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Latvijas Muzeju biedrības organizētā konkursā
„Zelta puteklis” Balvu Novada muzejs saņem
balvu „Gada ekspozīcija”

Piektdien, 22.maijā, Latvijas
muzeju darbinieku dienā Balvos
tika pasniegta Latvijas Muzeju
biedrības organizētā konkursa
„Zelta puteklis” muzeju gada balva, sumināti tie muzeju darbinieki,
kuri darbam iestādē veltījuši 25 un
vairāk gadus.
Rosība pie Balvu Novada
muzeja sākās jau no agra rīta –
ikvienam tā apmeklētājam tika
piedāvāta iespēja aplūkot muzeja
digitālo ekspozīciju, savā īpašumā
iegūt īpašo Latvijas muzeju dar-

binieku dienas kalto monētu,
klausīties Vectilžas folkloras kopas
„Saime” dziesmās un iepazīt seno
amatu pratējus.
Ziedošo ābeļu ieskautajā Lāča
dārzā turpinājās svinīgā pasākuma
daļa, kuras laikā klātesošos
uzrunāja un radošu, izzinošu dienu visiem novēlēja Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis.
„Balvi šodien ir Latvijas muzeju
galvaspilsēta,” teica Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departa-

menta Muzeju nodaļas vadītājs
Jānis Garjānis.
„Balvu muzeja kā pašvaldības
iestādes vēsture ir nesena, bet ir
milzīgs gandarījums un prieks, ka,
gan muzeju biedrības konkursā
„Zelta puteklis”, gan citādi, Balvu
muzejs pārliecinoši var startēt un
piedalīties dažādos projektos.
Tas ļauj cerīgi skatīties uz Latviju
kopumā, jo viss notiek. Daudzi
iedzīvotāji gan nav apmierināti,
ka atsevišķi muzeji Latvijā pašlaik
ir slēgti, bet uz to var skatīties
no pozitīvās puses – slēgti tie ir
tāpēc, ka notiek intensīvs darbs,
rekonstrukcijas. Beidzot ir radusies iespēja spert soli attīstībā,”
uzsvēra J.Garjānis.
Latvijas Muzeju biedrības
valdes
priekšsēdētāja
Taiga
Kokneviča pasniedza biedrības
Gada balvas „Zelta puteklis” 7
nominācijās:
- Gada ieguldījums nacionālo
vērtību saglabāšanā – galveno
balvu ieguva Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejs;
- Bērniem draudzīgākais muzejs – galvenā balva J.Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejam;
- Gada ekspozīcija – galvenā
balva Balvu Novada muzejam;

- Gada izstāde – „Jāzeps Baško
- gaisa fūrmanis”, Preiļu vēstures
un lietišķās mākslas muzejs;
- Gada publikācija – Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs ar
katalogu „Gustavs Klucis. Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs.”;
- Mūžizglītības projekts muzejā – galvenā balva Mākslas
muzejam „Rīgas Birža”;
- Modernās tehnoloģijas muzejā – balvu saņēma Latgales
Kultūrvēstures muzejs.
Gada balvas „Zelta puteklis”
ieguvēji tiek noteikti konkursa
kārtībā, izvērtējot konkursam
iesniegtos pieteikumus. Balvu piešķir par izciliem darba
rezultātiem
Latvijas
muzeju
nozarē.
Muzeju darbinieku diena
Balvos turpinājās ar radošām
nodarbībām un muzeja ekspozīcijas apskati, saviesīgām izklaidēm un aktivitātēm ziedošajā
Lāča dārzā.
Muzeja direktore Iveta Supe
izteica gandarījumu par augsto
novērtējumu Latvijas mērogā, sakot paldies visiem, kuri palīdzēja
īstenot projektu par modernās
ekspozīcijas iekārtošanu.

Balvu Tautas pūtēju orķestrim 60!
populāras latviešu tautasdziesmas, gan ne tik zināmas, tomēr
tikpat saviļņojošas melodijas.
Par ilggadēju, profesionālu
un radošu darbu muzikālās
izglītošanas jomā un sakarā ar
pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubileju tā vadītājam un diriģentam
Egonam Salmanim tika pasniegts
gan Kultūras ministrijas, gan Balvu
novada Domes Atzinības raksts,
tāpat sumināti tika arī orķestra
dalībnieki – Balvu Mūzikas skolos skolotāji, kuri, kā uzsvēra
E.Salmanis, ir tas balsts un pamats
uz kā turas viss orķestris.
Emocionālu brīdi ar sirsnīgu
uzrunu sagādāja paši orķestra
dalībnieki, kuri pateicās E.Salmanim par vienmēr draudzīgo
atmosfēru kolektīvā, rūpēm un

„Laiks pirms 60 gadiem ir
ievērojams ar diviem būtiskiem
notikumiem – radās pirmais
Eirovīzijas dziesmu konkurss un
tika dibināts Tautas pūtēju orķestris

„Balvi”,” ar šādiem vārdiem 23.maija pēcpusdienā iesākās Tautas
pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubilejas koncerts, kura laikā varenā
orķestra izpildījumā izskanēja gan

sniegto motivāciju, pasniedzot
arī sarūpēto dāvanu – vēstures un
atmiņu pierakstus par TPO „Balvi”.
Balvu Mūzikas skolas direktors
Egons Salmanis orķestri vada kopš
1987.gada. Šajā laikā orķestris ir
piedalījies vairākos republikas un
arī vietējā mēroga pasākumos,
konkursos un skatēs un ir
pierādījis, ka ir starp labākajiem
visā Latvijā. Tā, piemēram, XXV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos 2013.gadā pūtēju
orķestru konkursā Tautas pūtēju
orķestris „Balvi” ieguva pirmo vietu.
Balvu novada Dome sveic Balvu novada Domes deputātu, Balvu Mūzikas skolas direktoru, TPO
“Balvi” vadītāju EGONU SALMANI
50 gadu jubilejā!

10. (126.) numurs
Pateicība
Balvu pamatskola vienmēr ir
bijusi radošu ideju šūpulis, mājas,
patvērums, labu zināšanu ieguves
vieta. Te laimīgi ir visi –gan bērni,
gan skolotāji. Pateicoties Balvu
pamatskolai, skolēni ir kļuvuši par
pašapzinīgiem, mērķtiecīgiem un
radošiem cilvēkiem, kuriem patīk
savs atspulgs un dzīvei ir mērķis.
Paldies sakām skolotājiem,
skolas vadībai un personālam,
atbalstītājiem un ikvienam, kas ir
ieguldījuši savu laiku un sirdi skolas attīstībā!
Paldies Balvu novada pašvaldībai par atsaucību un atbalstu
ikvienā situācijā! Balvu pamatskolas ģimenes augstu vērtē Balvu
novada pašvaldības finansiālo atbalstu, nodrošinot bērniem mācību grāmatas, brīvpusdienas un
materiālo atbalstu skolas vides
labiekārtošanā.
Pateicībā un jauku vasaru
vēlot - Balvu pamatskolas skolēnu
vecāki.

Balvu sporta centram sava
interneta mājas lapa
Pati jaunākā informācija par visu
sporta dzīvi Balvu novadā- Balvu
sporta centra interneta mājas lapā
WWW.BALVUSPORTACENTRS.LV

Balvu, Bērzpils un Kubulu
zemnieki piedalīsies akcijā
"Atvērtās dienas laukos"
No mūsu novada Zirgu sēta
"Volāni", Latgales alus darītājs
no "Kolnasātas" Bērzpils pagastā,
biškopības saimniecība “Māras
drava" Kubulu pagastā un biškopības saimniecība “Bišu Jānis"
no Balvu pagasta
piedalīsies
Lauku ceļotāja organizētajā akcijā
"Atvērtās dienas laukos", kas notiks 13. - 14.jūnijā.
Tās mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus,
ražotus, gatavotus produktus un
pakalpojumus. Tās ietvaros divas
dienas saimniecības būs atvērtas
apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu
degustācijas, ekskursijas, radošas
darbnīcas vai kādus citus īpašos
piedāvājumus, ko ikdienā šajās
saimniecībās
nav
iespējams
saņemt.

4. jūnijā iedarbinās
trauksmes sirēnas
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienests informē, ka 4.
jūnijā pulksten 10.00 uz 3 minūtēm
iedarbinās trauksmes sirēnas ar
mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas
ieslēgšanas kārtību un tās darbību,
kā arī konstatēt bojājumus vai
traucējumus trauksmes sirēnu un to
centrālās vadības pults darbībā.
Atgādinām, ka izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem
jāieslēdz televizori un radioaparāti,
informācijas
saņemšanai
par
trauksmes ieslēgšanas iemeslu un
nepieciešamo rīcību.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 25770486, mājas lapa: www.balvi.lv

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 2.jūnijs

Domes priekšsēdētāja sleja

Vērtīga pieredzes apmaiņa
Streļča un Indra Viktorova. Viņas
ļoti atzinīgi izteicās par mūsu novada paveikto sociālajā jomā. Kā
atzina Līvija Voroņina, kolēģes
pozitīvi novērtēja vairākas lietas,
ko varētu ieviest savā ikdienas
darbā.- Savukārt mēs uzzinājām
daudz vērtīga no viņām, - sacīja
Līvija.
Par šo lietišķo tikšanos paldies

