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Balvos atklāts dabas stihijām veltīts vides objekts

Aicinām izmantot iespēju
(jauniešiem vecumā no 17 - 29
gadu vecumam) apgūt izglītības
programmu - “Bērnu aprūpe”.
Jūs apgūsiet jaunas zināšanas,
pilnveidosiet sevi prakses vietā,
kā arī saņemsiet ikmēneša
stipendiju līdz 117 EUR apmērā.
Nāc un piedalies! Uzņemšanas
termiņš 2017.gada 31.augusts.
Vairāk informācijas bpvv@balvi.lv.
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Gleznainajā Balvu muižas
parkā pie Balvu ezera 5.augustā
tika atklāts Didža Jaunzema
veidotais
instalācijas
objekts
“Gaiss”. Atklāšanas pasākums
bija kā turpinājums tajā pat dienā
notikušajiem Bērnības svētkiem,
kur bērnu čalas papildināja
skulptūras radītā mūzika, ziepju
burbuļu šova mākslinieki no
aģentūras “Ballēties Prieks”, kā arī
Didža Paegļa aģentūras pasaku
tēli – Garkājis “Klauns” un dzīvā
skulptūra “Zelta meitene”.
Atklāšanas pasākumā piedalījās
arī pats arhitekts Didzis Jaunzems,
Balvu
novada
pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Anita Petrova un Ziemeļlatgales
pašvaldību kopprojekta “Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!” vadītāja Mārīte
Orniņa.
Vides objekts ir kā simbolisks
koks, kas, reaģējot uz gaisa kustību,
rada mūziku. Tas sastāv no 324
vēja stabulēm, uz kurām ir attēloti
visu Latgales novadu ģerboņi un
kurus ieskandina 48 vēja zvani.
Balvos ir uzstādīts pasaulē lielāko
vēja zvanu ansamblis. Pasaulē ir
sastopami vēja zvani ar garākām un
diametrā resnākām stabulēm, bet
nekur vienkopus nav sastopams tik
daudz vēja stabuļu.

Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā
vidusskola aicina

Vides instalāciju objekts piesaistīja gan bērnus, gan pieaugušos.
Ziemeļlatgales
pašvaldību
kopprojekts
“Loba
doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!”, Nr.1-08/236/2016
pamazām tuvojas grandiozajam
noslēgumam, kas izskan piecu
mākslas
darbu
atklāšanas
pasākumos Baltinavas, Balvu,
Rugāju, Viļakas un Kārsavas

novados. Sākot ar 28. jūliju līdz pat
9. septembrim pieci dabas stihijām
veltītie vides objekti tiks sniegti
kā dāvana Latvijas iedzīvotājiem
valsts pastāvēšanas simtgadē.
Baltinavas novadā 28.jūlijā
atklāja objektu “Zeme”. Rugāju
novada vides instalācijā “Loba
doba” ir attēlota visu četru dabas

stihiju simbioze, un to varēs
apskatīt jau no 12. augusta. Vides
objekts ar nosaukumu “Ūdens”, tiks
atklāts Viļakas pilsētā 18. augustā
un uguns stihijai veltītais vides
objekts “Uguns” tiks prezentēts 9.
septembrī Kārsavas novada dabas
parkā “Numernes valnis”.

Konkurss “Dziesma Bērzpilj” nosvinējis 20 gadus

Mobilais mamogrāfs
Balvos

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas Balvos
(pie tirgus laukuma, Sporta
ielā 1) ieradīsies 15. augustā. Uz
mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm,
kuras
ir
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefonu
27 86 66 55 (lūgums iepriekš
sagatavot personas kodu).
Sīkāka informācija www.
mamografija.lv vai uz e-pastu
info@mamografija.lv.

Foto Karīna Žuša

Vēl līdz septembra
beigām aicina iemūžināt
pašmāju vietvārdus

Bērzpils pagasta pārvaldes darbinieki dziedot dziesmu “Jestrā ziņģe”.
Pirms divdesmit gadiem 1997.gada 27.jūlija vakarā, Bērzpils
vecais klubs, kas toreiz atradās
Domopolē, bija ļaužu pārpilns, jo
kā nu nenāksi uz tādu pasākumu,
kur vari dziedāt pats un paskatīties,
paklausīties, kā dzied tavs kaimiņš.
Dziedāšanas konkursā toreiz
piedalījās 22 dalībnieki vecumā
no 4 līdz 60 gadiem. Repertuārs
visdažādākais - no tautasdziesmām
līdz estrādes mūzikai.
Tiek stāstīts, ka ideja rīkot
šādu pasākumu dzima brīdī, kad
Tilžas centrā pulksten 5:00 no rīta,
no ballēm braucot, sastapās trīs

ansambļi, kuri nolēma, ka vajag
uzrīkot tādu lielu pasākumu, kurā
dzied un spēlē ne tikai jau labi
pazīstami ansambļi, bet arī citi
cilvēki, jo latvieši ir dziedātāju
tauta, kur vairāki sanāk kopā, tur
uzreiz atskan arī dziesma.
Pirmo pasākumu, kas toreiz
saucās ‘’Dziesma manai paaudzei’’
rīkoja toreizējā kluba vadītāja
Sarma Niedrupe (Rakstiņa) un
vadīja Fredis. Nē, nē, - ne tas no
Rīgas, bet no Balviem! Tas bija
Balvu Fredis jeb Māris Lāpāns.
Šogad pasākumam apritēja
divdesmit gadi, tāpēc šajā koncertā

tika aicināti visi tie dalībnieki, kuri
divdesmit gadu laikā ieguvuši
godalgotās
vietas,
skatītāju
simpātijas, sponsoru balvas, žūrijas
specbalvas.
Jau astoņus gadus koncertu
ir atklājis Balvu novada Domes
deputāts Andris Kazinovskis, tā tas
bija arī šogad.
Arī Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja Biruta Bogdane kopā ar
pārvaldes darbinieku ansambli
visus sveica pasākuma 20.
dzimšanas dienā ar muzikālu
priekšnesumu! Pavisam izskanēja
17 priekšnesumi.

Apsveikuma dziesmas dziedāja
Bērzpils pagasta sieviešu vokālais
ansamblis ‘’Naktsvijole’’, Krišjāņu
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
‘’Elija’’, Pušas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Voluodzeite”.
Koncerta dalībnieki, kuri piedalījās
konkursā par skatītāju simpātijām
- Gints Čivčs, Līga Čivča, Mārcis
Poševs,
Elīza
Zelča,
Laima
Blomniece, Ieva Jurjāne, Viktorija
Agnese Vancāne, Gunta Circene,
Aivita Rakstiņa, Anita Žīgure, Sintija
Velme, Normunds Velme, Andris

Turpinājums 4.lpp.
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Lai rakstītā veidā saglabātu
pēdējo desmitgažu mazos
vietvārdus Latvijā, vēl tikai līdz
30. septembrim ikviens aicināts
iemūžināt pašmāju vietvārdus
un
iesaistīties
pavasarī
izsludinātajā “Vietvārdu talkā”.
Tautas vietvārdu datubāzē
ir iespējams reģistrēt savas
apkaimes
vietvārdus
–
mājvārdus un dažādus āru
vārdus, piemēram, miestu,
dīķu, zvejvietu, pļavu, pilskalnu,
alu, akmeņu, kapu, koku un
citus mazāk zināmus vietvārdus.
“Vietvārdu talkā” ikviens
aicināts apzināt, pierakstīt un
datubāzē reģistrēt vietējos
vietvārdus – īpašvārdus, kas
nosauc kādu fizioģeogrāfisku
objektu, piemēram, Zilais kalns,
Velna grava, Čurkstupīte utt.,
kas tiek lietoti patlaban vai ir
lietoti agrāk.
Vietvārdus
līdz
30.
septembrim
var
reģistrēt
Tautas vietvārdu datubāzē, kas
pieejama www.vietvardi.lv.

Tiešraides seminārā
informēs par vēža
skrīningu
11.augustā
plkst.
15:00
ikvienam
būs
iespēja
noskatīties
“Facebook”
tiešraides pārraidi, kas veltīta
krūts, dzemdes kakla un zarnu
vēža skrīninga jautājumiem.
Veselības speciālisti diskutēs
par vēža skrīningu un atbildēs
uz
skatītāju
iesūtītajiem
jautājumiem.
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ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA veicināšanai Balvu novadā”
SLEJA
peldēšanas nodarbības bērniem,
Šī
gada
5.jūlijā
Balvu 2017. - 2019.gads.

