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Novada sportisti mājās pārved 11 medaļas!
No 3. līdz 5.jūlijam Valmierā
un Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiāde, kur Balvu
novadu pārstāvēja 7 vieglatlēti,
4 pludmales volejbolisti, 6
svarcēlāji,
7
grieķu-romiešu
cīkstoņi, 19 futbolisti. Kopā 43
sportisti, 7 treneri, 4 tehniskā
personāla pārstāvji, komandas
vadītāja Ludmila Beļikova un

komandas vadītājas vietnieks Edgars Kaļva.
Sportisti, izcīnot 11 medaļas
(6 zelta, 3, sudraba, 2 bronzas),
ierindojās 10.vietā pašvaldības
komandu
kopvērtējumā.
Ar
komandas dalībniekiem kopā
bija arī Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.

Balvu novada karogu gājienā nesa Krišjānis Kočāns- vairākkārtējais
Latvijas čempions grieķu-romiešu cīņā, starptautisko turnīru uzvarētājs,
2013.gada un 2015.gada Jaunatnes olimpiādes sudraba medaļas ieguvējs,
„Latvijas izcilnieks” nominācijā „sports”.

Grieķu- romiešu cīņas cīkstoņi. No kreisās: Krišjānis Kočāns, Alans Alens
Nipers, Oļgs Dubrovs, treneris Konstantīns Titorenko, Rihards Pavlovs,
Martins Višņevskis, Dmitrijs Goļikovs, Vladislavs Baranovs
Grieķu-romiešu cīņas sacensībās uzvaras izcīnīja trīs sportisti - Vladislavs Baranovs sv.
kategorijā 42kg, Dmitrijs Goļikovs
sv.kategorijā 58kg un Oļegs Dubrovs sv. kategorijā 76kg. Sudraba

medaļas ieguva Alans Alens
Nipers sv.kat. 58kg., Krišjānis
Kočāns sv.kat. 63kg. Bronzu
pārveda mājās Rihards Pavlovs
sv.kat. 69kg. Martinam Višņevskim
izcīnīta 5.vieta sv.kat. 69kg.

Aiva Niedra ieguva 1.vietu šķēpa mešanā
Vieglatlēti pārveda mājās Aivis Krastiņš uzvarēja 100m ar
trīs zelta medaļas. Aiva Nied- rezultātu 11,56sek. un piektais
ra šķēpa mešanā, uzrādot finišēja 200m finālskrējienā 23,50
rezultātu 46,33m, izcīnīja uz- sek. Artis Duļbinskis izcīnīja uzvaru un ceļazīmi uz Eiropas jau- varu trīssoļlēkšanā, pēdējā mēnatnes Olimpisko festivālu, kurš ģinājumā aizlecot 13,51m.
risināsies Gruzijā no 26.07.-1.08.
No kreisās: svarcēlāji medaļnieki Rainers Melnstrads, Ralfs Boldāns
Svarcēlāji
medaļu
klāstu
papildināja ar sudrabu un bronzu.
Ralfs Boldāns izcīnīja 2.vietu
sv.kat. 62kg, Rainers Melnstrads -

3.vietu sv.kat. 50kg. 4.vieta Dāvim
Makam sv.kat. 56kg un Raivim
Dupužam sv.kat. 69kg. 6.vieta
Mairim Zepam sv.kat 62kg.

12. (128.) numurs
Iedzīvotāju ievērībai!
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
2015.gada 12.februāra saistošajos
noteikumos
Nr.8/2015
„Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” (kuri stājās spēkā
ar 2015.gada 1.aprīli) paredzēto
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksa tiek pārtraukta līdz 2015.
gada 30.septembrim (izņemot
trūcīgas un maznodrošinātas
personas).
Sociālais dienests iesniegumus no pārējām iedzīvotāju
kategorijām par mājokļa pabalsta
piešķiršanu sāks izskatīt no 2015.
gada 1.oktobra, piešķirtā budžeta
ietvaros.

Iesniegumus
pabalstiem
skolas piederumu iegādei
pieņems no 1.augusta
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
no 2015.gada 1.augusta pieņems
iesniegumus pabalstiem skolas piederumu iegādei trūcīgu,
maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem invalīdiem, bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem.
Pabalsta apmērs ne vairāk kā
10% (EUR 36,00) no minimālās
algas gadā vienam bērnam.
Iesniegumam jāpievieno pirkuma iegādes čeks ar personas
rekvizītiem. Pabalsta izmaksas
kārtību nosaka Balvu novada
pašvaldības 2015.gada 12.februāra
saistošie noteikumi Nr.8/2015
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”, 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 „Par papildus
palīdzību Balvu novadā” un 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm” (kuri stājās spēkā
ar 2015.gada 1.aprīli).
Kā arī atgādinām, ka līdz
mācību gada sākumam ir
jāuzraksta
iesniegums
par
brīvpusdienām mācību iestādēs
trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem
invalīdiem, bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem.

Iepazīsties
pētījumu!

No kreisās: pludmales volejbolisti Zigmārs Keišs, Arvils Keišs, treneris
Vjačeslavs Gamazins, Kristīne Keiša, Sandra Petrova
Novada futbola komanda ar treneriem Jāni Zakarīti, Jurģi Vilciņu un
Balvu novada komandas vadītājas vietnieku Edgaru Kaļvu. Balvu futbolisti
ieguva 9.-10.vietu.

Pludmales volejbolā no Balvu novada startēja gan zēni, gan

meitenes. Zēni izcīnīja dalītu 9.10.vietu, meitenes 17.-23.vietu.

ar

biedrības

Biedrība „Balvu rajona partnerība” aicina iepazīties ar SIA
„Ķemers Business and Law Company” veikto pētījumu „Biedrības
„Balvu rajona partnerība” attīstības stratēģijas ieviešanas gala
izvērtējums un turpmāko darbības
virzienu noteikšana”.
Pētījums tika veikts šī gada
sākumā laika periodā no marta
līdz jūnijam. Rezultāti pieejami
www.balvi.lv.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Kā jau vasaras periodā ierasts, šobrīd notiek daudzi valsts, reģiona,
kā arī novada mēroga pasākumi gan kultūrā, gan sportā, gan mākslā un
mūzikā. Ja salīdzina ar lauksaimniecību, tad var teikt, ka vasara ir šo nozaru ražas novākšanas laiks.
Aizvadītajā nedēļas nogalē spilgts pasākums bija teātra festivāls
„Ķiršu dārzs”, kur teātra mīļotājiem jau piekto reizi Balvos bija iespēja
piedalīties šajā pasākumā un redzēt daudzveidīgas amatierteātru
izrādes. Jāpiebilst, ka šogad tajā piedalījās ne tikai kolektīvi no visas
Latvijas, bet arī no mūsu sadarbības pašvaldības Lietuvā - Kupišķiem.
Teātra svētki, kas risinājās 4 dienas, padarīja mūsu pilsētu krāšņāku un
iedzīvotājiem sniedza atpūtas iespēju dažādību.
Nedēļas nogalē mūsu novada jaunie sportisti, pamatā no Balvu
Sporta skolas, piedalījās vērienīgā valsts mēroga pasākumā - Latvijas
Jaunatnes olimpiāde Valmierā, kurā parādīja ļoti labus rezultātus – ir
iegūtas 11 medaļas, no kurām 6 ir zelta, pārējās - sudraba un bronzas.
Skaitliski mūsu novada sportistu nebija daudz, bet kvalitāte un lietderība
bija ļoti augsta. Pirmajā sacensību dienā pat Latvijas Televīzijas sižetā
tika pieminēts, ka Balvi atrodas līderpozīcijās starp visām Latvijas pilsētu
un novadu komandām. Kopumā starp 83 Latvijas pašvaldībām, lielajām
pilsētām un lauku novadiem, Balvu novads ierindojās 10.vietā. Principā
lauku reģionu konkurencē mēs esam līderi, un tas priecē. Kārtējo reizi
ir jāsecina, ka novadā dzīvo ļoti talantīgi cilvēki, un, ja tiek dota iespēja
pilnveidoties, viņu spējas un talants izpaužas visā savā krāšņumā.
Runājot par sportu, vēl viens būtisks notikums nesen bija pirmās Eiropas Spēles, kuras norisinājās Baku. Tie, kas seko līdzi sportam, zina, ka
pludmales volejbolā pirmo vietu un zelta medaļas šajās spēlēs ieguva
Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža.
Pirms dažiem gadiem skolēnu un jauniešu volejbols sita augstu vilni,
arī Balvos, kur tika rīkots Latvijas jauniešu čempionāts un Balvu komanda
regulāri ieguva augstas vietas. Balvu jaunie volejbolisti toreiz bija starp
līderiem Latvijā. Viņu vidū bija talanti, un šodien daži viņiem joprojām
spēlē volejbolu, turklāt augstākajā līmenī. Varu minēt Gati Augustānu
un Māriņu Jansonu, kuri šobrīd spēlē SCENHER līgā Ozolnieku VK Poliurs. Bet atminos, ka tajā laikā notikušajās volejbola sacensībās Balvos, toreizējais komentētājs un reizē tiesnesis Heinrihs Slišāns-Logins,
uzrunājot klātesošos, teica: „Atcerieties šos jaunos spēlētājus no visas
Latvijas komandām, jo nepaies ilgs laiks un viņi būs pasaules mēroga
slavenības un zvaigznes”. Šodien tiešām varam teikt, ka viņa teiktie vārdi
ir piepildījušies, jo toreiz Daugavpils komandā spēlēja Haralds Regža,
kurš šobrīd ir Eiropas Spēļu čempions pludmales volejbolā.
Paturpinot vēl par pasākumiem, noteikti jāpiemin šonedēļ
notiekošie XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros
piedalās kopumā 18 kolektīvi arī no mūsu novada. Priecē, ka augstus rezultātus tradicionāli jau sasniedzis Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris, kā arī Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs
„Balvu vilciņš” un Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis „Varbūt”.
Gatavojamies arī novada svētkiem, kas šogad notiks 22.augustā.
Ceram uz atsaucību gan no pašu iestādēm un kolektīviem, gan
iedzīvotājiem, kā arī gaidām viesus no ārvalstu sadarbības partneriem
–Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas.
Patīkami, ka daudzi viesi, kuri apciemo Balvus, augsti novērtē pilsētas
sakoptību. Tas ikvienu, arī novada vadību, uzmundrina un vēl vairāk
motivē strādāt pilsētas un novada labā, lai to padarītu vēl skaistāku un
sakoptāku.
Lai šajā atvaļinājumu laikā visiem jauka atpūta un brīnišķīgi pavadīta
vasara!

