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Viss laukā ir saplaucis zaļā un sulīgā košumā, pļavas zied krāšņiem ziediem. Bet
mūsu ziemeļzemes vasara ir īsa. Kā kādreiz rakstījis Edvards Virza, tie kilometra
stabi, kas ierakti un iestādīti, lai atzīmētu laika mūžīgo tecēšanu, ātri paskrien
mūsu acīm garām. Bija Lieldienas, necik sen atpakaļ Vasarssvētki iegāja istabās ar
saviem bērzu zariem, bet tagad nāk Jāņu ozolu vainagi un meijas grezno latviešu
sētas.
Saule, kas tagad ir uzkāpusi savu visaugstāko kāpienu, tūlīt, tūlīt sāks sekundi
pēc sekundes un minūti pēc minūtes slīdēt atkal lejup.
Vasara stāv mūsu lauka vidū, savu zāļu nastu no klēpja aizlaidusi, lai tā
pārvērstos sausajā sienā.
Jāņi ir brīnišķīgākie no mūsu svētkiem, jo viss tad dabā sasniedz jaunības pilnību.
Viss, kas dvašo, iesāk savu dziesmu līdz ar gaismas svīšanu un nobeidz to, kad
vakara blāzma izdzisdama sniedz savu roku rīta ausmai.
Neviens to nezin, no kādiem laikiem Jānis iesācis savu lēno brišanu pa laukmalēm
un pārstaigājis ziedošos rudzu laukus. Viņš ir nācis, lai atgādinātu latviešiem kādu
lielu kopību, kas cilvēkus saista ar visu dabu. Šie svētki ir kādas senas vienības
atmiņa, kad mūžīga un zaļa zāļu vītne sasaistīja kopā radību. Vairāk nekā citi
mūsu svētki Jāņi ir stipro nakts un stipro svētdiena, jo tikai tie var atļauties, lai
dzīvības sulas plūstu pāri vecajam pasaules dzīvības traukam. Un te ir meklējams
tas pats augstākais un noslēpumainākais, kas jātur un jāglabā, jo viss mūžīgais tajā
ir apslēpts. Uz šo dzīvības spēku dziļumu arī viss balstās.

Jautrus Līgo svētkus
un priecīgus Jāņus!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Jūnijā visās skolās aizritējuši
skaistākie svētki – izlaidumi
Kad izglītības iestādēs aizritējušas 2014./2015. mācību gada
pēdējās dienas, ikvienu izglītības darbinieku, skolēnu, vecākus piepilda gandarījums un lepnums par paveikto. Vērtējot aizvadīto mācību
gadu kopumā varam lepoties ar skolēnu sasniegumiem gan mācību
priekšmetos, gan mūzikā un mākslā, gan arī sportā. Par to viņiem teicām
paldies 25. maijā, izsniedzot diplomus un balvas. Paldies visiem pedagogiem, kuru darbs ļāva šiem skolēniem parādīt savas spējas! Paldies
par atbalstu vecākiem. Priecē fakts, ka skolēnu skaits novada skolās
mācību gada laikā ,salīdzinājumā ar 1.septembri, būtiski nav mainījies.
Devīto un divpadsmito klašu absolventiem noslēdzies nozīmīgs
posms izglītības ieguvē un ir pārdomu laiks par turpmākā ceļa izvēli. Visiem absolventiem vēlu droši un pārliecināti spert soļus lielajā pasaulē,
īstenot sapņus par labu izglītību, īsto profesiju, nekad neapstāties pie
sasniegtā un vienmēr tiekties uz ideāliem.
Lai raits deju solis mūsu novada dejotājiem, skanīgas balsis
dziedātājiem, skanīgs pūtēju orķestra dalībnieku sniegums, pārstāvot
Balvu novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, jo
piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu darbu vairāku gadu garumā.
Lai saulainas vasaras brīvdienas skolēniem un atvaļinājumu laiks
pedagogiem!
Nesen satiku kādu ukraini, kurš izteica izbrīnu par to, ka latvieši
nenovērtējot, cik brīnišķā un no dabas puses labvēlīgā un skaistā zemē
dzīvo. Tā ir jākopj . Tā jāmīl. Daudzi Latvijas zemnieki ir pierādījuši, ka
ar uzņēmību un darbu var sasniegt daudz. Novēlu, lai šādu savas zemes
patriotu un zemes kopēju būtu vairāk, lai jauni cilvēki atrod iespējas, kā
piesaistīt sevi Latvijai, mākā attīstīt sevi, savus talantus, bagātināt sevi un
atrast vietu dzimtajā novadā.
Īpaši viņam patīk Latgale un šeit dzīvojošie cilvēki, viņu labestība,
atklātība un vienkāršība. Arī tā ir mūsu priekšrocība.
Iespējas rodas. Vēlreiz atgādinām, ka novada Dome nolēmusi
šogad vēlreiz aktualizēt novada uzņēmēju iniciatīvu, kas saistās gan
ar Eiropas Savienības iedalīto struktūrfondu apgūšanu, gan ar citām
iespējām uzņēmējdarbības attīstībā. Domes vadība liek lielas cerības
uz uzņēmējdarbības centra attīstību un uz tā vadītāju Intu Kaļvu.
Ar sirdi varam priecāties par to, cik mūsu cilvēki ir gudri un talantīgi.
Jauniešiem ir visas iespējas iegūt labu izglītību mūsu novada skolās.
Nereti varam teikt – tas no mūsu puses. Un tas ir lepnums par novadniekiem, kas daudz dzīvē sasnieguši. Tas, ka premjerministre Laimdota
Straujuma ir no Tilžas, ka jaunā prezidenta Raimonda Vējoņa dzimtas
saknes ir mūsu novadā Krišjāņu pusē, ir uzskatāms piemērs tam, ka va-

11.jūnija
Domes sēde
2015.gada 11.jūnija Domes
sēdi vadīja Andris Kazinovskis,
domes priekšsēdētājs.
Sēdē
piedalījās deputāti: Andris Kazinovskis, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Ināra
Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Arvīds
Raciborskis, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš un
Ēriks Ločmelis.
Domes
sastāvā
jauns
deputāts – Ēriks Ločmelis
Sēdes vadītājs A.Kazinovskis
informēja par izmaiņām deputātu
sastāvā. A.Kazinovskis paziņoja, ka
Balvu novada Vēlēšanu komisija
2015.gada 28.maijā ir pieņēmusi
lēmumu, ka bijušā Balvu novada
Domes deputāta Normunda Dimitrijeva vietā uzaicināms stāties
deputāta kandidāts Ēriks Ločmelis
no politisko partiju apvienības
„Saskaņas centrs“.
Sēdes vadītājs A.Kazinovskis
aicināja deputāta kandidātu Ēriku
Ločmeli uzsākt realizēt deputāta
pilnvaras.
Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā
Pamatojoties uz Ģenētiski
modificēto organismu aprites
likuma 22.panta otro daļu,
kas nosaka, ka pašvaldība pēc
savas iniciatīvas vai uz personas
priekšlikuma
pamata
ar
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās
daļā un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmo daļu, kura
pašvaldībām dot tiesības pieņemt
ārējos normatīvos aktus (Balvu
novada Dome pieņēma saistošo
noteikumu Nr.12/2015 „Grozījums
2010.gada 27.maija saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Balvu novadā”” projektu.
Nekustamais īpašums
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma sadali, par Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības Balvu pilsētā sadali, jauna īpašuma izveidošanu
un nodošanu atsavināšanai, par
atteikumu pārņemt Balvu novada pašvaldības īpašumā un
pārvaldīšanā valsts nekustamo
īpašumu – viendzīvokļa māju
„Vīksnas ciems, 136.9 km”.
Tika izskatīti arī jautājumi par
zemes nomu, par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām,
par ceļazīmju uzstādīšanu Kubulu pagastā un citi ar nekustamo
īpašumu saistīti jautājumi.
Apstiprina publiskos pārskatus
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” un Balvu novada
pašvaldības 2014.gada publiskos
pārskatus.
Par konkursa „Sakoptākais
novada īpašums 2015” nolikuma
un komisijas apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt konkursa „Sakoptākais novada īpašums
2015” nolikumu un vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:

Anita Avotiņa - Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi:
Juris Boldāns - Balvu novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos
un ārējo sakaru jautājumos;
Valdis Zeltkalns - Balvu novada Domes deputāts;
Imanta Serdāne - Balvu novada pašvaldības izpilddirektore;
Lauma Kaļva - Balvu novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
un
informācijas
tehnoloģiju
nodaļas vadītāja;
Renata Gavenyte - Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN - TEX” labiekārtošanas un
apzaļumošanas nodaļas vadītāja.
Apstiprina dokumentus
Deputāti pieņēma lēmumus
par
līdzfinansējuma
nodrošināšanu biedrības „Saulessvece” projektam „Mobilās
riteņbraucēju brigādes izveide
Briežuciemā”, par grozījumiem
Stacijas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī, par Balvu
novada pašvaldības noteikumu
„Balvu novada pašvaldības iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”
apstiprināšanu,
par
saistošo noteikumu „Grozījumi
Balvu
novada
pašvaldības
22.01.2015 saistošajos noteikumos
„Par Balvu novada pašvaldības
2015.gada budžetu” pieņemšanu,
kā arī citus dokumentus.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi

Aicinām ikvienu apmeklēt Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienu 3.jūlijā Balvu pilsētas parkā!
Balvos sabrauks Balvu, Viļakas,
Rugāju un Baltinavas novadu
uzņēmēji, zemnieki, amatnieki un
mājražotāji, lai piedalītos pirmajā
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā,
ko rīko Balvu novada pašvaldības
aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sadarbībā ar
kaimiņu novadu pašvaldībām.
Pasākumi iecerēti visas dienas
garumā jau no 9.00 rītā.
Tās gaitā plānota gan vietējo uzņēmēju dižošanās –
prezentācijas un tirgošanās Balvu
pilsētas parkā, lauksaimniecības
tehnikas
izstāde,
gan
arī

tikšanās ar ekonomikas ministri
D.Reiznieci – Ozolu, seminārs ar
Zemkopības ministrijas, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras,
Lauku atbalsta dienesta, ALTUM
un Citadeles bankas speciālistu
piedalīšanos. Tāpat no 10.0013.00 estrādē uzstāsies visu 4
novadu pašdarbnieki. Pirmo
reizi plānota arī Atvērto durvju
diena Balvu pilsētas uzņēmumos.
Aktīvākos apmeklētājus gaida
pārsteiguma balvas.
Dienas noslēgumā ikviens tiek
aicināts uz Normunda Rutuļa koncertu, kā arī uz nakts balli ar gru-

pas “Musiqq” un vietējo mūziķu
piedalīšanos. Ieeja pasākumā
visur bez maksas.
Aicinām iepazīties ar Ziemeļlatgales uzņēmumiem, gūt jaunu
un noderīgu informāciju, kā arī
pavadīt dienu patīkamā gaisotnē
Balvos!
Uz tikšanos 3. jūlijā! Būs interesanti! Atbalstīsim savējos!
Inta Kaļva,
Balvu novada pašvaldības
aģentūras “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” direktore

ram apzināties – mēs varam daudz.

Aicinām piedalīties konkursā „Sakoptākais
Pēc Zviedrijas vēstniecības novada īpašums 2015”!
un mudināt Balvu novada
Kā katru gadu, arī šogad Balvu novadā;
ielūguma
3.sakoptākais uzņēmums vai iedzīvotājus sava darba un dzīves
Balvu novada pašvaldība iz-

Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Juris Boldāns piedalījās Zviedrijas vēstniecības organizētajā
pieņemšanā par godu Zviedrijas nacionālajai dienai. Kopš
1916. gada 6. jūnija šī diena tiek
svinēta kā Zviedrijas karoga diena. 1983. gadā to nosauca par
Zviedrijas nacionālo dienu un
kopš 2005. gada tā ir viena no
valsts brīvdienām. Līdz ar Latvijas prominentām personām un
ārzemju vēstniecību pārstāvjiem
Juris Boldāns apliecināja cieņu
Zviedrijas nacionālajos svētkos.
Tā tiek turpinātas draudzības
saites, kas Zviedriju vieno ar Balvu
novadu.

Jāatceras, ka nesen bija
Zviedrijas dienas. Balvos 23.aprīlī
Zviedrijas vēstniecība sadarbībā
ar Zviedrijas Institūtu un Balvu
novada pašvaldību rīkoja Zviedrijas dienas Balvos, kuras atklāja
Zviedrijas vēstnieks Rīgā Henriks
Landerholms.
Vizītes laikā vēstnieks tikās ar Balvu novada domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
un mūsu novada vadību, Balvu
Valsts ģimnāzijā uzstājās ar lekciju
par Zviedrijas ģimenes modeli. Tāpat delegācija apmeklēja
PA „Ziemeļlatgales Biznesa un
tūrisma centru”, SIA „Eko Fabrika”
un SIA „Kalna Nami”.

sludina konkursu „Sakoptākais
novada īpašums 2015”, kurā var
piedalīties ikviens Balvu novada
individuālo māju, dārza māju,
lauku sētu īpašnieks, nomnieks
vai apsaimniekotājs, uzņēmēji
vai jebkura cita persona, kura
pieteikumu
saskaņojusi
ar
īpašnieku, līdz 20.jūlijam iesniedzot iesniegumu Balvu novada
pašvaldībā, kurā norāda īpašuma
nosaukumu un adresi, īpašnieka
vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru.
Konkursa laikā īpašumi tiks
vērtēti un apbalvoti 4 nominācijās:
1.sakoptākā individuālā māja
Balvu pilsētā;
2.sakoptākā individuālā māja

sabiedrisks objekts;
4.sakoptākā
daudzdzīvokļu
māja.
Speciālbalvu par interesantu
ideju konkursa vērtēšanas komisija varēs piešķirt pēc sava lēmuma,
(piemēram, īpaša ugunskura vieta,
skaisti noformēts balkons, utt.)
Ar naudas balvām katrā
nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai
vietai EUR 100 (viens simts eiro),
otrajai vietai EUR 75 (septiņdesmit
pieci eiro), trešajai vietai EUR 50
(piecdesmit eiro) un speciālbalvai
EUR 50 (piecdesmit eiro).
Konkursa mērķis ir veicināt
Balvu novada administratīvās
teritorijas sakopšanu, aktivizēt

vietas sakopšanā un latviskās
kultūrvides veidošanā, veicināt
kārtību individuālo un pašvaldības
māju,
iestāžu,
organizāciju,
uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās,
kā arī ēku sakoptību, noskaidrot
sakoptākās teritorijas, ēkas un to
īpašniekus
(apsaimniekotājus),
radīt interesi Balvu novada
iedzīvotājos piedalīties Balvu
pilsētas un novada teritorijas apstādījumu veidošanā un
sakopšanā, radot to pievilcīgu un
skaistu, gan tās iedzīvotājiem, gan
viesiem.
Ar goda plāksnēm katrā
nominācijā apbalvos pirmo vietu
ieguvējus.
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Lai skan kā sudraba zvani

„Tu esi zvans, es esmu zvans....
Jūs esat zvaniņi, bet vai mēs kopā
skanam? Skanēsim tikai tad, kad
viens otram pieskarsimies. Atdosim savu skaņu vibrāciju, cita
skaņu uztversim, pārskaņosimies
un saskaņosimies. Un tad laidīsim
priekā skanēt pasaulē. Un kļūsim
liels kopīgs orķestris”.
Ar tik
skanīgiem vārdiem Briežuciema
pamatskolas 105 gadu jubilejas koncertu 30.maijā atklāja
pasākuma vadītāji – skolas absolvente un Briežuciema kultūras
dzīves vadītāja Zita Mežale un
Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs.
Atmiņās
un
apsveikuma
runās dalījās bijušie absolventi
un aicinātie viesi – Briežuciema
pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne, Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Boldāns, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne, Interešu izglītības darba speciāliste Ilona Naļivaiko,
priesteri Antons un Staņislavs

Prikuļi, kaimiņu skolu direktori - Bukša Marija, kura skolai
dāvināja Briežuciema pamatskolas audzēknes gleznu „Tulpes”,
Pēteris Vancāns, Imants Slišāns.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2015” grāmatu kolekcija
5+
1. Uldis Auseklis. Bante un
tante : jauni dzejoļi bērniem –
Rīga: Lauku Avīze, 2014.
2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais
atklājums – Rīga: liels un mazs,
2015.
3. Pija Lindenbauma. Brigita
un brāļi aļņi – Rīga: Zvaigzne ABC,
2015.
4. Tjerī Roberešts. Vilks, kurš
izvēlās no grāmatas – Rīga: Lauku
Avīze, 2015.
5. Rainis. Puķu lodziņš – Rīga:
Zvaigzne ABC, 2015.
6. Juris Zvirgzdiņš. Miega pa-

saka – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
9+
1. Rūse Lāgerkranca. Mana
laimīgā dzīve – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2014.
2. Inguna Cepīte, Juris
Zvirgzdiņš. No Rīgas līdz Rīgai :
Tobiass un Tama lielajā Eiropas
bibliotēku ceļojumā
– Rīga:
Pētergailis, 2014.
3. Luīze Pastore. Pazudušais
pērtiķis – Rīga: Neputns, 2015.
4. Sinika Nopola. Tā stunda ir
situsi, Risto Reperi! – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas
gadalaiks : Dzejoļi bērniem – Rīga:
Lietusdārzs, 2015.
6. Dina Sabitova. Cirks lādītē –
Rīga: Lauku Avīze, 2014.
11+
1. Kristīna Olsone. Stikla bērni
– Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
2. Arno Jundze. Kristofers un
Ēnu ordenis – Rīga: Zvaigzne ABC,
2015.
3. Ieva Melgalve. Bulta, Zvaigzne un Laī – Rīga: Zvaigzne ABC,
2014.
4. Jānis Baltvilks. Kaķuzirņi un
kurmjukārkli – Rīga: liels un mazs,
2014.
5. Ieva Samauska. Govs uz
bagāžnieka – Rīga: Pētergailis,
2014.
6. Anna Karija. Īstā Rebeka –
Rīga: Lietusdārzs, 2015.

