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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Aizvadīts starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls

Balvu Centrālā bibliotēka
informē, ka vasaras periodā
no 1.jūnija līdz 31.augustam
bibliotēka
sestdienās
būs
slēgta, un atvainojas lasītājiem
par sagādātajām neērtībām.

Foto: no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Par ikgadēju tradīciju Balvos
ir kļuvis starpnovadu bērnu un
jauniešu radošais festivāls, uz
kuru 30.maijā pulcējas vairāk
nekā 30 kolektīvi no Balvu,
Rugāju un Baltinavas novadiem.
Šogad pasākums noritēja
trīs daļās. Tas sākās ar festivāla
atklāšanu "Putni ir atlidojuši.
Debesis
ir
augšā"
Balvu
pilsētas estrādē, kur klātesošos
priecēja Marija Maslovska un
Viesturs Dārznieks ar dziesmu
"Zilais putniņš", skolotāja Iluta
Tihomirova, un Balvu pirmsskolas
izglītības iestāžu "Sienāzītis" un
"Pīlādzītis" bērni.
Festivāls turpinājās laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra ar koncertu "Starp
debesīm un zemi" un radošajām
darbnīcām.
Piemēram,
putnu darināšana no dabas
materiāliem, kuru vadīja Andra
Korņejeva, turpretim pie Līgas
Ikstenas un Ineses Hmaras varēja
izveidot skaistu papīra brīnumu
- spārīti, interesentus gaidīja arī
hennas zīmējumu darbnīca Intas
Ozolas vadībā un gaisa pūķu
veidošanas darbnīca Jāņa Ikstena
vadībā, bet Aigars Noviks un Ēriks
Kanaviņš demonstrēja dažādas
koka rotaļlietas un spēles,
kuras katrs varēja izmēģināt,
bet Skaidrītes Veinas vadītajā
radošajā darbnīcā tapa burvīgas
papīra magones, bet Alūksnes
zemessardzes
31.kājinieku
bataljona pārstāvji demonstrēja
ekipējumu, kurā varēja arī
ietērpties.
Koncertā priecēja Rugāju
novada dziedātāji, pedagoģe
Velga Smoļaka, kā arī dejotāji
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
jauniešu
deju
kolektīvs
"Purenīte",
vadītāja
Lūcija
Bukša, un Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
deju kolektīvs, vadītājs Agris
Veismanis, bet skaistus tērpus
rādīja Balvu pamatskolas radošais

Šogad jauninājums festivālā bija radošās darbnīcas un koncerts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Kur
priecēja arī Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Purenīte", vadītāja Lūcija Bukša.
kolektīvs
skolotājas
Žannas
Ivanova vadībā, un savu tērpu
kolekciju "Robežas nepastāv" Balvu Bērnu un jauniešu centra
Tērpu un aksesuāru darināšanas
pulciņš, skolotāja Aiga Jansone,
defilē autore Līga Moroza –
Ušacka un frizūras veidoja Inta
Ozola.
Bet vakarā visi pulcējās uz
lielkoncertu "Kopā ar putniem
debesīs" Balvu pilsētas estrādē,
kura moto bija "Visu redzēt
un zināt nekad nav par daudz,
jo, kamēr tu lido, tu dzīvo
un audz..." (N.Beļskis). Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
lielkoncerta atklāšanā teica:
"Domāju, ka bērniem šodien
ir īpašs prieks, jo ir noslēdzies
vēl viens mācību gads, un to
noslēgt ar šādu pasākumu ir
prieks un gandarījums. Tāpēc
Balvu novada domes vārdā saku
paldies ikvienam, kurš iesaistījās

šī festivāla organizēšanā, kā arī
par to čaloņu un kņadu, kas
šodien valdīja Balvu pilsētā.
Izbaudiet šo festivālu! Lai
ikvienam jauki vasaras prieki un
atpūta!"
Klātesošos
uzrunāja
arī
12.Saeimas deputāte un ģimenes
ārste Līga Kozlovska: "Putni atlido
mājās, stārķi vij ligzdas, cielaviņas
dzied pļavās un dzeņi kaļ kokos.
Bet galvenais putni atlido mājās.
Un tās ir ģimenes, kuras ir
atgriezušās no svešām zemēm.
Šodien mēs viņas godinām un
suminām, un gribam vienmēr
redzēt starp mums, arī viņu
bērnus un mūsu bērnus, un viņu
bērnu bērnus mūsu novadiem
– Balvu, Rugāju, Baltinavas - par
prieku. Lai mūsu novadi plaukst!"
L.Kozlovskas sveicienus saņēma
četras ģimenes – Harissoni,
Ločmeļi, Ķerģi un Buzijani.
Pasākumā
no
Balvu
novada
piedalījās
Balvu

