods Kultūras namā
bijis vissmagākais?
V.: Smagi ir bijuši tikai tie laiki,
kad notika lielas pārmaiņas. Kad
no rajona kultūras nama vajadzēja
pāriet pilsētas pakļautībā. Namā
palika tikai pāris darbinieku,
teātrim vairs nevajadzēja braukt
viesizrādēs pa rajona kultūras

namiem, kur es pārzināju katru
naglu uz skatuves, lai varētu
nostiprināt
dekorācijas.
Bija
jāsāk strādāt pa jaunam, tāpēc
mācījāmies aktiermeistarību, lai
izrādēm būtu augstāka kvalitāte.
Grūts ir bijis tas periods, kad
daudzus gadus audzināti, ļoti
labi aktieri bija spiesti aiziet no
Balviem, jo pietrūka darba. Smagi
ir arī tad, kad gadu vai divus esi
strādājis, bet darbs gala rezultātā
nav izdevies. Arī tā ir bijis. Tad
ieguvums ir tikai aktieru izaugsme,
bet skatītājiem tas netiek parādīts.
I.: Tie vienmēr ir bijuši remontu laiki. Nav savu telpu un
ir aukstums, putekļi, meistaru
neizdarības. Esmu pārdzīvojusi
trīs remontus, un tas nebija nekas viegls. Paralēli strādājām visās
lielajās organizāciju zālēs – KUK,
SCO, Elektrotīklos, Lauktehnikā.
Kādēļ strādājat tieši kultūras
jomā?
I.: Es nezinu. Tā sagadījās.
Skolas gados saistīja literatūra,
valodas, bioloģija. Labi rakstīju
sacerējumus, daudz lasīju. Mammai ļoti patika visādas kultūras
lietas. Tad satikos ar režisori Vairu
Resni, viņa iedrošināja uzsākt
mācības svētku režijā Latvijas Valsts Konservatorijā un izaudzināja
zinātkāru teātra skatītāju.
V.: Dzīvi jau varēja nodzīvot
arī vieglāk, bet esmu priecīga, ka ir
noticis tieši tā. Jo interesantāku un
notikumiem bagātāku jomu grūti
iedomāties. Patīk savs darbs, jo,
ja nepatiktu, sen būtu izvēlējusies
ko citu.
Kā izdodas rast idejas, neizsmelt sevi?
I.: Ir „jābarojas” un ar katru
gadu arvien vairāk. Jāredz, jādzird,
jālasa. Daudz jaunu ideju atrodu
dzejā, klasiskajā mūzikā, izstādēs.
Daudz pārdomu un ideju guvu,
organizēt izstāžu darbību 15 gadu
garumā. Šinī laika posmā notika 115 izstādes. Dažādi autori,
tautas lietišķās mākslas studijas. Joprojām esmu lepna, ka
mūsu kultūras namā interesenti
varēja tikties ar Mārtiņu Vilkārsi,
Helēnu Svilāni-Kuzminu, Agniju
un Juri Ģērmaņiem, Jāni Bārdu,
vecmeistariem Valdi Bušu, Kārli