Slišāne, Alberts Slišāns, Lidija
Ločmele, Helēna Rancāne (Valaine) atsūtīja ļoti skaistus apsveikumus visiem klātesošajiem.
Skolas zāli pieskandināja skolēnu vokālais ansamblis, tautu
deju kolektīvs, moderno deju
grupa “Kaprīze”, bijušais absolvents Artūrs Upīts, kā arī šarmantā
akordeoniste Renāte Ločmele.
Antons Ločmelis, kurš skolā
mācījās 50.gados, bija sagatavojis ļoti aizkustinošu atmiņu
stāstījumu par saviem skolas laikiem un arī vēlējumus skolas
turpmākajai darbībai.
Ļoti īpaša bija Baltinavas vidus-

dām ēkām, taču svarīgākais ir
nevis ēka, bet cilvēki, kas tajā
strādā, mācās, sapņo, pieaug,
reizēm skumst, bet svarīgākais
– mācās dzīvot. Un, ja skolas absolventi brauc uz skolas jubilejām
ar ziediem rokās, ja, grimstot
atmiņu stāstījumos, asaras acīs
ir gan bijušajiem skolēniem,
gan viņu skolotājiem, tad skola
ir izpildījusi savu pienākumu –
palīdzēt bērniem veidoties par
domājošām personībām,
par
cilvēkiem, kuri mīl dzīvi un izprot
pagātnes, tagadnes un nākotnes
kopsakarības.
Varam apgalvot, ka katrai

skolas direktora Imanta Slišāna
dāvana – viņš skolai uzdāvināja
Latgales karogu.
Pēc svinīgā pasākuma absolventi kopā ar saviem skolotājiem
devās uz klasēm, lai dalītos atmiņu
stāstījumos. Zālē spēlēja grupa
„Vilx” un visi varēja dejot līdz pat
rīta gaismai.
Skola savos 105 pastāvēšanas
gados ir ceļojusi pa vairākiem
Briežuciema ciemiem un dažā-

skolai, jo īpaši mazajām lauku
skolām, ir sava dvēsele. Un, ja
jūs kādreiz kādā klusā vasaras
novakarē slepeni ielūkotos pa
Briežuciema skolas logiem, tad
jūs redzētu mūsu skolas dvēseli –
jaunu meiteni puķainos brunčos,
basām kājām un pār pleciem
izlaistiem matiem dejojam pa skolas gaiteņiem, un viņas smiekli kā
sudraba zvani piepildītu skolu.

Ar skaistiem vēlējumiem jubilejā
skolu sveica arī bijusī skolas direktore Valentīna Ločmele, skolotāja
Domicella Tjarve. Bijušie skolas
darbinieki Jadviga (Novokšanova)

Bērnu-Jauniešu-Vecāku žūrija 2015 ir klāt un
gaida savus lasītājus Balvu centrālajā bibliotēkā!
Ja Tu uzskati, ka lasīt tas ir interesanti un aizraujoši, ka grāmata
tas ir ceļojums piedzīvojumu un
fantāzijas pasaulē, iespēja atrast
jaunus draugus un lietderīgi
pavadīt brīvo laiku- tad nāc un
pievienojies lasītāju pulciņam Balvu centrālajā bibliotēkā!
Bērnu-jauniešu – vecāku žūrijas kolekcija piedāvā izvēlēties
grāmatas atbilstoši katra dalībnieka vecumam un individuālajai
lasīšanas pieredzei, lai visi lasītāji
lasot izjustu patiesu prieku un interesi.
Sīkāka
informācija
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
bērnu
literatūras nodaļā.
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15+
1. R. Dž. Palasio. Brīnums –
Rīga: J.L.V., 2014.
2. Sabīne Košeļeva. RīgaMaskava : 21. gadsimta mīlasstāsts
– Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
3. Oidira Ava Olafsdotira.
Astoņu ziedlapu roze – Rīga: Jāņa
Rozes apgāds, 2014.
4. Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti
– Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
5. Aspazija. Zila debess zelta
mākoņos – Rīga: Zvaigzne ABC,
2015.
6. Volfgangs Herndorfs. Čiks –
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014.
Vecāku žūrija
1. Māris Bērziņš. Svina garša –
Rīga: Dienas Grāmata, 2015.
2. Rīka Pulkinena. Patiesība –
Rīga: Mansards, 2014.
3. Inga Gaile. Vai otrā grupa
mani dzird? : dzejoļi ģimenēm
ar bērniem – Rīga: liels un mazs,
2014.
4. Daina Tabūna. Pirmā reize.
– Rīga: Mansards, 2014.

Aizvadīta bagāta darba sezona, kad izdejots,
izdziedāts, izspēlēts
Kultūras iestādēs līdzīgi kā
skolās sezona sākas septembrī.
Aktīva darbošanās ir līdz maijam, tad padarītais tiek izdejots,
izdziedāts, izspēlēts dažādos
salidojumos un festivālos. Arī
aizvadītā darba sezona nav
izņēmums.
Šis gads Balvu Kultūras un
atpūtas centra tautas mākslas
kolektīviem bijis bagāts ar lielākām
un mazākām jubilejām – jauniešu
deju kolektīvs „Rika”, senioru koris
„Pīlādzis” un jauktais koris „Ezerkrasts” ar skaistiem koncertiem
nosvinēja savas desmitgades, bet
Tautas pūtēju orķestris „Balvi” sava
kolektīva 60-gadi.
Ļoti labi rezultāti sasniegti
valsts skatēs: Tautas teātris ar
S.Moema iestudējumu „Apsolītā
zeme” ieguva 47 punktus un
Augstāko pakāpi, kā arī titulu
„Latgales reģiona Gada izrāde
2014”, pūtēju orķestris II augstākās
grūtības pakāpes grupā ieguva 2.pakāpi, bērnu tautu deju
kolektīvs „Balvu Vilciņš” kļuva
par diplomandu, iegūstot valsts
skatē 47 punktus, līdz ar to iespēju
piedalīties laureātu koncertā Rīgā,
Dailes teātrī. Arī jauniešu deju
kolektīvi „Rika” un „Mazā Rika” ir
1.pakāpes ieguvēji, līdz ar to arī XI
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku dalībnieki.
Vidējās
paaudzes
deju
kolektīvs „Nebēda” valsts skatē
ieguva Augstāko pakāpi ar 57,5
punktiem, bet senioru deju kopa
„Luste” – 1.pakāpi ar 41,9 punktiem.
Neatpaliek arī dziedātāji –

valsts skatēs jauktais koris „Mirklis”
un senioru koris „Pīlādzis” ieguva
1.pakāpes diplomus, bet jauktais koris „Ezerkrasts” un vokālais
ansamblis „Par To” – 2.pakāpes
diplomus.
Tautas teātra studija sagatavojusi un nodevusi skatītāju
vērtējumam pirmo izrādi „Ziņu
dienests strādā”, sezonā vairākos
konkursos un ļoti daudz koncertos piedalījusies bērnu vokālā
studija „Notiņas”, kā vienmēr
daudz koncertē Eiropas deju
kopa „Atvasara”, arī rokdarbnieču
pulciņš „Mežģis” janvārī nosvinēja
savu astoņpadsmitgadi.
Ļoti lepojamies ar saviem
kolektīvu vadītājiem. Un ir arī
par ko! Agrim Veismanim šogad
par tradicionālās kultūras vērtību
saglabāšanu Latvijas austrumu
pierobežā, latviešu tautas dejas saglabāšanu un attīstību, kas
veicina Dziesmu un deju svētku
tradīcijas ilgtspēju Latvijas un
starptautiskā līmenī, piešķirts
augsts valsts apbalvojums Atzinības krusts, Egons Salmanis
saņēma Latvijas Kultūras Ministrijas un Latvijas Nacionālā Kultūras
centra Atzinības rakstus, Anastasija Ločmele tika nominēta Latgales
Boņuka balvai.
Lai skaista vasara visiem
mūsu tautas mākslas kolektīvu
dalībniekiem un to vadītājiem.
Ar jaunu sparu tiksimies atkal
septembrī!
Ilga Oplucāne,
Balvu KAC mākslinieciskā vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 25770486, mājas lapa: www.balvi.lv
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Balvu novada pašvaldības vadītais projekts " Saglabāt,
lai nepazaudētu” saņem balvas četrās nominācijās –
"labākais risinājums", "ievērojamākais pasākums",
“labākā partnerība" un "reģiona pērle"

Vairāk nekā 100 dalībnieku
no Igaunijas, Latvijas un Krievijas
pulcējās kopā uz Programmas
noslēguma pasākumu “Magic of
CBC”, kas norisinājās Vecgulbenes
muižā Gulbenē 11.jūnijā.
Noslēguma
pasākums
atspoguļoja
visu
trīs
programmas
prioritāro
virzienu
- sociālekonomiskās attīstības
veicināšana, kopējie izaicinājumi,
cilvēku savstarpējās sadarbības
veicināšana - sasniegumus un
rezultātus.
Otrā konferences daļa bija
veltīta diskusijai par “Latvijas – Krievijas” un “Igaunijas –
Krievijas” pārrobežu sadarbības
programmām 2014 – 2020. Valsts
iestāžu pārstāvji informēja par
plānotajām programmām un
galvenajām prioritātēm, saskaņā
ar kurām nākamajā plānošanas
periodā varēs iesniegt projektu
pieteikumus.
Apbalvošanas
ceremonijā,
kas notika Programmas vakara
pasākuma gaitā, pateicības vārdus
saņēma vissekmīgākie projekti un
to vadītāji. Apbalvojumi tika pasniegti astoņās nominācijās. Balvu
novada pašvaldības vadītais projekts " Saglabāt, lai nepazaudētu",
kura rezultātā tapusi jaunā muzeja ekspozīcija, saņēma balvas
četrās nominācijās – "labākais
risinājums",
"ievērojamākais
pasākums", " labākā partnerība"
un "reģiona pērle" .
Lai uzskatāmi parādītu projektus, kuri sekmīgi realizēti Latvijā,
otrajā pasākuma dienā - 12.jūnijā
notika ekskursijas uz Balvu No-

Latgales dziesmu svētki
„Mana zeme”
Daugavpilī, Stropu estrādē
norisinājās Latgales dziesmu
svētki „Mana zeme”. No Balvu novada Latgales Dziesmu
svētkos piedalījās Pūtēju orķestris
„Balvi”,vadītājs Egons Salmanis, Tilžas pagasta sieviešu koris,
vadītāja Rita Keiša, Balvu novada
jauktais koris „Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars un Balvu Kultūras un
Svētkos piedalījās 100 kolektīvi un gandrīz 3000 dalībnieku
no Latgales un citiem Latvijas
novadiem.
Koncerta
„Mana
zeme” dalībnieki bija jauktie,
sievu, vīru kori, pūtēju orķestri,
tautas mūzikas kolektīvi un deju
ansambļi.
Koncerta laika izskanēja Latvijas un Latgales komponistu darbi.
Pēc ilgu gadu pauzes atdzimušās

leģendārās
rokgrupas
„Elpa”
izpildījumā izskanēja J. Logina
un A. Skalbes „Senā dziesma”.
Svētkos piedalījās arī viesi – Valsts iestādes „Vitebskas kultūras
centrs” Baltkrievijas Republikas
nopelniem bagātais kolektīvs,
amatieru horeogrāfiskais ansamblis „Zorjka”.
Pirmo reizi Latgales Dziesmu svētkiem ir savs karogs. Tā
māksliniece – Silva Veronika Linarte.
„Latgales Dziesmu svētki ir
kļuvuši par Daugavpils un Latvijas
vēstures būtisku pieturas punktu,
apliecinot pilsētas piederību Latgalei un mīlestību pret savu zemi
– Latviju. Skan mana zeme – gavilē
Latgale, gavilē Daugavpils!”

XX Latvijas senioru deju
diena „Madonas piecdancis”

vada muzeju un Alūksni.
Kopumā EKPI Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības
programma
ir

atbalstījusi 50 projektus, atbalstam piešķirot 58.89 miljonus EUR
no programmas budžeta.

Madonas multifunkcionālajā
sporta hallē notika XX Latvijas
senioru deju diena „Madonas
piecdancis”.
1400 dejotāji no visiem Latvijas novadiem izdejoja senas,
lustīgas, kā arī pavisam jaunas kopā 22 dejas: „Lietiņš lija”, „Kādu
mūžu laima lika”, „Kučieru pola”,
„Bobu dancis”, „Jelgaviņa”, „Kāsīts
tup namiņā” u.c. Arī Madonas
horeogrāfu Andra Ezeriņa „Goda
solis”, „Rotā saulīt, rietēdama” un
Maijas Rijnieces „Nāc, nāc dejot
sāc” un „Makaidū”. Sadarbojoties
horeogrāfam Gintam Baumanim
un Madonas mūziķim, aranžētājam, komponistam Arturam
Kloppem, īpaši šiem svētkiem

radīta jauna deja „Naujenes
kadriļa”, ko skatītājiem bija iespēja
redzēt pirmo reizi.
XX Latvijas senioru deju dienā
„Madonas piecdancis”piedalījās
arī kolektīvi no Balvu novadaBalvu Kultūras un atpūtas centra
senioru deju kopa „Luste”, kuru
vada Inta Sleža un Kubulu pagasta
deju kolektīvs „Kubuliņš”, vadītāja
Zita Kravale.
Dejotāji un vadītāji gandarīti
par pasākumu un savu uzstāšanos.
Iveta Tiltiņa,
Balvu novada IKS pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras
jautājumos

Gatavojamies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Dārgie Balvu novada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku dalībnieki, vēlos pateikties ikvienam, kurš ir labi darījis savu
darbu. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un svētku dalībniekiem
par atbildīgo darbu vairāku gadu garumā, par aizrautību, degsmi un
lielo enerģiju. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka mūsu novadā dzīvo
gudri , talantīgi un labi cilvēki, kuri strādā pēc labākās sirdsapziņas. To
apliecina lielais mūsu novada dalībnieku skaits, kuri sīvā konkurencē
ir ieguvuši tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos. Priecāsimies par padarīto, lūkosimies droši nākotnē,
svinēsim svētkus! Būsim laimīgi kopā!
IKS pārvaldes vadītāja Nora Apīne
Dziesmu un deju svētki ir
unikāla Latvijas kultūras tradīcija.
Svētku sagatavošana un norise
ir nepārtraukts process vairāku
gadu garumā. Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir spēcīgs
posms, kas nodrošina saikni
starp bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem,
saikni
starp
pagātni, tagadni un nākotni. Tie ir
lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kuru
kulminācija ir vienu reizi piecos
gados. XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki notiks no
6. līdz 12.jūlijam, kad Rīgā no Latvijas malu malām sabrauks aptuveni 37400 bērnu un jauniešu.
Nedēļas
laikā
paredzēta
plaša programma ar vairāk
nekā
piecdesmit
dažādiem
pasākumiem, tostarp saglabājot
nezūdošas tradīcijas kā Svētku
gājiens, tautas deju lielkoncerts
Daugavas stadionā, Noslēguma
koncerts
Mežaparka
Lielajā
estrādē, pūtēju orķestru koncerts, Svētki Vērmanes dārzā,

folkloras kopu koncerti, kā arī
Atklāšanas pasākums 11. Novembra krastmalā un garīgās mūzikas
koncerts. Programmā ir arī vairāki
jauninājumi – pirmoreiz notiks
mūsdienu deju lielkoncerts un
kokļu mūzikas koncerts.
Lai šie svētki izdotos un darbs
būtu sekmīgs, gatavošanās tiem
jau ir sākusies pāris gadus atpakaļ.
Bērni un jaunieši svētku repertuāru
apgūst kultūrizglītības jomas
pulciņos – koros, deju kolektīvos,
pūtēju orķestros, mazajos mūzikas
kolektīvos, vizuālās un lietišķās
mākslas pulciņos un citās interešu
izglītības programmās.
Katra skola, katrs kolektīva
vadītājs, katra ģimene, kurā bērni
dzied vai dejo, neatkarīgi no tā,
vai šos svētkus baudīs klātienē
vai pie TV ekrāniem, var justies
lepni par to, ko ir iemācījušies un
sasnieguši.
Prieks par visiem tiem 18 mūsu
novada kolektīviem, kuri izcīnīja
iespēju piedalīties Svētkos Rīgā, jo
konkurence bija milzīga. Ar savu

degsmi un gribasspēku kolektīvi
ir pierādījuši, ka nogurdinošs un
neatlaidīgs darbs mēģinājumos ir
attaisnojies, jo gan dalībniekiem,
gan kolektīvu vadītājiem tā ir
dāvana un novērtējums vairāku
gadu darbam.
Balvu novada Svētku dalībnieki:
Deju kolektīvi:
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa „Rika”, Agris Veismanis, 26433153;
Balvu KAC un Balvu Valsts
ģimnāzijas 7.-9.kl. deju kolektīvs
„Mazā Rika”, Agris Veismanis;
Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs „Balvu
Vilciņš”, Zane Meiere, 26222123;
Kubulu Kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Cielaviņa”, Zita
Kravale, 29472483;
Stacijas psk. 1.-4.kl. deju kolektīvs „Cielaviņa”, Zita Kravale;
Stacijas psk. 5.-9.kl. deju kolektīvs „Cielaviņa”, Zita Kravale;
Balvu pamatskolas 3.-4.kl. deju
kolektīvs „Saulstariņi”, Ingrīda
Pilāte, 26456170;
Balvu pamatskolas 1.-2.kl. deju
kolektīvs „Saulstariņi”, Ingrīda
Pilāte.
Kori, vokālais ansamblis:
Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris, Anastasija Ločmele,
26473067, Aija Nagle;
Tilžas vsk. 5.-9.kl.koris, Linda
Vītola, 26469171;
Tilžas vsk. vokālais ansamblis
„Varbūt”, Linda Vītola.