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Skaists koncerts apliecina, kādu meistarību ir sasniedzis kolektīvs,
kā muzicēt prot katrs tā dalībnieks. Un vēl jo lielāks prieks un pat
pārsteigums ir tad, ja šie mākslinieki, kas spēj aizraut klausītāju, ir mūsu
pašu cilvēki, mūsu pašu skolu audzēkņi.
Liekas, ka dažkārt mēs pat nepamanām vai pietiekami nenovērtējam
izcilības, kas ir mums līdzās un ar savu talantu var spēt tik daudz.
Nereti, kad ir muzicējis mūsu – Balvu pūtēju orķestris, esmu
dzirdējis neticību par to, ka tajā spēlē tikai mūsu pašu novada cilvēki.
Daudziem ciemiņiem šķiet, ka tik daudz talantu te nevar būt, droši vien
tie savākušies no tālākas apkaimes. Bet uzzinot, ka viņi ir tepat vietējie
zēni un meitenes, slavē un sajūsminās.
Taču šāds kolektīvs nerodas pats no sevis. Tas ir liels un neatlaidīgs
darbs. Tieši pateicoties milzīgajam darbam, ko ieguldījis kolektīva
vadītājs Egons Salmanis, orķestris var tik ilgi un sekmīgi muzicēt. Bet
nebūtu orķestra, ja katrs no tā dalībniekiem neziedotu vakara stundas mēģinājumiem, ja nespētu vai nevarētu ar savu spēli bagātināt
orķestra sniegumu. Aug jauni talanti. Daudzi no bijušajiem Balvu
orķestrantiem tagad muzicē vadošajos Latvijas simfoniskajos orķestros
un citos muzikālajos kolektīvos. Ar to varam lepoties un novēlēt, lai viņu
muzikālais ceļš ir skaists un panākumiem bagāts.
Ir prieks, ka šajā un daudzos citos kolektīvos, teātros, studijās, deju
kolektīvos, sporta komandās sekmīgi darbojas mūsu novada bērni
un jaunieši, ir gandarījums par pedagogiem, kas spēj viņus aizraut un
mācīt, atraisīt jaunos talantus. Pašvaldības uzdevums ir radīt arvien
labākas iespējas , lai varētu darboties šie kolektīvi . Tas padara mūsu
dzīvi kvalitatīvāku, rada priekšnoteikumus ikkatra talanta attīstībai. Var
tikai vēlēties, lai jau kopš mazotnes meitenes un zēni augtu skaistumā,
gudrībā, spēkā, izzinot savas spējas un attīstot tās, lai būtu noderīgi
dzīvei.

Daudzbērnu ģimenēm – atbalsts
elektrības maksājumam
Lai atbalstu saņemtu visas
jaunās daudzbērnu ģimenes, arī
tad, ja trešais bērniņš ģimenē
ienāk maijā vai līdz gada beigām,
Latvenergo aicina pieteikties atbalsta saņemšanai.
"Bērnam piedzimstot, lūdzam
aizpildīt
pieteikuma
formu
www.e-latvenergo.lv
vai
arī
klātienē pieteikties Latvenergo
klientu apkalpošanas centrā," aicina "Latvenergo" preses sekretāre
Ivita Bidere.
Kopumā
valsts
atbalsta saņēmēju skaits ik mēnesi
palielinās. Tas norāda, ka programma veiksmīgi un efektīvi
turpina darboties, procesi visām
iesaistītajām pusēm kļūst arvien
skaidrāki.

Atgādinām, ka valsts atbalsta
programmas ietvaros daudzbērnu
ģimenes katru mēnesi par
pirmajām
300
izlietotajām
kilovatstundām
(kWh)
var
norēķināties par cenu, kas atbilst
pērnā gada Starta tarifam, bet par
pārējām – atbilstoši izvēlētajam
Elektrum produktam. Savukārt
maznodrošinātas un trūcīgas
mājsaimniecības katru mēnesi var
saņemt atbalstu pirmajām simts
patērētajām kilovatstundām. Ja
daudzbērnu ģimene atbilst arī
trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības
statusam,
tad katru mēnesi atbalsts tiek
piemērots par pirmajām 400
kWh.

14.jūnijā - Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas
diena
Tai sāpei neizsāpēt,
Tām asarām nenožūt…

Pasākumi Balvos sāksies ar Dievkalpojumiem plkst. 10.00 luterāņu baznīcā, plkst. 11.00
- katoļu baznīcā. Plkst. 12.30 aicinām uz ziedu
nolikšanu pie represēto piemiņas akmens, plkst.
12.40 - uz piemiņas brīdi Balvu Stacijā.
Autobuss no novada Domes plkst.12.30.

Balvu novada Domes deputātam
Dmitrijam Usinam, kurš tagad
strādā Ogres novada pašvaldības
Sociālajā dienestā. Viņš atzina, ka
pieredzes apmaiņa ir vajadzīga, tā
dod citu redzējumu un palīdz ikdienas darbā.
– Arī man kā deputātam tas
dod citu skatījumu uz lietām, -teica Dmitrijs Usins.

Attēlā: L.Voroņina un D.Usins
Pie Balvu Sociālā dienesta darbiniekiem pieredzes apmaiņā bija
ieradušies kolēģi no Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta
Ogres Sociālā centra.
Centra Atbalsta nodaļas darbam ar ģimenēm ar bērniem darbinieki tikās ar Balvu Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas speciālistiem. Nodaļas
sociālā darbiniece darbam ar
ģimeni un bērniem Līvija Voroņina
iepazīstināja viesus ar darba
organizāciju, pastāstīja par Balvu
darbinieku pieredzi šo jautājumu
risināšanā.
No Ogres Balvos ciemojās atbalsta nodaļas vadītāja Ginta Lūse
un sociālās darbinieces Vēsma

Attēlā: Ogres kolēģi

Iepriecinoša ziņa ģimenēm ar vismaz trīs
bērniem

Turpmāk
personai,
kurai
pašai vai kopā ar laulāto vai kuras
laulātajam apgādībā ir trīs vai vairāk
nepilngadīgi bērni, ceļa nodoklis par attiecīgo kalendāro gadu
būs jāmaksā 50% apmērā. To nosaka Saeimā pieņemtie grozījumi
Transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likumā.
Līdz šim šādai ģimenei nodoklis jāmaksā 80% apmērā.
Nodokļa
atlaidi
persona
saņems par vienu tās īpašumā,
turējumā vai valdījumā esošu
transportlīdzekli, ja tas reģistrēts
kā
vieglais
pasažieru
vai
pašlietojuma transportlīdzeklis,
kravas transporta kaste vai fur-

gons, kurā ir vairāk nekā četras
sēdvietas, autobuss ar pasažieru
sēdvietu skaitu līdz 16 vietām, kā
arī vieglais kravas vai speciālais
dzīvojamais autobuss.
Savukārt
transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodoklis turpmāk
nebūs jāmaksā personai, kuras
apgādībā ir bērns ar invaliditāti,
kas nav saistīta ar pārvietošanās
traucējumiem. Līdz šim no
ceļa nodokļa nomaksas bija
atbrīvota ģimene, ja tajā ir bērns
ar invaliditāti, kuram ir kustību
traucējumi. Izmaiņas likumā bija
nepieciešamas, jo arī bērnam,
kuram invaliditāte noteikta bez
kustību traucējumiem, vienīgais
pārvietošanās līdzeklis uz skolu

vai pie ārsta bieži vien ir ģimenes
automašīna, pauž likumprojekta
autori. Atbrīvojums attieksies tikai
uz vieglo transportlīdzekli.
Tāpat no ceļa nodokļa
būs atbrīvotas arī personas ar
III invaliditātes grupu, kurām
īpašumā, valdījumā vai turējumā
ir viens vieglais automobilis, motocikls, tricikls vai kvadracikls. Lai
saņemtu nodokļa atbrīvojumu,
šīm personām vairs nevajadzēs
savu
Izmaiņas
Transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa likumā stāsies spēkā
nākamā gada 1.janvārī.

VID iepriecinošas ziņas vecākiem, kuru
atvasītes vasarā strādā
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka, sākot ar šo gadu
vienam, no vecākiem ir tiesības
saglabāt nodokļa atvieglojumu
par bērnu, kurš ir vecumā līdz
19 gadiem un mācās vispārējās,
profesionālās,
augstākās
vai
speciālās izglītības iestādē, ja tas
strādā vasaras brīvlaikā no 1. jūnija
līdz 31. augustam, informē VID.
Ņemot vērā, ka daudzi
skolēni vasaras mēnešos strādā
algotu darbu, VID informē par
nosacījumiem, kas jāievēro gan
vecākiem, kuru bērni vasarā
strādā, gan pusaudžiem, kas
devušies darba gaitās.
Vecākiem jāzina, ka bērna
atrašanās
vecāka
apgādībā
tiek pārtraukta automātiski –
tiklīdz skolēns uzsācis darba
attiecības. Savukārt pēc tam,
kad skolēns pārtraucis strādāt,

vecākiem pašiem bērns jāatjauno
apgādībā. Taču attiecībā uz bērnu
(izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras
brīvlaikā, vecākam nav algas
nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo
un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.
Vecākam
saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu
personu 165 eiro mēnesī, un
bērnam vasaras brīvlaika darba
laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī,
izņemot gadījumu, ja bērns strādā
pie mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja.
Skolēni, kuri nolēmuši sākt
darba gaitas, var saņemt algas
nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt
klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas

reģistrēšanai, vai elektroniski,
izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas
sistēmu
(EDS).
Skolēniem, kuri strādās vasaras
mēnešos un maksās nodokļus
vispārējā režīmā, algas nodokļa
grāmatiņa dod tiesības algai
piemērot ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli neapliekamo minimumu
75 eiro mēnesī.
No 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, arī visas
manipulācijas, kas saistītas ar
apgādības noformēšanu, ir veicamas elektroniski – izmantojot
VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS) (algas nodokļa
grāmatiņas sadaļā «Apgādājamie»
nospiežot spiedpogu «Pievienot
apgādībā esošu personu»).
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Apburti ar deju un dziesmu