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Pagājušajā nedēļā ārkārtas domes sēdē tika izskatīts jautājums
par bijušā gaļas kombināta teritorijas sakārtošanu projekta ietvaros.
Deputātu vairākums atbalstīja projekta virzības turpināšanu, kura
pamatā ir industriālās zonas izveide ar darbavietu radīšanu no
uzņēmēju puses, kas būs piekrituši piedalīties šajā projektā. Neviens
no potenciālajiem investoriem nav atraidīts, jebkura vēlmes tiks
uzklausītas.
5.augustā kopā ar saviem Latvijas Zemnieku savienības partijas
biedriem un atbalstītājiem piedalījos Zaļo un zemnieku savienības
(ZZS) sporta spēlēs, kurās izcīnījām godalgoto 1.vietu un ceļojošo
kausu, kas nozīmē, ka nākamgad ZZS sporta spēles būs jārīko Balvu
novadā!
Bez galvenās godalgas, ļoti labus rezultātus LZS Balvu nodaļas
komanda parādīja vairākās sportiskajās aktivitātēs - no sešiem
sporta veidiem izcīnot trīs pirmās un vienu otro vietu. 1.vieta tika
izcīnīta pludmales volejbolā, dambretē un vadītāju sacensībās,
kur bija šaušana ar mazkalibra šauteni biatlona trasē. Orientēšanās
sacensībās tika izcīnīta 2.vieta un piektā vieta – “zaļajā florbolā”.
Šajā nedēļas nogalē došos uz sadraudzības pilsētu Dokšiciem
(Baltkrievija), lai piedalītos pilsētas svētkos un pārrunātu turpmāko
sadarbību, kā arī iepazītos ar Dokšicu rajona izpildkomitejas
priekšsēdētāju Oļegu Pinčuku. Diemžēl viņam nebija iespēja ierasties
uz Balvu novada svētkiem, tāpēc šī būs pirmā oficiālā tikšanās.
Vasara šogad līdzi vēsajam un lietainajam laikam nes
pārbaudījumus arī jaunuzceltajiem objektiem. Viens no tiem ir
bērnu rotaļu laukums Balvu pilsētas skvērā. Lietus daudzums ar lielu
intensitāti ir pietiekami reta parādība, bet šoreiz tā parādīja uz mūsu
kļūdām. Šonedēļ būvnieki būs izdarījuši uzlabojumus. Ņemot vērā,
ka garantija ir uz 3 gadiem, tad satraukumam nav pamata.
Vēl nedaudz laiks ir palicis līdz jaunajam mācību gadam.
Skolēniem novēlu atlikušo vasaras brīvlaiku pavadīt izbaudot siltās
dienas, kas šogad mūs nelutina.

Ārkārtas domes sēde
Šī gada 3.augustā notika
Balvu novada Domes ārkārtas
sēde, kurā piedalījās 15 deputāti
– Aigars Pušpurs, Ivans Baranovs,
Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris
Kazinovskis, Sandra Kindzule,
Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs,
Aija Mežale, Svetlana Pavlovska,
Anita Petrova, Sandis Puks, Egons
Salmanis, Eva Smirnova, Jānis
Zakarīts.
Sēdē tika izskatīts viens
jautājums - Par projekta idejas
apstiprināšanu objekta Brīvības
ielā 1K, Balvos apbūvei.
Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
projektu
vadītāja
Irēna
Začeva ziņoja par sagatavoto
lēmumprojektu.
Sīkākus
jautājumus
un
skaidrojumus
par šo lēmumprojektu sniedza
I.Začeva, A.Kazinovskis, S.Puks,
I.Kaļva, P.Kalniņš, S.Kindzule,
I.Serdāne, A.Kindzuls, A.Pušpurs
un E.Salmanis. Ārkārtas domes
sēdi turpināja ar debatēm.
Pēc tam tika balsots par šī
lēmumprojekta
apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: par – 10 (Jānis
Zakarīts, Ivans Baranovs, Svetlana
Pavlovska, Aivars Kindzuls, Aigars

Pušpurs, Egons Salmanis, Tālis
Korlašs, Anita Petrova, Inta Kaļva,
Aija Mežale), pret – 4 (Sandis
Puks, Sandra Kindzule, Pēteris
Kalniņš,
Andris
Kazinovskis),
atturas – 1 (Eva Smirnova), Balvu
novada Dome nolēma: Apstiprināt
priekšizpētes ietvaros izstrādāto
projekta ideju par objekta Brīvības
ielā 1K, Balvos apbūvi SAM
5.6.2. “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projekta
“Industriālās teritorijas attīstība
revitalizējot
īpašumus
Balvu
novadā” ietvaros un uzsākt
būvprojekta
izstrādi
objekta
Brīvības ielā 1K, Balvos apbūvei.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem un to pielikumiem var
iepazīties www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi. Balvu novada Domes
sēdes ir pieejamas arī audio formātā
- www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.

novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par Eiropas
Sociāla fonda (ESF) “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) īstenošanas
uzsākšanu.
Turpmākos trīs gadus Balvu
novada iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumos, kuri tiek finansēti no
ESF un valsts budžeta piešķirtiem
līdzekļiem.
Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” mērķis - uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas
un
slimību
profilakses
pakalpojumiem visiem Balvu
novada iedzīvotājiem, jo īpaši
teritoriālās, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Projekta īstenošanas laiks ir

Projekta finansējums EUR 163
371,00, kur Eiropas Sociālais fonds
finansē 85% un valsts budžeta
finansējums 15%.
Aktivitātes norisināsies visā
Balvu novadā. Projekta darbības
ir vērstas uz veselīga uztura
popularizēšanu
sabiedrībā,
fiziskām aktivitātēm, izglītojošiem
pasākumiem
atkarību
mazināšanai,
pasākumiem
garīgās veselības mazināšanai,
pasākumiem
seksuālās
un
reproduktīvās
veselības
veicināšanas sabiedrībā un slimību
profilakses pasākumiem. Regulāri
tiks rīkotas informatīvi izglītojošas
nodarbības, tematiskās lekcijas,
izveidotas slēpotāju, nūjotāju,
vingrotāju,
svara
kontroles
interesentu
grupas,
notiks

fizioterapeita nodarbības izglītības
iestādēs,
vasaras
nometnes,
meistarklase u.c. pasākumi.
Projekta
ietvaros
plānots
iegadāties dažādas paškontroles
ierīces, piemēram, asinsspiediena
mērītāju,
daudzfunkcionālos
svarus - ķermeņa muskulatūras
mērītāju, soļu skaitītājus, ierīci
glikozes,
holesterīna
līmeņa
kontrolei, kā arī inventāru
peldēšanas nodarbībām, interešu
grupu nodarbībām (slēpotāju,
nūjotāju,
vingrotāju,
svara
kontroles).

Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
projektu vadītāja
Irēna Začeva

Projekts “Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros”
Balvu
novada
pašvaldība
īsteno
projektu
“Zandartu
mazuļu ielaišana Balvu novada
ezeros” Valsts atbalsta pasākuma
“Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ietvaros no

Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Projekta ietvaros Balvu novada
ezeros tiks ielaisti 35 000 zandartu
vienvasaras mazuļi:
•Balvu ezerā - 10 000 gab.;
•Pērkonu ezerā – 20 000 gab.;
•Sprogu ezerā - 5 000 gab.
Projekta īstenošanas laiks:
2017.gadā no maija līdz oktobra
mēnesim.

Projekta kopējās izmaksas
EUR 6776,00 kur Zivju fonda
finansējums
EUR
5600,00
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 1176,00.

Pie pansionāta “Balvi” top jauna lapene
Pansionāta “Balvi” darbinieki
un iemītnieki ir nodibinājuši
biedrību “Vienlīdzība” ar mērķi
definēt un risināt savas vajadzības
un
problēmas.
Par
lielāko
problēmu ilgstošas rehabilitācijas
un sociālās aprūpes iestādes
biedrība uzskata četras sienas,
kur cilvēks savu psiholoģisko,
veselības problēmu vai aprūpes
kvalitātes trūkumu dēļ ir noslēgts.
Pie pansionāta “Balvi” 2008.
gadā biedrība uzstādīja Krucifiksu,
bet 2010.gadā projekta “Tu un
Ezers” īstenošanas rezultātā tika
realizēta
iespēja
pansionāta
klientiem un apkārtējo māju
iedzīvotājiem pavadīt laiku pie
skaistā Balvu ezera sakārtotā
vidē. Šo projektu rezultātā Balvu
ezera krasts ir pieejams ne tikai
cilvēkiem, kuri vecuma dēļ nejūtas
droši, pārvietojas ar grūtībām
un lēnām, bet arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un kustību
traucējumiem. Taisnie bruģētie
celiņi
aprīkoti
ar
margām,
ierīkoti vairāki soliņi, atpūtas,
ugunskura un makšķerēšanas
vietas, skatu platforma ezerā. Visu
šo konstrukciju un uzlabojumu
uzdevums
ir
dot
iespēju
pansionāta un apkārtējo māju
iedzīvotājiem vairāk laika pavadīt