Seminārs „Meža augu veselībai!”
Šī gada 18.augustā plkst.10.00
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļaustrumu
nodaļa rīko izglītojošu semināru
„Meža augi veselībai!”, kurš notiks
LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvos.
No plkst.10.00-10.30 - Meža
ne koksnes resursi Latvijā. Mežs
kā ekoloģiski tīru ārstniecības
augu ieguves vieta. Lektori: Ginta
Ābeltiņa, MKPC Ziemeļaustrumu
nod. mežsaimniecības konsultante Agrita Gailīte, Farmaceite,
vides veselības saimniecības
„Lejaskāķupi” īpašniece;
No plkst.10.30 - 12.00 - Populārāko
ārstniecības
augu

raksturojums,to ievākšana, sagatavošana un glabāšana. Lektore
Agrita Gailīte;
No plkst.12.15 – 13.15 - Tēju,
augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana,
pielietošana.
Lektore
Agrita
Gailīte;
No plkst.13.15-14.15 - Augi pirtī.
Augi ikdienas uzturā. Lektore Agrita Gailīte;
No plkst.14.15-16.15 - Praktiskā
nodarbība – augu ievākšana, atpazīšana, izmantošanas iespējas.
Lektore Agrita Gailīte;
Kontaktinformācija:
Ginta
Ābeltiņa mob.26117578; e-pasts:
ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv

18.jūnija
Domes sēde
Ārkārtas Domes sēde
18.jūnijā Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis sasauca Balvu novada Domes
ārkārtas sēdi, kurā piedalījās
deputāti - Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Sarmīte
Cunska, Juris Boldāns, Dmitrijs
Usins, Aivars Kindzuls, Ivans
Baranovs, Vilnis Dzenis, Pēteris
Kalniņš un Ēriks Ločmelis.
Darba kārtībā bija divi
jautājumi - par aizņēmumu Bal-

vu novada pašvaldības Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas internāta renovācijai
un par Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
komandējumu uz Potsdamas pilsētu Vācijā.
Deputāti nolēma komandēt
Balvu novada Domes priekšsēdētāju A. Kazinovski uz Potsdamas pilsētu Vācijā no 29.jūnija
līdz 1.jūlijam ar mērķi – iepazīties
ar Vācijas uzņēmuma - Danpower
GmbH pieredzi siltumapgādes
pakalpojumu sniegšanas jomā.
Balvu novada Dome nolēma
lūgt Pašvaldību aizņēmuma un gal-

vojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju 2015.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 533 611,38
euro uz 21 gadu no Valsts kases
ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam „Balvu novada
pašvaldības Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
internāta renovācija”.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/ Lēmumi

Izsludināts konkurss uz Tilžas vidusskolas
direktora amatu

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Balvu
novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktora amatu.
Prasības pretendentiem(-ēm):
uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par
pedagogu;
pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru
kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un
profesionālās pilnveides kārtību
noteiktajām prasībām;

pretendents prot valsts
valodu augstākajā līmenī atbilstoši
Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienu Eiropas Savienības
oficiālo valodu profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā;
pretendentam ir vismaz
triju gadu pedagoģiskā pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
- izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
- izglītības iestādes attīstības
vīzija (PowerPoint prezentācija
izdrukas formā).
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2015.
gada 21.jūlijam plkst.15.00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā),
tālruņi uzziņām: 64521083 vai
26726566. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv.

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" iet-

varos;
• nav nodarbināta persona,
t.sk. 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

Uzņem audzēkņus BPVV
Ja Tu vēlies:
• mācīties valsts finansētās
programmās,
• iegūt darba tirgū pieprasītas
un labi atalgotas profesijas,
• apgūt zināšanas kvalificētu
un radošu skolotāju vadībā,
• attīstīt praktiskās iemaņas,
• iegūt jaunus draugus un aktīvi pavadīt brīvo laiku,
gaidām Tevi PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums” Balvu teritoriālajā
struktūrvienībā!

2015. / 2016. mācību gadā
uzņemam:
• Komerczinību programmā
(specialitāte – komercpakalpojumu darbinieks)
Audzēkņi saņem stipendijas
(līdz 100 EUR), mācības ilgst 4 gadus, iegūst pilnu vidējo izglītību
un 3. profesionālo kvalifikācijas
līmeni.
Dokumenti:
1. Iesniegums (veidlapa uz vietas);

2. Pases kopija;
3. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas,
uzrādot oriģinālus;
4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta, ka var mācīties RVT;
5. Foto 3 x 4 cm 4 gab.
Dokumentu iesniegšana katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
13.00 Vidzemes ielā 28, Balvos.
Sīkāka informācija pa tālruni:
26152940, 26178911 vai rakstot uz
e-pastu balvitehnikums@inbox.lv

Komplektējot grupas jaunajam mācību gadam, ar 2015.gada 1.septembri Kubulu pirmsskolas izglītības
iestāde „Ieviņa” uzņem pirmsskolas izglītības programmā (kods 0101 1111), 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 no plkst. 7.30-18.30, darbojas nakts grupa.
Kontakttālruņi 64560069; 26617493, e-pasts kubulipii@balvi.lv
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Izskanējusi pirmā Ziemeļlatgales uzņēmēju diena
3.jūlijā Balvos norisinājās
pirmā Ziemeļlatgales uzņēmēju
dienā, kurā piedalījās vairāk nekā
simts Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadu uzņēmēji, zemnieki, mājražotāji, amatnieki un
biedrības.
Pasākums iesākās ar iespaidīgu
un interesantu lauksaimniecības
tehnikas izstādi Brīvības ielā un
novadu uzņēmumu dižošanos jeb
izstādi-pārdošanu Balvu pilsētas
parkā, kur par omulīgu atmosfēru
gādāja četru novadu kultūras
kolektīvi, sniedzot brīnišķīgu
koncertu. Izstādē dalībniekiem
un
ikvienam
apmeklētājam
bija iespēja gan iegādāties
mājražotāju labumus – maizi,
sieru, gaļas izstrādājumus, medu,
gan iepazīt dažādu pakalpojumu sniedzējus – autoservisus,
kokapstrādes un lauksaimniecības
uzņēmumus, izglītības iestādes,
skaistumkopšanas piedāvājumus
u.c., kā arī izvizināties zirga pajūgā
vai retro motociklā, izklaidēties
piepūšamajās atrakcijās.
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā piedalījās arī Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijas
(VARAM) parlamentārais sekretārs
Edgars Tavars, Balvu, Rugāju,
Viļakas un Baltinavas novadu
priekšsēdētāji, kā arī Balvu novada pašvaldības sadarbības pilsētas

Pōlvas priekšsēdētāja vietnieks un
uzņēmēji.
Atklājot pasākumu, Balvu novada Domes priekšsēdētājs teica:
„Ceru, ka šī pirmā Ziemeļlatgales
uzņēmēju diena būs gan svētki,
gan arī izzinošs pasākums, kur
ikviens varēs noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Lai izdevusies diena!”
Savukārt VARAM parlamentārais sekretārs E.Tavars izteica
pateicību par iespēju piedalīties
šajā pasākumā un pastāstīja,
ka ir pagājušas 3 dienas kopš
ir
beigusies
Latvijas
valsts
dežūra jeb tā saucamā dalība
Eiropas Savienības Padomes
prezidentūrā: „Šī dežūra par 60
miljoniem nupat ir noslēgusies
un šobrīd redzam, ka ministrijā
atgriežas ierēdņi, kuri pēc sešu
mēnešu pārtraukuma var nopietni
pieķerties pašmāju neizdarītajiem
darbiem, tai skaitā arī MK noteikumu un struktūrfondu tālākai
virzībai. Īpaši akcentēt gribētu
solīto Latgales programmu, kas
jau ilgāku laiku ir tapšanas stadijā,
bet tā īsti vēl nav parādījusies.
Zināmā mērā VARAM vārdā
vēlētos atvainoties uzņēmējiem
un pašmāju ražotājiem, jo nereti
mēs sastopamies ar to, ka valdības
pārstāvji uzskata, ka labāk zina, kā
jums strādāt. Tā vis gluži nav, jo,