Kultūras un atpūtas centra
bērnu deju kolektīvs "Balvu
vilciņš"
pirmsskolas,1.-2.kl.,3.5.klašu grupas, vadītāja Zane
Meiere, Kubulu Kultūras nama
deju kolektīvs "Cielaviņa" –
pirmsskolas
grupa,
vadītāja
Zita Kravale, Tilžas Kultūras
nama pirmsskolas un 1.-4.kl.
deju kolektīvi, vadītāja Daiga
Lukjanova, Bērzpils vidusskolas
2.-4.klašu
deju
kolektīvs,
vadītāja Daiga Griestiņa, Balvu
pamatskolas
deju
kolektīvi
"Saulstariņi" – 1.kl.,2.-3.kl.4.6.kl.grupas, vadītāja Kristīne
Jermacāne, Stacijas pamatskolas
un Kubulu Kultūras nama deju
kolektīvi "Cielaviņa" – 1.-9.
klašu grupa un jauniešu deju
kolektīvs, vadītāja Zita Kravale,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
un Balvu Valsts ģimnāzijas deju
kopa "Mazā Rika", vadītājs
Agris Veismanis, Balvu Valsts
Turpinājums 4.lpp.

Nobalso par sev tīkamāko ideju, kāds varētu izskatīties Balvu novada
logo un moto!
Lai veicinātu Balvu novada
atpazīstamību un vienotu vizuālā
tēla veidošanu, kā arī Balvu
novada iedzīvotāju piederības
sajūtu novadam, Balvu novada
pašvaldība organizēja atklātu
ideju konkursu “Par Balvu novada
logo un moto izstrādi”, kurš
noslēdzās 10.maijā.
Kopumā konkursam tika
iesniegtas 36 idejas - gan moto,
gan logo piedāvājumi, gan kopīgā,
gan
atsevišķā
piedāvājumā.
Viens no tiem tika noraidīts, jo
neatbilda konkursa nolikuma
prasībām, vienā aploksnē tika

Balvu Centrālās bibliotēkas
darba laiks vasaras periodā

ievietotas vairākas idejas, līdz
ar to tika iesniegti 27 logo un 23
moto piedāvājumi.
Tagad ikvienam Balvu novada
iedzīvotājam, un ne tikai, ir iespēja
nobalsot par sev tīkamāko ideju.
Balsošana notiks pašvaldības
Facebook profilā, kur katram
darbam tiks skaitīts, cik “Like” jeb
“Patīk” tiek nospiests. Tiem, kuri
neizmanto Facebook, tiek dota
iespēja nobalsot Balvu Centrālajā
bibliotēkā Pieaugušo lasītavā,
aizpildot anketu. Balsošana ilgs
līdz 10.jūnijam (ieskaitot).
Informācijai: Moto un logo

idejai ir jāsaskan ar Balvu novada
vīzijas pamatideju: “Balvu novadā
ir veselīga un labvēlīga dzīves
vide visu vecumu iedzīvotājiem,
tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido
savu labklājību, radoši apvienojot
dabas
kapitāla,
pierobežas,
kultūras mantojuma un jauno
tehnoloģiju sniegtās iespējas.”
Logo
risinājumam
jābūt
Balvu novadu raksturojošam,
vienkāršam, vienlaikus uzmanību
piesaistošam, vizuāli un filozofiski
viegli uztveramam, pielāgojamam
prezentācijas
materiāliem,
suvenīros, interneta vidē, savukārt

moto frāzei jāizsaka Balvu novada
iedzīvotāju kopīgā motivācija,
mērķi un vērtības un jābūt īsai,
kodolīgai, skanīgai un uzmanību
piesaistošai.
Konkursā iesniegto darbu
vērtēšana notiek divās kārtās.
Galīgais vērtējums sastāvēs no
50% žūrijas vērtējuma un 50%
sabiedrības pārstāvju balsojuma.
Konkursa naudas balvu fonds
ir EUR 300. Ja labākajam logo un
labākajam sauklim būs dažādi
autori, summa sadalīsies šādi:
EUR 150 logo idejas autoram un
EUR 150 moto idejas autoram.