brīvā dabā, mierā un brīvībā.
Tagad,
īstenojot
projekta
“Balvu ezera krasta labiekārtošana”
2.kārtu, biedrības ieceres un
uzdevums būtu, pilnveidojot
iepriekšējo projektu, uzstādīt
slēgtā tipa lapeni, lai nodrošinātu
iespēju
pansionāta
aprūpes
darbiniekiem atvest pat nevarīgus
pansionāta klientus pie Balvu
ezera, aizvējā. Projekta īstenošanas
rezultātā tiks uzlabota sociālās
aprūpes pakalpojuma pieejamība,
kvalitāte
un
sasniedzamība,
kas atstās pozitīvu ietekmi uz
vietējo
sabiedrību,
veidojot
pozitīvu,
klientu
vajadzībām
draudzīgu, atvērtu pansionāta
“Balvi” tēlu, iesaistot pēc iespējas
plašāku pansionāta iedzīvotāju
skaitu. Pansionāta un apkārtējo
iedzīvotāju, Balvu ezera draugu,
šaha un novusa draugu skaits
var palielināties vēl aptuveni
par 50, kuriem būs pieejams
uzlabotais pakalpojums. Tādējādi
samazināsies
psiholoģiskā
spriedze pansionātā.
Projekts “Balvu ezera krasta
labiekārtošana” ir sabiedriska
labuma projekts, jo projekta
rezultāti būs pieejami visiem
Balvu
novada
iedzīvotājiem,
tagadējiem
un
iespējamiem
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pansionāta klientiem, pansionāta
“Balvi” ārzemju atbalstītājiem
un draugiem. Projekts veicina
pansionāta “Balvi” sociālas aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumu
attīstību. Projekta realizēšana –
darbs vietējiem uzņēmējiem.
Balvu ezera krasta labiekārtošana
uzlabos
pansionāta
“Balvi”
pievilcību klientiem un sadarbības
partneriem, pozitīvi ietekmēs brīvā
laika pavadīšanu un tūrisma vidi.
Balvu
ezera
krasts
pie
pancionāta
“Balvi”
būs
ne
tikai Balvu iedzīvotāju, bet arī
pansionāta iemītnieku lepnums.
Lapene pie pansionāta “Balvi”
top projekta “Pansionāta Balvi
ezera krasta labiekārtošana” - Slēgtā
tipa lapenes uzstādīšana (Nr.1607-AL19-A019.2206-000002)
- ietvaros. Šo projektu īsteno
biedrība “Vienlīdzība” un Balvu
novada pašvaldība. Darbus sveic
būvuzņēmums SIA “VESKOR”.
Projekta kopējas izmaksas ir
6371,32 EUR, t.sk. piesaistītais
publiskais finansējums – 5734,19
EUR, un Balvu novada pašvaldības
finansējums – 637,13 EUR. Projektu
plānots pabeigt līdz 20.oktobrim.
Projekta vadītāja
Tatjana Valujeva
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3.

apkārtnē, un viņa ieteica, lai
mazbērni brauc apskatīt Latviju jau
šogad, negaidot īpašo 2018. gadu –
Latvijas simtgadi.
Ceļojuma
laikā
grupa
vairākas dienas pavadīja Rīgā, kur
iepazina galvaspilsētas vēsturi un
ievērojamākās vietas. Jauniešu
pieredzi Latvijā veidoja ne tikai
ekskursijas galvaspilsētā, bet arī
tradicionālo amatu darbnīcas,
vietējo ēdienu degustācijas, dabas
un
kultūrvēstures
izzināšana
reģionos. Grupa ciemojās Siguldā,
Turaidā, Āraišos, Cēsu pilsētas
svētkos, Aglonā, Koknesē, Ogrē,
Pilsrundālē, Liepājā.
Projekta mērķis ir stiprināt
piederību Latvijai, organizējot
tikšanās
ar
ievērojamiem
cilvēkiem, kā arī iepazīstinot
jauniešus ar vienaudžiem lauku
skolās. Šogad grupu uzņēma
Stacijas pamatskola Balvu novadā
un Užavas pamatskola Ventspils
novadā.
20.jūlijā Stacijas pamatskolā

Stacijas pamatskolas skolēni un direktore Ruta Bukša kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
ieradās 7 amerikas latviešu bērni un
2 pedagogi. Direktore un skolēni
prezentēja savu skolu ar dziesmām,
dejām, un pamatinformāciju par
skolas darbu. Uzsvērām savus
sasniegumus
starptautiskajā

Foto no Stacijas pamatskolas arhīviem

Stacijas pamatskola šovasar
saņēma sadarbības piedāvājumu
no Amerikas Latviešu Apvienības
un pie sevis ciemos uzņemt
vienaudžus no Amerikas.
Projektu “Heritage Latvia”
Amerikas Latviešu Apvienība
(ALA) aizsāka pirms vairāk nekā
desmit
gadiem,
papildinot
izglītības ceļojumu programmu
piedāvājumu, kas līdz 2007.
gadam bija pieejams tikai Amerikā
un Austrālijā dzīvojošiem latviski
runājošiem bērniem.
“Heritage Latvia” projekta
mērķis ir veicināt 13–16 gadus
jaunu latviešu izcelsmes angliski
runājošu jauniešu interesi par
Latviju un tuvināt Amerikā
dzīvojošos latviešu izcelsmes
latviski un angliski runājošos
pusaudžus.
Šovasar, no 15. līdz 28. jūlijam,
Latviju apceļoja septiņi jaunieši,
turklāt pieci no tiem savā starpā
ir radinieki – tiem ir kopīga
vecmāmiņa, kura dzimusi Aglonas

Foto no Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas arhīviem

Stacijas pamatskolas skolēni
sadarbojās ar Amerikas latviešu bērniem
un tikās ar Latvijas Valsts prezidentu

Amerikas latviešu bērni ir priecīgi par izgatavotajām latviskajām rokassprādzēm.

Ekoskolu programmā, tautas deju
kolektīva “Cielaviņa” augstos
rādītājus valsts līmeņa skatēs,
netradicionālo tērpu kolekciju
dažādību un oriģinalitāti. Visi
pusaudži,
kopā
darbojoties,
izgatavoja latviskas rokassprādzes,
kas noteikti palīdzēs celt latvisko
pašapziņu. Ciemiņiem mācījām
tradicionālo deju pamatsoļus,
dejojām
“Sudmaliņas”.
Īpaši
emocionāls izdevās uz vietas
veidotais “kopkora” priekšnesums,
kad Latvijas un Amerikas vienaudži
kopā dziedāja dziesmu “Rīga
dimd!”. Ciemiņi devās arī uz
meistardarbnīcu
Bērzpilī
pie
ķeramiķiem Dundiniekiem.
26.jūlija projekta organizatori
uzaicināja 10 Stacijas skolas
pārstāvjus uz kopēju tikšanos
Rīgā. Diena bija aktivitātēm un
emocionālu
brīžu
piepildīta.
Tā sākās ar Amerikas bērnu,
Stacijas pamatskolas un Užavas
pamatskolas
pārstāvju
grupu
satikšanos.
Projekta organizatori bija
sarūpējuši ko īpašu - ekskursiju
pa Rīgas pili un tikšanos ar
Latvijas
Valsts
prezidentu
Raimondu Vējoni. Īpašs bija viss
- gan vēsturisko telpu apskate,

novada simbola meklēšana pils
ģerboņu zālē, gan pati tikšanās ar
Valsts prezidentu, iespēja uzdot
jautājumus un kopā fotografēties.
Tikšanās laikā visi vienojāmies
latviešu tautasdziesmā “Bēdu
manu, lielu bēdu”.
Dienas noslēgumā izzinošas,
interesantas
nodarbības
un
ekskursijas visiem kopā notika
Rīgas Motormuzejā.
Šo dienu kopā būšana
noteikti
iedvesmoja
ikvienu
jaunieti: amerikāņus - izkopt
savu latviskumu, mācīties latviešu
valodu, interesēties par savu
senču zemi, latviešus - lepoties
ar savu Latviju, kopt savu kultūras
mantojumu, mācīties angļu valodu,
jo nu ir iespēja ar jauniem paziņām
uzturēt kontaktus un noteikti kaut
kad un kaut kur satikties.
Ļoti īpašs paldies Polīnai
Šķiņķei,
Amerikas
Latviešu
Apvienības ceļojuma “Heritage
Latvia 2017” koordinatorei Latvijā,
kā arī visiem Stacijas pamatskolas
darbiniekiem un skolēniem, kuri
iesaistījās ciemiņu uzņemšanā.

Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša

Ar Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures
skolotājas
Irēnas
Šaicānes gādību no 1.-3.augustam
Balvos ciemojās gandrīz simts
vēstures
skolotāju
biedrības
pārstāvji, kuri pulcējas Vasaras
dienās Balvos. Pasākuma tēma
bija
“Ziemeļlatgales
vēsture
kompetencēs balstītas izglītības
kontekstā”.
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
direktore Inese Paidere Vasaras
dienu atklāšanā pateicās skolotājai
Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu:
“Irēna ir cilvēks, kurš Latvijā nes ne
tikai Balvu Valsts ģimnāzijas, bet
arī Balvu novada un pilsētas vārdu.
Ļoti, ļoti enerģiska, ļoti kompetenta
un ļoti zinoša skolotāja. Viss, kas
notiks šajās trīs dienās, tas nav
direktora, tas nav skolas vadības,
tas ir tieši Irēnas veikums un

darbs. Viņai ir 5.kvalitātes pakāpe,
Irēna ir vairāku grāmatu autore,
viņa ir tas brīnums, kura liek tecēt
ģimnāzijas ikdienai košāk, tālāk un
atpazīstamāk!”
Savukārt
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs, uzrunājot Vasaras dienu
apmeklētājus, atklāja, ka arī viņš
ir daļa no šīs skolas, ka arī viņa
sasniegumi ir pieminēti Irēnas
rakstītajās
grāmatās
dažādās
jomās. Priekšsēdētājs novēlēja
jauki pavadīt šīs dienas, iepazīt
Balvus un apkārtni, bet projām
doties ar vislabākajām sajūtām un
domām.
Šajās trīs dienās skolotāji
iepazinās ar Balvu pilsētu un
novadu, Ziemeļlatgales vēsturi un
kultūras mantojumu Ivara Logina
un Rutas Cibules stāstījumā,

Balvu un Ziemeļlatgales vēsturi,
pretošanās kustību Latgalē Irēnas
Šaicānes, Ingūnas Irbītes un
Zigmāra Turčinska skatījumā,
un uzzināja daudz jauna par
turpmāko vēstures mācību satura
izklāstu skolēniem, kas būs vairāk
balstīts uz kompetencēm.
Viesi devās arī uz Balvu
Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu, Balvu Novada muzeju,
kā arī ekskursijā pa Balvu un Viļakas
novadiem, apmeklējot muzeju
“Vēršukalns”, Stompaku nacionālo
partizānu mītnes vietu un citas
vietas un objektus.
Vasaras dienu noslēgumā visi
dalībnieki saņēma apliecinājumu
par dalību pedagogu profesionālās
pilnveides programmā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Trīs dienas Balvos viesojās vēstures skolotāji no visas
Latvijas

Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja un vēstures skolotāja Irēna Šaicāne.
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LB’’, tautas daiļamata meistariem
- keramiķiem Jolantai un Valdim
Dundeniekiem, Balvu novada
domes
deputātam
Andrim
Kazinovskim, pagasta pārvaldes
vadītājai Birutai Bogdanei, pagasta
audēju pulciņam, SIA ‘’Lazdas
koks’’, zemnieku saimniecībai
‘’Dziļaunītes’’. Liels paldies arī
Andrejam
Tūmiņam,
Uldim
Kindzulim, zemnieku saimniecībai
‘’Podi’’ un Vinetai Škaparei par
finansiālu atbalstu pasākuma
organizēšanā.
Pasākuma laikā bērni varēja
vizināties ar poniju pļaviņā blakus
estrādei, par to rūpējās Agrita
Prole. Liels paldies viņai!

Paldies arī Bērzpils pārvaldes
darbiniekiem, stipendiātiem par
skaisti sakopto estrādi. Venerandai
Seņkai, Laimonim Krivišam, Daigai
Griestiņai, Karīnai Zušai, Dāvim
Rakstiņam, Zigrīdai Kubakai, Velgai
Žeikarei par palīdzību pasākuma
organizēšanā.
Par kārtību un drošību
pasākuma laikā rūpējās trīs braši
Zemessardzes 31.Aizsardzības pret
masveida iznīcināšanas ieročiem
bataljona zemessargi - Jānis
Žeikars, Jānis Zvejnieks, Pēteris
Deksnis. Paldies viņiem!

Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Naktsvijole” dziedāja dziesmu “Kā man garšo alus”, vadītāja Daiga
Griestiņa.

1.vietas ieguvējs Mārcis Poševs uzstājās ar dziesmu “Jautrā ballīte”.

Foto Karīna Žuša

Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Elija” ar vasarīgu dziesmu “Pļavas frizēšana”.

Konkursā izskanēja dziesma arī angļu valodā – Viktorija Agnese Vancāne
dziedāja dziesmu par vēlēšanos “When you wish upon a star”.

Elīza Zelča, Laima Blomniece, Ieva Jurjāne izpilda dziesmu “Acis veras aizveras”.
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Foto Karīna Žuša

- Aivitai Rakstiņai, pagasta audēju
pulciņa balvas - Anitai Žīgurei
un Līgai Čivčai, no zemnieku
saimniecības
‘’Dziļaunītes’’
šampanieši
dziedošajiem
ansambļiem - Bērzpils pagasta
pārvaldes darbinieku ansamblim,
sieviešu vokālajam ansamblim
‘’Naktsvijole’’, Krišjāņu pagasta
sieviešu vokālajam ansamblim
‘’Elija’’, Pušas pagasta sieviešu
vokālajam
ansamblim
“Voluodzeite”, grupai ‘’Rock Muzīk
Orchestra’’.
Par
piedalīšanos
katram
dalībniekam pasniegti blociņi un
pildspalvas.
Paldies par balvām SIA ‘’Rūtas

Foto Karīna Žuša

Odumiņš, Ilmārs Vizulis, grupa
‘’Rock Muzīk Orchestra’’.
Koncerta
izskaņā
visi
nodziedāja Zigmāra Liepiņa un
Kaspara Dimitera dziesmu ‘’Vēl
ir laiks’’ un debesīs tika palaistas
brīnumlaternas.
Pasākuma
20.dzimšanas dienai par godu tieši
pusnaktī tika izšauts svētku salūts.
Pasākuma
‘’Dziesma
Bērzpilij-20’’ nominācijas:
Skatītāju simpātijas:
1.vieta - Mārcis Poševs; Sintija un
Normunds Velmes.
2.vieta - Andris Odumiņš; Ilmārs
Vizulis.

3.vieta - Aivita Rakstiņa; Gunta
Circene.
Sponsoru balvas:
Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītājas Birutas Bogdanes balva
– Aivitai Rakstiņai, Balvu novada
domes deputāta Andra Kazinovska
balva - Gintam Čivčam, SIA
‘’Rūtas LB’’ balva - grupai ‘’Rock
Muzīk Orchestra’’, zemnieku
saimniecības ‘’Dziļaunītes’’ balvas
- atpūta Ičas upes krastos, pirtiņā Bērzpils pagasta sieviešu vokālajam
ansamblim
‘’Naktsvijole’’
un
Guntai Circenei, tautas daiļamata
meistaru - keramiķu Jolantas un
Valda Dundenieku balva - Mārcim
Poševam, SIA ‘’Lazdas koks’’ balva

Foto Karīna Žuša

Turpinājums no 1.lpp.

Foto Karīna Žuša

4.

Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras dzīves organizatore

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 10.augusts

5.

18.Kamermūzikas festivāls Balvu Muižas koncertzālē
VĪNES VILINĀJUMS

26.augustā
pulksten 16.00 – koncerts 2 daļās
RIX klavieru kvartets:
Sandis ŠTEINBERGS, vijole
Ilze KĻAVA, alts
Reinis BIRZNIEKS, čells
Jānis MAĻECKIS, klavieres
Programmā:
Johanness
Brāmss, Ēriks Volfgangs Korngolds,
Gustavs Mālers, Rihards Štrauss.
RIX klavieru kvartets ir dažādās
pasaules malās dzīvojošu četru
draugu un domubiedru grupa.
Tas tiešām ir savdabīgs mūziķu
kopums – vijolnieks ceļo pa pasauli

ar dažādiem orķestriem, altiste
ir Bergenas simfoniskā orķestra
vadošā mūziķe Norvēģijā, čellists
spēlē Tamperes filharmonijas
orķestrī Somijā, pianists ir Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors.
Latvijā Klavieru kvartets RIX
satiekas divas reizes gadā, un viņu
satikšanās ikreiz ir liela prieka avots
gan pašiem, gan klausītājiem.
Kolektīvs pastāv 23 gadus.
Kvarteta koncerti notikuši arī ASV,
Čehijā, Īrijā un Skandināvijas
valstīs.
Šajā
koncertprogrammā
ietvertais “Klavieru kvartets La
minorā” ir Gustava Mālera agrīns

darbs, ko mūziķis komponēja 16
gadu vecumā. Šis ir komponista
vienīgais
instrumentālās
kamermūzikas paraugs. Spožais
amerikāņu kino komponists Ēriks
Volfgangs Korngolds, kurš strādājis
arī akadēmiskās mūzikas žanrā,

svītu “Liela brēka, maza vilna”
savulaik radīja Viljama Šekspīra
asprātīgajai komēdijai ar tādu
pašu nosaukumu. Vācu romantiķa
Riharda Štrausa “Četri skaņdarbi
klavieru kvartetam” nav apzināti
veidots
cikls.
Kompozīcijas

radītas dažādās vietās – jaušami
gan Vācijas, gan Ēģiptes iespaidi.
Savukārt
Johannesa
Brāmsa
“Trešais klavieru kvartets” ir īpašs
opuss ar teju divdesmit gadu garu
tapšanas vēsturi un autobiogrāfisku
piesitienu.