šodien skatoties šo cilvēku acīs,
mēs zinām, ka tas, ko pamatā
sagaidāt no valdības ir, lai jums
ļauj netraucēti strādāt un ministrija pieslēdzas tikai tad, kad tas
ir vitāli nepieciešams, un lai mēs
varētu realizēt to, kas jau ilgāku
laiku ir apsolīts. Uz veiksmīgu
sadarbību nākotnē!”
Uzņēmēju dienā notika arī
seminārs par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un finanšu
piesaistes iespējām caur projektiem Ekonomikas ministrijas
un Lauku atbalsta dienesta administrētajās programmās jaunajā
plānošanas periodā. Ar semināra
prezentācijām
var
iepazīties
www.zlbc.lv.
Viena no interesantākajām
aktivitātēm šajā dienā daudziem bija Atvērtā diena Balvu
pilsētas uzņēmumos, kas deva
lielisku iespēju ikvienam iepazīt
14 Balvu pilsētas uzņēmumus.
Pēc apmeklētāju un uzņēmēju
atsauksmēm varam teikt, ka šī
dienas daļa guva patiesi lielu
atsaucību un tiek ļoti pozitīvi
vērtēta, jo vidējais apmeklētāju
skaits katrā no 14 uzņēmumiem
bija no 20 līdz 50 interesentiem.
Aktīvākie uzņēmumu apmeklētāji
tika pie balvām loterijā, kas dienas
noslēgumā norisinājās pilsētas
estrādē.

Dienas izskaņā visi pasākuma
apmeklētāji baudīja Normunda
Rutuļa koncertu un nakts balli ar
grupu Musiqq, Otto, DJ Barik un
DJ Čivix.
Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem par

brīnišķīgo dienu, ko pavadījām
Balvos gan gūstot noderīgu
informāciju un daloties pieredzē,
gan arī atpūšoties!
Īpašs paldies Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas ģenerālsponsoram “A.K.7” Andrejam Kindzulim!

Uzņēmējs Kaspars Romanovs interesentiem demonstrē malkas
sagatavošanas procesu

Pasākuma apmeklētāji izmantoja brīnišķīgo iespēju vizināties zirga
pajūgā, ko piedāvāja Klitončiku ģimene no Tilžas pagasta

Pasākuma izskaņā PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” vadītāja Inta Kaļva izteica pateicību visiem
pasākuma rīkotājiem un atbalstītājiem

Zemnieku saimniecības „Saipetnieki” saimnieks demonstrē savu tehniku

Saimniecības „Ozollapas” saimnieks Māris Mačs ar savu produkciju iepazīstina Igauņu uzņēmējus

I.U. „Zelta diegi” pārstāve Evita Kapteine prezentēja un piedāvāja
iegādāties dažnedažādus rokdarbus
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Izbaudīti „Ķiršu dārza” augļi
Aizvadītās nedēļas nogale
Balvos aizritējusi teātra zīmē, jo
no 2.-5.jūlijam Balvos notika jau
V Starptautiskais teātru klasiskās
dramaturģijas festivāls „Ķiršu
dārzs”.
Šogad festivāls bija īpašs ar to,
ka teātra mīļi 19 dažādas izrādes
varēja baudīt gan Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, gan Balvu Novada muzejā un Balvu Centrālajā
bibliotēkā, gan arī Balvu ezera krastā. Lai kur arī teātris tika
spēlēts, neapšaubāmi, īpaša gaisotne pilsētā valdīja visu festivāla
laiku.
Gan pirms, gan pēc festivāla
norises katram ir savas pārdomas,
savas emocijas par redzēto,
dzirdēto un piedzīvoto, bet
šoreiz lasītājiem vēlētos darīt
zināmas neatkarīgās teātra kritiķes
Jevgēnijas Rozanovas, kura ceļu
no Maskavas uz Balviem mēro
ne pirmo reizi, pārdomas pirms
festivāla „Ķiršu dārzs”:
„Tuvojas kārtējais Starptautiskais amatierteātru festivāls
„Ķiršu dārzs” Balvos. Tas būs jau
piektais. Pirmais notika 2007.
gadā. Iecere veidot festivālu
radās jau sen, bet tam nebija
nosaukuma. 2004.gadā Balvu
teātris svinēja 100 gadu jubileju.
Šis gads bija iezīmīgs ar to, ka
rekonstruēja Balvu Kultūras nama
apkārtni un tradicionālo-oficiāli
zilo eglīšu vietā ap bijušo Ļeņina
pieminekli radās ideja stādīt ķiršu
dārzu. Tā pāris gadus vēlāk piedzima festivāls un unikāls ķiršu
dārzs. Dārzā ir liela ķiršu šķirņu
dažādība, un kopumā pašlaik
te aug ap simts ķiršu kociņu. Šis
brīnišķais dārzs ir ne tikai Balvu
Tautas teātra dalībnieku roku
darbs, bet arī profesionālu teātra
darbinieku, citu Latvijas teātru
un pilsētu, skatītāju neparasta,
neordināra dāvana savai pilsētai
vietējā teātra simtgadē. Iestādītais
ķiršu dārzs kļuva par savdabīgu
krusttēvu Starptautiskam teātra
festivālam.
Ideju iestādīt ķiršu dārzu
varēja izlolot un realizēt tikai
īsteni radošs cilvēks, kurš ļoti
labi saprot tā dziļo simbolisko
nozīmi. Ne velti Balvu teātris atkal un atkal atgriežas pie Antona
Čehova darbiem kā pie dzīva
radošuma un dvēseliskuma atjaunotnes avota. Spožā doma,
pārvērst scenogrāfiski simbolisko A.Čehova lugas vidi ne tikai
realitātē, bet šo realitāti izveidot
par tāda paša nosaukuma festivāla
norises vietu, vien ir ko vērta!
Festivāls notiek laikā, kad gatavojas un nobriest ķiršu ogas. Ar
tām cienājas gan balvenieši, gan
pilsētas ciemiņi, kuri jūlija sākumā
ierodas Balvos uz festivālu. Interesanti ir tas, ka praktiski katrs kociņš
ir kādam piederošs, tam ir savs
īpašnieks. Ķirsim tiek dots tā vai
cita teātra dalībnieka vārds, turklāt
ne tikai latviešu. Vārdu sakot, šis
dārzs dzīvo savu īpašu dzīvi, simboliski briedinot festivāla laiku.
Vienus augļus steidz nomainīt
citi - radošie augļi. Augļi, kas
brieduši iepriekšējo divu gadu
laikā (festivāls notiek reizi divos
gados) dažādās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un
Krievijas pilsētās. Tieši šo valstu
amatierteātru nosaukumi veido
jau par tradīciju kļuvušā festivāla
„Ķiršu dārzs” afišu. Neliela Latvijas pilsētiņa, kas atrodas netālu

no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas robežas, burtiski pārvēršas
par teātra mīļu (jeb kā šeit saka
- amatierteātru) Meku. Afišā
ir lasāmi teātru nosaukumi no
Rēzeknes, Jelgavas, Aizkraukles,
Valkas, Rīgas, Ogres, Gulbenes,
Rundāles un vēl, un vēl - pat
grūti uzskaitīt. Nevar iedomāties
festivālu bez režisora Jāņa Kaijaka
aizraujošajām
psiholoģiskajām
drāmām, bez negaidītajiem un
scēniski asajiem režisora R. Svjatska risinājumiem, bez unikālajiem
uz festivālu atbraukušo aktieru
radošajiem atklājumiem. Protams, izrādes veido festivāla centru, bet bez tām programmā ir vēl
arī izklaidējoši un profesionālu
meistarību pilnveidojoši pasākumi: meistarklases aktieriem,
tikšanās ar dažādiem radošiem
cilvēkiem, pārrunas par izrādēm,
to analīze, scenogrāfiski precīzi
iekārtotu izstāžu atklāšana un vēl
daudzi citi koši, krāšņi pasākumi.
Festivāla organizatori - Balvu
novada Dome, Balvu Kultūras
un atpūtas centra vadība, pats
Balvu Tautas teātris, maksimāli
atbildīgi un radoši vienlaicīgi veic
divus svarīgus uzdevumus, kas
nosaka svētku galveno principu.
Pirmkārt, teātriem, kas ieradušies
festivālā kā viesi, ir jāsaņem ne tikai radošais gandarījums, bet arī
jāiegūst svarīgas atziņas. Tāpēc
pēc katras izrādes notiek tikšanās
ar teātra kritiķiem, žurnālistiem,
citu teātru režisoriem, notiek nopietna radoša komunicēšana. Aktieri -festivāla dalībnieki - piedalās
profesionālās nodarbībās.
Otrs festivāla nozīmīgs uzdevums ir Balvu pilsētas iedzīvotāji,
kuriem jāliek just, ka festivāls
„Ķiršu dārzs” nav tikai „savējo
- teātra ļaužu” svētki šauram
lokam. Tie ir īsti pilsētas svētki,
kas atnes sev līdzi pacilātu
noskaņojumu un prieku ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Šeit
var atpūsties, līdzi just teātra
stāstiem, izklaidēties, atklāt sev
ko negaidītu, galu galā, iepazīt
jaunus draugus un iegūt jaunu
pieredzi. Šīs nelielās latviskās
pilsētiņas
iedzīvotājiem
jau
111 gadus ir iespēja lepoties ar
savu personīgo teātri. Jau 1904.
gadā vēlākās biedrības „Gaisma”
telpās tika rādīta pirmā izrāde
Balvos. Tajā pašā laikā arī citur
Latvijā veidojās citi tautas mākslas
kolektīvi - dejas, dziesmas, dažādu instrumentu spēles, tajā skaitā
arī teātra, uz kuru pamata radās
latviešu profesionālais teātris. Bet
profesionālais teātris neizkonkurēja amatierteātrus. Latvijā
teātra māksla turpināja attīstīties
divos virzienos. Un šī attīstība
nekad nav apstājusies. Pēc
definīcijas abas šīs paralēles nevar
būt konkurentes viena otrai, bet
tieši pretēji - tās papildina viena
otru. Amatierteātru režisori beidz
tās pašas augstskolas, kurās profesiju apgūst profesionālo teātru
režisori. Daudzi profesionāļi
iestudē izrādes amatierteātros,
un ne tāpēc, ka tur būtu zemākas
prasības vai arī papildus naudas
dēļ. Viņiem vienkārši interesē cita
mākslinieciskā pieredze, citāda
radošā kategorija. Tas ir citādāks
profesionālā brieduma eksāmens.
Un, ja pēkšņi amatierteātri Latvijā
pārstātu eksistēt, tad Latvijas
radošās dzīves aina vairs nebūtu
pilnīga.