Pūtēju orķestris:
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris,
Egons
Salmanis,
29169345.
Mūsdienu dejas:
Balvu Bērnu un jauniešu centra Deju studija Di dancers crew,
Dita Nipere, 29284927;
Balvu deju studijas “Terpsihora” deju grupa Bella, Līga Moroza
– Ušacka, 26428477;
Balvu deju studijas “Terpsihora” deju grupa Hugo, Līga Moroza
- Ušacka;
Balvu deju studijas “Terpsihora” deju grupa LuLū, Līga Moroza
- Ušacka;
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas šova
deju grupa Leo, Līga Moroza Ušacka
Vizuālā māksla – tērpu kolekcijas:
Balvu Profesionālās un vispār-

izglītojošās vidusskolas abstrakto
tērpu dizaina un tehnoloģiju
pulciņš, Anita Matule, 28695014,
Daina Mediniece.
Īpaši lepojamies ar Balvu
Mūzikas skolas pūtēju orķestra un
Tilžas vidusskolas kora un vokālā
ansambļa „Varbūt” augstajiem
sasniegumiem. Prieks, ka Balvu
Kultūras un atpūtas centra bērnu
deju kolektīvs „Balvu Vilciņš” ir
labāko dejotāju vidū un uzstāsies
laureātu koncertā.
Balvu novada dalībnieki Rīgā
dzīvos Pļavnieku pamatskolā.
Lai Rīgā pavadītā Svētku
nedēļa ikvienam ir neaizmirstamu
iespaidu bagāta!
Lai pietiek enerģijas gan sūram
darbam, gan aizrautīgai atpūtai!
Lai izdodas izbaudīt šos
svētkus, saliedētību gan dziesmā,
gan dejā!
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Trejdeviņos ieskaņas pasākumos visā Latvijā daudzinās folkloras
festivālu BALTICA

Lai atgādinātu sabiedrībai par
starptautiskā folkloras festivāla
BALTICA nozīmību sabiedrisko
procesu un Latvijas kultūras
dzīves kontekstā, šogad 27. jūnijā
27 vietās visos Latvijas novados folkloras kopas piedalīsies
festivāla ieskaņas pasākumos.
Līdzīgi, kā kādreiz ļaudis stiprināja
savu vienotības izjūtu akcijā „Baltijas Ceļš”, šo ieskaņas pasākumu
laikā pulksten 19.00 vairāk nekā
trīsarpus tūkstoši folkloras kopu
dalībnieki visās 27 vietās vienosies dziesmā, dziedot „Tēvu tēvi
laipas met, Bērnu bērni izlaipos.
Tā bērniņi laipojat, ka pietika
mūžiņam!”
Šogad laikā no 15. līdz
19.jūlijam Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls „Baltica
2015”. Šis pasākums izveidojās
1986. gadā kā Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas vienotību stiprinošs notikums. Kopš tā laika tas notiek ik
gadus pa kārtai katrā no šīm trijām
valstīm. Festivāls ir noticis jau 27
reizes, tai skaitā Latvijā – 9 reizes.
Atšķirībā no iepriekšējām reizēm,
šai gadā pasākuma koncepcija
(autore Māra Mellēna) paredz
īpašu uzmanību pievērst tam, lai
festivāla notikumi gūst plašāku
atbalsi sabiedrībā. Šai nolūkā
apmēram trīs nedēļas pirms
festivāla – 27.jūnijā - visos Latvijas
novados 27 vietās vienlaicīgi tiks
rīkoti Festivāla BALTICA ieskaņas
pasākumi.
Ieskaņas sarīkojumu mērķis
ir atgādināt dalībniekiem un visai Latvijas sabiedrībai par šī
pasākuma nozīmību kultūras un
sabiedrisko procesu kontekstā.
Stiprinot etniskās identitātes
izjūtu cilvēkos, folkloras festivāls

Baltica
ievērojami
veicinājis
sabiedrības vienotību gan Latvijas, gan visu triju Baltijas valstu
mērogā. Tāpat tas ir nodrošinājis
folkloras
kā
mākslinieciskās
pašdarbības jomas izaugsmi.
Kvantitatīvi šī izaugsme redzama
kā ievērojami lielāks folkloras
kopu skaits. Pirmajā festivāla
Latvijā piedalījās 28 folkloras
kopas, šogad plānotais skaits – 212
kopas no Latvijas; turklāt – šajā
skatā neietilpst vairāk nekā 100
bērnu folkloras kopas. Kvalitatīvā
izaugsme ir notikusi līdz tādam
līmenim, ka patlaban jau var runāt
par profesionāliem folkloras nozares izpildītājiem (dziedātājiem,
muzikantiem, stāstniekiem) un
tradicionālo prasmju zinātājiem.
Pasākumi notiek visos Latvijas etnogrāfiskajos novados.
Kurzemē tiek rīkoti sarīkojumi
Rucavā,
Liepājā,
Ventspilī,
Dundagā, Saldū, Kuldīgā un
Kazdangā. Sēlijas un Zemgales novadu kopas festivālu
daudzinās
Dignājā,
Iecavā,
Jelgavā un Katlakalnā. Vidzemes
kopas pulcēsies sava novada
sarīkojumos valkā, Smiltenē,
Madonā, Ļaudonā, Koknesē,
Ogrē, Carnikavā un Saulkrastos.
Skaitliski viskuplākie solās būt
Latgales sarīkojumi, kas notiks
Krāslavā, Daugavpilī, Preiļos, Balvu novada Briežuciemā, Ludzā,
Viļakas novadā, Dricānos un
Līvānos. Latgales festivāla ieskaņas
sarīkojumos piedalīsies gandrīz
80 folkloras kopas, Vidzemes un
Kurzemes sarīkojumos - aptuveni
45 kopas, Zemgales un Sēlijas novada sarīkojumos – vairāk nekā 30
kopas.
Iecerēts, ka visās vietās

pasākumi notiek vienā laikā – tā,
lai visi, kas piedalās šai lielajā,
visu Latvijas teritoriju (no Rucavas līdz Valkai; no Krāslavas līdz
Ventspilij) aptverošajā pasākumā,
var sajusties vienoti, vienā laikā plkst.19.oo - dziedot vienu un to
pašu dziesmu –„Tēvu tēvi laipas
met”. Pārējā pasākuma norise
katrā vietā būs atšķirīga – atbilstoši
kopām, kas tajā piedalīsies un
pasākuma vadītāja iecerei. Kā
festivāla piederības zīmi katra
kopa saņems Festivāla Zīmi – uz
linu drelļa auduma iespiestu
festivāla logotipu ar katram novadam atbilstošu akcentu (zīmes
dizainu izstrādājis mākslinieks,
Latvijas festivāla logotipa autors
Valdis Celms). Šīs zīmes vēlāk,
festivāla laikā, tiks savdabīgā veidā
iezīmēs un rotās festivāla norise
vietas.
Mums tuvākais sarīkojums
notiks Briežuciema tautas namā.
27.09.2015.
Pasākuma
saimnieku
godā būs Briežuciema
etnogrāfiskais ansamblis, bet kopdziesmu „Tēvu tēvi laipas met”
vienlaikus ar pārējo 26 ieskaņas
sarīkojumu dalībniekiem plkst
19.00 koncerta sākumā dziedās
Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa ‘’Soldanī’’,
Tilžas ‘’Sagša”, Vectilžas ‘’Saime’’,
Bērzpils folkloras kopa ‘’Saivenis’’, Baltinavas un Beļislavas
etnogrāfiskie ansambļi, Salnavas etnogrāfiskais ansamblis un
Salnavas lauku kapela „Sābri’’.
Pēc koncerta sadziedāšanās un
sadancošanās.
Ieskaņas sarīkojumus sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru un Latvijas pašvaldībām rīko
tradicionālās kultūras biedrība

„Aprika”; pasākumi tiek finansēti
no Latvijas Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursos iegūta
finansējuma.
Informācija par festivālu BALTICA 2015 pieejama mājas lapā

www.festivalbaltica.com,
kontakti saziņai par festivāla ieskaņas
sarīkojumiem – tālrunis 26157079
(Pēteris Jansons), e-pasts trej9@
inbox.lv

Zaļais pagalms un foto izstāde Pēterdienā Balvenieši dejos Daugavpils
"Ja gaiss dzied, būs skaists
novadā Latgales deju svētkos
laiks", tik precīzi paredz saulainu
laiku latviešu tautas ticējumi, bet
kāds ir dziedošs gaiss, zināsiet,
apmeklējot zaļo pagalmu pie Balvu novada pašvaldības dienesta
Raiņa ielā 52. Rosība un ņirboņa
sāksies 18.jūnijā pulksten 11.30,
kad ieradīsies Salnavas danču
muzikanti, "Balvu vilciņa" mazie
dejotāji - meitenes ar Līgo tērpu
kolekciju, ģimenes ar bērniem
un citi ielīgotāji, lai kopā vītu lielo
Jāņu vainagu, kas paredzēts kā
vides dekors.
Kas atceras pērn iegūtās vainagu vīšanas prasmes, lai ierodas ar vainagu galvā, kas piemirsis, lai atsvaidzina iemaņas! Lai
garšo mājražotāju Jāņu našķi,lai
sirds un dvēsele ir atvērta vasaras
saulgriežiem!
Paldies atbalstītājiem: Tālim
Korlašam, Ingaram Āboliņam,
Ineses
Matisānes
ģimenes
uzņēmumam,
Balvu
pamatskolai, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotājai Anitai Matulei kā arī
atsaucīgajām siera sējējām.
Pēterdienā - 29.jūnijā - Sņežanas Pundures foto izstāde un
tikšanās ar autori (laiks precizēsies). Īpaši gaidīti tie Lazdulejas
pagasta iedzīvotāji, kuri kādreiz
tur ir dzīvojuši, jo izstādes mērķisatpazīt skaistās Lazdulejas ainavas.Uz tikšanos Balvu novada
pašvaldības sociālā dienesta
3.stāva zālē.

18 jūnijā 11:30
Ielīgošana
Balvu novada
Sociālā
dienesta
pagalmā
Raiņa iela 52
“Skanīgais
gaiss”
Jāņu gardumu
degustācija
un iegāde

Salnavas
danču
muzikanti,
“Balvu
vilciņš”,

“Līgo
kolekcija”

Daugavpils novada Višķu
pagastā 28.jūnijā norisināsies
viens no spilgtākajiem šīs vasaras
kultūras notikumiem – Latgales
deju svētki „VečerinkaViškūs”,
kur ikkatrs varēs izbaudīt dejas
valdzinājumu ne tikai vērojot
tautas deju kolektīvu koncertu
plkst.18.30, bet arī izmēģināt
savu izturību īstos latgaliešu
dančos kopā ar kapelu „Dziga”
(plkst.21.30).
Koncertā gaidāmi īpašie viesi –
grupa “Green Novice”, dziedātāja
Laura Bicāne, Ambeļu pagasta
folkloras kopa “Speiga”, Naujenes
pagasta folkloras kopa “Rūžeņa”,
Vaboles pagasta etnogrāfiskais
ansamblis “Vabaļis”.
Deju svētku režisors Māris
Susejs atklāj: „Pasākuma pamatdoma saistās ar Latgales lauku
sētu,
kurā
saplūst
daudzi
etnogrāfiskie atzari, kas atrod
kopsaucēju latgaliešu večerinkā.
Koncerta sižetiskā līnija tiks
sadalīta
atsevišķos
fragmentos, kuru ievaddaļa būs saistīta
ar tautas mākslas izpausmēm
– kāzu muzikantiem, folkloras kopām, teicējām un deviņu
apriņķu dejotājiem, kas izdejos sev raksturīgās dejas un
atrādīs daudzkrāsainos tautas
tērpus. Taču vēlos uzsvērt arī
to, ka večerinka Latgalē pastāv
joprojām. Nenoliedzami tā ir

ieguvusi citu saturu un šarmu,
tomēr tā ir dzīva. Šo ideju palīdzēs
atklāt dziesminiece no Višķiem –
Laura Bicāne un folkroka/metāla
grupa „Green Novice”.
Svētkiem
gatavojas
101
kolektīvi un
vairāk kā 2000
dalībnieki. No Balvu novada
uz svētkiem dosies Balvu Valsts
ģimnāzijas „Purenīte”, Bērzpils
vidusskolas
deju
kolektīvs
„Pastaliņas”, Bērzpils pagasta
jauniešu deju kolektīvs „Jauda”,
Briežuciema vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Pāris”, Vīksnas
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Piesitiens”, Kubulu pagasta „Kubuliņš”, Vectilžas JDK
„Vectilža”.
Latgales deju svētkos „VečerinkaVišķūs” tiks pārstāvēti 23
novadi: Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas,
Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils,
Kārsavas, Krāslavas, Krustpils,
Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas,
Viļakas, Viļānu, Zilupes un 3
pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils,
Rēzekne.
Svētku mākslinieciskā vadītāja
ir Aija Daugele, virsvadītāji- Ilze
Broka, Aija Daugele, Ilmārs Dreļs,
Silvija Kurtiņa, Sarmīte Stapule,
Valda Timule, Elita Treilone un Agris Veismanis.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 25770486, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 18.jūnijs

Starptautiskais teātra festivāls „Ķiršu dārzs”
No 2. jūlija līdz 5. jūlijam Balvos
jau piekto reizi norisināsies starptautiskais teātra festivāls „Ķiršu
dārzs”, kurā rādītās tuvāku un
tālāku festivāla dalībnieku izrādes
aicinās mūsu pilsētas un apkārtnes
skatītājus uz teātra baudījumu.
Piektajai gadadienai par godu
šajā festivālā būs iespējams vērot
īpaši daudzveidīgu izrāžu klāstu.

Aicinām iepazīties ar festivāla programmu un izrāžu aprakstiem, lai,
festivālam pienākot, būtu skaidrs
uz kurieni un kad jādodas, lai
tepat Balvos iegrimtu īpašajā –
teātra – atmosfērā.
Ieejas maksa uz izrādēm 2,eiro. Biļešu iepriekšpārdošana no
26. jūnija. Atgādinām, ka Mazajā
zālē ir ierobežots vietu skaits.

Programma
2. jūlijs
15.00 Svētā Mise. Balvu Romas Katoļu baznīca.
17.00
Anna
Brigadere.
ČAUKSTENES.
Balvu
pagasta
dramatiskais
kolektīvs.
Režisore Vaira Resne. KAC Mazā
zāle.
19.00 Somersets Moems.
APSOLĪTĀ ZEME. Balvu Tautas
teātris. Režisore Vaira Resne. KAC
Lielā zāle.
3. jūlijs
18.00
LAUPĪTĀJS
GOCENPLOTS. Otfrīds Preislers.
(lietuviešu valodā) Kupišķu rajona Subačius bērnu dramatiskais kolektīvs „Maska”, Lietuva.
Režisore Violeta Mičiuliene. KAC
Lielā zāle. Ieeja bez maksas.
21.00 TAURENĪT, TAURENĪT...
Nikolajs Aldo. Ausekļa Limbažu
Tautas teātris. Režisore Inta
Kalniņa. KAC Mazā zāle.
22.30 MIZANTROPS. Eižens
Labišs. (Izrāde krievu valodā) Rīgas
Tehniskās universitātes studentu
teātris „Kamertonis”. Režisore
Ludmila Stančika. KAC Lielā zāle.
4. jūlijs
10.00 un 12.00 BIBLIOTĒKAS
STĀSTIŅI pēc Ivetas Krūmiņas
stāstu motīviem. Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”.
Režisore Daiga Bētere. Balvu
Centrālā Bibliotēka (vietu skaits
ierobežots, jo darbība notiek
lasītavas telpā). Ieeja bez maksas.
11.00 DIALOGI. (4 īsas lugas).
Lelde Stumbre. Rīgas Kultūras un
tautas mākslas centra „Ritums”
teātra studija „Haritas”. Režisore
Dace Liepeniece. KAC Mazā
zāle.
13.00
OTELLO.
Viljams
Šekspīrs. Latvijas Universitātes
studentu teātris. Režisors Visvaldis Klintsons. KAC Lielā zāle (ar
starpbrīdi).
16.00 JŪLIJAS JAUNKUNDZE.