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

Balvu Sporta skolas peldbaseins vasarā slēgts
Balvu
Sporta
skolas
peldbaseins vasaras periodā
no 13.jūnija līdz 10.augustam
būs slēgts.

Aicina saņemt zeķītes un
medaļas
Balvu novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa 19.maijā
organizēja
Balto
zeķīšu
svētkus, kuru laikā dāvināja
zeķītes un piemiņas medaļas
2017.gadā
Balvu
novadā
dzimušajiem bērniem. Tie, kuri
šajā pasākumā nepiedalījās,
tiek aicināti uz Dzimtsarakstu
nodaļu (Sporta iela 1, Balvi)
paņemt
dāvanas.
Tālrunis
uzziņām: 64507147.

Lauku labumu tirdziņš jau šo
sestdien
9.jūnijā Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra, notiks tradicionālais
lauku labumu tirdziņš. Aicinām
ikvienu apmeklēt tirdziņu,
lai iegādātos dažādus lauku
labumus un amatniecības
izstrādājumus no zemniekiem,
mājražotājiem
un
amatu
meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus, amatniekus un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā: rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv
vai
zvanot 26461435, 29272948.

Balvu novada pludmales
volejbola čempionāts 2018
5.jūnijā
sākās
Balvu
novada pludmales volejbola
čempionāts
2018.
Tas
turpināsies 12.jūnijā, 10., 17.,
un 31.jūlijā, kā arī 14.augustā
plkst.18:00, kad Balvos pie
Bolupes tilta gaidīs gan
spēlētājus, gan atbalstītājus.
Grupas: meistarklase, sieviešu
grupa, tautas grupa, veterānu
grupa. Labākās komandas
katrā no grupām noskaidros
21.augustā. Tālrunis uzziņām:
29336428.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Izbaudīsim vasaru!