Šajā zemē dzīvojošajiem
cilvēkiem ir īpašs radošuma
gēns. Ja viņi nenodarbojas ar
mākslu (šajā gadījumā - teātri)
profesionāli, tad viņi to dara, sekojot sirds aicinājumam. Latviešu
tautā dzīvo neiznīcināmas slāpes
pēc radošuma, mākslas; slāpes
pašrealizēties, izteikties. Tās ir
iekodētas tautasdziesmās, tautas
dejās, tās ir tautas mūzikas instrumentu spēlē, bet īpaši spilgti šīs
slāpes - radoši izpausties - realizējas caur amatierteātri.
Latvijas valdība ļoti labi
izprot šo situāciju un atbalsta mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvus. Atsauciet atmiņā kaut
vai Starptautiskos Dziesmu un deju
svētkus! Šeit tiek realizēta precīza
un pārdomāta kultūrpolitika.
Eksistē vesels tīkls oficiālu
organizāciju, kuru darbs ir palīdzēt
tautai realizēt savas radošās
vajadzības. Tas notiek tāpēc, ka
tie, kas pieņem lēmumus, paši
ir izauguši un darbojušies kādā
no mākslinieciskās pašdarbības
kolektīviem. Tāds ir praktiski katra
latvieša dzīvesveids. Tā dzīvē tiek
realizēta etniskās audzināšanas
pēctecība. Šeit atklājas tautas
mentalitāte, tās saknes stiepjas latviešu tautas kultūrapziņas
dzīlēs. Paldies Dievam, šeit nav
izauguši „lopahini”, kuri līdz zemei izcērt savus ķiršu dārzus.
Tāpēc festivāls „Ķiršu dārzs”
dzīvo un attīstās, kaut arī katru
reizi tā organizatori sagatavošanas
periodā uztraucas: izdosies vai
neizdosies? Vai izrāde, kuru nodos vērtēšanai festivāla publikai,
izdosies kvalitatīva? Vārdu sakot
- kā vienmēr un visur - normāla
festivāla pieredze: neziņa un
satraukums. Bet ne visur teātra
festivāli, pat profesionālie, ir
spējīgi pārvarēt uzcelto latiņu.
Pirmajā reizē, kā likums, viss izdodas, bet otrajā, trešajā utt. spēks
un enerģija bieži vien noplok,
satraukums pazūd, un rezultātā
iestājas rutīna.
Panākumu garants ir personība, kuras autoritāte ir svarīgs
priekšnoteikums tradīciju uzturēšanā un kaut kad iesāktā
turpināšanā. Balvu festivāla „Ķiršu
dārzs” panākums bija ieprognozēts jau pirms astoņiem gadiem,
kad Balvu Tautas teātra režisore
Vaira Resne kļuva ne vien par
festivāla iniciatori, bet pilnībā arī
par tā radošo līderi.
1972.gadā,
beigusi
Latvijas Valsts Konservatorijas Teātra
fakultāti, Vaira ieradās Balvu
kultūras namā strādāt ar bērniem,
bet drīzumā parādījās arī pieaugušie. Šodien viņas vārds nav
svešs teātra mīļiem visā Latvijā.
Ne velti Vaira Resne ir saņēmusi

Valsts augstāko apbalvojumu Trīszvaigžņu ordeni. Viņas teātris
- tā nav dzīve, kurā nemitīgi tiek
paaugstināta sev personīgi svarīgu
uzdevumu latiņa. Viņas mērķis
- pastāvīga ne tikai personīgo
(režisora), bet arī visu kolektīva
aktieru prasmju, iemaņu attīstība,
profesionālā augšupvirzība, savu
aktieru audzināšana. Un tas ir
paradoksāli. Jo Vaira Resne ir
profesionāls režisors, un viņas
personīgie mērķi - profesionālā
pilnveide, personīgie uzdevumi,
izaugsme savā profesijā - ir pilnīgi
saprotami, bet vēlme strādāt ar
amatierteātra aktieriem kā ar
profesionāļiem, nodot viņiem
profesionālu aktieru prasmes
kādam varētu šķist lieka. Apgūstot
kopā ar aktieriem Staņislavska
metodi, spēles teātra sistēmu,
Mihaila Čehova aktierspēles
metodi, Vaira arvien dziļāk un
dziļāk aktieriem liek izprast
profesionālās teātra mākslas
būtību. Viņa ir pārliecināta, ka
pat ļoti talantīgam cilvēkam nepietiek tikai ar vēlēšanos spēlēt
uz skatuves. Jo lielāks uzdevums
tiek uzlikts aktierim, jo vairāk viņš
iegūst kā personība, ne tikai kā tās
vai citas izrādes dalībnieks. Teātris
Vairai Resnei - tas ir cilvēka garīgās
un intelektuālās izaugsmes ceļš.
Tāpēc viņa ļoti rūpīgi izvēlas lugu
iestudēšanai. Kā likums, Balvu
Tautas teātra repertuārā ir milzums
skaits gan latviešu, gan krievu, gan
citu Eiropas tautu klasiķu darbu
iestudējumu. Vien A.Čehova
vodeviļas ir ko vērtas! Bet rakstnieka stāsta „Ragana” iestudējums
bija milzīgas teātra radošās
laboratorijas rezultāts, kad divu
gadu garumā aktieri - amatieri
iedziļinājās profesionālā teātra
spēles noslē-pumos, mācījās
saprast, kas ir skatuves dzīve,
kā nospēlēt tik slaveno Čehova
otro plānu. Tāpēc pret A.Čehova
lielajām lugām Vairai Resnei un
viņas aktieriem ir tik īpaša bijība un
pietāte. Čehova lugām jātuvojas
ar milzīgu māksliniecisko un
cilvēcisko pieredzi. Iespējams, ka
pienāks laiks, kad festivāls „Ķiršu
dārzs” tiks atklāts ar šo spēcīgo
klasisko A.Čehova lugu Balvu Tautas teātra iestudējumā.
Festivāla atklāšanas dienā Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas
katoļu baznīcā notiks Svētā Mise,
kurā priesteris aizlūgs par šo, kā
sākumā šķiet, pasaulīgo lietu. Un
Vaira - festivāla sirds un dvēsele
- no sirds lūgsies un pieņems
Svēto Komūniju par labu priekšā
esošajam četras dienas ilgajam
festivālam. Dievs uzklausa mūsu
lūgšanas. Par to liecina ne vien
katra festivāla radošās atklāsmes,
bet arī ogas katru gadu ķiršu dārzā.

Kas zina, varbūt kādreiz skatītāji
varēs iegādāties ne tikai biļetes
uz teātra izrādi, bet arī burciņu ar
īpašo festivāla ķiršu ievārījumu!
Tas varētu kalpot ne vien reklāmai,
bet arī kaut vai mazliet papildināt
festivālam atvēlētās finanses. Dod
Dievs!”