Augusts Strindbergs. Ventspils
teātris. Režisors Agris Krūmiņš.
Balvu Novada muzejs.
17.30 ASTOŅOS PIE ŠĶIRSTA.
Ulrihs Hūbs. Rēzeknes Tautas
teātris. Režisore Māra Zaļaiskalns.
KAC Lielā zāle.
19.00 SKAPĒNA BLĒDĪBAS.
Moljērs. Ogres Tautas teātris.
Režisors Jānis Kaijaks. Dzirnavu
ielā 1 – laukumā pie Balvu ezera.
Ieeja bez maksas.
21.00
ANNAS
FRANKAS
DIENASGRĀMATA. Edītes Neimanes skatuves variants. RKTMC
„Mazā Ģilde” Vecpilsētas teātris.
Režisore Edīte Neimane. Sakrālais
Kultūras Centrs. Ieeja bez maksas.
5. jūlijs
9.00 VIŅI UN VIŅAS. Pēc
Raiņa un Aspazijas dzejas Daces Umbraško veidota izrāde.
Jūrmalas Kultūras centra Kauguru
kultūras nama jauniešu teātris
„Eksperiments”. Režisore Dace
Umbraško. KAC Lielā zāle.
11.00 MELNRAKSTS. Kustību
izrāde pēc Antona Čehova lugas
„Trīs māsas” motīviem. Latvijas
Universitātes studentu teātris.
Režisore Signe Nikolājeva. KAC
Lielā zāle.
12.00 TRĪS KOŠAS DĀMAS.
Monika Zīle. Lielvārdes Tautas
teātris. Režisors Kārlis Lišmanis.
KAC Mazā zāle.
13.30 UZGAIDĀMĀ ZĀLE
NR.13 TRIJIEM. Leonīds Savins.
Valkas pilsētas teātris. Režisors Aivars Ikšelis. KAC Lielā zāle.
15.00 JĀJU DIENU, JĀJU NAKTI. Konstance Miķelsone. Lubānas
kultūras nama amatierteātris
„Priekšspēle”. Režisore Ilze Kraukle. Balvu pilsētas parka estrāde (ar
starpbrīdi).
17.00 VIENA UGUNĪGA KĻAVA. Harijs Gulbis. Aizkraukles Tautas teātris. Režisors Juris Kalvišķis.
KAC Lielā zāle.

Izrāžu anotācijas

ČAUKSTENES (Anna Brigadere). Balvu pagasta dramatiskais
kolektīvs. Režisore Vaira Resne.
Šīs nelielās ludziņas autore Anna Brigadere savulaik
darbiņam devusi trāpīgu nosaukumu – „Čaukstenes”. Runa
ir par „augstākās”, „smalkākās”
sabiedrības
dāmām,
kurām
vienīgā izklaide ir pulcēties pie
kafijas tases un ar īpašu izdomu sacensties savu paziņu aprunāšanā.
Izrādes darbība notiek Rīgā,
pagājušajā gadsimta sākumā,
bet šādas tendences mēs varam
vērot arī mūsdienu sabiedrībā.
Kas no šīs izklaides iznāk, varēsiet
vērot komiskajā gadījumā, kas
attēlots Balvu pagasta dramatiskā
kolektīva izrādē.
APSOLĪTĀ ZEME (Somersets
Moems). Balvu Tautas teātris.
Režisore Vaira Resne.
Somersets Moems ir angļu

dramaturgs, kurš sarakstījis arī
pazīstamo stāstu „Teātris”, pēc
kura scenārija uzņemta latviešu
filma ar tādu pašu nosaukumu.
Lugas „Apsolītā zeme” darbība
norisinās Anglijā un Kanādā. Jauna sieviete Nora sastopas ar lielu
netaisnību, ir spiesta atstāt savu
laika kavētājas vietu pie bagātās
kundzes un meklēt citus darba un
dzīves apstākļus.
Izrādās, tas nemaz nav tik
vienkārši.
Nora pieņem izaicinājumu un
sper ļoti neapdomīgu soli...
Izrāde ir liriska melodrāma un
risina cilvēku attiecību jautājumu.
TAURENĪT, TAURENĪT... (Nikolajs Aldo). Ausekļa Limbažu Tautas
teātris. Režisore Inta Kalniņa.
Nikolajs Aldo ir pazīstams
un
populārs
itāļu
dramaturgs, kura bagāžā ap 60 lugu.
Izrāde
„Taurenīt,
taurenīt…”
zināma vecākās paaudzes teātra
skatītājiem, jo savulaik galvenās
varones dzīves stāstu uz Latvijas profesionālā teātra skatuves
izdzīvoja Helēna Romanova un
Lilita Ozoliņa.
Koķetais nosaukums „Taurenīt,
taurenīt…” ir tik maldinošs, cik
vien var būt, jo uz skatuves ir vairāk
traģēdijas nekā komēdijas. Izrāde

stāsta par dzīvi, kuras nemaz nav
bijis, un vēl par ļoti daudz ko.
Izrāde ir gana daudzslāņaina, lai
to būtu vērts skatīties pat vairākas
reizes. Sižets, uz skatuves radītā
austrumnieciski sapņainā noskaņa
un aktieru tēlojums – katra no šim
komponentēm pati par sevi ir interesanta un uzmanības vērta.
Ausekļa
Limbažu
teātra
iestudējums „Taurenīt, taurenīt…”
Latvijas amatieru teātru skatē
„Gada izrāde 2014” nominēts kā
viens no laureātiem.
MIZANTROPS (Eižens Labišs).
(Izrāde krievu valodā)
Rīgas
Tehniskās universitātes studentu
teātris „Kamertonis”. Režisore
Ludmila Stančika.
Aicinām visus pie mums uz
jautro, aizraujošo vodeviļu „Mizantrops”! Pēc franču dramaturga Eižena Labiša darba vei-

dota izrāde, kuras darbība
notiek Parīzē pie aristokrāta, vecā
vecpuiša Šifona, kurš neieredz
visus cilvēkus par to, ka viņi ir meļi,
pielīdēji un negodīgi. Viņš nolemj
atriebties saviem melīgajiem draugiem, kuri nāks pie viņa uz ballīti.
Bet pēkšņi uz viņa māju atnāk
godīgais ūdensnesējs Maševuāns
un sāk runāt PATIESĪBU, apgalvojot, ka viņš nekad NEMELO.
Kas no tā sanāk, jūs ieraudzīsiet
izrādes beigās. Tāpat kā paši
izlemsiet, kas ir labāk – MELOT vai
NEMELOT. Ceram, ka mūsu „dziļi”
vakarā notiekošā izrāde jums
patiks un labu garastāvokli mēs
jums apsolām. Uz tikšanos jūsu
brīnišķīgās pilsētās Lielajā zālē!
BIBLIOTĒKAS STĀSTIŅI (pēc
Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem).
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātris „Slieksnis”. Režisore Daiga
Bētere.
Iestudējums ir eksperiments
gan aktieriem, gan skatītājiem,
jo aktieri iejūtas bibliotēku darbinieku un lasītāju lomās, bet
skatītāji kopā ar viņiem atrodas
spēles laukumā un līdzdarbojās
izrādē.
Ko aktieri ar šo izrādi vēlējās
pateikt? Arī bibliotēkā mēdz
iegriezties dažādi cilvēki un, ja
gadās tik spilgta raksturu buķete
kā Ivetas Krūmiņas stāstos,
tad neatliek nekas cits, kā uz
visu paraudzīties ar smaidu.
Iestudējums tapis pēc Ivetas
Krūmiņas stāstu motīviem, kas
iekļauti grāmatā “Kaut ko labu”.
DIALOGI
(Lelde
Stumbre). Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centra „Ritums” teātra
studija „Haritas”. Režisore Dace
Liepeniece.
Ir LOGI, katrā no tiem kāds

dzīvo. Aiz aizkara katram ir citāds
krēsls, lampa, arī citāds vecums,
ilgas un problēma. Katram citādi
skan radio un citāda ir telefona
saruna. Tikai vārdi ir vienādi - visi
ir Viļi un Alises. Drosmīgākais no
pāra sāk meklēt kaimiņu, sākas
DiaLogi.
„Ezers” - par mīlestību, kas
nekad nebeidzas.
„Mīlestības ārprāts” - par
sīkumu sagraujošo spēku.
„Tev jāiet projām” - par to, ka
neredzam un nenovērtējam to,
kas ir vistuvāk.
„Līst” - par bailēm riskēt un
uzticēties.
OTELLO (Viljams Šekspīrs).
Latvijas Universitātes studentu
teātris. Režisors Visvaldis Klintsons.

„Otello” ir stāsts par vīru, kura
mīlestība sapinas viltīgos intrigu
tīmekļos un pāraug saindētā
greizsirdībā. Tam visam pa vidu
caurvijas šķīstuma un uzticības
stīga, kas izdzīvo līdz pēdējam
Dezdemonas elpas vilcienam.
Tā ir cīņa ne tikai starp cilvēkiem,
bet arī starp saprātu un tumšām
iedomām, kas akli atsakās redzēt
patiesību un galu galā samaksā
nodevības augsto cenu.
JŪLIJAS JAUNKUNDZE (Augusts
Strindbergs).
Ventspils
teātris. Režisors Agris Krūmiņš.
Augusts Strindbergs, zviedru
dramaturgs, romānists, esejists
un gleznotājs, dzimis 1849. gadā
Stokholmā, viens no 19. un 20. gs.
mijas nozīmīgākajiem rakstniekiem, tiek uzskatīts par modernās
zviedru literatūras aizsācēju, kā arī
būtiski ietekmējis modernā teātra
izteiksmes veidu.
„Jūlijas jaunkundze” (1888.g.)
ir Augusta Strindberga slavenākā
un visvairāk iestudētā luga,
vairakkārt arī ekranizēta. Lugas darbība notiek 19. gadsimta
beigās kādā lielas Zviedrijas
muižas grāfa virtuvē, vasaras
saulgriežu naktī. Jāņu nakts kļūst
par kundzes Jūlijas, kalpa Žana
un viņa līgavas Kristīnes vēlmju
realizācijas iespēju. Piepildītas un
nepiepildītas kaislības samezglo
triju cilvēku likteņus. Lugu autors
piesaka kā naturālistisku, bēdu,
kaislību un attiecību drāmu, cīņu
par mīlestību un varu.
Stāsts par grāfa meitas krišanu,
ļaujoties mīlas naktij ar tēva sulaini, izraisīja skandālu Strindberga laikabiedru vidū, tas tika
uztverts kā pārāk drosmīgs. Jūlijas
un Žana attiecības šķita pārāk
atklātas un fizioloģiskas. Cenzūras
aizliegta luga tika gandrīz 50
gadus. Strindberga teātris ir
intīms, nervozs un nežēlīgs. Autors skatās uz vīrieša un sievietes
attiecībām kā uz kaujas lauku.
Tiek pētītas aktuālas tēmas –
goda jautājums, uzkrātie kompleksi, varaskāre, audzināšana,
pretstats
starp
aristokrātiju
un sociāli zemākajām šķirām.
Literatūras kritiķi A.Strindberga
lugu stilistiku mēdz dēvēt par
„psiholoģisko naturālismu”, atvasinot vārdu „naturālisms” nevis no
tradicionālā estētiskā virziena, bet
no vārda „natura” – t.i. daba.
ASTOŅOS PIE ŠĶIRSTA (Ulrihs
Hūbs). Rēzeknes Tautas teātris.
Režisore Māra Zaļaiskalns. Izrāde

bērniem un vecākiem.
Bībeles stāsts par Pasaules
plūdiem
parādīts
negaidītā
aspektā. Galvenie personāži - trīs
pingvīni, kuri atrodas dilemmas
priekšā.
Ko darīt, ja Noasa šķirstā vieta atvēlēta tikai Diviem? Dievs
Noasam taču ir ļāvis līdzi ņemt tikai divus “no katras radības”.
Kā gan lugas varoņiem izdosies
“apiet “ šos noteikumus? Un kā,

iekļuvuši šķirstā, Pingvīni mēģinās
saprast, kas ir Dievs un kāpēc Viņš
uzsūtījis plūdus? Par to stāsta
izrāde “Astoņos pie šķirsta”.
Lugas autors Ulrihs Hūbs viegli
un asprātīgi, bet tajā pašā laikā
ļoti nopietni iztirzā jautājumu par
Dievu, nedodot vienu galīgo atbildi, kas ir Dievs un kāds ir Dievs,
jo uz šo jautājumu mums katram
pašam ir jāmeklē atbilde.
SKAPĒNA BLĒDĪBAS (Moljērs). Ogres Tautas teātris. Režisors
Jānis Kaijaks.
Dižā
Moljēra
komēdija
sarakstīta 1671. gadā un daudzu gadu gaitā spēlēta uz
visdažādākajām skatuvēm – gan
ar nosaukumu “Skapēna nedarbi”,
gan Ēvalda Valtera tulkojumā “Skapēna blēdības”.
Lūk,
tieši
šim
vārdam
BLĒDĪBAS mēs gribam pievērst
jūsu uzmanību. Moljēra varonis
par sevi saka: “No debesīm es
esmu saņēmis visievērojamāko
talantu, ko vulgāri mēdz apzīmēt
ar vārdu BLĒDIS...”. Talants un no
debesīm dots? Vai tad blēdīties
nav slikti un kādu apmuļķot nav
nosodāma rīcība? Bet ir taču blēži,
kas iemantojuši pasaules slavu
– kaut vai tas džeks, kurš “uzsita
gaisā” Eifeļa torni.
Bet tagad - esiet laipni gaidīti
Neapolē! (Tikai atcerieties –
nekādā gadījumā naudu un dokumentus neatstājiet viesnīcā, bet
nēsājiet vienmēr līdzi, zagļiem
grūti pieejamās vietās!)
ANNAS FRANKAS DIENASGRĀMATA (Edītes Neimanes skatuves variants). RKTMC „Mazā
Ģilde” Vecpilsētas teātris. Režisore Edīte Neimane.

Annas Frankas dienasgrāmata
tika rakstīta no 1942. līdz 1944.
gadam, kamēr viņa kopā ar
ģimeni slēpās Amsterdamā no nacistu spēkiem. Šī dienasgrāmata
padarīja pusaudzi par vienu no
labāk zināmajām 20. gadsimta
vēstures personām. Nesasniegusi 16 gadu vecumu, viņa gāja
bojā koncentrācijas nometnē.
Pēdējo 50 gadu laikā Anna Franka ir kļuvusi par visu apspiestāko
cilvēku simbolu. Viņas vārds
tiek saistīts ar iecietību un vēlmi
izdzīvot. Viņas dienasgrāmata, kas
daudzās pasaules valstīs ir iekļauta
skolu obligātās literatūras sarakstā,
ir kļuvusi par liecību meitenes
drosmei
un
neizsīkstošajām
cerībām. Mūsu izrāde ir ne tikai