Kameransamblis:
Dita KRENBERGA, flauta
Egils UPATNIEKS, oboja
Mārtiņš CIRCENIS, klarnete
Jānis SEMJONOVS, fagots
Agnese EGLIŅA, klavieres
Orests SILABRIEDIS, stāstnieks
Programmā: Žoržs Oriks,
Žermēna Taijfēra, Luī Dirē, Artūrs
Onegērs, Darjī Mijo, Fransiss

Pulenks.
Franču “Sešinieks” ir viens
no slavenākajiem grupējumiem
Rietumu mūzikas vēsturē. Ar varu
salikti kopā, šie visai atšķirīgie
komponisti tomēr tīri labi sader
vienkop, jo viņu laiks ir 20.
gadsimta 20. gadi, kad pēc Pirmā
pasaules kara mākslā sākās pilnīgi
cits laikmets.
“Nost ar romantisma un
impresionisma
aptuvenībām
– meklēsim mākslas patiesību
grieķiskā
skaidrībā
un
jaunklasicisma vieglumā!” Lai

dzīvo arabeska, noktirne un kaza!
Satīriska ievirze, groteski tēli,
urbānisma, pilsētas dzīves straujie
tempi, mašīnu kults, kas spēj ne
tikai iedvesmot, bet arī pakļaut sev
cilvēku, – lūk, daži no franču jauno
komponistu mākslas principiem.
Koncertu, kuru piedāvā Latvijas
mūzikas dzīvē labi pazīstami
mākslinieki, kas ar panākumiem
koncertējuši arī ārvalstīs, papildina
vēsturiski foto kadri un Oresta
Silabrieža stāsti par komponistiem.

Šķiet, ka Vīnes klasika ir
pazīstama pat ne visai aktīviem
mūzikas
mīļotājiem.
Šoreiz
izspēlēts sava veida dialogs starp
šķietami nopietno Haidnu un it
kā draisko Mocartu. Lai arī abu
muzikālā estētika daudzējādā
ziņā ir vienojoša, tomēr kaut kur
priekšstatos iesakņojies tēls par
Haidnu kā “klasicisma tēvu” pamatīgu un nopietnu, bet par
Mocartu - kā “brīnumbērnu”
ar ne visai lielu nopietnības
devu. Attiecībā uz kompozīciju,
neskatoties uz arī atšķirīgo viņu
daiļradēs, droši varam abus dēvēt
par labiem mūzikas draugiem.
Un šoreiz šos raksturojuma
svarus gribas samainīt vietām,
liekot uzsvarus uz pretējām abu
komponistu izpausmēm. Koncertā
skanēs Jozefa Haidna saturiski
jūsmīgās un rotaļīgās kora dziesmas
stīgu kvarteta pavadījumā, kas

savā raksturā un teksta atklāsmē
izstaro jauneklīgumu un humoru.
Un mūžam draiskais, bet sirds
dziļumos sasaistītais Volfgangs
Amadejs Mocarts atklāsies visai
smalks un galants savos vēlīnajos

stīgu kvartetos. Briedums struktūrā
un pilnīga brīvība rakstībā ir tā,
kas šos stīgu kvartetus ierindo
starp kamermūzikas zelta fonda
vērtībām.

ČIGĀNU BALĀDES

šīs ceļotāju tautas mijiedarbība
ar tām, galvenokārt, Eiropas
kultūrām, kurām blakus tie
kā minoritāte dzīvojuši gadu
simtiem. Savā ziņā šī neaptveramā
daudzveidība (pat vienas valsts
ietvaros, nerunājot par atšķirībām
starp Krievijas, Ungārijas, Spānijas
vai Francijas romiem) ir gandrīz
vienīgais vispārinājums, ko par
romu mūziku runājot, var nosaukt.
Tā noteikti izriet no šīs tautas
spējas asimilēt un sadarboties ar
vietējiem stiliem un gaumi.
Arī Johaness Brāmss, Pablo
de Sarasate, Bela Bartoks, Fricis
Kreislers savos darbos izmantojuši
romu tautas mūzikas mantojumu
gan melodijās, gan ritmā, gan
skaņdarbu
struktūrā.
Viņu
skaņdarbi nepārprotami parāda
gan spāņu flamenko, gan ungāru
čardaša, gan Balkānu reģiona
tautu mūzikas ciešo mijiedarbību
ar romu tautas mūziku, kas
iespaidojusi
lielos
Eiropas
komponistus jau gandrīz piecus
gadsimtus.

FRANČU SEŠINIEKS
UN KAZAS DEJA
26.augustā
pulksten 19.00 - koncerts 2 daļās

HAIDNS UN
MOCARTS SATIEKAS!
27.augustā pulksten 16.00
Latvijas Radio kora solisti un
KORTELAINEN kvartets:
Iveta ROMANCĀNE, soprāns
Dace STRAUTMANE, alts

Kārlis RŪTENTĀLS, tenors
Pēteris VAICKOVSKIS, bass
Antti Kortelainen stīgu kvartets:
Signe ŠTEIMANE, I vijole
Antti KORTELAINENS II vijole
Pēteris TRASUNS, alts
Māra BOTMANE, čells
Programmā: Jozefs Haidns,
Volfgangs Amadejs Mocarts.

27.augustā pulksten 19.00

Kaspars Zemītis un trio “Kafija”:
Kristīne ZELTKALNE-VOIKA, vijole
Kaspars GULBIS, akordeons
Ginta GARŪTA, kontrabass,
Kaspars ZEMĪTIS, ģitāra
Programmā:
Johaanness
Brāms, Fricis Kreislers, Grigorašs
Diniku, Bela Bartoks, Jakobs
Gāde, Frančisko Čavezs, Pablo de
Sarasate, Džango Reinharts, Astors
Pjacolla, Anhelušs Diniku, Gorans
Bregovičs.
Koncertprogrammas “Čigānu
balādes” stūrakmeņus veido divi
konceptuāli bloki:
1) izcilu spāņu, franču, vācu,
ungāru komponistu skaņdarbi,
kuri radušies, tiem ietekmējoties
vai atsaucoties uz romu tautas
bagātīgo muzikālo mantojumu;
2) skaņdarbi, ko sarakstījuši
paši romu izcelsmes komponisti.
Romu
mūzikas
vēsturiski
izveidojusies
stilistiskā
daudzveidība ir unikāla. To nosaka
“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv
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Lai īstenotu savas biznesa
ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus
vecs jaunietis aicināts pieteikties
Latvijas
Lauku
konsultāciju
un izglītības centra (LLKC)
pasākumam “Laukiem būt!”, kura
ietvaros plānota informatīvā diena,
mācības un noslēdzošs biznesa
ideju konkurss.
Pirmā informatīvā diena, kurā
apzinās jauniešus interesējošās
tēmas un gatavību īstenot savu
ieceri, jau 11. augustā notiks
Balvos. Aicinām jauniešus nākt
uz informatīvo dienu un vēlāk
arī uz 5 dienu jeb 25h mācībām,
lai apzinātu iespējas īstenot
savas biznesa ieceres. Mācībās
piesaistām zinošus savas jomas

praktiķus un arī konsultantus, kuri
var palīdzēt veiksmīgai biznesa
plānu izstrādei.
Mācībās var piedalīties jaunieši
ar jau esošu uzņēmējdarbības
ideju, tādi, kuri vēl tikai meklē
idejas un vēlas iegūt praktiskas
iemaņas biznesa plāna izstrādē,
kā arī tie, kuriem nav savas idejas,
bet ir padziļinātas zināšanas par
kādu tēmu, piemēram, mārketinga
vai IT speciālisti, grāmatveži, kuri
vēlētos papildināt kāda uzņēmēja
komandu.
Plašāka informācija: Tamāra
Lielbārde, tamara.lielbarde@llkc.
lv, tālr. 29100902.

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē
TUESI.LV publicēts video par
veikparka īpašnieku Jāni Jauntēvu
no Balvu novada http://tuesi.lv/
udens-ir-briviba/ . Video veidots
Latvijas valsts simtgades svinību
programmas ietvaros.
“Nav daudz pilsētu, kurās ir
trīs savā starpā saistīti ezeri. Tā
ir pievienotā vērtība Balviem.
Ūdens ir brīvība, pa ūdeni visur var
aizbraukt bez ierobežojumiem.
Brīvība ir iespējas izvēlēties kur un
kā doties un kad būt galā,” uzskata
Jānis Jauntēvs - veikparka īpašnieks
no Balvu novada.
“Labāk darīt vairāk un riskantāk,
bet darīt sev. Tad nav jāskatās
pulkstenī, tu vienkārši strādā un
dari to, kas tev patīk. Kāpēc darīt
citur, ja var darīt mājās? Šeit ir visi
resursi,” uzsver Jānis.
“Uzņēmējdarbības vienīgais
un patiesais resurss ir cilvēks, kurš
nāks pie tevis un izmantos tavu
pakalpojumu. Lielākā problēma
ir tā, ka šeit ir maz cilvēku,” atzīst
Jānis.
“Šodien
vairs
nedarbojas
vispārpieņemtās
normas
par
būšanu “rāmjos”, no kuriem
nedrīkst “lekt ārā”. Cilvēki ir
atvērtāki, komunikablāki, viņu
draugu loks ir daudz plašāks un
rāmji pazūd. Mēs mainīsimies,
domāsim eiropeiskāk, ar vīziju uz
nākotni un mērķiem virzīties uz
priekšu.”
Latvijas simtgades projekts
TUESI.LV rada video stāstus par

Foto no TUESI.LV

Atbalsts
lauku
jauniešiem Veikparka īpašnieks Jānis Jauntēvs Balvos: “Ūdens
uzņēmējdarbības veicināšanai
ir brīvība.”