Viss mācību gads aizritējis
11. Latvijas skolu dziesmu un
deju svētku gaidīšanas zīmē.
Bija gatavošanās deju kolektīvu
skatēm un lokālie koru kari. Darba
cēliens bijis spraigs un produktīvs,
par to liecināja dejotāju pulks pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
22. maijā 11. Latvijas skolu dziesmu
un deju svētku ieskandināšanas
koncertā „Dejas un dziesmas
apburtībā”.
Koncerta ieskaņā Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis izteica pateicību
deju pedagogiem, kuri paveikuši
milzīgu
darbu,
sagatavojot
jauniešus un bērnus lielajiem
svētkiem, un novēlēja pieredzēt
patiesu prieku un gandarījumu
šajos svētkos.
Koncertu veidoja četri tematiski bloki, atklājot dienas ritējumu
no rīta līdz vakaram. Savas dejas
prasmes pierādīja Balvu pamatskolas, Balvu KAC, Balvu Valsts

Tilžas vidusskolas ansamblim “VARBŪT” augstākais
rezultāts Latvijā

ģimnāzijas,
Kubulu,
Rugāju,
Briežuciema pamatskolas deju
kolektīvi, mūsdienu deju studijas
„Terpsihora” deju grupas, Balvu
Bērnu un jauniešu centra deju
studija „Di - Dancers” visas deju
grupas.
Pasākumā tā dalībniekus
iepriecināt iespēja bija solistiem
Amandai Kočanei no Rugāju
novada, Svetlanai Duļko un
Dagmārai Laicānei no Balviem,
pierādot savu prasmi un varēšanu
uzstāties.
Pasākuma noslēgumā kopīgi
tika izsapņots sapnis par svētkiem,
kopā paceļot debesīs gaisa balonu ar vēlējumu grozu.
Vēl palikuši sagatavošanās
darbi un lielie mēģinājumi, kopā
18 tautas un mūsdienu deju
kolektīviem, kuri ar savu cītīgo
darbu ir nopelnījuši iespēju
piedzīvot 11. Latvijas skolu dziesmu un deju svētku sajūtas Rīgā.

Rīgā notika vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”” fināls, kurā
piedalījās

vokālais

ansamblis

,,VARBŪT” no Tilžas vidusskolas.
Uz finālu tika izvirzīti labākie
Latvijas kolektīvi, kuri reģionu
skatēs ieguvuši Augstāko pakāpi.
Finālkonkursā vokālais ansamblis izdziedāja 47,83 punktus un
ieguva Augstāko pakāpi Latvijā
vidējā grupā.
Paldies ansambļa meitenēm
par skanīgajām balsīm, paldies
skolotājai

Lindai

Vītolai

ieguldīto

darbu,

neatlaidību,

par

radošumu un paldies mūsu koncertmeistaram Ģirtam Ripam par
pacietību, izturību un ieguldīto
darbu.

Godina skolēnus un skolotājus

Ik gadu maija beigās, tuvojoties mācību gada noslēgumam,
tiek izvērtēts skolēnu un skolotāju
paveiktais un gada laikā gūtie sasniegumi.
Veiksmīgākie un centīgākie
skolēni, kuri piedalījušies valsts
līmeņa olimpiādēs un konkursos
un guvuši panākumus, un pedagogi tiek godināti svinīgā pasākumā,
kas šogad notika 25.maijā.
„Pirmkārt jau jūs paši esat
ieguvēji, ka piedalāties un iegūstat
godalgas dažādās olimpiādēs un
konkursos, jo jūs kļūstat gudrāki,
cīnāties, pierādiet sevi, un tas
nozīmē, ka turpmāk dzīvē jums
visi ceļi vaļā,” svinīgajā pasākumā
uzrunājot skolēnus, teica Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne
izteica pateicību visiem, kuri
ieguldījuši darbu un guvuši sa-
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sniegumus
mācībās,
sportā,
mūzikā un mākslā.
Valsts olimpiādēs un konkursos Atzinības un godalgotas vietas
ieguva un tika apbalvoti skolēni –
Agris Bužs, Harijs Ločmelis, Sandis
Livzenieks, Anete Vigule, Karīna
Zuša, Sandija Aleksandrova, Marita Elste, Aira Zelča, skolotāji – Anna
Barbaniška, Zigfrīds Lielbārdis,
Aldis Voits, Ārija Mičule, Irīda
Maderniece, Aina Rakstiņa, kā
arī Balvu Mūzikas skolas orķestra
vadītājs Egons Salmanis un Tilžas
vidusskolas vokālā ansambļa
„Varbūt” vadītāja Linda Vītola.
Sumināti tika arī sportisti –
Matīss Pošivs, Jūlija Kokoreviča,
Uvis Pošeika, Dita Kaša, Lauris Eizāns, Aivis Krastiņš, Aiva
Niedra, Ervīns Dille, Kristiāns
Čubars, Ralfs Boldāns, Kristofers
Boldāns, Juris Bozovičs, Dāvis
Maks, Rainers Melnstrads, Mairis
Zeps, Lauris Logins, Vladislavs

Baranovs, Krišjānis Kočāns, Dmitrijs Goļikovs, Alans Alens Nipers,
Martins Višņevskis, un viņu
treneri – Anita Grāmatiņa, Varis
Sārtaputnis, Konstantīns Titorenko.
Arī
Balvu
Mūzikas
un

Mākslas skolas audzēkņi guvuši
panākumus dažādos konkursos.
Balvas saņēma Evelīna Pipcāne,
Harijs Ločmelis, Aleksandrs Samoiļenko, Roberts Ķirsons, Līga
Čirka, Nellija Teilāne, Karīna
Ozola, kā arī pedagogi – Zoja Za-

harova, Jānis Budevičs, Egons Salmanis, Līga Podkovirina, Rudīte
Liepiņa, Elita Eglīte.
Jau otro gadu pasākumā
tiek sumināti arī valsts mācību
priekšmetu olimpiāžu dalībnieki
un viņu pedagogi, kuri godalgotas vietas nav ieguvuši, tomēr
piedalījušies un cīnījušies. Paldies
skolēniem - Veronikai Kravalei,
Sindijai Losei, Robertam Pavlovskim, Aivitai Kļečetņikovai, Agrim Bužam, Sergejam Petrovam,
Naurim Geraldam Rancānam, un
pedagogiem – Lilitai Leišavniecei,
Irēnai Šaicānei, Olgai Markovai,
Irinai Šņukutei, Veltai Učelniecei,
Annai Barbaniškai, Gunitai Pugejai.
Paldies visiem skolēniem
un skolotājiem par Balvu novada pārstāvēšanu konkursos
un olimpiādēs! Lai saulaina un
patīkamiem brīžiem piepildīta
vasara!

Konkursā “Plašais apvārsnis“ galvenā balva - Balvu ģimnāzistei
Annijai Raibekazei

Pirmdien, 25.maijā, Latvijas
Nacionālā teātra Jaunajā zālē notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP,
IBBY Latvijas nodaļa) rīkotā "Plašā
apvāršņa konkursa" fināls. Tajā
piedalīsies 62 skolēni - konkursa
pirmās kārtas un piecu reģionālo
pusfinālu uzvarētāji no visu Latvijas reģionu skolām un publiskajām
bibliotēkām. No Balvu novada
tajā piedalījās divas pārstāves Balvu Valsts ģimnāzijas audzēknes
Annija Raibekaze un Vita Servidova. "Plašā apvāršņa konkurss"
ir lielākais Raiņa un Aspazijas 150
gadu jubilejas gada notikums
bērniem.
Konkursa finālā skolēniem bija
jāveic četri uzdevumi - jāstāsta
par savām iemīļotajām mūsdienu
grāmatām, iztēlojoties par klausītājiem Raini un Aspaziju, bet
rakstiskos testos starp dažādu
dzejnieku darbiem jāatpazīst
Aspazijas
un
Raiņa
citāti,
jāpamato Aspazijas un Raiņa
domu aktualitāte mūsdienās,
meklējot saistību starp dzejnieku
autobiogrāfiskajiem izteikumiem
un viņu dzejas tēliem.