Festivāla laikā Jevgēnija Rozanova pateicās par iespēju būt
Balvos un piedalīties „Ķiršu dārzā”.
Teātra kritiķe pauda neviltotu prieku
par Balvu pilsētu un festivālu: „Es
priecājos, ka Balvi nav pie jūras, jo
tad te nebūtu šīs brīnišķīgās pilsētas
atmosfēras, ko rada plašais zaļums,
krāšņie ziedi, ezera gaiss un egļu
smarža visapkārt. Un tieši šodien
sāk ziedēt liepas. Ja nebūtu šī gaisa,
pilsētā nebūtu arī tāda brīnumaina
klusuma un miera. Šeit var baudīt
saules maigos pieskārienus un
zaļo krāsu gammu - no gaiši zaļas
līdz pat tumši zilganzaļai. Viss ir
zaļš. Esmu pateicīga, ka man ir
iespēja atbraukt uz šo festivālu, jo
katru reizi varu iepazīties ar jauniem cilvēkiem, jaunām izrādēm.
Un ikreiz, kad šeit skatos izrādes,
es vēlreiz nodomāju, ka šie
amatierteātri ir daudz svarīgāki,
nopietnāki un interesantāki par
tiem profesionālajiem teātriem,
kas šobrīd ir Maskavā, jo šeit es
redzu galveno – patiesu cilvēka
ieinteresētību, viņa garīgo pasauli,
kas izpaužas no profesionālā skatu
punkta, neskatoties uz to, kas tas ir
amatierteātris.”

„Ķiršu dārza” izskaņā visi festivāla amatierteātru režisori saņēma svētku simbolu – ķirsi, kā arī patiesus pateicības
vārdus
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Balvu novada kolektīvi piedalās „Večerinkā Višķos”
Daugavpils novada Višķu
pagastā 28.jūnijā notika viens no
spilgtākajiem šīs vasaras kultūras
notikumiem Latgalē - deju svētki
„Večerinka Višķos”.
Svētkiem gatavojās un tajos
piedalījās 101 kolektīvs ar 1938
dalībniekiem: 51 jauniešu deju
kolektīvs ar 994 dalībniekiem, 39
vidējās paaudzes deju kolektīvi
ar 726 dalībniekiem un 11 senioru
deju kolektīvi ar 218 dalībniekiem.
Kolektīvi, ar kuriem kopā varēja
izbaudīt dejas valdzinājumu un
arī izmēģināt savu izturību īstos
latgaliešu dančos.
Gandrīz trīs stundu ilgais Latgales deju festivāls „Večerinka
Višķos”, kas notika skatītāju
pārpildītajā Višķu estrādē, izvērtās
par jautru kaimiņu satikšanos pēc
talkas jeb labi padarīta darba.
Režisors Māris Susejs, kurš,
iejuties Ontona lomā, vadīja
pasākumu kopā ar Anitu Auzāni
(viņa atveidoja Apoloniju), tāpat
svētku mākslinieciskā vadītāja Aija
Daugele, svētku virsvadītāja Ilze
Broka un novadu deju virsvadītāji

Bērzpils pagasta JDK „Jauda”
bija izveidojuši programmu, kas
stāstīja par latgalieša darba tikumu, humoru, dzīvesprieku un
Dieva cieņu. Turklāt stāstošā daļa
bija pilna ar atziņām un atmiņām,
kā tad pagājušajā gadsimtā
„večerinkas” svinēja vectēvi un
vecmammas, tēvi un mātes.
Dejas tika dejotas gan
Rēzeknes kapelas „Dziga” un
Preiļu grupas „Green Novice”
dzīvās mūzikas, gan deju mūzikas
ierakstu pavadījumā. Bet, kad

„Green Novice” un folkloras
kolektīvi „Rūžeņa”, „Vabaļis” un
„Speiga” skaļi sadziedājās, Ontons
noteica: „Tagad Višķu pagastā govis nedos pienu trīs dienas”.
Latgales deju svētkos jautrību
ienesa arī Jāņa Proma, Višķu pagasta pārvaldes vadītāja, brauciens ar Apoloniju pie pagasta
puišiem retro auto „Zaporožec”
un tautumeitu ierašanās retro motociklos.
Latgales deju svētku režisors

Briežuciema pagasta VPDK „Pāris”
atzīst, ka „večerinka” Latgalē
joprojām pastāv. Nenoliedzami
tā ir ieguvusi citu saturu un šarmu,
tomēr tā aizvien ir dzīva.
Balvu novadu Latgales novada deju svētkos pārstāvēja
Balvu Valsts ģimnāzijas JDK
„Purenīte”, Bērzpls vidusskolas
JDK „Pastaliņas”, Bērzpils pagasta
JDK „Jauda”, Vectilžas pagasta JDK
„Vectilža”, Kubulu pagasta VPDK
„Kubuliņš”, Briežuciema pagasta
VPDK „Pāris”, Vīksnas pagasta

VPDK „Piesitiens”, Balvu KAC senioru deju kopa „ Luste”.
Paldies visiem vadītājiem par
ieguldīto darbu, dalībniekiem par
uzņēmību, pašvaldībai par atbalstu!
Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jomā

Briežuciemā ieskandina festivālu „Baltica”

27.jūnijā divdesmit septiņās
vietās Latvijā vienlaikus sākās „Balticas” ieskaņas sarīkojumi. Balvu
novada Briežuciema pagasts bija
viena no šīm vietām.
Briežuciemā sadziedājās pašu
pagasta etnogrāfiskais ansamblis,
Bērzpils folkloras kopa „Saivenis”,
Tilžas etnogrāfiskais ansamblis
un kaimiņu novadu kolektīvi Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, kapela „Sābri”, Beņislavas
etnogrāfiskais
ansamblis
un
tuvākie kaimiņi - Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis. Jāpiekrīt
pagasta pārvaldes vadītājas Anastasijas Gabrānes teiktajam, ka
mēs, briežciemieši, varam būt
lepni, ka mūsu mazais pagasts ir
viena no 27 vietām Latvijā, kur
notiek šie ieskaņas sarīkojumi.
Pārvaldes vadītāja visiem vēlēja
svētkos skanīgas balsis, labus laika
apstākļus, dziedātprieku un ar
lepnumu pārstāvēt savus novadus

un pagastus lielajos svētkos.
Kolektīvi uz pasākuma norises
vietu devās katrs no savas puses,
lai pulksten 19.00, kopā sanākuši,
vienotos kopdziesmā ar visiem
etnogrāfiskajiem kolektīviem un
folkloras kopām. Katrs kolektīvs
izdziedāja savas mīļākās dziesmas vai tās, kuras skandinās „Balticas” sarīkojumos Rīgā, Turaidā,
Rēzeknē un citās festivāla norises
vietās. Pasākuma vadītāju, Zitas
un Marutas, mudināti, kolektīvu
dalībnieki pastāstīja, ar kādām
sajūtām dosies uz svētkiem, kāpēc
izvēlējušies dziedāt tieši šādas
dziesmas, ko nozīmē kolektīvu
nosaukumi un atbildēja uz citiem,
reizēm āķīgiem, jautājumiem.
Pasākums Briežuciemā bija reizē
ģenerālmēģinājums un reizē arī
iespēja kolektīviem satikties,
padziedāt, aprunāties, jo „Balticas” pasākumos katrs kolektīvs
dziedās citās norises vietās un

Bērzpils folkloras kopa „Saivenis”
atrast laiku kopā pabūšanai būs
pagrūti.
Sabraukušie kolektīvi saņēma ne tikai Pateicības un Jāņu
zāļu pušķi no mājiniekiem
briežciemiešiem, bet arī, tāpat kā
visi citi Latvijas kolektīvi – „Balticas”

dalībnieki, skaistu festivāla zīmi karogu, kas būs dziedātājiem līdzi
kā atpazīstamības un piederības
zīme
visos
lielajos
svētku
pasākumos.
Vēlam sev un visiem pārējiem
dziesmu draugiem skanīgus,

veiksmīgus un gandarījuma pilnus
svētkus!
Zita Mežale,
Briežuciema pagasta Kultūras
pasākumu organizators

Balvu seniori piedalās Latgales XIV Senioru dziesmu un deju festivālā
Balvu novada senioru kolektīvi
piedalījās Latgales senioru dziesmu un deju festivālā „Sanāciet,
sadziediet,
sasadancojiet!”,
kas notika 20. jūnijā Dagdā. Kā
atzina Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris
Boldāns, prieks par mūsu novada
kolektīviem, kas pārstāvēja novadu šajos plašajos svētkos.
Dagdu pieskandināja vairāk
nekā 900 dalībnieki no Latgales
novadiem. Tie bija senioru vokālie
ansambļi, kori, deju kolektīvi,
folkloras kopas, etnogrāfiskie un
mazākumtautību ansambļi no
Dagdas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes,
Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas,
Ludzas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu,
Viļānu, Viļakas, Krāslavas, Rugāju,
Vārkavas novadiem un Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.
No Balvu novada piedalījās
Balvu Kultūras un atpūtas centra
jauktais senioru koris „Pīlādzis”,
ko vada Liene Akmeņkalne un
Eiropas deju kopa „Atvasara”,
ko vada Lūcija Jermacāne, Kubulu kultūras nama deju kopa
”Rūtas”, ko vada Lūcija Jermacāne
un senioru vokālais ansamblis
„Vakarblāzma”, ko vada Liene