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 18.jūnijs
par holokaustu, bet arī par cilvēku
spēju sadzīvot un izdzīvot
VIŅI UN VIŅAS (pēc Raiņa un
Aspazijas dzejas Daces Umbraško
veidota izrāde). Jūrmalas Kultūras
centra Kauguru kultūras nama
jauniešu teātris „Eksperiments”.
Režisore Dace Umbraško.
JKC Kauguru Kultūras nama
jauniešu teātris „Eksperiments” un
režisore Dace Umbraško ielūdz
uz dzejas izrādi „Viņi un Viņas”
pēc Raiņa un Aspazijas dzejas.
Izrādē stāstīts par mīlestību,
par sievietes un vīrieša pasauli,
savstarpējām attiecībām. Par
mīlestības skaistumu, kas ir viens
no pasaules eksistences kodoliem, par brīnumu, kas notiek, kad
satiekas VIŅŠ un VIŅA. Scenāriju
veido paši izrādē iesaistītie
jaunieši kopā ar režisori Daci
Umbraško.
Sabiedrībā bieži valda pesimisms un nomāktība, neticība labajam. Ar savu izrādi gribam gan
sev, gan citiem radīt prieku, sajust
mīlestību, skaistumu un atgādināt
, ka „...tas ir tas augstākais, ko
mīla sasniedz, ka dvēseli atraisa un brīvu dara.” Šīs visiem
tik pazīstamās jūtas izstāstīsim
ar Raiņa un Aspazijas dzejas
palīdzību, atgādinot, bet kādam
skatītājam par brīnumu, atklājot,
ka Raiņa un Aspazijas dzeja nav
novecojusi.
MELNRAKSTS (Kustību izrāde pēc Antona Čehova lugas
„Trīs māsas” motīviem). Latvijas
Universitātes studentu teātris.
Režisore Signe Nikolājeva.
„.. ja viena nodzīvota dzīve
būtu melnraksts, bet otra tīrraksts
..” (A. Čehovs)
Izrādes varoņi izdzīvo sapni
par laimīgu un piepildītu dzīvi,
tikai sapņa īstenošana tiek atstāta
laimīga gadījuma ziņā. Taču
kopumā viss kā jau dzīvē - no
kāpšanas debesīs līdz krišanai
pavisam zemu.
Ieklausies, kā skan klusums!
Sajūti, kā iet laiks un gaisu iekustina kustība! Ieraugi katra varoņa
iekšējo kustību un alkas izrauties
no ikdienas!
Kustību izrāde „Melnraksts”
tapusi pēc Antona Čehova lugas
„Trīs māsas” motīviem. Luga bija
pateicīgs materiāls tulkošanai
kustību teātra valodā, jo tajā
ir maz fizisku notikumu, liekot
koncentrēties uz varoņu iekšējo
kustību.
TRĪS KOŠAS DĀMAS (Monika
Zīle). Lielvārdes Tautas teātris.
Režisors Kārlis Lišmanis.
Monikas Zīles luga „Trīs
košas dāmas” ir stāsts par trim
sirdsdraudzenēm, kurām jaunības
gadi jau aiz muguras, un dzīvē
neko daudz vairs nevar mainīt.
Dzīves līkloči viņas ir ieveduši
dažādās dzīves situācijās, no
kurām izgrozīties ir palīdzējusi
viņu savstarpējā sapratne, iejūtība
un draudzība. Kopā pavadītie
studentijas gadi, kuri atmiņās tiek
izdzīvoti ne reizi vien, liek šīm
dāmām sajust dzīves krāsainās
puses. Negaidīti jauko dāmu
draudzīgajā
trijotnē
iezogas
greizsirdība, kura gandrīz izjauc
šo jauko, idillisko kompāniju. Kā
šie notikumi risinās, Jūs redzēsiet,
atnākot uz mūsu izrādi...
UZGAIDĀMĀ ZĀLE NR.13
TRIJIEM (Leonīds Savins). Valkas
pilsētas teātris. Režisors Aivars
Ikšelis.
Šis ir Sanktpēterburgas jaunā
dramaturga Leonīda Savina lugas pirmiestudējums latviešu
teātrī. Izrāde ir stāsts par reāliem
cilvēkiem un viņu attiecībām, tikai dramaturgs saviem varoņiem
izvēlējies neierastu vidi starp
debesīm un zemi. Daudzi par to

domā, filozofē apgalvo, ka tur ir
bijuši un zina kā tur ir.
Izrādē tiek meklēta atbilde uz
mūžseno jautājumu par patiesās
mīlestības spēku, kas ir panākumu
noslēpums un ir kā liela vara pār
cilvēku. Ja nav šīs mīlestības, tad
cilvēkā nav nekā, no sevis paša
neko nevar izdabūt, jo tur nekā
nav. Nevar aiziet no cilvēkiem un
rakstīt ne tuksnesī, ne nebūtībā.
Kas grib būt tikai viens šajā pasaulē,
ar savu subjektīvo patiesību aiziet
bojā. Tas droši vien ir pareizi,
jo var uzskatīt par kaut ko vairāk
nekā mūsdienu likumība. Cilvēks
atzinis, ka viņā nekā nav, šodien
pieņem vienalga, ko, lai gan zina,
ka tas ir slikti, - lai tikai būtu kopā
ar citiem, lai nebūtu viens. Un
kamēr viņš tā domā, viņa rīcību
nevar pārlieku nosodīt, jo mēs
patiesībā baidāmies riskēt palikt vieni. Zaudēt ierasto dzīvi,
aizgājušo gadsimtu gudrības, kas
apgalvo, ka cilvēks ir dievišķa
būtne. Bet var būt pamēģināt
dzīvot bez patiesās mīlestības,
izaicināt likteni, pateikt:
„Ja zaudēšu, nesūrošos?”
Ja kāds patiešām spēj dzīvot
bez MĪLESTĪBAS, ja kāds var radīt
savu dzīves ilūziju, tad nav tiesa,
ka cilvēkā nekā nav. Tas būtu
ticības apliecinājums.
JĀJU DIENU, JĀJU NAKTI
(Konstance Miķelsone). Lubānas
kultūras nama amatierteātris
„Priekšspēle”. Režisore Ilze Kraukle.
Šo lugu Konstance Miķelsone
saraksta 1935. gadā un tā stāsta par
divām zemnieku saimniecībām:
Vidzemes un Zemgaļu sētu.
Darbība noris 1930. gada vasarā.
Vidzemes saimnieka dēlu Juri
Lukstiņu grib izprecināt bagātajai
Dzirkstiņu Leontīnei, taču puisis iemīlas Zemgaļu saimnieces
meitā Mārā. Pirmajā tikšanās
reizē aiz pārpratuma Juris Māru
notur par Leontīni, bet uzzinot
patiesību dodas pakaļ Mārai uz
Zemgaļu sētu, kur viņu notur
vispirms par zivju zagli, tad par
zirgu zagli. Izrādes beigās viss
noskaidrojas, un izrādās, ka viņš
grib nozagt sev līgaviņu. Vēlamies
skatītājiem parādīt gan cilvēku
kaislības - mīlestību, greizsirdību,
mantkārību, gan arī zemnieku
mīlestību pret savu apstrādājamo
zemi, savu sētu un saviem ļaudīm.
VIENA UGUNĪGA KĻAVA
(Harijs Gulbis). Aizkraukles Tautas
teātris. Režisors Juris Kalvišķis.

Harijs Gulbis lugu uzrakstīja
pagājušā gadsimta sešdesmitajos
gados, bet aizkrauklieši lasot
materiālu atklāja, ka nekas jau
cilvēku attiecībās nav mainījies.
Galvenais varonis izmisīgi meklē
pats sevi. Meklējumiem pievienojas sāpīgas atziņas par nepabeigtiem darbiem, nenokārtotām
attiecībām. Dīvaini, bet tādi Ģirti
noteikti sēdēs arī skatītāju zālē
un domās atgriezīsies pie savas
„ugunīgās kļavas”.

Dalībnieki par festivālu

Ventspils teātris šajā festivālā
piedalās pirmo reizi. Ļoti saistīja
un ieintriģēja festivāla ievirze, akcentējot tieši klasisko
dramaturģiju, kurai arī mūsu
repertuārā ir būtiska vieta.
Fascinēja arī festivāla brīnišķīgais
nosaukums, kas uzreiz saistās ar
A.Čehova vārdu. Tāpēc sākotnēji
bija doma atvest mūsu ‘’Kaijas’’
iestudējumu, taču diemžēl šī
iecere bija jāatliek. Taču ne ar
mazāku prieku piedāvājam mūsu
jaunāko iestudējumu (pirmizrāde
2014.gada 5. novembrī), kas arī
atbilst klasiskās dramaturģijas
kategorijai - Augusta Strindberga
‘’Jūlijas jaunkundzi’’, kurā spilgti
un pārliecinoši sevi piesaka teātra
jauno aktieru paaudze.
(Ventspils teātris)
“Ķiršu dārzs” mums galvenokārt ir cilvēki, vieta un sajūtas.
Iespēja būt starp teātri
mīlošiem cilvēkiem, kuri ar tādu
pašu degsmi un spēlesprieku
sniedz skaistus teātra mirļus
skatītājiem, iedvesmo! Balvi ir
kļuvuši par mums tuvu pilsētu katrā festivālā mēs atklājam jaunu
spēles vietu, mums ir iestaigāts
un pazīstams ceļš līdz estrādei
un kultūras centram, mums ir
sava peldvieta Balvu ezerā, šeit
mēs jūtamies gaidīti un mīleti.
Katram no OTT aktieriem ir savi
stāsti, atmiņas, emocijas, kas ir
siltas, gaišas un bagātīgas kā jūlija
rīts, kurā mostas amatierteātru
festivāls Balvos.
(Ogres Tautas teātris)
Kad 10 gadus atpakaļ „Kamertonis” uzzināja, ka Balvos tiek
organizēts starptautiskais teātra
festivāls „Ķiršu dārzs”, mūsu
sirdis momentā atsaucās šim
skaistajam aicinājumam. Mēs
uzreiz nolēmām – BRAUCAM!
Un pirmajā festivāla dienā mēs
ienirām radošuma, labvēlības un
profesionālisma atmosfērā. Skaisto Ķiršu dārza ideju talantīgi un ar
mīlestību īstenojuši režisore Vaira
Resne un viņas stiprā, pievilcīgā
un rūpīgā komanda. Paldies
viņiem par to!!!
Un tā jau piekto reizi mēs ar
prieku atsaucamies maģiskajam
ĶIRŠU DĀRZA aicinājumam. Mēs
ar nepacietību gaidām tikšanos
ar saviem „vecajiem” draugiem, iepazīšanos ar jauniem un
iespēju redzēt izrādes, radošus
atklājumus un atklāsmes, lai visi
kopā priecātos brīnumainajā,
pārsteidzošajā teātra brīnumu
festivālā.
(Rīgas Tehniskās universitātes
studentu teātris „Kamertonis”)
Lubānas amatierteātris „Priekšspēle” šajā festivālā Balvos ir piedalījies 2011. gadā ar A.Čehova
„Jubileja” un 2010. gadā pie Balvu
muzeja rādījām V. Sauleskalna
„Meldermeitiņu” 12.Latvijas amatierteātru salidojumā. Mūsu kolektīvam Balvi saistās ar sirsnīgu
uzņemšanu, viesmīlību un ļoti
draudzīgo teātra mīļu atmosfēru.
Mūsu aktieriem ir savi piedzīvojumu
stāsti par naksnīgo peldēšanos Balvu ezerā. Šo festivālu mēs gaidām
un, ja neesam festivāla dalībnieki,
tad esam tā uzticīgi skatītāji. Lai
mums visiem kopīgi izdodas šis
festivāls!
(Lubānas kultūras nama
amatierteātris „Priekšspēle”)

gadiem. Priecājamies par visiem
kolektīviem, kuri mēros ceļu uz
Balviem no visas Latvijas.
No
ārzemju
kolektīviem
šogad būs mūsu sadarbības
pilsētas Kupišķu rajona no Lietuvas Subačius bērnu-pusaudžu
dramatiskais kolektīvs „Maska.”
Izrāde būs skatāma par brīvu,
bet jāatceras, ka tā norisināsies
lietuviešu valodā. Mūsu ārzemju
ciemiņu izrādi aicinām apmeklēt
arī jauniešus.
Vairākas izrādes notiks netradicionālās un neierastās vietās
– bibliotēkas lasītavā, sakrālajā
centrā, muzeja zālē, ezermalā.
Ogres Tautas teātris, mūsu
pastāvīgais festivāla dalībnieks,
vēlas eksperimentēt ar savu
izrādi, kuras darbība notiek ostā,
un spēlēt to mūsu ezermalā.
Skatītājus lūdzam ņemt līdzi kādu
plēvi vai segu, lai varētu izrādi
baudīt, sēžot zālītē.
Izrādes vērtēs un analizēs
pastāvīgā mūsu festivāla eksperte
no Maskavas Jevgēnija Rozanova. Viņa parasti režisoriem dod
ļoti vērtīgus padomus. Festivāla
meistarklase, kuru vadīs profesors
Viktors Iļjevs no Permas, nenotiks festivāla laikā, bet septembrī.
Mūsu teātra aktieri un to teātru
režisori, kas piedalās festivālā,
četras dienas Balvu Kultūras un
atpūtas centrā apgūs dažādas
aktiermeistarības
un
režijas
zinības.
Izrādes, kā jau festivālā, sākās
arī ļoti vēlā vakara stundā un
režisori interesējas, vai tām būs
skatītāji. Mīļie mūsu skatītāji! Šis
ir jūsu laiks, kad mēs jums esam
sarūpējuši 19 dažādas izrādes.
Ceram, ka jums būs prieks 4 dienas nākt un skatīties, ko mūsu
ciemiņi un pašmāju kolektīvi
varēs piedāvāt. Mēs joprojām
esam pārliecināti, ka Balvos ir
visatsaucīgākie, vissaprotošākie
un teātri mīloši skatītāji.
Uz tikšanos! Ļoti jūs gaidīsim!
Balvu Tautas teātra režisore
Vaira Resne

Kultūras nama
binieki jūs gaida!

dar-

Kopš esmu uzsākusi savu
darbību, es esmu sapratusi, ka
Balvu pilsēta, kā jau to daudzi
min, ir teātri mīloša pilsēta. Tās
iedzīvotāji ir tie, kuriem vajag
teātri. Viņiem vajag kvalitatīvu
teātri, profesionālu teātri, ko viņi
bauda. Tāpēc, manuprāt, Tautas
teātra aktieru ideja, ka vajag šajā
pilsētā rīkot teātra festivālu, ir
pozitīva un pareiza doma. Pirmo
festivālu rīkoja Tautas teātris, bet
otrajā festivālā es jau biju vadītāja
un teicu, ka festivālu rīkos Kultūras
nams, nevis Tautas teātris, kas
mokās un skrien, un mēs tikai no
malas vērojām.
Uzskatu, ka pilsētai tā ir ļoti
liela vērtība, ļoti pozitīvs vasaras
pasākums, kurā vairāku dienu
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garumā cilvēki pēc izvēles var
baudīt teātri. Mūsu režisore Vaira
izcili prot izvērtēt piedāvājumus
un viņa ļoti kvalitatīvi prot
izvēlēties izrādes, kuras patiks un
no kurām gūs gandarījumu ļaudis,
kas viņas apmeklēs. Pēc tā vien, ka
izrādēs ir ļoti daudz cilvēku, mēs
saprotam, ka šis festivāls ir ļoti
svētīgs, vērtīgs un vajadzīgs. Mēs
saprotam, ka pilsētai šo festivālu
vajag.
Šo festivālu kā vērienīgu
iespēju tehniski pareizi, vajadzīgi, operatīvi strādāt tieši
darbiniekiem, jo kultūras un
atpūtas centra darbinieki ir tie
galvenie, kas principā strādā uz
visām tehniskajām daļām – uz
gaismām, uz skaņām, uz skatuves
uzlikšanu un demontēšanu, uz
atklāšanu, uz noslēgumu un uz
visām tām lietām, kuras varbūt
skatītājs nemaz nemana. Grīdas
jāizmazgā, krēsli jāpārcilā, izrāde
beidzas naktī, izrādes uzlikšana
sākas jau rītā ar gaismiņu. Tehniskie cilvēki, kas strādā šeit, ir tie,
kas festivālā fiziski piekūst, bet
mēs vienmēr visu pagūstam. Mans
uzdevums ir visu pieskatīt, bet jau
ir tā, ka darbiniekiem nav jāstaigā
pakaļ, ir tā, ka viņi jau visu zina
paši, jo mēs pirms katra festivāla
saņemam ļoti lielas darba lapas
ar precīziem norādījumiem. No
šīm darba lapām strādājot mums
līdz šim – un es ceru, ka vienmēr
tā būs – izdodas. Komanda ir ļoti
apzinīga un ļoti ātra, un ļoti veikli
prot reaģēt uz visām situācijām,
kas rodas un kas var rasties arī
neplānojot. Esmu gandarīta, ka
tie, kas brauc projām, saka paldies
par augstā kvalitātē organizēto
festivālu. Cilvēki, kas ir atbraukuši
uz Balviem, priecājas, ka ir ļoti
gaidīti un ir nokļuvuši viesmīlīgā
vidē.
Šis ir piektais – jubilejas –
festivāla gads, un varbūt skatītāji
iedomājas, ka tas būs ar grandiozu atklāšanu un noslēgumu, kā
tas ir bijis līdz šim. Šogad nebūs
nedz atklāšanas, nedz noslēguma
pasākuma kā tāda vizuāli baudāma skatītāju priekam. Šogad
domāts par skatītāju baudījumu
izrāžu sakarā, jo ir ļoti daudz
izrāžu, kuras iespējams apmeklēt
sākot no ceturtdienas līdz pat
svētdienai. Tādēļ nav pat laika pompozas atklāšanas vai
noslēguma rīkošanai.
Lai visiem ir laba veselība,
lai visi saprot savus darbus, lai
vienmēr, kā līdz šim, ir savā
darba laukā zinoši, saprotoši
profesionāļi, lai viss izdodas!
Mēs vienmēr strādājam ar pilnu
atdevi, un es gaidu izdošanos un
gandarījumu skatītājiem. Galvenais, lai skatītāji ir apmierināti!
Balvu Kultūras un atpūtas centra
vadītāja
Anita Strapcāne

Mīļie mūsu skatītāji!
Mēs jums esam sarūpējuši
19 dažādas izrādes!

Jau piekto reizi tiksimies
festivālā „Ķiršu dārzs”. Šogad
pieteicās tik daudz kolektīvu, kuri
vēlējās piedalīties festivālā, ka 6
teātriem varējām piedāvāt dalību
tikai uz nākamo festivālu pēc 2
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Esiet sveicināti Latvijā! Esiet sveicināti Balvos!

Добре дошли в Латвия! Welcome to Latvia! Vítejte v Lotyšsku!
Välkommen till Lettland! Witamy w
Łotwie! Bienvenidos a Letonia!