Pasākuma laikā bērni tikās ar
Jaunā Rīgas teātra izrādes "Aspazija. Personīgi" galvenās lomas atveidotāju Baibu Broku un
Latvijas Nacionālā teātra izrādes

"Raiņa sapņi" aktieri Ivaru Pugu,
komponistu Jēkabu Nīmani, kā arī
dzejnieci Māru Zālīti.
"Rainis un Aspazija arī šogad
ir spējuši paveikt daudz laba.
Tieši viņu jubileja un autoritāte
palīdzēja atjaunot Latvijas Bērnu
un jaunatnes literatūras padomes
aizsākto "Plašā apvāršņa konkursu". Viņi sniedza bērniem iespēju
kopt savu lasītāja pieredzi un
pašapziņu. Skolēnu attiecības ar
abiem "obligātajiem" rakstniekiem salīdzināmas ar sēklu cīņu
pavasarī. Ja bērns izspraucas cauri
šim obligātuma slānim, viņš ierauga, ka Aspazijas un Raiņa pasaule ir
ļoti plaša un arī pretrunīga, meklē
tajā personisko, un tad šī puķe ir
uzdīgusi. Tomēr, kad tas noticis,
tai jāļauj brīvi ziedēt, nebaidoties,
vai bērna viedoklis būs pareizs vai
nepareizs. Labi, ka pusfinālos mēs
sastapām bērnus, kuri raugās uz
Aspaziju un Raini savām acīm, kuriem klasiķi ir iemesls domāšanai,
nevis iekalšanai," stāsta viena no
"Plašā apvāršņa konkursa" satura
veidotājām, dzejniece Inese Zandere.
Finālā dalībnieku sniegumu
vērtēja "Plašā apvāršņa konkursa"

žūrija: LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, Latvijas Universitātes profesore Ilze
Stikāne, dzejniece Inese Zandere,
dzejniece Māra Zālīte un Latvijas
Radio žurnālists Eduards Liniņš.
Skolēnu vecākus fināla žūrijā
pārstāvēja Latvijas Televīzijas
Informatīvi dokumentālo, ziņu
un sporta raidījumu satura redaktore Rita Ruduša, ekonomists Indars Aščuks un Bērnu slimnīcas
fonda valdes priekšsēdētāja Liene
Dambiņa.
Konkursa galvenā balva iespēja piedalīties vienu nedēļu
ilgā (no 15. līdz 21.augustam)
bezmaksas nometnē jaunajiem
lasītājiem Raiņa un Aspazijas
iemīļotajā pilsētā Jūrmalā. Nometnes programmā līdztekus
veselīgai atpūtai dabā ieplānotas
ekskursijas, nodarbības muzejos, grāmatām veltītas spēles
un konkursi, radošas darbnīcas,
tikšanās ar rakstniekiem un citām
radošām personībām.
Martā Latvijas skolas un
bibliotēkas savās darbības vietās
patstāvīgi rīkoja konkursa pirmo kārtu. Dalībnieki rakstīja
pārdomas par aizraujošām idejām

un tēliem Raiņa un Aspazijas darbos, veidoja dzejoļu ilustrācijas,
kā arī radīja abu rakstnieku karogus. Kopumā trīs klašu grupās
(1.-4.klase, 5.-7.klase, 8.-9.klase)
no Rīgas, Pierīgas, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes
reģioniem konkursa pirmajā
kārtā piedalījās 6602 skolēni no
101 skolas un 38 bibliotēkām, arī
Balviem.
Aprīlī "Plašā apvāršņa konkursa" reģionālajos pusfinālos dalībnieki prezentēja savus radošos
mājasdarbus, dažādos uzdevumos pārbaudīja zināšanas par
Raiņa un Aspazijas dzeju un dzīvi,
kā arī tikās ar žūrijas pārstāvjiem
- rakstniekiem, māksliniekiem un
literatūras pētniekiem.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere atzīst, ka visi
skolā ir ļoti iepriecināti par Annijas Raibekazes un Vitas Servidovas sekmīgo piedalīšanos. Lai
arī jautājumi bijuši ļoti sarežģīti,
meitenes pierādījušas, cik plašas ir
viņu zināšanas un sasniegušas lieliskus rezultātus. Annija Raibekaze
ir ieguvusi galveno balvu, bet Vita
Servidova – atzinību. Paldies visiem, kuri atbalstīja meitenes!
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Dziesmas spēks var padarīt pasauli labāku
16.maijā Balvu muižā norisinājās senioru, sieviešu un jaukto
koru skate - koncerts „Dziesmas spēks var padarīt pasauli
labāku”. Skatē piedalījās septiņi
kori no Balvu, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas novadiem- Balvu KAC
senioru koris „ Pīlādzis”, vadītāja
Liene Akmeņkalne, Tilžas pagasta kultūras nama sieviešu koris, vadītāja Rita Keiša, Rekovas
Kultūras Centra jauktais koris „Viola”, vadītāja Karīna Romanova,
Baltinavas novada jauktais koris,
vadītāja Aija Nagle, Balvu KAC
jauktais koris „ Ezerkrasts”, vadītāja
Anastasija Ločmele, Rugāju novada jauktais koris, vadītājs Pēteris
Sudarovs un Balvu novada jauktais
koris „ Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars.
Šogad kori piedalīsies 6.jūnijā
koru svētkos Alūksnē, 7.jūnijā Latgales Dziesmu svētkos, 20.jūnijā
senioru dziesmu un deju svētkos
Dagdā un dažādos pasākumos
savos un kaimiņu novados. Tāpēc
koriem skatē bija jāizpilda 2 dziesmas no svētku repertuāra, un vie-

na brīvas izvēles dziesma.
Koru sniegumu vērtēja žūrija
3 locekļu sastāvā - Jāzepa Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors, Balvu, Alūksnes un Gulbenes
koru apriņķa virsdiriģents Roberts Liepiņš, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors,
Pierīgas koru apriņķa virsdiriģents,
diriģents Jānis Baltiņš un Mūzikas
akadēmijas studente, koru diriģente – Aija Bogdane.
Rezultāti iepriecināja visusžūriju, klausītājus, diriģentus, jo
iegūti četras pirmās pakāpes un
trīs otrās pakāpes diplomi. Žūrijas
komisija īpaši atzīmēja senioru
kora „Pīlādzis” un Rugāju novada
jauktā kora izaugsmi un sniegumu.
Paldies
diriģentiem
par
ieguldīto darbu, dalībniekiem
par dziesmas mīlestību un Balvu,
Rugāju, Baltinavas, Viļakas novadu
pašvaldībām par atbalstu.

Tilžas pagasta kultūras nama sieviešu koris, vadītāja Rita Keiša

Iveta Tiltiņa,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos

Balvu novada jauktais koris „ Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars

Trīs kori un orķestris
pārstāvēs Balvu novadu
Latgales dziesmu svētkos
Dziedātājiem panākumus konkursā vēl Iveta Tiltiņa

Koru sniegumu vērtēja žūrija (no kreisās) Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas direktors, Balvu, Alūksnes un Gulbenes koru apriņķa
virsdiriģents Roberts Liepiņš, Mūzikas akadēmijas studente, koru diriģente
Aija Bogdane, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, Pierīgas
koru apriņķa virsdiriģents, diriģents Jānis Baltiņš

Balvu KAC jauktais koris „ Ezerkrasts”, vadītāja Anastasija Ločmele

2015. gada 7.jūnijā plkst.
17.00 Daugavpilī, Stropu estrādē
norisināsies Latgales dziesmu
svētki „Mana zeme”.
Daugavpilī, pilsētas svētku
ietvaros, notiks Latgales dziesmu
svētki. Latgales dziesmu svētkos
piedalīsies ap 3000 dalībnieku
– tai skaitā aptuveni 100 kori no
visas Latvijas, Nacionālo Bruņoto
spēku orķestris, pūtēju orķestris
„Daugava” un ap 20 deju kolektīvi.
Pēc svētku gājiena pa Rīgas ielu un
svētku atklāšanas rituāla Vienības
laukumā, koru sadziedāšanās
turpināsies vēsturiskajā Stropu
estrādē.
No Balvu novada svētkos
piedalīsies Tilžas sieviešu koris,
Balvu novada jauktais koris „Mirklis”, Balvu KAC jauktais koris „Ezerkrasts” un pūtēju orķestris.

Mūsu senioru koris piedalīsies Latvijas senioru koru svētkos Alūksnē
Balvu senioru koris “Pīlādzis’’6.
jūnijā Alūksnē piedalīsies Senioru
dienā, kuras laikā būs gan visas
Latvijas senioru koru svētki, gan
arī sportiskas sacensības apkaimes
novadu senioriem.
Diena iesāksies ar Starpnovadu sporta spēlēm senioriem,
ko Alūksnes novada pašvaldība
organizē kopā ar Alūksnes
pensionāru biedrību „Sudrabs”.
Spēles notiks Pilssalas stadionā un
uz tām tiek gaidīts ikviens Alūksnes
un Apes novadu seniors, kā arī
piedalīties ir uzaicināti seniori no
citiem kaimiņnovadiem. Sporta
spēlēs notiks dažādas sportiskas
un atraktīvas sacensības, kā arī būs
muzikāli un deju priekšnesumi.
Pēcpusdienā sāksies Latvijas Senioru koru svētki, kuros

piedalīsies gandrīz 30 muzikālie
kolektīvi no visiem reģioniem.
Pasākums
sāksies
pulksten
15.00
Alūksnes
evaņģēliski
luteriskajā baznīcā ar Senioru
koru svētku karoga iesvētīšanu un
dziedājumu. Pēc tam kori svētku
gājienā dosies uz Pilssalas estrādi,
kur pulksten 16.00 notiks koncerts
„Debesis un zeme skan”. Komponists Jānis Lūsēns ir veidojis
aranžējumu vairākām dziesmām,
kas izskanēs šajā koncertā.
Koncertā piedalīsies senioru
jauktie un sieviešu kori, Valmieras politiski represēto koris „Baltie bērzi”, flautiste Evija Mundeciema, altiste Inese Ušpele,
čelliste Arta Tarasova, solists
un pasākuma vadītājs Zigfrīds
Muktupāvels, solistes Linda un

Balvu KAC senioru koris „Pīlādzis”, vadītāja Liene Akmeņkalne
Dana Berkules, kā arī Juris Kristons (taustiņinstrumenti) un Aivars
Gudrais (ģitāra). Visu Senioru koru

svētku pasākumu apmeklējums ir
bezmaksas.
Latvijas Senioru koru svētkus

organizē
Alūksnes
novada
pašvaldība un Latvijas Nacionālais
kultūras centrs.
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Šogad Muzeju nakts Balvos – Raiņa un Aspazijas 150-gades zīmē...