Balvu novads gatavs Latgales XIV Senioru dziesmu un deju festivāla gājienam
Akmeņkalne.
Koristi un dejotāji sniedza
vairākus dienas koncertus pilsētā
– pie novada domes ēkas Alejas
ielā un pie Veselības un sociālo
pakalpojumu centra „Dagda”
Brīvības ielā.
Latgales novada pašvaldību
un pašdarbības kolektīvu vadītāji
bija uzaicināti uz svinīgu tikšanos
Dagdas pašvaldībā. Pateicību
par Balvu pensionāru biedrības
dalību
pasākumā
saņēma
biedrības vadītāja Zinaida Lo-

gina. Seniori tikmēr apmeklēja
Dagdas Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīcu un
novadpētniecības izstāžu zāli „Patria”. Pēc tam visi pulcējās svētku
gājienam uz estrādi. Mūsu novada
kolektīvi kopā ar Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieku
J.Boldānu gāja gājiena priekšgalā.
Noslēguma koncerts pilsētas parka estrādē bija ļoti daudzveidīgs – skanēja garīgā mūzika,
tautas dziesmas un mūsdienīgi ritmi. Apsveikuma vārdus teica Dag-

Deju kopa “Atvasara“
das novada domes priekšsēdētāja
Sandra Viškure, Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule,
12. Saeimas deputāte Silvija Šimfa.
Svētku koncertā uz skatuves kāpa
senioru apvienotais koris, kas
vienojās kopīgās dziesmās, piepildot Dagdas parka estrādi ar savām
skanīgajām balsīm. Deju laukumu
piepildīja vairāki desmiti dejotāju,
kas vienā solī izdejoja gan latviešu
tautas dejas, gan modernās dejas,
gan līnijdejas. Mazākumtautību
kolektīvu
priekšnesumi
bija

poļu, krievu un baltkrievu
valodās. Visiem ļoti patika poļu
ansambļa uzstāšanās, aizkustināja
skaistās tautas melodijas koru
un ansambļu sniegumā. Svētkus
krāšņākus vērta skaistie tērpi, ar
kuriem lepojās visi kolektīvi.
Koncerta noslēgumā festivāla
karogs tika svinīgi nodots Aglonas
novada domes priekšsēdētājai
Helēnei Streiķei, jo nākamais XXV Latgales senioru dziesmu un
deju festivāls notiks Aglonā.
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Nāc un izmanto jaunās iespējas!
Pagājušā gada beigās un šī gada
pirmajā pusē notika aktīva darbība
pie novadā esošo publisko interneta pieejas punktu uzlabošanas,
kā arī jaunu punktu izveides. Tika
iegādāta jauna biroja tehnika un datortehnika, kā arī veikti uzlabojumi
esošajās WiFi zonās un izveidotas
jaunas WiFi zonas. Publiskajos interneta pieejas punktos tagad strādāt
būs daudz ērtāk, pieejama ir ne tikai
melnbaltā, bet arī pilnkrāsu druka,
dokumentu skanēšana, interneta
pieeja un citi pakalpojumi. Uzlabojumi un jauninājumi veikti gan Balvu
pilsētā, gan pagastos. Pavisam kopā

izveidoti 18 jauni publiskie interneta pieejas punkti un pilnveidoti
15 jau esošie punkti. Visi novada
iedzīvotāji, kā arī citi publisko interneta pieejas punktu lietotāji laipni
aicināti izmantot jaunās iespējas.
Aktivitātes tiek realizētas Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansētā
projekta „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Balvu novadā”, Nr.
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/046,
ietvaros.

Publiskā interneta pieejas punkta atrašanās vieta
(Visos publiskā interneta pieejas punktos ir pieejams bezmaksas
Wi-Fi internets)

Pieejama
datortehnika
un biroja
tehnika

Balvu pilsēta
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Sporta iela 1, Balvi, LV-4500

X

Balvu Bērnu un Jauniešu centrs, Brīvības iela 48, Balvi, LV-4501

X

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Brīvības iela 47,
Balvi, LV- 4501

X

Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501

X

Balvu Centrālā bibliotēka, Tirgus iela 7, Balvi, LV-4501

X

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2b, Balvi,
LV-4501

X

Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi, LV-4501

X

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts,
Vidzemes iela 28, Balvi, LV- 4501
Balvu Mākslas skola, Teātra iela-2, Balvi., LV-4501

Balvu Sporta skolas peldbaseins, Dārza iela 2, Balvi, LV-4501
Balvu pagasts
X

Pansionāts Balvi, Celmene, Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Bērzkalnes pagasts
Bērzkalnes pagasta bibliotēka, Ūdru iela-1, Bērzkalne, Balvu nov.,
LV-4590

X

Bērzpils pagasts
Bērzpils pagasta bibliotēka, Bērzpils, Dārza iela 12a-8, Balvu nov.,
LV-4576

X

Bērzpils pagasta pārvalde, Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pag.,
Balvu nov., LV-4576
Bērzpils Saieta nams, Dārza iela 25a, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu
nov., LV-4576
Briežuciema pagasts
Briežuciema pagasta bibliotēka, Dīķmalas,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595

Briežuciems,

X

Briežuciema Tautas nams, Grūšļevas ciems, Briežciema pag., Balvu nov., LV-4595
Briežuciema pagasta pārvalde, Pagastmāja, Grūšļevas ciems,
Briežciema pag., Balvu nov., LV-4595
Krišjāņu pagasts
Krišjāņu pagasta bibliotēka, Jaunatnes iela-3, Krišjāņi, Balvu nov.,
LV-4574

X

Kubulu pagasts
Kubulu pagasta bibliotēka, Kurna, Balvu iela-15, Kubuli, Balvu
nov., LV-4566

X

Stacijas pamatskola, Skolas iela 12, Balvu stacija, Kubulu pag.,
Balvu nov., LV-4566
Lazdulejas pagasts
Lazdulejas pagasta bibliotēka, Egļuciems, Lazdulejas pagasts,
Balvu nov., LV-4592

X

Tilžas pagasts
Tilžas pagasta bibliotēka, Brīvības iela-5,Tilža, Balvu nov., LV-4572

X

Tilžas vidusskola, Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV4572
Tilžas internātpamatskola, Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pag., Balvu
nov., LV-4572
Vectilžas pagasts
Vectilžas pagasta bibliotēka, Vectilža, Balvu nov., LV-4571

X

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs, Sporta iela 3, Vectilža, Balvu
nov., LV-4571
Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle, Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas
pag., Balvu nov., LV-4571
Vīksnas pagasts
Vīksnas pagasta bibliotēka, “Mieriņi”, Vīksna, Balvu nov., LV-4580
Vīksnas pagasta pārvalde, “Mieriņi”, Vīksna, Balvu nov., LV-4580
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu
nov., LV-4580

Pirms Līgo svētkiem Balvu Bērnu un jauniešu centrā
noslēdzās šīs vasaras aktīvākais,
atraktīvākais un interesantākais
pasākums bērniem. Veselas divas nedēļas 20 Balvu novadā
dzīvojošiem bērniem bija iespēja
piedalīties vasaras nometnē E.K.O.
Šajā laikā bērni ne tikai spēlēja
spēles, dejoja, vingroja, spēlēja
teātri, zīmēja un gāja pārgājienos,
bet arī piedalījās sakopšanas
talkās, stādīja mežu kopā ar Latvijas valsts mežu speciālistiem,
iepazina kokus un krūmus, izgatavoja putnu būrīšus un darīja daudzus citus noderīgus darbiņus.
Viens no interesantākajiem notikumiem bija tikšanās ar Cūkmenu! Šīs tikšanās laikā bērni
tik ļoti iedvesmojās, ka pat
noslēguma pasākumā uzvedumā
bija sagatavojuši etīdi ar Cūkmena
tēlu.
Nometnes
laikā
bērni
devās arī tālākās ekskursijās
– apmeklēja GNP Līgatnes dabas takas un Vienkoču parku.
Līgatnes dabas takās bērni apciemoja lāčus, mežacūkas, sumbrus un citus meža iemītniekus,
kā arī iepazina dabu un kokus.

Vienkoču parkā bērniem bija
iespēja aplūkot koka skulptūras,
ēku maketiņus, vienkoču laivas
un citus mākslinieku darbus,
iepazīties ar amatniecības darbiem Kokamatniecības muzejā,
kā arī redzēt Latvijā pirmo smilšu
maisu māju. Katru nometnes
dienu bērni mājup devās lai
gan pārguruši, bet ļoti priecīgi
– redzējuši un iemācījušies ko
jaunu, kā arī paveikuši daudz labas un noderīgas lietas! Prieks
un lepnums par mūsu mazajiem,
čaklajiem
nometnes
dalībniekiem!
Ja dodies garām Balvu Bērnu

un jauniešu centram – pieej
tuvāk un paskaties, cik skaists
izdevies rozā dinozauriņš! Arī to
izgatavoja mūsu bērni kopā ar
audzinātājiem!
Sanda Kaša
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja
Projekts realizēts ar Latvijas vides
aizsardzības fonda un Balvu novada pašvaldības atbalstu

VRAA projektus vērtē pozitīvi

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, Raiņa iela 52, Balvi,
LV-4501

Balvu pagasta bibliotēka, Naudaskalns, Balvu nov., LV-4561

Noslēgusies bērnu nometne E.K.O.