Dobrāju, Jāzepu Pīgozni, Jāni
Undu.
V.: Visas lugas, kuras gribēju
iestudēt, zināmas jau no jaunības,
kad lasīju pasaules dramaturģiju.
Daudz ko no tā, ko gribēju, jau ir
izdevies izdarīt, bet ir vēl daudz
skaistu darbu. Man vienmēr ir paticis mācīties. Jaunas idejas nākušas
no Māras Ķimeles, Mihaila Gruzdova
meistardarbnīcām,
no
mācībām pie Anatolija Vasiļejva
Maskavā.
Cilvēks, protams, sevi var
izsmelt gadu gaitā, bet mēs
„ķiršu dārzam” par pamatu esam
izvēlējušies 87;7 psalmu „Visi
mani avoti ir tevī.” Šie avoti nav
izsmeļami.
Kultūras
darbiniekam
brīvdienās vienmēr ir jāstrādā.
Kad un kā jūs atpūšaties?
V.: Atpūta ir tas, ko patlaban cītīgi mācos. Padomju laikā
neviens par to nedomāja. Spēka
bija daudz, darbs interesants,
patika daudz strādāt, tāpēc
gandrīz nekad netika izmantots
atvaļinājums un brīvdienas. Sekas šādam dzīvesveidam tagad
jūtu savā veselībā, tāpēc cenšos
saglabāt to, kas vēl iespējams.
Režisora
darbs
amatierteātrī
vienmēr ir milzīga nervu slodze,
jo jāpanāk, lai aktieri strādā ļoti
smagu darbu, nesaņemot par to
algu.
I.: Ja darbs ir svētku dienās,
tad brīvu dienu varam izmantot
citā nedēļas dienā. Man patīk būt
vienai – lasīt, noskatīties kādu filmu, aiziet uz peldbaseinu, pabūt
laukos.
Kādus kultūras pasākumus
jums vislabāk patīk apmeklēt?
I.: Šobrīd ļoti priecājos, ka
mums tik tuvu Rēzeknē ir „Gors”.
Tik daudz jauku piedāvājumu!
Balvos man joprojām mīļākais
sarīkojums
ir
Kamermūzikas
festivāls vasaras nogalē. Gaidu
kā lielus svētkus. Ja būtu iespēja,
skatītos gandrīz visus Valmieras
teātra iestudējumus, tur joprojām
ir tik daudz labu izrāžu. Pētot
Kultūras nama vēsturi, atradu rakstos un atsaucu atmiņā Valmieras
un Liepājas, pat Rīgas profesionālo
teātru un aktieru viesošanos Balvos. Jāteic, ka 80-tajos gados mēs
savā pilsētā varējām noskatīties
gandrīz visas izrādes, kuras,
piemēram, valmieriešiem bija
repertuārā. Tas tagad liekas pilnīgi
neticami.
V.: Teātra izrādes. Labu izrādi
noskatīties izdodas ļoti reti, jo
nav tādas iespējas aizbraukt uz
Rīgu vai Maskavu. Nevaru un arī
negribu skatīties jebko. Pa šiem
gadiem izveidojusies sava gaume
un prasības. Gribas, lai izrāde satrauc un saviļņo, kā arī ļoti svarīgi,
ko gribējis pateikt režisors, un
lai var redzēt aktiera personīgo
skatījumu uz šo problēmu.
Vēlējums Kultūras nama 60
gadu jubilejā!
I.: Gribētos pārdzīvot atkal
tuvojošos remontu un kādu brīdi
vēl padarboties modernā ēkā ar
mūsdienīgu aprīkojumu jaunās
skaņās un jaunās gaismās.
V.: Savam kultūras namam
novēlu daudz Dieva žēlastības,
talantīgus
darbiniekus,
veiksmi pasākumu veidošanā, telpu renovāciju un atsaucīgus
apmeklētājus!
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Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šā gada 3.
marta valdības lēmumu, ar
kuru tika pārcelta pāreja uz
brīvu
elektroenerģijas
tirgu
mājsaimniecībām, tā atvēršana
notiks kā plānots – 2015. gada
1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums visiem” beigs
pastāvēt. Faktiski tas nozīmē,
ka elektrība kļūst par preci, ko
turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji
konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais
piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija
tirgus mājsaimniecībām?
Atverot elektroenerģijas tirgu,
Latvija īsteno valsts attīstībai un
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās
neatkarības mērķi – iespēju pirkt
elektrību par izdevīgākām cenām
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot
jaunizbūvētos
elektroenerģijas
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā
apjomā tiks piegādāta uz Latviju,
piemēram, no Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka
atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences. Konkurence
starp tirgotājiem pastāv, un tā pat
saasinās. Gada sākumā gatavību
tirgot elektroenerģiju bija izteikuši
četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau
septiņi, no kuriem trijiem – AS

„Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un
SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā esoši
piedāvājumi, savukārt pārējie
tirgotāji ar saviem elektrības
piedāvājumiem iepazīstinās līdz
gada beigām vai nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa
numuru, līdz šim izvēlējāties
sev piemērotāko mobilo sakaru
operatoru un tarifu plānu, Jūs
varat izvēlēties elektroenerģijas
piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā
elektrību varēs nopirkt kopā arī ar
citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV
un telefons.
Elektroenerģijas
piegādes
ceļš līdz klientiem nemainās –
jauni vadi un kabeļi nevienam
nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina,
jaunas kontaktligzdas mājokļos arī
nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā
uztur un attīsta AS „Sadales tīkls”.
Elektrību līdz iedzīvotāju mājām
kā līdz šim piegādās AS „Sadales
tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem
reģionos nav atšķirības no
iedzīvotājiem pilsētās – visi
tirgotāji izmantos valsts kopējo
elektrotīklu; nevienam tirgotājam
jauni vadi un kabeļi līdz savu
klientu mājoklim nebūs jāvelk.
Kas ir svarīgi un kā jārīkojas

iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu
un termiņu, līdz kuram jāizdara
izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir
jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt
tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas
tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta – piedāvājuma
izvēles termiņi. Sava izvēle ir
jāizdara līdz 15. decembrim, ja
vēlaties mainīt tirgotāju un/vai
kādu no tirgotāju piedāvājumiem
jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties
neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev piemērotāko
elektroenerģijas
piedāvājumu,
neuztraucieties – elektroenerģija
Jums
tiks
nodrošināta!
To
turpinās
nodrošināt
esošais
elektroenerģijas tirgotājs universālā
pakalpojuma
ietvaros.
Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var
būt dārgāka, nekā ja klients būs
izvēlējies piedāvājumu atbilstoši
mēneša patēriņa.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu
katru mēnesi – par to jāvienojas
ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam. Iesakām
to darīt savlaicīgi, negaidot
mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja
vai
piedāvājuma
nomaiņai
ir jāapmaksā visi līdzšinējie

Projekta īstenošana tiks pabeigta 2015.gadā
Projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/001 „Brīvības ielas
posma rekonstrukcija no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Šķērsielai pie parka” mērķis
ir vērsts uz uzņēmējdarbības
attīstības sekmēšanu, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību
un sasniedzamību, dzīves vietas
pievilcības un dzīves kvalitātes
celšanos.
Projekta
īstenošana
sevī
iekļauj trīs objektu rekonstrukciju:
•
Brīvības ielas posma rekonstrukciju, rekonstruēts posms
no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka
Būvdarbus veica SIA “Siltums
Jums” un SIA Limbažu Ceļi, ceļu
būvuzraudzību veica SIA Polyroad, autoruzraudzību - SIA Ceļu
inženieri.
Darbus pie Brīvības ielas rekonstrukcijas SIA “Siltums Jums”
uzsāka 2013.gada maijā. Šajā laikā
būvuzņēmējs veicis ielas seguma
rekonstrukciju, ūdensvada rekonstrukciju un pagarināšanu, lietus
notekūdeņu kanalizācijas rekonstrukciju, sadzīves kanalizācijas
rekonstrukciju, elektronisko sakaru tīklu un ielu apgaismojuma rekonstrukciju, kā arī izbūvējis Balvos pirmo apvienoto velo – gājēju
celiņu no Balvu pilsētas robežas
līdz Šķērsielai pie parka (bankas
“Citadele” filiālei).
•
Liepu ielas posma rekonstrukciju, šobrīd vēl notiek rekonstrukcijas darbi.
Būvdarbus veic SIA “8 CBR”,
būvuzraudzību – SIA “Liepas Z”,
autotuzraudzību – IK “RK Ceļu
Projekts”.
•
Ceļa Gobusala – Guznava posma rekonstrukciju. Ceļa
posma rekonstrukcija tika pabeigta šī gada augustā, Būvdarbus
veica SIA “ARKO Ceļu Būve”,
būvuzraudzību - SIA “Liepas Z”,
autoruzraudzību – IK “RK Ceļu
Projekts”.