Uz priekšnama kāpnēm iznāca paši Aspazija un Rainis (Zaiga un Māris
Lāpāni)
Pirms Muzeju nakts, uzrunājot
novada ļaudis, Balvu Novada
muzejs savā aicinājumā uz šo
pasākumu uzdeva jautājumu, kā
svinēt dzimšanas dienu rakstniekiem, kuri sen beiguši šīs Zemes
gaitas? Protams, nav labāka veida,
kā tikties ar rakstniekiem Aspaziju
un Raini viņu grāmatās. Bet kā šo
jubileju svinēt Muzejam - rakstīto
vārdu atdzīvinot priekšmetiskos
tēlos, skaņās, krāsās un sajūtās.
Rakstnieku atceres gadā Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu
misiju – lasīt, pārlasīt un atrast
Raiņa un Aspazijas darbos
vistuvākos, visiedvesmojošākos

zīcijas bija atvērtas jau dienā
un līdz pat pusnaktij. Vakarā interesenti pulcējas pie muzeja
ēkas uz Muzeju nakts atklāšanu.
Ievadvārdus teica muzeja direktore Iveta Supe, un uz priekšnama
kāpnēm iznāca paši Aspazija un
Rainis (Zaiga un Māris Lāpāni).
Uzvedumā „Dzeja Saules
dārzā” piedalījās bērni – novada skatuves runas konkursu
dalībnieki, bija skatāmas multfilmas, kurās skan Raiņa un Aspazijas dzeja – „Sēd uz sliekšņa
pasaciņa” un „Saule un mēness”,
dejoja mazie dejotāji. Emocionālā
un stilistiski izturētā uzveduma

vada visus pasākumus, arī šo. Viņa
teica, ka liela uzdrošināšanas ir
rakstīt dzeju un sevi nosaukt par
dzejnieku. Vēl lielāka - uzrakstīto
publicēt, jo katrs lasītājs to izlasīs
caur savu uztveres prizmu. Un
vislielākā uzdrošināšanās – pašam
savu dzeju norunāt. Viņa arī
aicināja autorus atklāt, kāda ir bijusi viņu saskarsme ar Raiņa un Aspazijas daiļradi. Viņa iepazīstināja
ar pasākuma dalībniekiem, dzejniekiem, pastāstot par viņu daiļradei raksturīgāko.
Ar romantiskām vārsmām
klausītāju sirdis iesildīja Dženija
Berķe, kuras dzejas tēma – ziedi,
mīla un pavasaris tik ļoti sasaucās
ar Aspazijas rakstīto.
Leontijs Vizulis atcerējās, ka
viņam mājās esot sens Aspazijas dzejas grāmatas izdevums
’’Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu
pasaciņa”, arī dzeja, kuras tēma –
bakhālija.
– Aspazija bija ugunīga dāma,
vienmēr sabiedrības priekšgalā,
viņai arī bija galvenā loma Raiņa
daiļrades izkopšanā, - atzina
L.Vizulis.
Kā zināms, autors publicējas ar
pseidonīmu Bruno Vilks, un tiem,
kuri zina viņa dzeju, arī šoreiz
vilties nelika asprātīgie, kaismīgie
un asie dzejoļi.
Vijas Cibules lasītās rindas
uzrunāja ar savu dziļo izjustumu
un patiesumu, ar skaisto tēlaino
valodu.
Māris Lāpāns stāstīja, ka viņam,

Vietējie dzejnieki (no kreisās) Māris Lāpāns, Leontijs Vizulis, Zinaida Logina, Vija Birkova, Dženija Berķe un Vija
Cibule
un aktuālākos motīvus, lai režisore – Ilga Oplucāne.
nācies būt Raiņa lomā. Viņš nāca
Bet vēlāk muzeja pagrabiņā ar atklāsmēm: “attiecīgā brīdī
popularizētu muzejiem nodoto
dzejas kafejnīca uzrakstīts vārds ir tā brīža dvēseles
kultūras mantojumu un uzrunātu durvis vēra
„Mēness dārzā”, kurā piedalījās fotogrāfija” un “saule nesūdzas
Muzeju nakts apmeklētājus.
Katrs muzeju nakts apmek- vietējie dzejnieki Leontijs Vizulis, valdībai par attālumu līdz zemei,
lētājs arī Balvos, kas apmeklēja Vija Birkova, Dženija Berķe, Vija bet atrod spēku sevī sildīt to.”
šajā ziedoņa naktī organizētos Cibule , Zinaida Logina un Māris
Ejot pa dzīvi mēs sevī
pasākumus, ieraudzīja kādu nian- Lāpāns. Telpā svētku noskaņu ie- uzkrājam sāpīgus un priecīgus
si jau zināmajā vai vēl nezināmajā nesa Zinta Purena grafikas. Un brīžus, no tā top tas, ko mēs
mantojumā, ko pasaulei atstājuši gaismas. Jāpiebilst, ka visu Muze- uzrakstām, - sacīja Vija Birkova un
izcilie latviešu dzejnieki – Rai- ja nakts apgaismojumu veidoja iepazīstināja klausītājus ar dažiem
nis un Aspazija. Un galu galā, Māris Lāpāns Raiņa Uguns un dzejoļiem no sava plašā dzejoļu
vai nav jauks fakts, ka Balvu nakts noskaņās. Kopā tika rakstīts pūra.
pilsētā ir Raiņa iela? 1940.gada MUZEJA NAKTS dzejolis, bērni
Zinaida Logina atzinās – ma18.augustā Lāčplēša ielu nosauc vizinājās „Mazā sirmā kumeliņā”, nas dzejas bieži vien ir uz avīzes
par Raiņa ielu. Tur atradās muižas no skatu laukuma pie ezera varēja vai rakstu malām rakstīti panti,
saimniecības ēka ar uzbrauktuvi, izbraukt Balvu ezerā ar „Vilnīti” pa ceļam braucot diktafonā
pa kuru ar pajūgiem varēja ievest lūkoties kā „Mēness starus stīgo”, ierakstītas rindas, tas ir kaut kas
lopbarību (tagad tajā vietā ir vei- pie muzeja viesojās I.K.„Mieriņš dvēselē un sirdī izjusts, gaistošs,
kals „Beta”), kādu laiku 20.gadsim- un dēli” - Trušu sētiņa „Saulainais kas paliek dzejas rindās. Viens no
ta sākumā Raiņa ielā atradās Balvu stūrītis”.
dzejoļiem, kas izskanēja tovakar –
Dzejnieku tikšanos
atklāja Veltījums Balviem.
Evaņģēliski luteriskā draudzes
Ilga Oplucāne, uzsverot, ka Raiņa
māja, arī Krājkase, „Daiļrade”.
Dzejas pasākumu kuplināja
Balvu Novada muzeja ekspo- un Aspazijas dzejas noskaņa pa- Balvu Kultūras un atpūtas cen-

tra vokālais ansamblis “Par to“,
ko vada Liene Akmeņkalne. Par
dalību pasākumā tā dalībniekiem
paldies teica Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe.

Pie Bērnu un jauniešu centra
Pie Bērnu un jauniešu centra
daudzus piesaistīja tēja un mūzika
Aspazijas noskaņās. Šis gads Latvijas kultūras dzīvē tiek vadīts
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas zīmē. Jau otro gadu Balvu
Bērnu un jauniešu centrs piedāvā
apmeklēt chill pagalmu pie BBJC
un baudot vakaru dzert siltu tēju
un klausīties dziesmas ar Raiņa un
Aspazijas vārdiem.
Jaunākajiem pagalma apmeklētājiem bija iespēja iegūt sejas
zīmējumu, ko izveidot piedāvāja
BBJC Skaistumkopšanas pulciņa
meitenes.
Vakars izvērtās vēss un starp
abiem centrālajiem Balvu pilsētas
Muzeju nakts apskates objektiem
krūze siltas tējas bija īsti laikā.
Muzeju nakts -2015 Balvu
Valsts ģimnāzijā
2015.gada 16.maijā Balvu
Valsts ģimnāzijas muzejs jau trešo
gadu aicināja interesentus uz skolu. Šogad piedāvātā tēma „Olīvs
Mētra – Balvu Valsts ģimnāzijas
skolotājs, Raiņa un Aspazijas
līdzgaitnieks”.
Varētu jautāt, kas Balvus un
mūs, balveniešus, saista ar Raini
un Aspaziju? Vai tikai Raiņa iela?
Lai to noskaidrotu un izzinātu,
skolas muzeja vadītāja, vēstures
skolotāja Irēna Šaicāne aicināja
visus Muzeju nakts apmeklētājus
doties četrās vēsturiskās ekspedīcijās:
1.Domu ekspedīcija. Tajā bija
iespēja uzzināt par Olīva Mētras
(īstajā vārdā Jānis Antons Ķiploks)
dzīvi, kā arī to, kas saista viņu ar
Raini un Aspaziju.
Lai piepildītu savu sapni kļūt par dziedātāju, O.Mētra
strādā par fotogrāfu, vienlaikus
privāti mācās mūziku, tad iestājas
konservatorijā. 1920.gada 10.aprīlī
O.Mētra ir to kultūras darbinieku
skaitā, kas pie Nacionālā teātra
sagaida Raini un Aspaziju, kuri
atgriežas no trimdas.
Ar Raini viņš iepazīstas 1921.
gadā, kad dzejnieks kļūst par
Nacionālā teātra direktoru, kurā
arī jaunais dziedonis, būdams students, izpilda muzikālas lomiņas.
1923.gadā
absolvē
Latvijas
Mūzikas konservatoriju. Piedaloties Raiņa traģēdijas „Jāzeps un
viņa brāļi” iestudējumā, O.Mētra
nolemj to komponēt operā,
tāpēc vairākkārt tiekas ar Raini
un Aspaziju. Arī 1929.gada vasarā
ciemojas pie viņiem Jūrmalas
vasarnīcā, tā top fotogrāfijas
Raiņa dzīves pēdējā vasarā.
O.Mētra ir pierakstījis atmiņas par
tikšanās reizēm. Un tikai 2014.
gada septembrī izdota grāmata
„Raiņa pēdējā vasara: atmiņas un
fotogrāfijas”, kuras autors ir Olīvs
Mētra.
Slimība pārvelk svītru O.Mētras dziedātāja karjerai, tāpēc viņš
papildina zināšanas kompozīcijā,
strādā dažādās Latvijas vietās par
mūzikas un dziedāšanas skolotāju.
1935.gadā O.Mētra sāk strādāt Balvu Valsts ģimnāzijā par