X

Valsts reģionālās attīstības
aģentūra (VRAA) darba vizītes
Latgales reģionā ietvaros 27.jūnijā
apmeklēja Balvu novadu.
VRAA
direktors
Rinalds
Muciņš, direktora vietniece programmu ieviešanas jautājumos
Sandra Cakule, finanšu departamenta direktore Jautrīte Fortiņa,
administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs tikās ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski un domes
speciālistiem. Vizītē piedalījās
arī Latgales plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Iveta
Maļina - Tabūne.
Aģentūras darbinieki iepazinās ar Balvu pašvaldības
realizētajiem projektiem, tika
analizēti sasniegumi, izdebatēti
problēmjautājumi, izteikti priekšlikumi.
Balvu novada pašvaldības
finanšu un attīstības nodaļas
projektu vadītāja Irēna Začeva
prezentēja novada projektus,
kas realizēti 2007.-2013. gada
plānošanas periodā. Tika pārrunātas detaļas par projektiem - Brīvības ielas posma rekonstrukciju,
Balvu pilsētas ielu rekonstrukciju stratēģiski nozīmīgu objektu
sasniedzamības nodrošināšanai
(Raiņa un Pilsoņu ielas posmi),
Balvu Valsts ģimnāzijas rekons-

VRAA pārstāvji ar sajūsmu aplūkoja Balvu Novada muzejā realizēto projektu - digitālo ekspozīciju
trukcijas 1.kārtu, Balvu Novada par to, ka projektu rezultāti ir
muzeja rekonstrukciju pārrobežu vērtējami pozitīvi.
Andris Kazinovskis iepazīstisadarbības projekta „Saglabāt,
lai nepazaudētu” ietvaros, Balvu nāja ar iecerēm, kādas domāts
pilsētas PII „Sienāzītis” rekonstruk- realizēt Balvu novadā, runāja par
ciju, publisko interneta pieejas problēmām, kas rodas, īstenojot
punktu pieejamību Balvu novadā, projektus un meklējot investorus.
un citi jautājumi. Ir gandarījums

Krišjāņos nolīgots godam
Klāt atkal jasmīnlaiks - ir
ienācies balts zieds. Kūp dārzi,
pļavas ziedu mākonī. To smaržas
gaisā vēdī ziedpilnais aromāts.
Dūc bites, saldo ziedu kāri sūcot,
un stropos nesto medu svētī.
Klāt atkal ziedu laiks. Tas savas dāsnās veltes dāvā Līgām,
Jāņiem un arī Pēteriem. Smaržo
daudzējādie pļavu ziedi. Kalmes, vīgriezes un citi ziedi, kas
ievīti ozollapu vainagos. Pie gaiši
liesmojošiem ugunskuriem skan
mūsu mīļās, skaistās latviešu līgo
dziesmas. Šos svētkus latvju tauta
gads no gada svin Jāņu sētās.
Ja pār ugunskuru kvēlajām
dzirkstīm, pār kalniem un mežiem

veļas līgo dziesmas, tad latviešu
tautas krāšņie svētki ir sākušies.
Arī Krišjāņu pagastā jau
daudzus gadus notiek svētku
ielīgošanas pasākumi, tomēr
šoreiz
tas
bija
nedaudz
neparastāks, jo notika brīvā dabā
pie Tautas nama un pasākuma
apmeklētāju vērtējumam
tika
nodota gan dramatiskā kolektīva
pirmizrāde „Naudiņa nāks”, gan
vidējās paaudzes un jauniešu
deju grupu jaunās dejas. Esam ļoti
gandarīti un lepni, ka mūsu mazajos Krišjāņos esam nodibinājuši
jaunus kolektīvus.
Pasākumu
kuplināja
arī
Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais

ansamblis „Elija” un ansamblis
„Guna”. Mūsu pagasta bibliotēkas
vadītāja Sanita Sinele pateicās
radošo darbu konkursa „Līgo
jauni, līgo veci” dalībniekiem,
skaistus ziedu pušķus saņēma arī
alus kausu un neparasto krūzīšu
izstādes veidotāji.
Vakara gaitā tika iedegts lielais
ugunskurs un Ingūnas Velmes
akardiona pavadījumā izdziedātas līgo dziesmas.
Inese Kalniņa,
Krišjāņu pagasta kultūras
pasākumu organizators
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APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 11.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2015.gada 11.jūnijā					

Nr.12/2015

GROZĪJUMS 2010.GADA 27.MAIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.8 „PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI
MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI BALVU
NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu

Piedalies konkursā „Sakoptākais novada
īpašums 2015”!

Balvu novada pašvaldība ir
izsludinājusi 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
Balvu novadā;
3.sakoptākais uzņēmums vai
sabiedrisks objekts;
4.sakoptākā
daudzdzīvokļu
māja;
Speciālbalvu par interesantu

Domes priekšsēdētājs				

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 11.JŪNIJA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.12/2015 „GROZĪJUMS 2010.GADA 27.MAIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI
MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI BALVU NOVADĀ””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta
satura izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
2015.gada 19.augustā beigsies aizliegums visā Balvu novada
administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus. Lai šo aizlieguma periodu pagarinātu, nepieciešams izdarīt
grozījumus pieņemtajos attiecīgajos saistošajos noteikumos. Pašvaldības
deputātu viedoklis ir, ka aizlieguma termiņš ir jāpagarina.
Aizliegums visā Balvu novada administratīvajā teritorijā audzēt
jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus tiek pagarināts vēl uz 10
gadiem.
Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.

Uzņēmējdarbībā turpināsies jau 5 gadus spēkā esošais aizliegums audzēt
ģenētiski modificētus kultūraugus.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Mēnesi pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldības mājas lapā
un arī pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” ir
publicēts paziņojums par to, ka aizliegums visā Balvu novada
administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus tiek pagarināts vēl uz 10 gadiem. Privātpersonas nav
izteikušas savu viedokli.

Domes priekšsēdētājs

KONKURSA „SAKOPTĀKAIS NOVADA ĪPAŠUMS 2015” NOLIKUMS
Balvos

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu

A.Kazinovskis

Pielikums
Balvu novada Domes
2015.gada 11.jūnija
lēmumam (sēdes prot. Nr.7 , 1.§)

A.Kazinovskis

ideju konkursa vērtēšanas komisija varēs piešķirt pēc sava lēmuma,
(piemēram, īpaša ugunskura vieta, skaisti noformēts balkons,
utt.). Ar naudas balvām katrā
nominācijā tiks apbalvoti pirmo
trīs vietu ieguvēji, piešķirot pirmajai vietai EUR 100, otrajai vietai
EUR 75, trešajai vietai EUR 50 un
speciālbalvai EUR 50.
Ar goda plāksnēm katrā
nominācijā apbalvos pirmo vietu
ieguvējus.

APSTIPRINĀTS
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 11.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 29.§)

Izdarīt Balvu novada Domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Balvu novadā” (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:
izteikt noteikumu 2.punktā vārdus „5 (piecus)” ar vārdiem „15 (piecpadsmit)”.

7.

1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Balvu novada
administratīvās teritorijas sakopšanu;
1.2. Aktivizēt un mudināt Balvu novada iedzīvotājus sava darba
un dzīves vietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā;
1.3. Veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju,
iestāžu, organizāciju, uzņēmumu,
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu teritorijās, kā arī ēku
sakoptību;
1.4. Noskaidrot sakoptākās
teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus);
1.5. 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.
2. Konkursu rīko:
Balvu novada pašvaldība.
3. Konkursa dalībnieki:
3.1. Konkursā 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.
4. Konkursa nominācijas:
4.1. Konkursā tiek piešķirtas
šādas nominācijas:
4.1.1. sakoptākā individuālā
māja Balvu pilsētā;
4.1.2. sakoptākā individuālā
māja Balvu novadā;

4.1.3. sakoptākais uzņēmums
vai sabiedrisks objekts;
4.1.4. sakoptākā
daudzdzīvokļu māja;
4.1.5. Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa vērtēšanas
komisijas var piešķirt pēc sava
lēmuma, (piemēram, īpaša ugunskura vieta, skaisti noformēts
balkons, utt.)
5. Konkursa noteikumi:
5.1. Konkurss tiek izsludināts,
publicējot tā nolikumu Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”
un mājaslapā www.balvi.lv .
5.2. Dalībai šajā konkursā
jebkurā nominācijā var pieteikties ikviens novada iedzīvotājs.
Iesniegumu par piedalīšanos
konkursā līdz 2015.gada 20.jūlijam
iesniedz Balvu novada pašvaldībā,
kurā norāda:
5.2.1. fiziskā persona - vārdu,
uzvārdu, personas kodu, adresi
un tālruņa numuru īpašuma nosaukumu un adresi;
5.2.2. juridiskā
persona
–
juridiskās personas nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko
adresi, tālruņa numuru, īpašuma
nosaukumu un adresi.
5.3. Ar naudas balvām katrā
nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai
vietai EUR 100 (viens simts euro),
otrajai vietai EUR 75 (septiņdesmit
pieci euro), trešajai vietai EUR 50
(piecdesmit euro) un speciālbalvai
EUR 50 (piecdesmit euro).
5.4. Ar goda plāksnēm katrā
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nominācijā apbalvo pirmo vietu
ieguvējus.
6.
Konkursa
vērtēšanas
komisija:
6.1. Komisijas sastāvu apstiprina dome.
6.2. Vērtēšanas
komisija
ir tiesīga noteikt naudas balvu
sadalījumu pa nominācijām.
6.3. Komisija
vērtēs
tos
īpašumus, kuri ir pieteikti līdz
2015.gada 20.jūlijam.
6.4. Komisija īpašumus apsekos un vērtēs laika periodā no
27.jūlija līdz 10.augustam, vienu
reizi.
6.5. Konkursa rezultāti tiek
apkopoti līdz 2015.gada 20.augustam.
7. Vērtēšanas kritēriji:
7.1. Ēkas, objekta un īpašuma
kopiespaids,
celiņi,
augu
kompozīcijas un augu grupas,
savstarpējais saderīgums, atpūtas
vietas, mazās arhitektoniskās formas, zāliens.
7.2. Konkursā netiks vērtēti tie
īpašumi, kas ir saņēmuši atzinības
plāksnes pēdējos 3 gados.
8. Uzvarētāju apbalvošana:
8.1. Konkursa uzvarētājam
katrā grupā tiek piešķirta atzinības
plāksne un naudas balva.
8.2. Balvu fonds tiek plānots
no novada 2015.gada budžeta.
8.3. Konkursa rezultāti tiek
atspoguļoti Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada ziņas” un mājas lapā
www.balvi.lv.
		