Jānis Jauntēvs – veikparka īpašnieks.
jauniem
un
iedvesmojošiem
cilvēkiem dažādās Latvijas vietās,
kuri ar savu darbu un piemēru
veido labāku Latviju. Projekta
īstenotāju iecere ir uzdāvināt
Latvijai 100.dzimšanas dienā 100
iedvesmas stāstus par jauniem
cilvēkiem Latvijas reģionos.
Video veidots projekta “TUESI.
LV Latvijas simtgadei” ietvaros, kuru
īsteno biedrība “NEXT” ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Latvijas
valsts
simtgades

svinības notiks laikā no 2017.
gada līdz 2021.gadam. Latvijas
valsts simtgades svinību galvenais
vēstījums ir “Es esmu Latvija”,
akcentējot, ka Latvijas valsts
galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar
savu ikdienas darbu veido tās
tagadni un kopā ar jauno paaudzi
liek pamatus rītdienai. TUESI.LV ir
viena no Latvijas valsts simtgades
svinību norisēm.

LIAA aicina uz brīvdabas festivālu iNOVUSS

Mazie un vidējie uzņēmumi aicināti
pieteikties balvai “Mācības darba
vietā 2017”
Eiropas Komisija ir izsludinājusi
pieteikšanos balvai “Profesionālā
apmācība mikro, mazajos un
vidējos uzņēmumos dažādos
karjeras posmos”.
Balva dibināta, lai uzsvērtu
nepieciešamību turpināt mācības
dažādos karjeras posmos arī pēc
skolas un augstskolas beigšanas,
kā arī, lai izceltu profesionālās
apmācības labo praksi mazajos un
vidējos uzņēmumos.
Balvas galvenie mērķi ir:
•
piešķirt
atpazīstamību
izcilas prakses piemēriem, kas tiek
īstenoti Eiropas Savienībā;
•
piesaistīt
sabiedrības
uzmanību
nepārtrauktas

mācīšanās tēmai profesionālajā
dzīvē, kā arī jaunai praksei un
politikai šajā jomā;
•
izvirzīt uzmanības centrā
mācīšanos pēc sākotnējās izglītības
pabeigšanas, tādējādi veicinot
prasmju apguves turpināšanu, kas
ļauj sekmīgi īstenot karjeras maiņu
un izaugsmi.
Balvai jāpiesakās līdz 2017.gada
27.septembrim.
Sīkāk par balvu un Eiropas
Profesionālo prasmju nedēļu,
kuras ietvaros balva tiks pasniegta,
varat lasīt pieaugušo izglītības
platformā https://ec.europa.eu/
epale/lv/content/balva-macibasdarba-vieta-2017 .

25. un 26. augustā Rīgā,
Lucavsalā pirmo reizi notiks
inovāciju
un
tehnoloģiskās
jaunrades festivāls iNOVUSS, kur
apmeklētāji varēs smelties jaunas
idejas, dzirdēt spilgtus viedokļus,
atrast
negaidītus
risinājumus
un
sastapt
iedvesmojošus
cilvēkus, kā arī baudīt muzikālus
priekšnesumus.
iNOVUSS - jaunradīts, iepriekš
nebijis. Un Jā – arī Latvijā radīta
nu jau tradicionāla spēle, kurā
spēlētāji izsit elementus no to
ierastās kārtības.
“Festivāls iNOVUSS aicinās
“izkāpt no ierastajiem rāmjiem”
un rosinās veidot brīvu, radošu, ar
pasaules elpu piepildītu vidi, kura
ir auglīga gan tiem, kuri tikai plāno
būt uzņēmēji, gan tiem, kuri jau ir
veiksmīgi savā darbības jomā, bet
meklē jaunus izaicinājumus, lai
attīstītu savu biznesu,” saka Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) direktors Andris Ozols.
Pasākumā aicināts piedalīties
ikviens interesents, arī tad, ja
ikdiena nav saistīta ar augstajām
tehnoloģijām un uzņēmējdarbību.
Ieeja pasākumā būs bez maksas,
iepriekš reģistrējoties festivāla
oficiālajā mājas lapā:
www.inovuss.lv.

Brīvdabas festivāls iNOVUSS
piedāvās bagātīgu programmu
MAGNETIC LATVIA skatuvē un
vairākās tematiskajās teltīs. Uz
lielās skatuves ar savu pieredzi un
vērtīgiem ieteikumiem dalīsies
gan Latvijas uzņēmēji un inovāciju
attīstītāji, gan ārvalstu lektori,
starp kuriem ir tādas spilgtas
personības kā nākotnes tendenču
eksperts, kiberdrošības speciālists,
futūrists un cilvēks – kiborgs.
Centrālās skatuves programmu
bagātinās muzikāli priekšnesumi,
DJ uzstāšanās un aizraujošas
performances.
Festivāla
pirmās
dienas
noslēgumā apmeklētājus priecēs
iemīļoti un talantīgi Latvijas mūziķi
un dejas DJ vadībā.
Festivālā darbosies DIZAINA
KUPOLS, kas aicinās piebiedroties
visus, kurus interesē radošā
uzņēmējdarbība
un
iespēja
uz lietām paskatīties no citas
perspektīvas; NAUDAS KVARTĀLS,
kur pieredzējuši uzņēmēji un
finansējuma pārvaldītāji runās par
finansējuma lomu, apmeklētāji
varēs iepazīt pieejamos finanšu
rīkus un piedalīties investīciju
sesijā; 23XX, kur centrā būs
sieviete kā komandas līderis
biznesā, tehnoloģiju un inovāciju

Izmanto LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora piedāvātās iespējas
Jau no 2017.gada sākumā
Rēzeknē
darbojas
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) biznesa inkubators, kur gan
konsultatīvs, gan finansiāls atbalsts
ir pieejams arī Balvu novada
jaunajiem uzņēmējiem un ideju
autoriem!
Biznesa
inkubatorā

uzņēmējiem un uzņēmējdarbības
uzsācējiem ir iespēja saņemt
atbalstu biznesa idejas attīstībai,
biznesa plāna izstrādei vai
jau esoša jauna uzņēmuma
darbības veicināšanai. Inkubatora
sniegtā atbalsta mērķis ir attīstīt
uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc
izstāšanās no inkubatora tas spētu

patstāvīgi būt konkurētspējīgs un
pelnošs.
Inkubatorā var iestāties gan
fiziskas personas ar biznesa ideju,
gan jau esoši komersanti, kas
nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem.
Atbalstu
iespējams
saņemt
līdz pat 4 gadiem, ik pēc gada
izvērtējot sasniegtos un izvirzot

jaunus
mērķus
komersanta
attīstībai. Biznesa inkubatoru
programmā netiek atbalstītas
šādas nozares: zvejniecība un
akvakultūra,
lauksaimniecības
produktu
primārā
ražošana,
tirdzniecība, finanšu starpniecība,
komercpakalpojumi, azartspēles.
Adrese: Baznīcas iela 19,
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jomā; SMART CAFE, kur neformālā
gaisotnē tiks runāts par zinātnes un
uzņēmējdarbības sadarbību, ideju
īstenošanu un inovatīvu produktu
izstrādi, savukārt BIZNESA TERASE
būs vieta, kurā uzzināt par LIAA
sniegto atbalstu, kā arī norunāt
tikšanos ar domubiedriem, lai
atrastu
sadarbības
partnerus
nākotnes ieceru īstenošanai.
Reģistrēties
pasākumam,
iepazīties ar pilno programmu un
aktuālo informāciju interesenti var
festivāla mājaslapā www.inovuss.
lv. Ikviens ir gaidīts, ikviens ir
svarīgs!
Jaunrades festivālu iNOVUSS
rīko Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” pasākumu
ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko atiecību nodaļa,
tālrunis 67039472

Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 62401095
E-pasta adrese
rezekne.buus@liaa.gov.lv
Mājas lapas adrese
www.liaa.gov.lv
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“Razdoļje” un Balvu Novada
muzeju,
biedrība
“Radošās
Idejas” realizē projekta kultūras
pasākumus un meistarklases.
Dažādu paaudžu, tautību,
dzimumu pilsoņu līdzdalības
veicināšanā 20. maijā Muzeju nakts
ietvaros notika kultūras pasākums
ar koncertu “Laiks skaistumam”
un radošo meistarklasi “Laiks
prasmēm”, kur ikvienam – lielam
un mazam, latvietim un citādi
runājošam, bija radīta iespēja
veidot kopīgu Lupatu pinumu,
uzzināt lupatu deķu vēsturi un
vakara krēslā nobaudot grupas
“Samia” eksotisko deju ritmus.
Interese par lupatu pinumu bija tik
liela, ka tika izveidoti divi pinumi,
kurus iespējams apskatīt Balvu
Novada muzeja konferenču zālē,
kā arī vēl šobrīd var turpināt veidot
pinumu.
Veicinot
mazākumtautību
identitātes un kultūras mantojuma

saglabāšanu, 20. jūlijā Balvu
Novada muzejā bija satikušies
vairāk kā 50 interesenti - dažādu
etnisko grupu pārstāvji – krievi,
latvieši, viesos bija ieradusies
jauniešu
grupa
no
ASV
(Amerikas latvieši) uz radošo
meistarklasi “Laiks prasmēm”
– koka karošu apgleznošanu.
Izzinošā meistarklasē tika sniegtas
zināšanas par latviešu un krievu
tradicionālajām rakstu zīmēm, to
nozīmi un pielietojuma iespējām
dažādu priekšmetu rotāšanā.
Meistarklases
aktivitāšu
laikā
noritēja nepārtraukta iespēja
salīdzināt vecāku, vecvecāku un
bērnu – paaudžu - dzīvesveidu un
vērtību priekšstatus. Izmantojot
svešvalodas, mākslas tēlos kā
statusa simbolos radās jaunas
vērtības – uz koka karotēm krievu,
latviešu
ornamenta
rotājošie
elementi krāsu kompozīcijās.
Izzinot latviešu zīmju nozīmi,

Foto: Dzintars Putniņš

Starpkultūru dialoga idejas
pamatā ir atziņa, ka pasaule, kurā
dzīvojam, ir daudzveidības un
atšķirību pilna. Cilvēku viedokļu,
pasaules uzskatu, vērtību atšķirības
nav vien ikdienas situāciju
pieredze, bet tādas pat atšķirības
eksistē starp kultūrām. Dialogs
starp kultūrām sākas ar vēlmi
uzzināt un izprast šos dažādos
pasaules uzskatus, viedokļus un
vērtības, kā arī mācīties no tiem,
kuri uz pasauli raugās savādāk.
Piedāvājot
interaktīvus
kultūras pasākumus un radošas
meistarklases,
sekmējot
starpkultūru dialogu, mazinot
starpgrupu
aizspriedumus
un veicinot aktīvu saliedētu
pilsonisko līdzdalību Latvijas
sabiedrībā, nodrošinot etnisko
kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākumu
pieejamību
visu
vecumu pārstāvjiem, sadarbībā
ar Balvu krievu kultūras biedrību

Balvu Mākslas skolas audzēkne Evelīna Pauliņa darina Lupatu pinumu Balvu
Novada muzejā meistarklases “Laiks prasmēm” ietvaros.
ikkatram bija iespēja izveidot
koka dekoriņu ar iededzināšanas
aparātu.
Atbalstot
mazākumtautību
radošo kolektīvu darbu un
sekmējot
mazākumtautību
pilsonisko
līdzdalību
un
sadarbību, 1. augustā Balvu
Valsts ģimnāzijā notika kultūras
pasākums – koncerts “Laiks
padziedāt”. Vasaras dienu Balvos
ietvaros, ko organizēja Balvu Valsts
ģimnāzijas vēstures skolotāja Irēna
Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijā
pulcējās vēsturnieki no Latvijas
Vēstures skolotāju biedrības (VSB).
Pasākumā klātesošos priecēja
dažādu tautību – latviešu, krievu
un čigānu priekšnesumi – tautas
deju kopa “Rika” ar baltajiem
tautas tērpiem un latviešu deju
ritmu (vadītājs Agris Veismanis),
ansamblis “Razdoļje” izdziedāja
krievu tautas dziesmas (vadītāja

Foto: Dzintars Putniņš

Biedrība “Radošās Idejas” realizē starpkultūru dialoga
projekta “Dzīvojam kopā” aktivitātes

Zoja Zaharova), Balvu eksotisko
deju studija “Samia” izdejoja
čigānu deju soļus (vadītāja Ilze
Leišavniece). Tik dažādi vēsturiski
esam, bet “Dzīvojam kopā”.
Vēl ir iespēja piedalīties
projekta
aktivitātēs
“Laiks
spēlēm” (septembrī), “Laiks kopā”
(novembrī). Sekojiet informācijai
www.creativeideas.lv un www.
muzejs.balvi.lv.
Biedrības “Radošās Idejas”
īstenotais projekts “Dzīvojam
kopā “ (Nr.06) notiek LR Kultūras
ministrijas finansētās un biedrības
“Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs” īstenotās “Latgales NVO
projektu
programmas
2017”
ietvaros.
Biedrības “Radošās Idejas”
teritoriālā struktūrvienība Balvos
valdes locekle, projekta vadītāja
Anita Kairiša

Koka karošu apgleznošana Balvu Novada muzejā radošās meistarklases “Laiks prasmēm” ietvaros.

Pagarina termiņu zālāju
nopļaušanai līdz 15. septembrim

Semināri augustā potenciālajiem LEADER sabiedriskā
labuma projektu pieteikumu iesniedzējiem

Laikapstākļi
2017.
gada
pavasarī un vasarā līdz šim ir
bijuši ārpus parastajām normām,
kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši
lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši
sarežģījumus nopļaut un novākt
sienu vai zāles masu lopbarības
vajadzībām.
Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un
jūlijā reģistrētas temperatūras
zem mēneša normas, novērotas
krasas temperatūras svārstības
un uzstādīti vairāki diennakts
minimālās
temperatūras
rekordi. Zemās temperatūras
ietekmēja
zālāju
augšanu
(augiem veģetācijas periods ir
aizkavējies par 2 līdz 3 nedēļām)
un kavēja lauksaimniekiem sākt
to nopļaušanu un novākšanu
lopbarības vajadzībām jūnija
beigās. Jūlijā daudzviet Latvijā
nokrišņu daudzums bija lielāks
nekā citos gados.
“Līdz ar to daudzviet uz zālāju
laukiem nav iespējams uzbraukt ar
pļaušanas un novākšanas tehniku.
Ziņas par grūtībām ar siena un
skābsiena ieguvi un lopbarības
sagatavošanu ir saņemtas no
Lauksaimnieku
organizācijas
sadarbības padomes, biedrības
“Latvijas aitu audzētāju asociācijas”,
kā arī no lauksaimniekiem dažādos
novados. Lauksaimnieki ziņo, ka

Biedrība
“Balvu
rajona
partnerība”
izsludina
atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas
3.kārtu
Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2. Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Projektu konkursi tiek organizēti
saskaņā ar biedrības “Balvu
rajona partnerība” izstrādāto
Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju 2015.2020.gadam.

lielāko daļu no zālāju platībām
nevarēs pagūt nopļaut un novākt
līdz 15. augustam, lai zāli sagatavotu
lopbarības vajadzībām,” situāciju
skaidro zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs.
15. augusts ir noteikts kā
datums, līdz kuram zālājam
jābūt noganītam vai nopļautam
un novāktam, lai pilnā apmērā
saņemtu ES platību maksājumus
– vienoto platības maksājumu,
maksājumu par klimatam un videi
labvēlīgu lauksaimniecības praksi
jeb “zaļināšanas” maksājumu,
mazo lauksaimnieku shēmas
maksājumu,
maksājumu
par
bioloģisko
lauksaimniecību,
maksājumu
par
apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi.
Ņemot vērā nelabvēlīgos
laikapstākļus,
lauksaimniekiem,
kuri izmanto zālājus lopbarības
vajadzībām, arī šogad Zemkopības
ministrija ir paredzējusi iespēju
līdz 15. septembrim nopļaut un
novākt tos zālājus, kurus biežo
nokrišņu un lielā mitruma dēļ
nebūs iespējams nopļaut un
novākt līdz 15. augustam.
Informāciju sagatavoja
Zemkopības ministrija

Lai palīdzētu potenciālajiem
sabiedriskā
labuma
projektu
iesniedzējiem izstrādāt kvalitatīvus
projektu pieteikumus, biedrība
“Balvu
rajona
partnerība”
rīko
apmācību
seminārus
potenciālajiem LEADER projektu
iesniedzējiem!