mūzikas un dziedāšanas skolotāju. Būdams skolotājs Balvos,
O.Mētra uzreiz rosīgi iesaistās sabiedriski muzikālajā dzīvē, kopā
ar audzēkņiem dzied dievkalpojumos baznīcā, organizē un vada
ģimnāzijas kori, kurš piedalās divos apriņķa dziesmu svētkos.
Skolas muzeja krājumā ir trīs
fotogrāfijas ar O.Mētras parakstiem un veltījumu ģimnāzijas
audzēkņiem. Foto, kurā viņš 1926.
gadā ir Paņevežā kopā ar Raini un
Aspaziju, dāvinājis 4.izlaiduma
absolventam, kā viņš pats raksta, manam mīļam skolniekam
Aleksandram Kikustam, kurš ilgus gadus bija Balvu vidusskolas
fizikas skolotājs, kā arī brīvajā laikā
labprāt fotografējis. Divas foto
O.Mētra dāvinājis 5.izlaiduma absolventei Emīlijai Kravalei.
Skatītājus priecēja ģimnāzijas
deju kolektīvs „Purenīte”, kurš
izpildīja O.Mētras aranžēto deju
„Sijā auzas, tautu meita” mūsdienu
versijā.
Kultūrvēsturiskā mantojuma
un zināšanu ekspedīcijas laikā
Muzeju nakts apmeklētāji devās
gan uz skolas muzeja telpām, arī
uz jauno telpu 4.kabinetā, kur
pēc materiālu apskates, interaktīvi
atbildēja uz 15 testa jautājumiem,
gan savas zināšanas ar balsošanas
pultīm pārbaudīja 24.kabinetā,
gan burtu jūklī meklēja pareizās
atbildes par Olīvu Mētru, Raini un
Aspaziju.
Muzeju nakts apmeklētāji jau
sākumā saņēma ieejas biļetes.
Katrs dalībnieks, aktīvi darbojoties
iepriekšminētajās ekspedīcijās,
ieguva zīmogu vai uzlīmi ieejas
biļetē. Tikai tie apmeklētāji, kuriem bija trīs zīmogi, varēja doties
arī Zvaigžņu ekspedīcijā.
Tad ceturtā - Zvaigžņu ekspedīcija. Ar teleskopu palīdzību no
skolas jumta fizikas skolotājas
Āritas vadībā ekspedīcijas dalībnieki, uzrādot aizpildīto biļeti,
debesīs mēģināja saredzēt kādu
planētu. Un tas patiešām izdevās!
Apmeklētāji redzēja gan Venēru,
gan Jupiteru, taču Raiņa krāteris
gan nebija saskatāms.
Priecē, ka sagatavoto 100
biļešu pietrūka. Lai apmeklētāji
varētu darboties visās četrās
ekspedīcijās, muzeja vadītājai
Irēnai palīdzēja skolas muzeja
pulciņa skolēni no 12c. klases, ar
balsošanas pultīm palīdzēja darboties skolotāja Ināra.
Skolas muzeja atsauksmju grāmatā ir arī daži ieraksti:
- Lai izdodas papildināt
muzeju ar jaunām ekspozīcijām,
paldies par Muzejnakti, iespēju
palūkoties zvaigznēs.
- Tikai pēc gadiem sāc apjaust,
cik svarīgi ir bijušie klases biedri,
skolotāji, kopā pavadītais laiks.
- Vēlējums! Rakstīt un runāt
par mūsu novada cilvēkiem, laikabiedriem. Tā ir tagadne – vēsture.
Citi skolas absolventi teica,
ka patiešām atkal prieks iegriezties skolā, prieks par skolas
muzeju, kurš, rīkojot Muzeju
nakts pasākumu, rosina iegriezties tajā, kurā ik gadu ir kas jauns,
uzlabojies arī materiāltehniskais
nodrošinājums.
Uz tikšanos 2016.gada Muzeju
naktī!
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Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija Vīksnas pagastā un citur Balvu novadā

AS „Sadales tīkls” turpina
uzlabot elektroapgādes kvalitāti
un drošumu Balvu, Rugāju un
Viļakas novadāLai nodrošinātu
kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu
elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad Balvu, Rugāju un
Viļakas novadā plāno realizēt 12
investīciju projektus, elektrotīkla
attīstībā ieguldot 768 tūkst. eiro,
Balvu novada pašvaldību informē
AS „Sadales tīkls”.
Lai paaugstinātu piegādātās
elektroenerģijas kvalitāti un drošumu Balvu novada iedzīvotājiem, apjomīgi elektrotīkla
rekonstrukcijas
darbi
šogad
tiks veikti Vīksnas pagastā, kur
kopumā AS „Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV
(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas
10,7 km garumā, izbūvēs jaunu
vidējā sprieguma kabeļu līniju
1 km garumā un zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 4,4 km
garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiks veikta 3 jaunu
transformatoru apakšstaciju izbūve, ievērojami paaugstinot
elektroapgādes drošumu 115

Vīksnas pagasta iedzīvotājiem.
Lai
uzlabotu
piegādātās
elektroenerģijas
kvalitāti
27
Kubulu pagasta apdzīvotu vietu „Paulāni” un „Krasnogorka”
iedzīvotājiem, AS „Sadales tīkls”
šogad Kubulu pagastā realizēs 2
investīciju projektus, veicot jaunas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūvi 1,5 km
garumā, zemsprieguma kabeļu
līnijas izbūvi 0,1 km garumā un
izbūvējot jaunu transformatoru
apakšstaciju.
Balvu pagasta iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS „Sadales tīkls” realizēs divus investīciju
projektus, kuru ietvaros tiks veikta
jaunas vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīnijas izbūve 7,8
km garumā, 0,4 km zemsprieguma
kabeļu līnijas un piecu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.
Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas
darbiem elektroapgādes drošums
un kvalitāte paaugstināsies 22
lietotājiem apdzīvotās vietās „Silmala”, „Reči”, „Naudaskalns” un
337 lietotājiem Balvu, Rugāju un
Lazdukalna pagastā.

Šogad kopumā visā Latvijā
AS „Sadales tīkls” plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma
elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā
sprieguma gaisvadu līniju pārbūve
zemē ieraktās kabeļu līnijās
plānota 209 km garumā, 823 km
zemsprieguma
elektrolīnijas,
kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru
apakšstacijas, bet elektrolīniju
trases visā Latvijā plānots attīrīt 4
444 km garumā.
Lai sniegtu informāciju par
šā gada lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem,
uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura
attēlo informāciju par lielākajiem
elektrotīkla attīstības projektiem 2015.gadā. Investīciju karte
ilustrē lielākos projektus Latvijas
reģionos – Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā
un Rīgā.
Saite uz AS „Sadales tīkls”
investīciju karti:
http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_
karte_presei/

Tuvākajā laikā BBJC durvis vērs
vokālā studija!
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā pēdējos mēnešos aktīvi
tiek strādāts pie vokālās studijas
labiekārtošanas. Ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada
pašvaldības atbalstu iegādāts
studijas aprīkojums – sintezators,
rokas mikrofoni, CD atskaņotājs
u.c. Balvu Bērnu un jauniešu
centra otrajā stāvā tiek krāsotas
sienas, līmētas tapetes un veikti daudzi citi remontdarbi un
labiekārtošanas darbi. Jūnijā
plānots atklāt jauno studiju!
Studiju varēs izmantot bērnu un
jauniešu mūzikas grupas, kā arī

individuāli. Studija būs pieejama
ikvienam novadā dzīvojošam
bērnam un jaunietim. Studiju
varēs izmantot arī pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi un
skolu audzēkņi savu pedagogu
vadībā. Radītās iespējas veicinās
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu
un paaugstinās novadā dzīvojošo
bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti.
Vokālās studijas aprīkojums
iegādāts projekta Nr. 14-07-LL04L413201-000008 „Vokālās studijas
izveide Balvu Bērnu un jauniešu
centrā” ietvaros.

Mazais draugs! Nāc ciemos uz
bibliotēku!