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas EUR 3 283 029,90, no
tām:
•
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums EUR 2
788 605,59;
•
Valsts budžeta dotācija
EUR 98 490,90;
•
Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 395
933,41.
Sākotnēji projekta īstenošanu
bija paredzēts pabeigt 2014.
gada rudenī. Sakarā ar ieilgušo
iepirkumu par Liepu ielas re-

konstrukcijas darbu veikšanu,
kurš vienu reizi tika pārtraukts un
atkārtotā iepirkumā vairākas reizes tika pagarināts piedāvājumu
iesniegšanas termiņš, būvdarbus
nevarēja pabeigt šī gada ietvaros.
Projekta īstenošana turpināsies
arī nākošgad, jo ir parakstīta
Vienošanās ar Valsts Reģionālas
attīstības aģentūru par projekta
termiņa pagarinājumu līdz 2015.
gada 5.jūnijam.

patērētās elektroenerģijas rēķini.
Kam jāpievērš uzmanība
elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, ir
jāskatās uz vairākiem faktoriem,
ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram,
kur elektrības rēķinu var apmaksāt
lētāk. Pastāv liela atšķirība starp
drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu
iespējām tirgotāju portālos, kas
rēķinu apmaksu nodrošina bez
maksas, internetbanku, pasta
nodaļu un bankas filiāli.
Ja Jums ir vairāki objekti,
piemēram, māja un vasarnīca, ar
atsevišķiem skaitītājiem, tos var
apvienot vienā līgumā un rēķinā.
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības
cenu un ietaupīsiet, apmaksājot
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet
savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem,
kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portālos
www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv,
kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv
vai zvanot uz 80 200 403.
Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, ir padomāts,
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības
grupām, kam tas visvairāk
nepieciešams – trūcīgajām un

maznodrošinātajām personām, kā
arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks
nodrošināta iespēja iegādāties
300 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS Latvenergo
(www.e-latvenergo.lv vai klientu
apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks
nodrošināta iespēja iegādāties 100
kWh mēnesī par elektrības cenu,
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta
tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā
jānoformē šādas personas statuss
un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus
pieteikties nav nepieciešams, jo
pašvaldības sociālais dienests visu
nepieciešamo informāciju nosūtīs
AS „Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200
404

Briežuciemā svin Mārtiņdienu

Briežuciema aktieri

Brīvības iela pirms

Brīvības iela pēc

8.novembrī Briežuciemā 12.
reizi notika Mārtiņdienas jeb
Vīriešu dienas pasākums. Šogad
vīriešus sveikt bija ieradušies
paši atraktīvākie pašdarbnieki no
septiņiem kaimiņpagastiem, protams, skatītājus priecēja arī paši
briežciemieši.
Caur teātra uzvedumiem,
dziesmām un dejām kolektīvi
parādīja
un
pastāstīja,
ko
redzējuši “pa atslēgas caurumu”.
Kāpēc pa atslēgas caurumu?
Skaidrību šajā jautājumā ieviesa
pasākuma vadītāja, ievadot koncertu. Proti, parasti cilvēki pasauli
redz tādu, kāda tā ir , vismaz viņi
tā domā, ka redz pareizo pasauli. Bet mākslinieki, tajā skaitā
pašdarbnieki, kas ir paši īstākie
mākslinieki, pasauli redz nedaudz
savādāk - ar rozīnīti, ar zemtekstu,
tā it kā skatītos pa atslēgas caurumu, pa šķirbu, pa pirts lodziņu...!
Vīriešiem tika vēlēts būt īstiem
vilkiem, tādiem, kas lepni dzīvo
vai nu vieni vai ar vienu vilceni
visu mūžu, jo skraidīt pakaļ aitām
ir āža pienākums, bet sievietēm
jābūt tādām, lai viņu vīriešiem
nekārotos būt āžiem! Kas tik netika redzēts pa atslēgas caurumu –
amizantas, smieklīgas, arī nopietnas un pamācošas lietas. Pagastu