Zvaniet:
29134410
Rakstiet:
balvurajpartneriba@gmail.com
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

12.augustā no plkst. 9:0013:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
19.augustā plkst.10:00 Balvu
novada čempionāts pludmales
volejbolā. FINĀLS.
19.augustā plkst.11:00 Jawa
un ČZ motociklu salidojums
“Jawa Latgalē”.
19.augustā
plkst.17:00
Balvu pilsētas estrādē Koncerts
“Māsas Legzdiņas”. Ieejas maksa
iepriekšpārdošanā
3
EUR,
pasākuma dienā 5 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā
(lietvedes kabinetā).
19.augustā
plkst.19:30
Balvos, Dzirnavu ielā 1 un pie
Sporta skolas “Mūzika saulrietam”.
Pasākumā
piedalās
Pēteris
Upelnieks un Sabīne Krilova.
Koncertzāle – ezers, skatuve –
plosts, sēdvietas – laivas, stāvvietas
– ezera krasti. Brauciet ar savām
laivām vai tās īrējiet vai nomājiet.
Laivu īre: Oksana 29169997, Evija
22151577. Mūzikas klausīšanās
un iebraukšanas maksa – gaišas
domas, labs garastāvoklis un
atbildība par savu drošību uz
ūdeņiem.
19.augustā plkst.22:00 Balvu
pilsētas estrādē zaļumballe.
Spēlēs Lauris Neilands. Ieejas
maksa 3 EUR.
19.-20.augustā Dziedniecības
centrs “Akvilona” rīko III Latgales
Ekzotērikas un tautas zintnieku
dienas, Balvu muižā, Brīvības ielā
47. Sīkāka informācija 29196664.
26.-27.augusts
18.Kamermūzikas festivāls Balvu
Muižas koncertzālē. Ieeja uz
visiem koncertiem 3 EUR.
26.augustā plkst. 16:00–
koncerts
2
daļās
VĪNES
VILINĀJUMS.
RIX
klavieru
kvartets. Programmā: Johanness
Brāmss, Ēriks Volfgangs Korngolds,
Gustavs Mālers, Rihards Štrauss.
26.augustā plkst. 19:00koncerts 2 daļās FRANČU
SEŠINIEKS UN KAZAS DEJA.
Programmā:
Žoržs
Oriks,
Žermēna Taijfēra, Luī Dirē, Artūrs
Onegērs, Darjī Mijo, Fransiss
Pulenks.
27.augustā plkst. 16:00HAIDNS
UN
MOCARTS
SATIEKAS! Latvijas Radio kora
solisti un KORTELAINEN kvartets,
un Antti Kortelainen stīgu kvartets.
Programmā:
Jozefs
Haidns,
Volfgangs Amadejs Mocarts.
27.augustā plkst. 19:00ČIGĀNU BALĀDES. Kaspars

Zemītis
un
trio
„Kafija”.
Programmā: Johanness Brāms,
Fricis Kreislers, Grigorašs Diniku,
Bela Bartoks, Jakobs Gāde,
Frančisko Čavezs, Pablo de
Sarasate, Džango Reinharts, Astors
Pjacolla, Anhelušs Diniku, Gorans
Bregovičs.
26.-27.augusts
kluba
“AutoFan” atklāšanas pasākums.
No plkst.15:00-17:00 pulcēšanās
Balvu pilsētas stadionā. Plkst.17:00
– 18:00 parādes brauciens pa Balvu
pilsētu. Plkst.18:00 pasākums
Naudaskalna lidlaukā kopā ar
grupu AK69 un Artūru Jauntēvu.
Pieteikšanās pa tālruni 22425592
vai autofan@inbox.lv. Ieejas maksa
ziedojums. Bērniem līdz 7 gadiem
bez maksas. Iepriekšpārdošanā
šoferim ar automašīnu 5 EUR,
pasažieriem 3,50 EUR. Pasākuma
dienā šoferim ar automašīnu 7
EUR, pasažierim 5 EUR. Biļetes var
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs
un pie Jolantas, iepriekš sazinoties
22425592.
30.augusts
plkst.19:00
Balvu Sakrālās kultūras centrā
dziesminieka Ērika Loka koncerts.
Ieeja maksa – ziedojums.

Bērzkalnes pagasts

14.augustā tiek organizēts
brauciens uz Aglonas Baziliku.
Pieteikties pa t.26472561 līdz
10.augustam.
Izbraukšana
paredzēta 14.augustā plkst. 6:00
no rīta un atpakaļ pēc Dienas
Svētās Mises.
19.augustā
plkst.10:00
Bērzkalnes pagasta sporta svētki,
Bērzkalnes pagasta sporta un
atpūtas laukumā. Plkst.21:00
Bērzkalnes estrādē diskoballe.

Briežuciema pagasts

19.augustā
Briežuciemā.

Sportiski

svētki

Tilžas pagasts

13.augustā plkst.10:00
Tilžas pagasta zirgu sētā
“Kapulejas” notiks “Balvu novada
kausa 2017” jāšanas sportā šķēršļu
pārvarēšanā izcīņa.
25.augustā plkst. 16:00
Tilžas brīvdabas estrādē Tilžas
skolu pirmklasnieku pikniks. Uz
pasākumu gaidīsim arī pirmsskolas
vecuma bērnus, ne tikai no Tilžas
pagasta.

Vīksnas pagasts

19.augustā
plkst.17:00
Vīksnas Tautas namā pilngadības
svētki 1999. gadā dzimušiem
jauniešiem
“Manas
jaunības

vasara”. Plkst.22:00 balle ar Arti
Zaharānu.

Skatāmas izstādes

-Balvu
Novada
muzejā
skatāma izstāde “Ziemeļlatgales
deķi”
un
Nellijas
Začas
knipelējumi.
-Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
balvenietes Inetas
Bordānes fotoizstāde “Izbaudiet
vasaru”.
-Balvu
Sakrālās
kultūras
centrā skatāma izstāde “Mana
Baznīca”. Izstādē piedalās Balvu
PII “Sienāzītis”, PII “Pīlādzītis”,
Balvu
pamatskola,
Bērzpils
vidusskola, Baltinavas vidusskola,
Balvu Valsts ģimnāzija, Rugāju
vidusskola, Balvu Mākslas skola,
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi. Skatāmi arī Balvu
Mākslas skolas 2.kl. audzēkņu
grafikas darbi “Mana grāmata”.
-Balvu novada pašvaldībā
skatāma daļa no Balvu Mākslas
skolas audzēkņu vasaras mācību
plenēru darbiem “Muižas un
pilis”.
-Ā.Baranovskas
doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 2.klašu audzēkņu un
skolotājas Anitas Kairišas veidotie
darbi “Krāsu ziedi”.
-SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvos
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
“Mandalas”.
-Balvu Centrālajā bibliotēkā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Daudz laimes
Dzimšanas
dienā
mana
bibliotēka! “.
-Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē un telpās skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu 2017.
gada noslēguma darbi, Balvu
Mākslas skolas audzēkņu vasaras
mācību plenēru darbi “Ziedi”,
skolotāja Līga Podkovirina, kā arī
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
tekstila darbi “Pavasaris sirdī”,
skolotāja Līga Podkovirina.
-Pie
Mākslas
skolas
ir
apskatāms vides objekts-pētījums
par Latvijas mākslinieku daiļradi
“Mākslas kubi”.
-Balvu
Novada
muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija
dziedājumi,
cilvēku
prasmes un citas vietējās vērtības.

Jawa un ČZ motociklu salidojuma “Jawa Latgalē”
dalībnieki 19. augustā viesosies Balvos
18.-20. augustā biedrība
“Latvijas
Jawa
Klubs”
organizē ikgadējo Jawa un
ČZ motociklu salidojumu.
Tradicionāli
pasākums
rotācijas kārtībā katru gadu
tiek rīkots citā Latvijas reģionā.
Šogad kārta pienākusi Latgalei.
Biedrība “Latvijas Jawa Klubs”
par pasākuma bāzes vietu
izvēlējusies
lauku
tūrisma
mītni “Rūķīši” (Rugāju pagasts,
Rugāju novads).
19. augustā no plkst.
11.00 reģiona iedzīvotājiem
būs iespēja vērot parādes
braucienu no Rugājiem uz
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Balviem (maršruts pa Balvu
pilsētu tiks precizēts un
informācija sekos!). Parādes
brauciens noslēgsies ar stundu
garu motociklu izstādi (sākums
ap plkst. 12) laukumā pie Balvu
kultūras un atpūtas centra.
Izstādes laikā skatītājiem būs
iespēja piedalīties balsojumā
un noteikt skaistāko Jawa vai
ČZ motociklu.
Pēc izstādes pasākuma
dalībnieki
nelielās
grupās
pametīs laukumu un dosies
Lubāna ezera virzienā.
Katru
gadu
pasākums
pulcina ap 130 Jawa un ČZ
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

motociklus.
Pasākums
ir
starptautisks un ik gadu
dalībnieku pulku papildina
aizvien lielāks ārzemju viesu
skaits.
Biedrība “Latvijas Jawa
Klubs”
aicina
pieteikties
un
piedalīties
pasākumā
visus kuriem ir Jawa vai ČZ
motocikls, neatkarīgi no tā, esi
vai neesi kluba biedrs.
Papildu informācija par
pasākumu:
www.facebook.com/jawa.lv/
www.jawaklubs.lv,
info@jawa.lv,
T:26113009
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Rita Šubeniece un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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