“Baznīcu nakts” notikumā 5.jūnijā piedalīsies
arī Balvu baznīcas

Šogad kultūras notikuma
“Baznīcu nakts” ietvaros 5.jūnija
vakarā no pulksten 18.00 Latgalē
būs atvērtas daudzas baznīcas.
Latgalē šajā vakarā ikviens aicināts
dievnamos Aglonā,
Aizkalnē,
Baltinavā, Balvos, Daugavpilī,
Freimaņos, Kampišķos, Ludzā un
citās pilsētās. Ar visiem pasākuma dalībniekiem var iepazīties
interaktīvajā kartē www.baznicunakts.lv.
“Baznīcu nakts” programma
veidota kā iespēja iepazīt kristīgo
konfesiju - luterāņu, katoļu, baptistu,
adventistu,
metodistu,
pareizticīgo un vecticībnieku baznīcu garīgo un kultūras mantojumu. Šogad kopumā 145 baznīcās
visā Latvijā notiks koncerti, ekskursijas, pasākumi bērniem un laiks
aizlūgumiem un apcerei klusumā,
ekskursijas draudzes gidu vadībā
ar iespēju uzkāpt baznīcas torņos

un apskatīt citas ikdienā nepieejamas vietas. Notiks nakts lūgšanas
un svecīšu dievkalpojumi.
Pirmā „Baznīcu nakts” Latvijā
tika organizēta 2014.gada 6.jūnijā
un tajā piedalījās 43 Rīgas dievnami. Pasākumu apmeklēja ~20
tūkstoši cilvēku. Baznīcu nakts
ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms 10 gadiem notika
pirmais šāds Kristīgās baznīcas
konfesiju un draudžu kopīgi rīkots
ekumēnisks notikums. Drīz pēc
tam pasākums notika arī Čehijā un
Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu
nakts notiek arī Tartu, Igaunijā.
Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas
lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.
Latvijā Baznīcu nakti organizē
starpkonfesionāla domubiedru
grupa - Nodibinājums „Baznīcu
Nakts fonds.
Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīcas prāvests

Mārtiņš Klušs pastāstīja, ka šajā
naktī Balvos tiks organizēts gaismas ceļš un gājiens no katoļu uz
luterāņu baznīcu. Bez 10 minūtēm
sešos sāks skanēt baznīcu zvani.
Balvu katoļu baznīcā šis vakars
iesāksies ar pārdomu stundu, sekos Dievkalpojums, būs iespēja
iepazīties ar faksimiliana Terra
Mariana izdevumu, noklausīties
garīgās mūzikas koncertu, ko
sniegs koris ”Mirklis”. Tam sekos Gaismas gājiens no Balvu
katoļu draudzes baznīcas uz Balvu Evaņģēliski luterisko baznīcu.
Kopā varēs klausīties koncertu. Vakara noslēgums Balvu
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar
noslēguma lūgšanu un svētību.
Baznīcu nakts pasākumus vadīs
prāvests Mārtiņš Klušs un mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis.

Iesvēta Balvu pareizticīgo Dievmātes Aizmigšanas
baznīcas kupolu krustus
Maija sākumā
virs Balvu
pareizticīgo baznīcas kupoliem
uzstādīja trīs krustus. Tos iesvētīja
Rēzeknes un Madonas iecirkņa
prāvests virspriesteris Viktors
Teplovs, kurš klātesošajiem atzina,
ka krusts ir dievnama vizītkarte.
Krustu pacelšana liecina, ka dievnams atdzimst.
Balvu pareizticīgo Dievmātes
Aizmigšanas baznīcas celtniecības
vadītājs Ivans Baranovs nešaubās,
ka skaistais baznīcas iesvētīšanas
brīdis tuvojas.

multfilmas par grāmatu varoņiem.
Caur kvalitatīvu kino un mūziku
bērnos un jauniešos tiek radīta
interese par mūsu kultūru un
vēsturi. Bērni un jaunieši ir mūsu
novada nākotne un šis projekts
sniedz vērtīgu ieguldījumu viņu
personību attīstībā.
Brīvā laika telpas aprīkojums
iegādāts projekta Nr. 14-07-LL04L413201-000007 „Inovatīvu pakalpojumu attīstīšana jauniešu
un bērnu brīvā laika kvalitātes
uzlabošanai Balvu Centrālajā
bibliotēkā” ietvaros.

Mēs darām, jo mēs VARAM!

„Comenius”
projekta
noslēgums
Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā
2013. gadā angļu valodas
skolotāja Arnita Gaiduka uzrakstīja
kārtējo pieteikumu „Comenius”
projektam, un tas tika apstiprināts.
Iepriecināja, ka mūsu skola tika
iekļauta kopā ar tādām sadarbības
valstīm
kā
Polija,
Čehija,
Nīderlande, Turcija, Spānija, Anglija. Uz pirmo vizīti 2013. gada
novembrī Spānijā devās projekta
koordinatore A.Gaiduka un skolas
vadība, lai saplānotu mobilitātes.
Turpmākajā pieredzes apmaiņā
uz 5 valstīm devās skolēni un

Balvu Centrālajā bibliotēkā
atklāta brīvā laika pavadīšanas
vieta. Novada bērni un jaunieši
laipni aicināti nākt skatīties filmas
un multfilmas, klausīties mūziku,
palasīt grāmatas vai vienkārši
atpūsties. Ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības
atbalstu noslēdzies projekts, kā
ietvaros iegādāts jauns platekrāna
TV, DVD atskaņotājs, mūzikas centrs un sēžammaisi. Labiekārtoto
telpu jau ir iemīļojuši bērni, pēc
stundām skolās mazie bibliotēkas
draugi, iekārtojušies krāsainajos
sēžammaisos, draudzīgi skatās

skolotāji. Viņi prezentēja mūsu
valsti, skolu, novadu, mācījās un
saņēma uzslavas par labām angļu
valodas zināšanām un uzvedības
kultūru.
Šopavasar 18. maijā skolā uz
projekta noslēgumu ieradās sešu
valstu delegācijas.
19. maijā skolas aktu zālē no
paša rīta pulcējās viesi, skolēni,
skolotāji. Savā uzrunā Balvu novada
Domes
priekšsēdētājs
A.Kazinovskis
pauda
prieku
par to, ka norit tāds projekts, ir

veiksmīga sadarbība, skolēni
gūst pieredzi,un
vēlēja būt
priecīgiem,
smaidošiem
un
laimīgiem. Projekta koordinatore
A.Gaiduka un direktore B.Vizule
izteica gandarījumu un prieku
par veiksmīgu projekta norises
gaitu. Viesi ar apbrīnu vēroja
mūsu skolēnu prasmi demonstrēt
tērpus, dziedāt, dejot, atraktīvi
vadīt pasākumu angļu valodā, kā
arī pēc tam - norises Balvu novadā.

Ar Balvu novada jauniešu
biedrības “Kalmārs” iniciatīvu
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
tuvākajā
laikā
durvis
vērs
sanāksmju telpa. Jau iegādāti jauni, skaisti galdi, ērti krēsli un projektors. Jauniešu centra speciālisti
kopā ar jauniešiem un citiem
brīvprātīgajiem palīgiem aktīvi
darbojas pie telpas remontdarbiem. Tiek izvēlētas sienu krāsas
un pārrunāts telpas jaunais

noformējums. Šajā telpā turpmāk
novada bērniem un jauniešiem
būs iespēja ne tikai rīkot
sanāksmes un tikšanās, bet arī
organizēt galda spēļu turnīrus un
uzņemt viesus. Projekts realizēts
ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības atbalstu.
Sanāksmju zāles aprīkojums
iegādāts projekta Nr. 14-07-LL04L413201-000009 „Topošo līderu
skola” ietvaros.
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3. jūlijā Balvu pilsētas parkā
9:00-13:30 Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas uzņēmumu
prezentācijas – pārdošana, lauksaimniecības tehnikas izstāde
10:00 Uzņēmēju dienas atklāšana, novadu koncertprogrammas
11:00- 12:30 Seminārs uzņēmējiem (piedalās speciālisti no ZM,
LIAA, LAD, ALTUM,Citadele) Balvu Novada muzeja zālē
13:30 Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rezumējums
14:00- 15:00 Kontaktbirža ar Polijas uzņēmējiem Balvu Novada
muzeja zālē
14:00-18:00 Atvērto durvju diena Balvu pilsētas uzņēmumos

7.

Luterāņu draudžu kapu svētku saraksts Balvu novada kapsētās
2015.gadā
27. jūnijā plkst. 11:00 - Čukuļkalna kapos
4. jūlijā plkst. 13:00 - Andrakalna kapos
5. jūlijā plkst. 11:00 - Balvu kapos
5. jūlijā plkst. 13:00 - Miezāju kapos
11. jūlijā plkst. 11:00 - Kamoļkalna kapos
11. jūlijā plkst. 13:00 - Vectilžas kapos
11. jūlijā plkst. 15:00 - Čudarienes kapos
12. jūlijā plkst. 16:00 - Garosilu kapos
19. jūlijā plkst. 13:00 - Kārsavas kapos
19. jūlijā plkst. 16:00 - Beņislavas kapos
25. jūlijā plkst. 12:00 - Pokratas kapos
25. jūlijā plkst. 14:00 - Krišjāņu kapos
25. jūlijā plkst. 16:00 - Kāpessila kapos
2. augustā plkst. 10:00 - Jaškovas kapos
2. augustā plkst. 14:00 - Gaiļakalna kapos
9. augustā plkst. 12:00 - Priedaines kapos

(saskaņā ar grafiku www.zlbc.lv, pieejams no 15.06.)