kultūras darbinieki, kolektīvu
vadītāji interesanti un ar izdomu
pieteica savus kolektīvus, paldies
viņiem par to! Pa atslēgas caurumu tika saskatīts gan tas,, kurš
ar ko, cik un kā...”, gan redzēts,
kas guļ kopš Jāņiem zem siena
zārda, gan ģimenes problēmas,
gan smieklīgi sadzīves notikumi,
gan saskatīts, kas noticis katrā
pagastā, dziesmās izdziedātas
un dejās izdejotas jauniešu,
vīriešu un sieviešu attiecības un
prasme sadzīvot un par sevi pasmieties. Starp priekšnesumiem
skatītāji varēja noklausīties, ko
vīrieši domā par sievietēm un
otrādi, kā radusies sieviete un
citas interesantas lietas. Paldies
par jaukajiem priekšnesumiem
un kopā būšanu Briežuciema
pašdarbniekiem, bērzpiliešiem,
Tilžas “Spogulim’’, Lazdulejas aktieriem, brīnišķīgajai Lazdulejas
vēderdejotājai, Bērzkalnes aktieriem, atraktīvajiem Medņevas
dejotājiem, solistei no Salnavas,
krāšņajām Baltinavas dziedātājām,
kolektīvu vadītājiem un kultūras
darba organizatoriem par kopdarbu, veidojot Mārtiņdienas
pasākumu Briežuciemā!
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Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
22.novembrī plkst. 16.00 Balvu muižā Pirmsskolas izglītības
iestāde “Pīlādzītis” atzīmēs savu
35 gadu jubileju. Īpaši ciemos tiek
gaidīti “Pīlādzīša” bijušie audzēkņi
un darbinieki
22.novembrī
plkst.18.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Sudrabkāzu balle „Tavu sirdspukstu atbalsīs”. Uz svinībām aicināti
pāri, kuri laulību noslēguši 1989.
gadā
29.novembrī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz
Uzņēmēju, zemnieku balli tiek
aicināti Balvu novada zemnieki
un uzņēmēji. Viesmākslinieki:
Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Iepriekšēja pieteikšanās pagasta
pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā līdz 24.novembrim.
30.novembrī plkst.17.00 Gaismu iedegšana pilsētas lielajā eglē
Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā.
13.decembrī plkst.14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
humoršovs „Vīrieši, vīrieši”. Biļetes
iepriekšpārdošanā sākot no EUR
6,00.

Tilžas pagastā
15.novembrī plkst.18.00 Tilžas
kultūras nama 75 gadu jubilejas pasākums „Sens tik sens ir
tas stāsts” Tilžas kultūras namā.
Plkst.22.00 balle kopā ar Juri
Ķirsonu.
Balvu pagastā
15.novembrī plkst.16.00 „No
atmiņu lādes”- saviesīgs pasākums
bijušās paju sabiedrības „Bolupe”
kādreizējiem darbiniekiem Balvu
pagasta sporta hallē.
Briežuciema pagastā
22.novembrī
plkst.19.00
Medņevas folkloras kopas „Egle”
koncerts. Ieeja brīva.
Vectilžas pagastā
29.novembrī plkst. 18.00
Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas kon-
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000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

certs „Es mācēju danci vest…”
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Plkst.21.00 balle, spēlē Zintis Krakops.
Izstādes
No
1.novembra
Kubulu
kultūras nama mazajā zālē
skatāma Edītes un Nikolaja Gorkina fotoizstāde “BĒRNI – mūsu
nākotne”.
Līdz
novembra
beigām
Briežuciema Tautas nama mazajā
zālē skatāma Sandras Pakalnītes
fotogrāfiju izstāde ”Pagasta svētku
retro fotogrāfijas”
Balvu
novada
Tilžas
Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma
centrā skatāma izstāde “Smilšu
skulptūru starptautiskā festivāla
Jelgavā labāko darbu foto apskats”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma fotomākslinieka,
Latgales
fotogrāfu
biedrības
vadītāj Igora Pliča jubilejas
izstāde.
Sakrālās kultūras centrā Pētera
Džigura 70. dzīves jubilejas
grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai
skan”.
Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta novadniekam
- ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti,
ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem,
apbalvojumi,
ko
muzejam
glabāšanā
nodeva
V.Matīsa
kundze Elvīra Matīsa.
Baltkrievijas
mākslinieku
apvienības “Maju gonar” darbu
izstāde skatāma Balvu Novada
muzejā.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva.
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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