2015.gada jūnija sākums Balvu
pamatskolas saimei atmiņā paliks ilgi, jo skolā tika uzņemti 80
ciemiņi no Lielbritānijas, Polijas,
Čehijas, Zviedrijas, Bulgārijas un
Spānijas.
Erasmus+ projekta "Learning
without Limits" (exploring the potential for learning for all when no
limits exist in terms of disadvantage or geography) ietvaros notika
pirmā 7 valstu skolēnu tikšanās,
tāpēc ciemiņu uzņemšana bija
īpaši atbildīga un tai Balvu pamatskolas saime gatavojās jo
īpaši rūpīgi- skolā notika projektu nedēļa, kuras mērķis bija
pilnveidot skolēnu zināšanas par
Eiropas valstu kultūru, literatūru,
ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm,
nostiprināt un attīstīt svešvalodu
prasmes, kā arī skolā radīt tādu vidi,
lai ikviens no ciemiņiem justos
gaidīts un pārsteigts. Ikviens Balvu
pamatskolas skolēns ar mīļumu
gatavoja
dāvaniņu
ārzemju
ciemiņiem, rakstīja vēstules angļu
valodā, zīmēja apsveikumus, pina
draudzības pīnītes. Neatpalika arī
skolotāji, kas gatavoja ciemiņiem
īpašus suvenīrus- tamborētas
lellītes
latviešu
nacionālajos
tērpos, Latvijas un sadarbības
valstu karodziņus, kas izraisīja
patiesu sajūsmu un apbrīnu par
radošo Balvu pamatskolas saimi,
jo, kā atzina projekta galvenā
koordinatore Adele Sarah Griggs
no Lielbritānijas, bez radošiem
skolotājiem nav radošu skolēnu.
Tā kā ciemos brauca viesi no 6
valstīm, katrai valstij tika izstrādāts
precīzs pasākumu plānojums, kas
bija atkarīgs no ciemiņu ierašanās
laika Rīgas lidostā.
Pirmie ieradās zviedri, kuriem tika sagādāta īpaša iespēja
- Zviedrijas vēstniecības Latvijā
apmeklējums. Tur viņi tikās ar
Zviedrijas vēstnieku, kurš bērniem
un skolotājiem pastāstīja par
Zviedrijas un Latvijas attiecībām,
par abu valstu sadarbību dažādās
jomās. Vēstniekam bija ļoti interesanti uzzināt, ar kādu mērķi Latvijā
ir ieradušies zviedru skolēni. Viņš
bija patīkami pārsteigts par to, ka
vairākas valstis spēj draudzēties
savā starpā, neskatoties uz dažādo
valodu, kultūru un atrašanās vietu.
Vēstnieks arī atbildēja uz skolēnu
uzdotajiem jautājumiem. Tikšanās
beigās viņš zviedru skolēniem un
skolotājām novēlēja jauki pavadīt
laiku Latvijā.
Īpaši saviļņots par iespēju
būt Latvijā, kā arī satikt savus
vecvecākus bija latviešu izcelsmes
zēns no Zviedrijas skolas Rimands
Medenis, kurš atzina, ka gan viņš,
gan viņa zviedru draugi Latvijā,
bet jo īpaši Balvos, jūtas forši.
Kad tika sagaidīti draugi no
Polijas un Bulgārijas, devāmies
ekskursijā pa Rīgu. Viesi apskatīja
Rīgas kanālu, tiltiņus, kas iet pāri
šim kanālam. Gids, kas vadīja šo
ekskursiju, ļoti interesanti stāstīja
par to, kā šie tiltiņi radušies un
kā tos sauc. Ārzemju ciemiņi bija
sajūsmā par mūsu Brīvības pieminekli. Gids ar savu stāstījumu
spēja ļoti labi parādīt, cik daudz
mums latviešiem nozīmē šis
piemineklis. Ekskursijas laikā
tika apskatītas skaistākās Rīgas
klusā centra mājas, skvērs pretī
Nacionālajai operai. Skolēniem
un skolotājiem bija iespēja
nopirkt dažādus suvenīrus, kas

skolas skolēni un pedagogi ar
lepnumu uzsvēra, ka Latvija mums
ir īpaša vieta, tā ir mūsu laimīgā
zeme, kur debesis vienmēr būs
zilākas un zāle- zaļāka. Te vienmēr
būs mūsu pirmā skola- Balvu pamatskola, kas šodien sapulcinājusi
draugus no Spānijas, Lielbritānijas,
Zviedrijas, Polijas, Čehijas un
Bulgārijas.
Pēc svētku koncerta visi pulcējās sporta zālē, kur katras valsts
skolēni viens otram iemācīja savas valsts rotaļu, kas bija viens no
mājas darbiem, par ko vienojās
katras valsts Erasmus+ projekta
koordinatori vizītē Lielbritānijā šī
gada martā.
Tad viesi dalījās 2 grupās,
lai viena grupa dotos nelielā
ceļojumā pa Balviem, bet otraklausītos Leontīnas Paršovas lekciju „5 mīlestības valodas”.
Viesi iepazinās ar Balvu
vēsturi, apmeklēja Balvu novada
muzeju, kā arī kopā ar Balvu
muižas lāci un muižnieci atpūtās
uz muižas saliņas. Neskatoties uz
to, ka ir eksāmenu laiks, ciemiņus
Lāču dārzā izklaidēja Balvu muižas
lācis un muižniece, kā lomās
iejutās 9.klases skolēni- Roberts
un Jeļena.
L. Paršova bija sagatavojusi ļoti
emocionālu pārsteigumu, turklāt
izcilā angļu valodā: ļoti vienkārši,
ar dažādiem piemēriem un
aizraujošām animācijas filmiņām
viesi tika iepazīstināti ar to, cik
dažāda ir cilvēku izpratne, kā
izpaužam savu mīlestību. Tāpat kā
atšķiras angļu, latviešu un krievu
valoda, tā arī atšķiras valoda, kādā
mēs katrs saprotam mīlestību.

Projektā iesaistīto skolu direktori no Spānijas, Latvijas, Polijas, Čehijas,
Zviedrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas kopā ar Balvu novada domes
priekšsēdētāju A.Kazinovski
tika plašās un bagātīgi noformētās
saistās ar Latviju.
Pašā vakarā ielidoja spāņi, bibliotēkas telpas, vairāku valčehi, angļi, un visi kopā devāmies stu pārstāvji ar skumjām atzina,
uz atpūtas centru „Lido”, lai ka viņu skolās nav atsevišķas
iepazītos savā starpā un gūtu bibliotēkas.
Viesi iepazinās ar Balvu papirmo iespaidu par Latvijas
matskolu, apskatīja pamatskolēnu
tradīcijām.
Rīts sākās ar projekta vadītājas sagatavotās dāvanas, ar interesi
Adele Sarah Griggs uzrunu un lasīja vēstulītes un sēja uz savām
ceļojumu uz Latvijas Repub- rociņām draudzības pīnītes.
Neskatoties uz laika joslas
likas Saeimu. Vispirms bija jāiziet
drošības kontrole, jāuzrāda per- maiņu, iepriekšējās dienas nogusonu apliecinošie dokumenti. rums pārgāja, kad viesus 5.jūnija
Skolēniem un skolotājiem bija rītā skolas pagalmā sagaidīja Ballieliska iespēja redzēt, kā strādā vu muižas lācis, kas sacentās ar
mūsu parlamenta deputāti Saei- viesiem stiprumā un novadīja rīta
rosmi. Visas dienas garumā ik pa
mas sēžu zālē.
Īpaši interesanta un izglītojoša brīdim ārzemju skolēni atkārtoja
izvērtā vizīte uz Latvijas Kara ritmisko melodiju un kustības, ko
muzeju, kur viesi iepazinās ar Lat- bija apguvuši kopā ar Balvu lāci.
Pēc rīta rosmes un garšīgām
vijas vēsturi. Īpaši pārsteigti bija to
valstu ciemiņi, kuru vēsturē nav
bijušas iedzīvotāju deportācijas,
piespiedu lauksaimniecības kolektivizācija, uzdodot jautājumuvai tiešām to var piedot?
Tāpat
devāmies
nelielā
ekskursijā pa Vecrīgu, kur bija
patīkami dzirdēt, ka Latvija ir
skaista. Gide pievērsa ciemiņu
uzmanību dažādiem arhitektūras
stiliem, ēku vēsturei.
Ceļā uz Balviem iegriezāmies
Skrīveru saldumu labo emociju
fabrikā, kur katrs varēja radoši
izpausties, veidojot „Aspasia”
marcipāna figūriņas. Ne tikai
skolēni, bet arī viņu pedagogi
jutās kā bērni, nogaršojot Latvijas saldumus un jaukā interjerā
uzrīkojot fotosesiju, pārģērbjoties
senlaicīgos tērpos.
Diemžēl laika apstākļi neļāva
M.Pimanova kopā ar Lielbritānijas skolēniem
viesus iepazīstināt ar Likteņdārzu,
Bieži vien mēs cenšamies
bet, neskatoties uz lielo lietu, mēs brokastīm viesi pulcējās zālē
ievedām ciemiņus vietā, kur satie- uz pasākumu „Nāk gadalaiki otram pateikt, apliecināt, ka mīlam
kas Latvijas pagātne, tagadne un apgleznot Latviju”, kur viesus viņu, bet tas netiek sadzirdēts,
nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. uzrunāja grāmatu varoņi: latviešu jo runājam otram nesaprotamā
Satiekas, lai dotu mierinājumu Sprīdītis, atraktīvā Pepija Garzeķe svešvalodā. Tā ir problēma, kuru
pagātnei, spēku šodienai un ie- no Zviedrijas, miegainais angļu varam atrisinā,t iepazīstoties
dvesmotu piepildīt savus sapņus Vinnijs Pūks, nopietnais čehu ar 5 mīlestības pamatvalodām:
tautas pasaku varonis Honza un mīlestības apliecinājuma vārdi,
nākotnē.
Tāpat Balvu pamatskolas sirsnīgā bulgāru bārenīte Zelt- kopā pavadīts laiks, dāvanas,
saime piedalījās Likteņdārza mate, poļu Kurmītis, labsirdīgā mīlestības darbiņi, pieskārieni.
aizkustināti
lekcijas
aicinājumā un aizveda zemi no spāņu raganiņa Teresita. Te Īpaši
Balviem, ciemiņiem uzsverot - ja jāpiebilst, ka pasaku varoņu lomās noslēgumā bija ārzemju skolotāji.
Pēc radošās darba dienas
pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz iejutās Balvu pamatskolas skolēni,
skolēni
devās uz Balvu sporta
kas
ar
lepnumu
novadīja
konsevis atstāja Brīvības pieminekli, tā
mēs aiz sevis atstāsim Likteņdārzu. certu, kur ne tikai parādījām skolas baseinu, bet projekta
Pie Balvu pamatskolas viesus latviešu tautas dejas, dziedājām vadības grupa- uz pieņemšanu
sagaidīja Balvu pamatskolas saime latviešu dziesmas, rādījām mo- pie Balvu novada priekšsēdētāja
un skolas vecāku padome. Tās derno deju soļus un modes skati, Andra Kazinovska, kur iepazinās
priekšsēdētāja Liene Ivanova svei- bet arī iepazīstinājām viesus ar ar informāciju par Balvu novadu,
ca ciemiņus “angļu mēlē” un kopā tradīcijām, ko Latvija izdzīvo noskatoties video un uzdodot
ar vecākiem viņiem veltīja dzies- gada garumā. Koncerta laikā jautājumus priekšsēdētājam. Ciemas gan latviešu, gan latgaliešu skolēni no Zviedrijas, Spānijas, miņi izrādīja sajūsmu par sakopto
valodā. Dzimšanas dienā tika Polijas, Bulgārijas, Lielbritānijas, vidi un aktīvajiem jauniešiem.
Tad projekta vadības grupa
sirsnīgi tika sveikta meitenīte no Čehijas prezentēja savas valstis.
intensīvi
strādāja pie mājas darba
Dziesma
„Welcome
to
my
counLielbritānijas. Kā apliecinājums
draudzībai gaisā uzvijās puķu try” izskanēja tik emocionāli, ka prezentēšanas. Katrais skolai bija
vainadziņš, kurā bija iesieti 7 val- daudziem no klātesošajiem no- jānofilmē mācību stundas fragstu karodziņi. Ļoti ciemiņiem pa- bira pa asariņai, jo Balvu pamat- ments, kura tēma ir ATSLĒGA.

Katra valsts bija sagatavojusi lielisku materiālu, no kura citi varēja
smelties idejas un iedvesmu.
Balvu pamatskolā godam šo
darbu veica 5.b klases audzēkņi
ar savu skolotāju Ingu Bukšu,
parādot, kā ar labiem darbiem un
labiem vārdiem var atvērt cilvēka
sirdis pozitīvām lietām.
Tāpat tika plānota nākamā
vizīte, kas notiks no 30.septembra
līdz 4.oktobrim Polijā. Tās motīvssports.
Sestdienas
rīts
ārzemju
bērniem bija pārsteigumiem
bagāts, jo visi kopā ar Vēršukalna
muzeja saimnieku Aldi Pušpuru
gatavojām sviestu, cepām maizi,
vārījām zupu, griezām krējumu, kā
arī iepazināmies ar Latgales zemnieka sadzīvi. Katrs skolēns varēja
iemēģināt roku ēdina gatavošanā,
un angļu skolēni to darīja ar lielu
aizrautību.
Atbraucot Balvos, skolēni
iepazinās ar latviešu tautas tradicionālajiem svētkiem- Lieldienām,
Ziemassvētkiem, Miķeļiem un
Jāņiem, darbojoties darbnīcās.
Tika izgatavoti Lieldienu dekori,
iemācītas latviešu tautas dejas
un latviešu tautas dziesma, kā arī
pārbaudīti spēki sportā.
Noslēguma
vakars
sākās
ar Balvu pamatskolas meiteņu
sveicienu
ciemiņiem.
Tāpat
sveicām zviedru draugus viņu
nacionālajos svētkos- Zviedrijas karoga dienā. Suminot savus
skolotājus, izskanēja angļu, spāņu,
zviedru, poļu, čehu, latviešu,
bulgāru dziedātā dziesma „Vai tā
mana vaina bija” latviešu valodā,
kopā izdejotā latviešu tautas deja
„Vēderiņš burkšķ”. Skolēniem sekoja atpūtas vakars-diskotēka.
Savukārt skolotāji neformālā
gaisotnē dalījās iespaidos par
pavadīto laiku, gūtajām idejām,
kā arī izspēlēja dažādas atraktīvas
rotaļas, tā pierādot, ka, mācoties
caur spēli, zaudējam robežas.
Kad
Erasmus+
projekta
vadītāja Latvijā Māra Pimanova
ienesa torti un sveces tajā aizdedza visu 7 valstu bērni, kad pār
Balvu pamatskolu nolija atvadu
salūta ugunis, visi saprata, ka esam
ieguvuši jaunus draugus, no kuriem grūti šķirties.
Klausoties 6 valstu projekta
vadītāju atsauksmes par vizīti
Latvijā, Balvu pamatskolas saimē
vēl vairāk nostiprinājās apziņa,
ka tikai vienotībā varam izdarīt
lielas lietas. Pavadot šīs dienas
kopā ar mūsu ārzemju draugiem,
varam secināt, ka viņi bija ļoti
ieinteresēti mūsu skolas dzīvē,
mūsu tradīcijās, mūsu kultūrā.
Viņus interesēja viss, ko Balvu pamatskola piedāvāja darīt, apskatīt.
Skolēni un skolotāji no mums
aizbrauca jaunu iespaidu pilni un
bezgala apmierināti.
Savukārt skolā palika gandarījums pēc labi paveikta
darba un lepnums par mūsu
skolotājiem, skolēniem, vecākiem
un vecvecākiem, uz kuriem var
paļauties jebkurā brīdī, zinot, ka
viss būs izdarīts godam.
Balvu pamatskolas saimes
MILZĪGS
PALDIES
ikvienam
skolotājam, skolēnam un viņa
ģimenei, skolas vecāku domei,
skolas atbalstītājiem par atsaucību
un sadarbošanos. Tikai pateicoties
mūsu kopējam darbam, ciemiņu
uzņemšana Balvos pārvērtās par
neaizmirstamu notikumu!
Vēlot jauku vasaru, Erasmus+
projekta
vadības grupa
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E-klases konkursa "Mēs varam Informācija par Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta
labāk!" uzvarētāji – BVĢ 10a klase centra darbību 2014./2015.mācību gadā
Skolēnu sekmju progresa
konkursā Mēs varam labāk!, ko
kopīgi rīko E-klase un laikraksta
Diena pielikums Skolas Diena, ir
zināmi šī mācību gada uzvarētāji.
Katra mācību gada noslēgumā Eklase sumina klases, kas, salīdzinot
klases vidējo atzīmi pirmā semestra beigās un otrā semestra
noslēgumā, panākušas vislielāko
izaugsmi.
Šogad konkursā piedalījās rekordliels klašu skaits - 6118 klases.

10.klašu grupā ar izaugsmi
3.599%
ieguvusi Balvu Valsts
ģimnāzijas 10a.klase (audzinātāja
Ārita Andrejeva).
Mēs varam labāk! noslēguma
pasākums notika Rīgā Kino Citadele 15. jūnijā, uz kuru E-klase
personīgi uzaicināja Top 3 klases
katrā klašu grupā un to skolotājus.
Gan skolēnus, gan pedagogus
apbalvoja ar vērtīgām balvām un
kopā visi noskatījās filmu Juras
laikmeta pasaule.

Aicinām uz slidojumu!