18:30 Uzņēmumu Atvērto durvju dienas apmeklētāju
apbalvošana-loterija pie estrādes
19:00- 20:30 NORMUNDA RUTUĻA koncerts (ieeja brīva)
21:00 Nakts balle kopā ar grupu Musiqq, Otto, DJ Čivix, DJ
Barik (ieeja brīva)
Organizē Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar novadu pašvaldībām

Ģenerālsponsors

A.K.7

Mūs
atbalsta:

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs

Kapu svētki Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapos
Miezāju – 6.jūnijā plkst. 15.00
Čāgu – 6.jūnijā plkst. 16.30
Dampadruvas – 13.jūnijā plkst.15.00
Kačupes – 13.jūnijā plkst. 16.30
Lācupes – 14.jūnijā plkst. 16.00
Tutinavas – 20.jūnijā plkst. 12.00
Derdziņu – 20.jūnijā plkst. 16.00
Dūrupes – 27.jūnijā plkst. 15.00
Salmaņu – 27.jūnijā plkst. 17.00
Začu – 4.jūlijā plkst. 12.00
Balvu Rozu – 4.jūlijā plkst. 15.00
Mežarijas – 11.jūlijā plkst. 13.00
Priedaines – 11.jūlijā plkst. 17.00
Naudaskalna – 18.jūlijā plkst. 15.00
Pilskalna – 18.jūlijā plkst. 17.00
Silaciema-Kurnas – 25.jūlijā plkst. 17.00
Pansionāta – 26.jūlijā plkst. 15.00
Pērkonu – 1.augustā plkst. 13.00
Egļukalna – 1.augustā plkst. 17.00
Sebežu – 8.augustā plkst. 13.00
Romūkstu – 8.augustā plkst. 17.00
Kapu svētki prāvesta O.Misjūna vadītajās katoļu draudžu kapsētās
2015.gadā
6. jūnijā– sestdiena, pulksten 12.00 Saksmalē, ar sv. Misi
13.jūnijā - sestdiena, pulksten 12.00 Golvaros, ar sv. Misi
13.jūnijā - sestdiena, pulksten 15.00 Līdumniekos
20.jūnijā – sestdiena, pulksten 13.00 Lieparos, ar sv. Misi
20.jūnijā - sestdiena, pulksten 16.00 Vārnienē
4.jūlijā - sestdiena, pulksten 12.00 Bēržos
4.jūlijā - sestdiena, pulksten 15.00 Putrānos, ar sv.Misi
11.jūlijā - sestdiena, pulksten 12.00 Mastareigā,ar sv. Misi
11.jūlijā - sestdiena, pulksten 15.00 Cepurniekos, ar sv.Misi
18.jūlijā - sestdiena, pulksten 12.00 Kaupiņos
18.jūlijā - sestdiena, pulksten 15.00 Reibānos, ar sv.Misi
1.augustā - sestdiena, pulksten 16.00 Keiseļovā, ar sv.Misi
8.augustā - sestdiena, pulksten 12.00 Slavītos, ar sv.Misi
8.augustā - sestdiena, pulksten 15.00 Dekšņos, ar sv.Misi
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Pasākumi Balvu novadā jūnijā

Balvu pilsēta
5.jūnijā plkst.17.50 Baznīcu
nakts pasākumi
11.jūnijā Pateicības stunda Balvu novada pašdarbības kolektīvu
vadītājiem, darbiniekiem. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
13.jūnijā plkst.7.00 Lauku
Labumu
tirdziņš,
piedalās
mājražotāji, amatnieki, zemnieki.
Balvos, Brīvības ielā 61.
13.jūnijā plkst.15 00. Motociklu vasara – 11, Motociklistu salidojums.
Vakara viesi: grupa „ Dūmi”,
„Napruots”, Māris Grigalis, DJ
Barik, DJ RII.
Plkst. 17. 00 Parādes brauciens.
Plkst. 18. 00 Pasākuma sākums
Balvi, Dzirnavu ielā 1.
14.jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Plkst. 10.00 dievkalpojums
luterāņu baznīcā.
Plkst. 11.00 dievkalpojums
katoļu baznīcā.
Plkst. 12.30 ziedu nolikšana
pie represēto piemiņas akmens.
Plkst. 12.40 Piemiņas brīdis
Balvu Stacijā.
Autobuss no novada Domes
plkst.12.30
21.jūnijā plkst. 14.00 Bērnības
svētki, piedalās Balvu pilsētas
2010.gadā dzimušie bērni, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
23.jūnijā plkst.18.00
Līgo
svētki Balvu estrādē.

Izlaidumi 2014./2015.m.g.
Izglītības iestāde

9.klase

12.klase

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Balvu Valsts
ģimnāzija
BPVV

12.jūnijs

18.00

19.jūnijs

19.00

12.jūnijs

19.00

20.jūnijs

16.00

Vakarskolas
programmas
Bērzpils vidusskola

12.jūnijs

12.00

12.jūnijs

12.00

13.jūnijs

19.00

6.jūnijs

19.00

Krišjāņu filiāle

13.jūnijs

15.00

-

-

13.jūnijs

19.00

21.jūnijs

18.00

12.jūnijs

18.00

-

-

13.jūnijs

11.00

-

-

12.jūnijs

19.00

-

-

11.jūnijs

17.00

-

-

Balvu pamatskola

12.jūnijs

18.00

-

-

Tilžas
internātpamatsk.

10.jūnijs

13.00

-

-

Balvu novads

Tilžas vidusskola
Vectilžas filiāle
Briežuciema
pamatskola
Stacijas pamatskola
Vīksnas filiāle

Balvu novada Dome izsaka pateicību visiem, kas juta līdzi lielajās bēdās, pavadot pēdējā gaitā mūsu
kolēģi Normundu Dimitrijevu. Paldies Pašvaldību savienībai, deputātiem, pašvaldībām un valsts
iestādēm, arī Krievijas valsts ģenerālkonsulātam Daugavpilī, par izteiktajām līdzjūtībām.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Izstādes un radošās darbnīcas
Piecās Balvu Novada muzeja
ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija,
tradicionālā
mūzika,
folklora, paražas, psalmi, Maija
dziedājumi, cilvēku prasmes un
citas vietējās vērtības.
Muzejā apskatāma izstāde, kas
bija veltīta mūsu 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.
Balvu Novada Muzejā foto
draugu izstāde kā dāvana Balvu
pilsētai dzimšanas dienā „Savai
pilsētai!”.
No 17.maija
Fotoizstāde
“Skotija glenu*, benu* un lohu*
zeme”, Vladislava Kundziņa darbi,
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
No 25.maija līdz 15.jūnijam Balvu Novada muzejā Balvu Mākslas
skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde, apskatāmi 2015. gada
noslēguma darbi.
Balvu Novada muzejā novadnieka Anatolija Zelča gleznu
izstāde “Ceļš - esības katamīns”.
No 25.maija līdz Jāņiem Balvu
novada sociālā dienesta 3.st zālē
izstāde”Ingas Smirnovas tekstils
u.c.” .
No 8.-22.jūnijam Balvu novada muzejā Vainagu pīšanas
un Jāņu siera gatavošanas
meistardarbnīcas” Svētki nāk!
Līgo! Jāņi”.
No 15. maija plkst. 15.00 Balvu
Centrālās Bibliotēkas izstāžu zālē
Arhitektūras un pilsētplānošanas
diplomprojekta “Balvu pilsētvides
reģenerācija” izstāde.
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē Aivija Pīzeļa gleznu izstāde
“Krāsu jūra”.
Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Gunas Sisojevas rokdarbu izstāde “Krāsu sprādziens”.
Vīksnas Tautas nams Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāles 1.-4.
klašu pulciņa „Čaklie pirkstiņi”
darbu izstāde.
Tilžas
Kultūrvēstures
un
izpētes un tūrisma centrā pēc
pieprasījuma skatāma Daces
Teilanes izstāde “Mana Eģipte’’.
Bērzpils Saieta namā izstādē
skolotājas Ārijas Loginas vāzīšu
kolekcija.

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Pateicība

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Balvu pagasts
20.jūnijā plkst.13.00 Bērnības
svētki 2010. gadā dzimušajiem
mazuļiem Balvu Tautas namā.
27.jūnijā plkst 20.00 - Dziesma vasarai - 2015, Starpnovadu
vokālo ansambļu sadziedāšanās
Balvu Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
6.jūnijā plkst.21.00 Diskoballīte ”Sveiciens vasarai” DJ Antons Rubeņu saieta namā.
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo
svētki - Ugunskurs, līgo dziesmas,
dejas līdz rīta gaismai Bērzkalnes
pagasta estrādē.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā Jāņu ielīgošanas
pasākums, piedalās pagasta
pašdarbības kolektīvi.
Kubulu pagasts
6. jūnijā plkst.17.00 Bērnības
svētki 2010. gadā dzimušajiem
mazuļiem Kubulu Kultūras namā.
Tilžas pagasts
6.jūnijā plkst.19.00 kultūras
namā Ingas un Normunda koncerts “15 gadi uz skatuves”. Biļešu
cena iepriekšpārdošanā 3.00
euro, koncerta dienā – 5.00 euro.
23.jūnijā plkst.21.00 - “Līgo
saule, līgo zeme”, Tilžas koncertuzvedums Tilžas brīvdabas
estrāde.
Vectilžas pagasts
22. jūnijā plkst.20.00 Jāņu
ielīgošanas pasākums.
27. jūnijā plkst.11.00 Bērnu

svētku pasākums
Vīksnas pagasts
13.jūnijā plkst. 12.00 Bērnības
svētki Vīksnas Tautas namā.
22.jūnijā plkst. 20.00 Jāņu
ielīgošanas pasākums, uzstāsies
Rubeņu
ciema
dramatiskais
kolektīvs,
plkst. 22.00 Balle ar Arni Grapu Vīksnas Tautas namā .

Pārtikas un veterinārais dienests uzsācis savvaļas lapsu un
jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret
trakumsērgu.
Vakcinācijai izmantos dzīvu
novājinātu trakumsērgas vīrusa
SAD BERN MSV Bio 10 celmu
saturošu vakcīnu „Lysvulpen
por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā
ievietota folija kapsulā, kas

iestrādāta barības apvalkā. Ēsma
izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti. Vakcīnas tiek izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2
izsviežot 20 - 23 vakcīnas ēsmas ar
500 metru atstarpi starp lidojumu
joslām.

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