A. Kazinovskis

PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās
nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža
cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) vīruss konstatēts 269
meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu
pārtraukuma, ĀCM apstiprināts
arī piemājas cūku saimniecībā.
Arī
pārbaudot
dzīvnieku
novietnes,
PVD
inspektori
konstatē, ka ne vienmēr tiek
ievēroti biodrošības pasākumi,
kā arī joprojām ir piemājas
saimniecības, kurās dzīvnieki
nav reģistrēti Lauksaimniecības
datu centrā (LDC). Novietne un
cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības
datu centrā un regulāri jāatjauno
informācija par novietnē turēto

cūku skaitu!
PVD sadarbībā ar LDC uzrauga mājas cūku pārvietošanas
datus un konstatē, ka notiek
cūku pārvietošana no slimības
skartajām zonām uz brīvajām
zonām. Ar šādu rīcību cūku
turētāji savu novietni, savu pagastu un pat savu novadu pakļauj
riskam ievazāt slimību.
Pirms sivēnu iegādes PVD
aicina noskaidrot, kurā slimības
zonā atrodas pārdevēja novietne. Informācija pieejama PVD
mājas lapā interaktīvajā kartē.
Lai pasargātu dzīvnieku novietni,
piemājas saimniecību no ĀCM
PVD atgādina un atkārtoti
aicina ievērot visus noteiktos
biodrošības pasākumus:
•
Neturiet cūkas āra aplo-

kos, tās var kontaktēties ar savvaļas
un klaiņojošiem dzīvniekiem!
•
Dzīvnieku
kopšanai
izmantojiet tikai šim darbam
paredzētu apģērbu un apavus,
kurus nelietojiet ārpus novietnes!
•
Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju,
novietnē regulāri veiciet tīrīšanu
un dezinfekciju!
•
Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu
kaudzes – tie var būt inficēti, ja
tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
•
Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās
cūku piebarošana ar svaigu zāli
laika gaitā izveidojusies par
tradīciju, situācijā, kad pieaug
ĀCM gadījumu skaits meža

cūkām, tas rada lielus inficēšanās
draudus mājas cūkām, jo zālē var
būt ĀCM vīruss, ko tur ievazājušas
meža cūkas.
•
Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus,
īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti!
•
Atgriežoties no meža
pēc ogošanas, sēņošanas un
medībām, notīriet apavus, īpaši to
zoles!
•
Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrodat
meža cūkas līķi!
•
Sekojiet cūku veselības
stāvoklim un, ja cūkas izskatās
neveselas, nekavējoties izsauciet
veterinārārstu!
Atgādinām, ka bioloģiskā
drošība ir pasākumu komplekss,

kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs
var pasargāt savus dzīvniekus no
saslimšanas ar infekcijas slimībām
un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā
teritorijā.
Par biodrošības pasākumu
ieviešanu un izpildi novietnēs,
kurās tur un audzē cūku sugas
dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.
Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku
novietnē valsts kompensācijas
varēs saņemt tikai tad, ja cūkas
būs reģistrētas un ievērotas
biodrošības prasības!
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
11.jūlijā plkst. 9.00 Lauku labumu tirdziņš Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
17.jūlijā plkst.20.00 V Deju
mūziķu parāde „Vasaras ASSORTI
5” Balvu pilsētas estrādē. Biļetes
iepriekšpārdošanā Balvu Kultūras
un atpūtas centrā no 7.jūlija – 5
EUR, pasākuma dienā – 7 EUR.
Bērzkalnes pagasts
11.jūlijā plkst.18.00 Bērnības
un pilngadības svētki Bērzkalnes
pagasta estrādē.
Plkst.21.00 dejas kopā ar Zinti
Krakopu.
Bērzpils pagasts
24.jūlijā plkst.20.00 Pasākums
„Dziesma Bērzpilij” Bērzpils pagasta estrādē. Piedalās dziedātāji
pēc brīvas izvēles. Pieteikšanās
pie A.Krivišas līdz 22.jūlijam.
Briežuciema pagasts
31.jūlijā plkst.19.00 Bērnības
un Jaunības svētki „Izstāsti
man pasakas un lielās dzīves
stāstus, lai sevi atrodu un citus
nepazaudēju....” Briežuciema Tautas namā. Plkst.22.00 deju vakars
kopā ar Aigaru Kaupužu. Uz balli
gaviļniekiem un vecākiem ieeja
brīva, pārējiem 2,00 EUR.
Krišjāņu pagasts
18.jūlijā plkst.14.00 Bērnības
svētki Krišjāņu Tautas namā.
Aicinām piedalīties 2010./2011.
gadā dzimušos bērnus kopā ar
vecākiem, krustvecākiem un viesiem.
Kubulu pagasts
18.jūlijā Pilngadības svētki Kubulu Kultūras namā.
25.jūlijā Kubulu pagasta svētki.
Tilžas pagasts
11.jūlijā Tilžas pagasta svētki.
Vectilžas pagasts
18.jūlijā Pilngadības svētki
pagasta jauniešiem „Ar ceļavēju
kabatā” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.
Vīksnas pagasts
11.jūlijā Vīksnas pagasta sporta
svētki.

25.jūlijā Vīksnas Tautas namā
pilngadības svētki 1997.gadā
dzimušiem jauniešiem.
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 skatāma
Riho Toomra (Igaunija) adīto
mežģīņu izstāde.
Balvu novada Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma
Sņežanas Pundures fotoizstāde
„Lazdulejas atspulgi” un Dienas
centra nodarbību zālē skatāma
kolekcionāra J.Pušpura „Līgo
sveicieni” - seno atklātnīšu kolekcija.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Latvijas Mākslas
akadēmijas Latgales filiāles studentu darbu izstāde „Plenērs Balvos 2015”.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
aplūkojama Dabas aizsardzības
pārvaldes izstāde „Teiču un Krustkalnu daba”.
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē Aivja Pīzeļa gleznu izstāde
“Krāsu jūra”.
Briežuciema pagasta bibliotēkā skatāma Agneses Ločmeles
izstāde “Iedvesmas brīžos…”.
Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā pēc pieprasījuma skatāma Daces Teilānes
izstāde „Mana Ēģipte”.
Balvu novada pašvaldībā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde „Mandalas”.
Balvu Mākslas skolā līdz
septembrim apskatāma skolas audzēkņu noslēguma darbu
izstāde.

Balvu Kamermūzikas festivāls

No 29.-30.augustam Balvos
notiks jau XVI Kamermūzikas
festivāls.
Festivāla programma veidota
sadarbībā ar VSIA „Latvijas koncerti”, vokālo grupu „Framest”,
pūtēju kvintetu „Sinfonietta Rīga”,
Liepājas stīgu kvartetu.
Klausītājiem tiks piedāvāti
gan pasaules klasiķu, gan latviešu
komponistu kamermūzikas darbi.
Repertuārā paredzēts atskaņot
Pētera Vaska, Jāņa Mediņa,
Sergeja Prokofjeva, Karla Marijas
Vēbera, K.Debisī skaņdarbus.
Koncerts „Romantiskā Parīze” 2015.gada 29.augusts, plkst. 17:00.
Koncerts 2 daļās. Liepājas
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stīgu kvartets.
Koncerts “Eksotiskās dejas”
- 2015.gada 29.augusts, plkst.
20:00.
„Sinfonietta
Rīga”
pūtēju
kvintets sadarbībā ar saksofonistu
Arvīdu Kazlausku.
Koncerts “Grand Duo” - 2015.
gada 30.augusts, plkst. 15:00.
Agnese Egliņa – klavieres,
Mārtiņš Circenis – klarnete.
Koncerts „Dainu skapis” –
2015.gada
30.augusts,
plkst.
19.00.
Vokālā grupa „Framest” un Edgars Jass (klavieres), Edvīns Ozols
(bass), Rudolfs Dankfelds (bungas). Latviešu džeza mūzika.

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.

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