Bērzpils vidusskola- mana
skaistā, gaišā skola, manu sapņu
pils! Te pavadīti ātrie un trauksmainie, mierīgie un bezrūpīgie
skolas gadi. Te dienas sākušās
un beigušās, sasveicinoties ar
skolas egli. Ikviens gads te ir bijis darba un dzīvesprieka pilns,
izziņas atklāsmes un kustības
prieka piepildīts, izjusts, izskriets,
uzzīmēts, izdejots, izdziedāts.
Skolēni, skolotāji, absolventi, darbinieki, ar savu ikdienu
un svētkiem, ar savu darbu un
ideju īstenošanu esam veidojuši
Bērzpils
vidusskolas
vēsturi.
Prieks, ka gatavojoties vidus-

skolas 65. jubilejai, skolotājas
A.Stepanova un L.Kokoreviča ir
ieskatījušās skolas vēsturē un, to
apkopojot, liek mums gan atgriezties vēsturē, gan ielūkoties skolas
ikdienā, ļauj novērtēt tās bagātību
un neatkārtojamību. Skolotāju izveidoto brošūru varēs iegādāties
skolas jubilejas pasākumā.
Tiksimies Bērzpils vidusskolas
65 gadu jubilejā 20. jūnijā! Būsiet
mīļi gaidīti!
Bērzpils vidusskolas direktore,
1986.gada absolvente
Ilona Stepāne

2014./2015.mācību gadā ar
Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC) palīdzību tika
nodrošināta atbalsta speciālistu
pieejamība Balvu novadā. Gan
vecāki, gan pedagogi ir izpratuši
atbalsta speciālistu nozīmību
iekļaušanas procesā un tāpēc arvien vairāk izmanto konsultatīvā
atbalsta iespējas.
Mācību gada laikā tika
sniegtas 529 konsultācijas 371
izglītojamajam (gan pirmreizēji,
gan atkārtoti), viņu vecākiem un
pedagogiem.
Balvu novada PII „Pīlādzītis”
tika atvērta otra speciālās pirmsskolas
izglītības
programma
izglītojamajiem ar somatiskām
saslimšanām.
BIIAC speciālistu izbraukumos apmeklētas 10 Balvu un Baltinavas novadu skolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī

6 pirmsskolas izglītības grupas,
kas atrodas skolās. Atsaucoties
Bērzpils vidusskolas direktores
lūgumam, speciālisti (logopēde,
psiholoģe) konsultācijas skolā
sniedza katru mēnesi. Vairākkārt
tika apmeklētas Balvu pamatskola,
Briežuciema pamatskola un Tilžas
internātpamatskola, kur notika
individuālās konsultācijas un tika
sniegts atbalsts problēmsituāciju
risināšanā.
Mācību gada laikā tika
organizēti izglītojoši pasākumi –
sapulces vecākiem un semināri
pedagogiem. Arī šogad speciālisti
piedalījās par tradīciju kļuvušajā
pasākumā „Kopā roku rokā”,
kuru rīkoja Eglaines pamatskola sadarbībā ar Rugāju novada
pašvaldību.
Janvārī un aprīļa sākumā, lai
sekmētu pieredzes apmaiņu un
profesionāli pilnveidotos, tikās

Balvu un Rugāju novadu logopēdi,
bet maijā BIIAC psiholoģe
uzsāka sadarbību ar Balvu novada pašvaldības Sociālā servisa
darbiniecēm.
Pēc pieprasījuma tika veiktas
izglītojamo psiholoģiskās, valodas
un runas izpētes, kā arī sagatavoti 59 psihologa atzinumi un 16
logopēda novērtēšanas ziņojumi,
kas Balvu un Baltinavas novados
ir bezmaksas, bet citu novadu
izglītojamiem ir maksas pakalpojums atbilstoši izveidotajam maksas pakalpojumu cenrādim.
Speciālistu
veiktais
konsultatīvais un izpētes darbs
kļūst kvalitatīvāks, jo regulāri tiek
apmeklēti izglītojoši semināri un
kursi.
Mēs strādājam nākotnei!

Uzņemšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā Jauniešu garantijas programmās
Cienījamie jaunieši no 17-29
gadiem!

Piedāvājam apgūt profesiju
par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros šādās
programmās:
viengadīgās arodizglītības programmas:
•
Šūto izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - šuvējs
•
Būvdarbi, kvalifikācijaapdares darbu strādnieks
•
Koka izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija- galdnieks
Gada laikā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas,
pēc kvalifikācijas prakses piešķirts
otrās profesionālās kvalifikācijas
līmenis
•
Bērnu aprūpe, kvalifikācija - bērnu auklis. Mācības notiek
1,5 gadus. Pēc kvalifikācijas prakses
piešķirts
trešās
kvalifikācijas
līmenis.
Darbība atbalstīta saskaņā

ar
Jaunatnes
nodarbinātības
iniciatīvu";
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros"
pasākuma "Sākotnējās profesionālās
izglītības
programmu
īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros" (Projekta identifikācijas
Nr.7.2.1.JG2);
Pretendents:
• nav atbalsta saņēmējs
Nodarbinātības valsts aģentūras
īstenotā
pasākuma
"Aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu
īstenošana jauniešu bezdarbnieku

nodarbinātības veicināšanai" ietvaros;
• nav nodarbināta persona, t.sk.
skaitā pašnodarbināta persona;
• vienlaikus nemācās citās
izglītības iestādēs;
• nav pilna laika studējošais
augstākās izglītības iestādē;
• nav iegūta profesionālā
kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit)
mēnešu laikā;
• vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav
saņēmis mērķstipendiju šī projekta
ietvaros.
Dokumentu
iesniegšanas
termiņš no 15. jūnija līdz 26. augustam.
Tālrunis: direktore 26178911
vai direktores vietniece 29179421

BPVV skolotāju radošais seminārs

Komplektējot grupas jaunajam
mācību gadam, ar 2015.gada
1.septembri
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa” uzņem
pirmsskolas izglītības programmā,
2009.-2014. gadā dzimušos audzēkņus.
Pozitīva gaisotne, laipna attieksme, daudzveidīgas
aktivitātes gan telpās, gan svaigā gaisā.
Bērnu skaits grupās no 12-18.
Iestādes darba laiks 7.30-18.30, darbojas nakts grupa.
Kontakttālruņi 64560069; 26617493, e-pasts kubulipii@
balvi.lv

Kad
skolēni
devušies
brīvdienās un sākusies vasara,
bet ne atvaļinājums skolotājiem,
tad ir vēlme relaksēties, būt kopā
ar kolēģiem, gūt jaunu iedvesmu. Mūsu zeme nav bagāta ar
izrakteņiem un dižām rūpnīcām,
bet ar interesantiem cilvēkiem un
sava darba fanātiem gan.
Tādu
fantastisku
cilvēku
iepazinām viesojoties Alūksnes
novada „Mežnorās” pie pensionētās skolotājas ar gandrīz 50
gadu darba stāžu Skaidrītes
Gubātes. Jau sagaidīšanas brīdī
uzdzirkstīja dzīvesprieks un enerģija, kas mūs nedaudz pagurušus
ierāva aizrautīgā stāstījumā un
lika skatīties uz lietām pavisam
citādām acīm. Un Skaidrīte to
prot. Viņa katrā veidojumā, ko
atrod dabā, redz fantastiskas lietas. Un vēl pieliekot savu stāstu
klāt, dzeju, tad var tiešām nokļūt
brīnumu pasaulē. Astoņu gadu
laikā Skaidrīte kopā ar savu
dzīvesbiedru ir iekopusi ļoti skaistu dārzu, uzbūvējusi pasakainu
pirtiņu, kurai apkārt ir daudz
dažādu veidojumu, protams,
katrs ar savu stāstu. Mēs varam
ielūkoties arī viņas mājā, kur divās

istabās var aplūkot neskaitāmus
albumus gan par ceļojumiem,
gan bijušo skolēnu darbus, gan
interesantu rakstu kopsavilkumus.
Ieguldītais darbs pārsteidz. Pa
kuru laiku var tik daudz paveikt.
Tad dodamies ceļojumā pa
meža taku, ko viņa ir izveidojusi
no dažādiem zariem, sakārņiem,
koku mizām un dažādiem dabas
materiāliem. Tur ir gan sporta
zāle, koris, dažādas sadzīviskas un
mūsdienīgas ainas. Apbrīnojama
radošā iztēle, kas mūsdienu
tehnoloģiju laikmetā pilnīgi zūd.
Jā, no tā var nogurt, bet, skatoties
uz Skaidrītes raito un vingro soli,
klausoties dzirkstošo stāstījumu,
uz laiku var aizmirst realitāti un

sākt dzīvot līdzi fantāziju pasaulē.
Pēc
pastaigas
varējām
iekārtoties nojumē, baudīt āra
kamīna liesmiņas, šūpoties zem
ābeles, saņemt varenā ozola
enerģiju, vizināties laivā un baudīt
garšīgo cepto gaļu, par ko bija
parūpējušies skolotāji Maruta un
Gatis. Paldies viņiem!
Saulīte dāvāja daudz siltuma,
kolēģu sarunas, humors tiešām
ļāva relaksēties un iegūt jaunus
spēkus. Diena bija izdevusies.
Tika pieņemts arī lēmums, ka
ik gadu 5.jūnijā skolotāji dosies
radošajā seminārā uz kādu interesantu vietu tikties ar cilvēkiem, kas
ir mūsu zemes dārgakmeņi.
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Agris Veismanis saņēmis valsts apbalvojumu - Atzinības krustu
Visus kultūras draugus iepriecināja ziņa, ka Balvu deju apriņka
virsvadītājam, Balvu deju kolektīvu
„Nebēda” un „Rika”, Alūksnes tautas nama deju kopu „Jukums” un
„Olysta” vadītājam Agrim Veismanim par tradicionālās kultūras
vērtību saglabāšanu Latvijas austrumu pierobežā, latviešu tautas
dejas saglabāšanu un attīstību,
kas veicina Dziesmu un deju
svētku tradīcijas ilgstpēju Latvijas
un starptautiskā līmenī, piešķirts
valsts apbalvojums Atzinības
krusts. To viņš saņēma svinīgā
ceremonijā 4.maija svētkos Melngalvja namā.
Vai esat iepriecināts par
šo apbalvojumu?- vaicāju Agrim.
Tiešām jūtos iepriecināts
par to, ka mans darbs tiek
novērtēts, par saņemto ordeni, par to, ka mani izvirzīja
apbalvošanai, un cik es saprotu,
tad tie bija gan Alūksnes, gan Balvu, gan Viļakas cilvēki. Kā saprotu,
manu apbalvošanu atbalstīja arī
Tautas māķslas centrs.
Kā sākās jūsu interese
par deju?
- Esmu dzimis Gulbenē,
tur bija labi deju skolotāji,
piemēram, Kārlis Vents. Mani
interesēja bioloģija, konkrētāk
- dendroloģija. Tas viss zināmā
veidā saistīts ar dārzkopību un ainavu arhitektūru. Taču dārzkopību
varēju mācīties vien Bulduros.
Gribēju iegūt augstāko izglītību,
tāpēc iestājos meža fakultātē
Jelgavā. Studiju gados dejoju
“Kalvē”, jau 2.kursā mācoties
sāku vadīt savas fakultātes deju
kolektīvu.
Kad sāku strādāt Alūk-snes
mežsaimniecībā, nodibināju jauniešu deju kolektīvu” Jānis”. Jau
toreiz iesākām tradīcijas, kas vēlāk
turpinājās citos deju kolektīvos –
gatavot tematiskas programmas,
šūt īpašus tērpus.
Viņš Alūksnes novadā strādā
jau 30 gadus - no 1984.gada
Viņš ir ne tikai mežsaimniecības
speciālists, bet arī mērķtiecīgi
un profesionāli ir veidojis un
attīstījis visa Alūksnes novada
kultūras nozari, strādājot gan kā
Alūksnes rajona kultūras nodaļas
vadītājs, Valsts kultūras inspektors un daudzus gadus kā dažādu
paaudžu deju kolektīvu vadītājs
un virsvadītājs.
Agris Veismanis stāsta, ka pirmais deju kolektīvs, kuru viņš izveidojis Alūksnē, bijis ”Jānis”, kad

jaunieši kļuva vecāki, apprecējās,
pārtapa par “Jukumu”. Ar deju
kopu „Jukums” ir sasniegti
augstākie sasniegumi valstī - 2003.
gadā un 2008.gadā deju kopa
„Jukums” Agra Veismaņa vadībā
ieguva pirmās vietas Vispārējo
latviešu dziesmu un deju svētku
Deju kolektīvu konkursos. Tas bija
neaizmirstams panākums.
Svarīgi, ka Agra Veismaņa
izauklētās idejas sadarbībā ar
deju autoriem pārtop spilgtos,
saistošos, dvēseliskos un humora pilnos deju uzvedumos.
Tāpēc ikvienas jaunās programmas stāsts tiek rūpīgi izstrādāts
vairāku gadu garumā, katrai programmai tiek darināti savi tērpi,
meklēta un komponēta mūzika,
veidota horeogrāfija. Ilggadīga
un radoša sadarbība Agrim Veismanim izveidojās ar horeogrāfi
Artu Melnalksni un mūziķi, folkloras pētnieci, horeogrāfi Sniedzi
Grīnbergu. Veidoti horeogrāfiski
uzvedumi „Ziemas darbi Malienā”
(2008), „Mūsu ziema” (2005),
„Vakarēšana sābru sētā” (2002),

„Pie dieviņa dvēselīte” (2000).
Kad skatījos vienu no šiem uzvedumiem Lejasciema estrādē, likās,
ka brīvdabas estrādes atmosfēra,
tuvējās Tirzas un Sudaliņa
čalošana ir atmodinājusi senos
malēniešus, kas tepat, tepat, no
nesenas pagātnes ir iznākuši tikties ar saviem novadniekiem – tik
pazīstamai bija deju soļi, mūzika,
tērpi.
Agra Veismaņa profesionālais
un radošais darbs, veicinot
un attīstot Alūksnes novada
tradicionālo kultūru un deju nozari, ir daudzkārt novērtēts novada un valsts līmenī.
Mūsu kaimiņi lepojas ar to, ka
Agris Veismanis ar deju kolektīvu
„Jukums” Alūksni un Latviju
pārstāvējis festivālos un konkursos
Anglijā, Francijā, Beļģijā, Ukrainā,
Grieķijā,
Ungārijā,
Zviedrijā,
Norvēģijā,
Polijā,
Igaunijā,
Lietuvā un Krievijā. Kolektīvs savas darbības laikā piedalījies 53
starptautiskos deju pasākumos.
2013.gadā deju kopa Viskrievijas
Kultūras ministrijas organizētajā

konkursā Ļipeckā 43 kolektīvu
konkurencē godam izcīnīja 2.vietu, 2014.gadā Starptautiskajā
Belgradas festivālā – konkursā
Serbijā tika iegūts 2.pakāpes
diploms.2013.gada 11.decembrī
A.Veismanis Alūksnes pilsētas
Tautas namā nodibināja jaunu
deju kolektīvu „Olysta” (senākais
Alūksnes nosaukums, kas minēts
Pleskavas hronikās), ar kuru kopā
cer īstenot jaunas un interesantas idejas. Šobrīd tiek īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai projektu konkursa
(ELFLA) projekts par arheoloģisko
tērpu daļu izgatavošanu.
No 2004. gada Agris Veismanis ir Balvu deju apriņķa
virsvadītājs. Un tagad viņš arī
mūsu pusē jau kļuvis par savējo.
Viņa pārraudzībā ir Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
deju kolektīvi. A.Veismanim ir
īpaša spēja mobilizēt dejotājus,
aizraut skatītājus un pārliecināt
pašvaldības vadību par nepieciešamību Latvijas austrumu
pierobežā regulāri rīkot starptautisko tautu deju festivālu „Eima,
eima”, kas ir noticis trīs reizes.
Noprotu, ka no citiem
darbiem esat atsacījies par labu
deju kolektīvu vadīšanai?
Tagad esmu pievērsies tikai
dejai – atzīst Agris Veismanis.
A.Veismanis spēj aizraut vairākas dejotāju paaudzes. Tas ir
draudzīgums un cieņa, kas vieno dejotājus un viņu vadītāju.
Godīgums attieksmē pret darāmo
darbu, prasīgums mēģinājumos
gan pret sevi, gan pret dejotājiem,
izkopta darba organizēšanas metodika un iedziļināšanās kultūras
mantojuma materiālā nodrošina
dejotāju panākumus.
Īpašu vērību A.Veismanis ir
veltījis Ziemeļvidzemes folkloras materiālu izzināšanai, tautas
tērpu izpētei, un tērpa nēsāšanas
kultūras popularizēšanai. Vairākkārtīgi deju kolektīva „Jukums”
tērpu kolekcijas ir ieguvušas pirmo vietu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Tautas tērpu
skatēs (1998.gadā- vasaras goda
tērpi, 2003.gadā- ziemas goda
tērpi, 2008.gadā- ikdienas tērpu
komplekts un 2013.gadā īpašā
balva par ierēdņu tērpu kolekciju). Jau minēju brīnišķos” Jukuma”
tērpus. “Nebēdas” dejotājas ir
sajūsminātas par jaunajiem zilajiem tērpiem.
Arī nesen deju svētkos

Jelgavā daudzi nāca klāt un
vēlējās kopā ar mums skaistajos
tērpos ieģērbtām nofotografēties,
- stāstīja dejotājas.
Kopā ar Balvu deju kolektīviem
„Nebēda” un „Rika” A.Veismanis ir
veicis pētījumus par tautas tērpu
daļu darināšanas un rotāšanas
paņēmieniem,
īstenojis
tautas tērpu atjaunošanas plānu,
par pamatu ņemot J. Broces
zīmējumus. Stāstot par šo tērpu
tapšanu, A.Veismanis ar aizrautību
atzīst, ka līdz to izveidei bijis garš
pētniecības ceļš, kas vainagojies
ar ieguvumu – jauniem tērpiem
kolektīviem. Ar savām zināšanām
par tautas tērpu A.Veismanis
dalās, vadot seminārus un lasot
lekcijas, organizējot tērpu skates.
Kā jau minēju, Agris Veismanis ir mežsaimniecības inženieris. Daudzus gadus viņš ir
veicis atbildīgos ainavu arhitekta pienākumus gan Alūksnes
pilsētā, gan Alūksnes novadā.
Vairāk nekā desmit gadus viņš
ir bijis kokaudzētavas „Ievugravas” vadītājs. Tieši te bija vienīgā
vieta Latvijā, kur izveidota tik
plaša paparžu kolekcija – vairāk
nekā 200 dažādas papardes. To
apskatot, nevienam vien radās
mazliet neprātīga vēlme – pāriet
no ziedošām puķēm uz šo
gleznaino un mistisko skaistumu – papardēm. Pēc dārznieka
domām, tas neesot grūti.
A.Veismanis ir profesionāli
izkopis šo īpašo aizraušanos:
paparžu
audzēšanu
Latvijas
klimatā. Agra Veismaņa kolekcijā
jau piecus gadus aug karaliskā osmunda, ko sauc arī par ziedošo
papardi, kas sasniedz līdz 1,2 m
augstumu. Paparžu kolekcionārs
stāsta, ka mūsu klimata apstākļos
augu ir ļoti grūti pavairot. Savvaļā
osmunda aug skābā augsnē,
bieži sastopama purvainās vietās,
reizēm arī uz klintīm. Paparde
var pārsniegt simt gadu vecumu.
Piemēram, Lielbritānijas rietumu
daļā, kur osmundas izplatītas
savvaļā, tās izaug lielākas nekā
Latvijā un ļoti labi vairojas
veģetatīvi.
- Tagad paparžu kolekciju
pamazām pārceļu uz savu dārzu,saka Agris Veismanis. Aizraušanos,
kas paņēmusi daļiņu no sirds nevar ne tik viegli aizmirst, ne pamest. Vēl jo vairāk tādēļ, ka tas ir
ļoti nopietni – kopš 1997.gada viņš
ir Latvijas Dendrologu biedrības
biedrs, no 2003.gada British
Pteriogical Society (Britu Paparžaudzētaju biedrības) biedrs.
I.Vītola
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Atpūta dabā bez raizēm par ugunsdrošību
Pikniku sezonai iesākoties,
atpūtnieku un arī ugunskuru skaits
meža tuvumā pieaug. Par to, kas
jāņem vērā, brīvā dabā iekurot
ugunskuru, ieteikumus sniedz AS
“Latvijas valsts meži” (LVM) meža
aizsardzības un ugunsdzēsības
vadītājs Indulis Brauners.
No pavasara līdz rudenim jeb
ugunsnedrošajā periodā, mežos
ugunskurus atļauts kurināt tikai
tam īpaši paredzētās vietās. LVM
nodrošina 400 labiekārtotas
atpūtas vietas, par kurām rūpējas
un uzlabošanu veic uzņēmuma
reģionu
speciālisti.
Sarakstu
un atpūtas vietu karti var atrast
Mammadaba mājaslapā www.
mammadaba.lv. Savukārt mežā
īpašās atpūtas vietas var atpazīt
pēc norādēm. Uguns kurināšana
mežos ārpus noteiktajām vietām
atļauta tikai gadījumos, ja šāds
pasākums iepriekš saskaņots ar
LVM. Pretējā gadījumā gan Valsts
meža dienesta, gan Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta

pārstāvji ir tiesīgi sodīt personas,
kas šos noteikumus pārkāpj.
Ja ugunskurs tiek kurināts
nepareizi, tas ne vien var izvērsties par mežu ugunsgrēku, bet
nopietni apdraud arī tuvumā
esošos cilvēkus, kokus, augsni un
namīpašumus, stāsta I.Bauners
un nosauc nozīmīgākos drošības
nosacījumus:
•
Ugunskuram jābūt pasargātam no vēja un jāatrodas atstatus no kokiem;
•
Tas nedrīkst atrasties
uz kūdras augsnes, jo var sākties
ļoti sarežģīti nodzēšamais kūdras
(zemdegas) ugunsgrēks;
•
Pirms kuršanas ar lāpstu
jānoņem tik daudz zemdegas
kārtas, lai no ugunskura malām
līdz tai būtu vismaz pus metru
liels, attīrīts minerālaugsnes laukums;
•
Kad ugunskurs iekurināts, tajā nedrīkst mest plastmasas
izstrādājumus, jo no tiem izdalās
toksiskas gāzes, kuras ieelpojot

var nodarīt kaitējumu veselībai;
•
Atpūtniekiem ieteicams
izvairīties no sintētikas apģērbā, jo
tas ir viegli uzliesmojošs;
•
Ugunskurā
nedrīkst
nokļūt aerosolu baloni un
uzliesmojoši šķidrumi – tie sprādzienveidā uzliesmo un var
eksplodēt, radot draudus atpūtnieku veselībai, drošībai;
•
Dzēšanai vislabāk izmantot ūdeni, derēs arī minerālaugsne
(smilts, smalka grants);
•
Pēc ugunskura rūpīgas
nodzēšanas iepriekš noņemtā
zemsega jāatliek atpakaļ, lai
veicinātu augāja atjaunošanos;
•
Atpūtas vietu, kur ugunskura kuršanai ierīkota speciāla
vieta, var pamest tikai tad, kad
ugunskurs vairs nekūp;
•
Savukārt atpūtas gaitā
radušies atkritumi jāņem līdzi un
pēcāk jāutilizē vai jāatstāj tam
paredzētajās atkritumu urnās
atpūtas vietā.

11.

Par motorizēto kuģošanas līdzekļu
pārvietošanos
dabas
liegumā
“Lubānas mitrājs”
No 2015.gada 16.jūnija dabas
lieguma „Lubāna mitrājs” dabas
parka zonā (Lubāna ezerā un
Rēzeknes upē) atļauts pārvietoties
ar kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinējus, kuru
jauda nepārsniedz 7,46 kW.
Iepriekšminētos
kuģošanas
līdzekļus varēs izmantot līdz 1.
martam.
Savukārt Aiviekstē, izmantojot
iekšdedzes dzinējus, kuru jauda
nepārsniedz 7,46 kW, atļauts
pārvietoties no 21. jūnija līdz 15.
martam.
No 2015. gada 10. aprīļa spēkā
stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (10.02.2009., Nr.135). Tie nosaka izmaiņas mežsaimnieciskajā
darbībā, tūrisma infrastruktūras
ierīkošanā, masu pasākumu rīkošanā u.c. darbībām konkrētajā
teritorijā.

Noteikumi kopumā paredz
atvieglotākus nosacījumus, jo
aizsardzības režīms uz stingrāku
regulējumu,
salīdzinot
ar
iepriekšējo noteikumu redakciju,
nav noteikts. Tāpat grozījumos ir
iestrādātas normas, lai mazinātu
administratīvo slogu. Ir novērstas
situācijas, kad vienas darbības
veikšanai, piemēram, derīgo
izrakteņu ieguvei, koku ciršanai,
bija jāsaņem divu vai vairāku valsts
pārvaldes iestāžu administratīvie
akti.
Spēkā esošie noteikumi ar
2015. gada 7.aprīļa grozījumiem
atrodami šeit: http://likumi.lv/
doc.php?id=188931
Ar grozījumiem var iepazīties
šeit:http://likumi.lv/ta/id/2733
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Ik gadu par vidēji 25% pieaug zibens radītu negadījumu skaits

Latvijā ir sākusies negaisu sezona, un, kā prognozē Latvijā
lielākā apdrošināšanas sabiedrība
BALTA (PZU grupa), šis gads varētu
mūs pārsteigt ar īpaši biežiem
zibens radītiem negadījumiem.
Kā liecina BALTA atlīdzību pieteikumi, iepriekšējos trīs gadus par
negaisa radītiem zaudējumiem
visbiežāk atlīdzību pieteikumi tika
iesniegti no maija, taču šogad tie
sagaidīti jau janvārī. Dati arī rāda,
ka negadījumi, kas notikuši zibens
radītā pārspriegojuma rezultātā,
ir vairākkārt piedzīvoti Talsu, Madonas, Rīgas, Tukuma, Garkalnes
un Daugavpils novados. BALTA
aicina ikvienu sagatavoties šai
negaisa sezonai, jo spēcīgi zibens spērieni nereti „trāpa”
mājas elektroierīcēm, kas rada
milzīgus finansiālos zaudējumus,
piemēram, zibenim sasperot

iekārtas, kuras ir pieslēgtas internetam, 2014. gadā ģimenei tika
izmaksāta atlīdzība 2846 eiro
apmērā.
Zibens spērienu iedarbības
rezultātā visbiežāk mājokļiem
pazūd elektrība vai tiek bojātas
elektroiekārtas,
piemēram,
siltumsūknis, signalizācijas sistēma, antenas vai kāda cita mājas
tehnika. Tieši šie bojājumi rada
vislielākos finansiālos zaudējumus
cietušajam, jo, kā liecina BALTA pieredze, par šāda veida
bojājumiem, cietušajiem sniedzot savu palīdzīgo roku, BALTA
ir vairākkārtīgi izmaksājusi vairāk
nekā 2000 eiro. Viens no tādu
negadījumu piemēriem ir 2014.
gada jūnijs, kad bija spēcīgs negaiss un zibens saspēra mājoklī
esošās elektroiekārtas – divus
stacionāros
telefonus,
divus

satelītus un divus televizorus. Šajā
negadījumā BALTA cietušajam
izmaksāja atlīdzību 2846 eiro
apmērā.
„Pēdējo trīs gadu laikā BALTA ir saņēmusi vairāk nekā 150
atlīdzību pieteikumus par zibens radītiem postījumiem un
nelaimes
gadījumiem.
Tieši
vasaras mēneši no maija līdz augustam ir tie mēneši, kuros negaiss
kļūst par arvien biežāku parādību.
Vasaras mēnešos, salīdzinot ar
ziemas periodu, negaisa radīto
negadījumu skaits pieaug vidēji
par 86%. Negaisa nodarītais posts
var būt dažāds, taču visbiežāk
galvenais negadījumu cēlonis ir
zibens, kas "trāpa" elektriskajās
tējkannās, dekoderos, datoros,
kā arī citās mājas elektroierīcēs.
Tomēr BALTA pieredzē ir arī
gadījums, kad zibens spēriena

rezultātā nodegusi ģimenes māja.
Tieši tāpēc vēlamies informēt
ikvienu Latvijas iedzīvotāju par
negaisa iespējamajām sekām, kā
arī ieteikt, kā vislabāk pasargāt
sevi un savu mājokli no šāda tipa
negadījumiem,” norāda BALTA
atlīdzību direktors Ingus Savickis.
Lai pasargātu sevi un savu
mājokli no zibens radītiem
postījumiem, BALTA speciālisti
iesaka:
•
Tuvojoties
negaisam,
aizveriet mājokļa logus, durvis un
dūmvadu aizvērtņus;
•
Negaisa laikā nevajadzētu kurināt plīti vai krāsni, jo
dūmi palielina risku, ka ēkā var
iespert zibens;
•
Negaisa laikā nevajadzētu atrasties pie elektroinstalācijām, antenām, logiem, durvīm,
ūdens krāniem un radiatoriem, kā

arī citiem metāla priekšmetiem;
•
Ļoti ieteicams visu sadzīves elektrotehniku, tajā skaitā arī
radio un televizoru, atvienot no
elektrotīkla;
•
Tāpat spēcīga negaisa
laikā ir ieteicams neizmantot mobilo telefonu;
•
Neuzturieties
atklātās
augstienēs, blakus metāla žogam
vai zibensnovedējam, kā arī zibens laikā nestāviet zem augstiem, atsevišķi augošiem kokiem;
•
Apstākļos, kad zibeņo,
ir riskanti braukt ar velosipēdu,
motociklu vai motorolleri; tāpat ir
vēlams nokāpt no braucamrīka un
nepalikt kontaktā ar to;
•
Pērkona negaisa laikā arī
nedrīkst braukt ar laivu, peldēties
vai makšķerēt. Nepieciešams
attālināties no ūdenskrātuves, jo
ūdens labi vada elektrību.

Balvos 11. Motociklu vasara
Daudzus jo daudzus interesentus iepriecināja 13. jūnija
“Motociklu vasaras“ pasākums,
ko organizēja motoklubs ”Spieķi
vējā“ sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un daudziem

atbalstītājiem. Pasākums pirmo
reizi notika Dzirnavu ielā 1 pie
sakoptās krastmalas. Skatītājiem
bija liela interese par tradicionālo
parādes braucienu un dažādām
atrakcijām.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 18.jūnijs

Noslēgusies projekta īstenošana

Pasākumi Balvu novadā jūnijā

Pabeigti Liepu ielas posma rekonstrukcijas darbi un
līdz ar to ir noslēgusies 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” īstenošana.

Balvu pilsēta
21.jūnijā
pulksten
14.00
Bērnības svētki, piedalās Balvu
pilsētas
2010.gadā
dzimušie
bērni. Balvu Kultūras un atpūtas
centrs
23.jūnijā plkst.18.00 Līgo
svētki Balvu pilsētas estrādē. Postfolkloras grupa „Rikši”, deju kopas
„Nebēda”, „Zelta rūsiņš”, māsas
Laicānes. Plkst.22.22 ugunskurs un
dejas kopā ar grupu „Kruīzs”. Ieeja
bezmaksas.
Balvu pagasts
20.jūnijā
plkst.
13.00
Bērnības svētki 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
23.jūnijā Līgo svētki Ugunskurs, līgo dziesmas, dejas līdz
rīta gaismai Bērzkalnes pagasta
estrādē.
Bērzpils pagasts
27.jūnijā Pilngadības svētki
Bērzpils estrādē
Briežuciema pagasts
Jāņu ielīgošanas pasākums,
piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi. 21. jūnijā Jāņu ielīgošana
Briežuciemā! Plkst. 16.00 saulgriežu pirtsslotu siešana pie Jugitas
„Papardēs” (vēlams iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 25444621
vai 29170134). Plkst. 20.00 dziedāsim, dejosim, muzicēsim un
ielīgosim Jāņus kopā ar tautas
muzikantiem. Ieeja brīva.
Lazdulejas pagasts
21.jūnijā plkst.21.00 Lazdulejas
pagasta estrādē Jāņu ielīgošana,
Spēlē grupa “Medņevas puikas”.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā plkst.20.00 Jāņu ielīgošanas pasākums „Lepni nāca
Jāņu diena, Jāņugunīs spīdēdama”
Krišjāņu pagastā. Plkst.22.00
zaļumballe, spēlēs ansamblis
„Guna”. Ieeja brīva
Tilžas pagasts
23.jūnijā plkst. 21.00 - “Līgo
saule, līgo zeme”, Tilžas un Vectilžas pagastu pašdarbnieku koncertuzvedums Tilžas brīvdabas
estrāde. Pēc pasākuma zaļumballe, spēlēs grupa „Draugi”. Pie
ugunskura zaļumballē būs iespēja
iegādāties pašbrūvētu alu un
lauku saimnieču gatavotās uzkodas.

Projekta ietvaros tika rekonstruēti trīs objekti:
•
Brīvības ielas posma rekonstrukcija, rekonstruēts posms
no Balvu pilsētas administratīvās
robežas līdz Šķērsielai pie parka;
•
Ceļa Gobusala – Guznava posma rekonstrukcija;
•
Liepu ielas posma rekonstrukcija.
Projekta kopējās izmaksas
EUR 3 283 029,90:
• Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansējums EUR 2
788 605,59

• Valsts budžeta dotācija EUR
98 490,90
• Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 395 933,41
Projekta vadītāja Irēna Začeva

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena.
Pār siliem, pār mežiem
Pār miezīšu tīrumiem
(Latv.t.dz.)
Saules gaismas apvītu Līgo dienu,
skanīgu un lustīgu Jāņu nakti
Novada un pagasta iedzīvotājiem
novēl
Vectilžas pagasta pārvalde

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst.20.00
Jāņu
ielīgošanas pasākums: ,,Līgo
saule, līgo bite”. Plkst.22.00 Balle.
27.jūnijā plkst.11.00 Bērnu
svētku pasākums.
Vīksnas pagasts
22.jūnijā plkst.20.00 Pirms
Jāņu ielīgošanas pasākums, uzstāsies Rubeņu ciema dramatiskais
kolektīvs, plkst. 22.00 Balle ar
Arni Grapu Vīksnas Tautas namā.
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!”.
Balvu Novada muzejā novadnieka Anatolija Zelča gleznu
izstāde “Ceļš - esības katamīns”.
Balvu novada sociālā dienesta 3.st
zālē izstāde ”Ingas Smirnovas tekstils u.c.” .
No 15. maijā 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.

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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