Šoreiz es gribētu parunāt par vasaru un drošību, par ģimenes
kopā būšanu – kopības sajūtu un atbildību. Par līdzcilvēkiem, par
brīvprātīgo darbu un vienkārši – cilvēcību. Par kolektīvo atbildību –
katram redzēt plašāk un izturēties atbildīgi.
Vēl pavisam nedaudz, un būs klāt vasaras saulgrieži – laiks, kad
smaržo meijas, Jāņu zāles un pār mežu galiem vijas skanīgas dziesmas.
Mēdz sacīt, ka pēc Jāņiem vasara beidzas, taču es tā nedomāju.
Viss tikai sākas – pļavas zied, un dārzi briedina augļus, un ikvienam
ikdienas skrējiena un darbu nogurdinātajam gribas apstāties, atvilkt
elpu un veldzēties vasaras dāsnumā. Jā, vasarā vilinājumu ir daudz,
tādēļ jo īpaši svarīgi apzināties vēlmes, izvērtēt prioritātes un savietot
to visu ar savām iespējām.
Visticamāk daudzi vasarā sapņo vairāk laika pavadīt kopā ar
bērniem. Lai planšetes, datori un mobilie telefoni paliek otrajā plānā!
Pamodiniet sevī piedzīvojumu garu – dodieties kopīgos pārgājienos
vai izmetiet krietnu loku ar velosipēdiem, izbaudiet vakarus pie
ugunskura, naktis teltī un sirsnīgās sarunās līdz pat rītausmai. Pie dabas
būs brīnišķīga iespēja visiem kopā uzspēlēt bumbu un uzvārīt zivju
zupu, kuras smarža un garša jums, iespējams, atsauks atmiņā jaukus
bērnības mirkļus. Ļaujiet, lai šādas atmiņas iegūst arī jūsu bērni!
Ar savu piemēru un attieksmi rādiet savām atvasēm, cik liela
nozīme ir drošības pasākumiem, stāstiet, kā rīkoties sarežģītās
situācijās. Mēs taču zinām, ka īss neuzmanības mirklis mēdz būt
izšķirīgs, tomēr ikdienas steigā arī paši to nereti piemirstam. Statistika
ir skarba un atklāj arvien jaunus faktus par to, cik bērnu ar dažāda veida
un smaguma traumām nonāk slimnīcās. Lielākā daļa negadījumu
varētu nenotikt, ja vecāki biežāk pārrunātu drošības jautājumus, ja
bērni būtu labāk informēti un piesardzīgāki.
Nereti vasara vislielākos sarežģījumus sagādā veciem cilvēkiem, jo
īpaši tiem, kuri dzīvo vieni. Prāts zina, un acis redz neizdarītos darbus,
bet solis kļuvis tik gauss, ka visu pagūt ir teju neiespējami. Lūdzu,
palūkojieties apkārt! Varbūt māja ar vientuļo iemītnieku ir tepat līdzās,
varbūt jums ir stipras, darbīgas rokas, jaudīgs zāles pļāvējs un labas
dārza šķēres. Varbūt tas nebūt nav apgrūtinoši – reizi pa reizei palīdzēt
vecajam cilvēkam pavisam ikdienišķos darbos. Un varbūt pat ne tas
viņam ir visvairāk vajadzīgs, bet gan možs sveiciens, laipns smaids,
apjautāšanās par pašsajūtu un draudzīgs uzmundrinājums turēties,
pāris apspriestu jaunumu, kas visiem uz mēles, un droši vien arī daži
skarbi vārdi, par tiem, kuri pie varas, un jau atkal kaut ko mums visiem
svarīgu varētu izdarīt labāk, pareizāk. Arī parunāt ir svarīgi. Palīdzības
un atbalsta veidi ir tik dažādi!
No sirds vēlos pateikties Latvijas Samariešu apvienības “Atbalsts
mājās” Balvu nodaļas darbiniecēm par viņu čaklajām rokām,
labestību, veiklajām kājām, kuras izstaigā pie vientuļajiem cilvēkiem
pat tur, kur ceļu vairs lāgā nav, turklāt neskatoties uz to, vai laukā dubļi
vai sniegs līdz ceļgaliem.
Lai cik gaidīta un tīkama ir vasara, tai diemžēl ir arī kāds
blakusefekts – aktivizējas tie, kuri par kārtību, skaistumu un cieņu pret
citu darbu, šķiet, neko nav dzirdējuši. Domāju, ka mēs visi gaidām
un priecājamies, ja novadā tiek izveidots kāds jauns vides objekts,
sakopta ēka vai atpūtas vieta. Taču starp mums ir cilvēki, kuriem tik ļoti
trūkst uzmanības un ir tik zems kultūras līmenis, ka katrā ziņā jāatstāj
par sevi publiskas liecības, laužot, saskrāpējot, apzīmējot vai izdarot
citus postījumus. To redzot nolaižas rokas, tomēr nedrīkstam ļauties
izmisumam. Arī šie postītāji ir daļa no mums un atspoguļo mūsu
sabiedrības ēnas pusi. Tātad – mums vēl ir jāaug, jāattīstās un daudz
jāmācās. Piemēram, no fantastiskās Latvijas dabas, kas ar tādu spēku
un krāšņumu mūs pārsteidza šajā pavasarī, varam mācīties sīkstumu
un dāsnumu.
Lai katram no jums un mums visiem kopā vasara ir skaistiem
notikumiem bagāts laiks!

Tilžas pagastā godinās sabiedriski aktīvos iedzīvotājus
Tilžas
pagasta
pārvalde
organizē konkursu ar mērķi apzināt
un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu
konkursa nolikumā izvirzītajās
nominācijās; stimulēt ikvienu
piedalīties
pagasta
tālākajā
attīstībā; atbalstīt jaunu, progresīvu
ideju realizēšanu; godināt labākos
sava aroda, amata, radošā darba
veicējus; godināt pagasta attīstības
un pozitīvā tēla veidotājus.
Līdz
šī
gada
1.jūlijam
ikvienam pagasta iedzīvotājam,
organizācijai, darba kolektīvam,
komersantam,
biedrībai,
iestādei, iesniedzot aizpildītu
pieteikumu anketu, ir tiesības
izvirzīt pretendentus nomināciju
saņemšanai.
Nominācijas:
“Sabiedriski aktīvs cilvēks ”
– par nozīmīgiem sasniegumiem
pagasta labā un tā atpazīstamības
veicināšanā (1 nominācija);

“Aktīvs cilvēks izglītībā” - par
ieguldījumu un sasniegumiem
darbā ar izglītojamajiem, par
inovācijām izglītības procesā,
par
mūsdienīgu
izglītības
darba organizāciju un vadību (1
nominācija);
“Sabiedriski aktīvs cilvēks
kultūrā” - par radošu, aktīvu
darbību kultūras jomā, veicinot
Tilžas pagasta popularizēšanu (1
nominācija);
“Sabiedriski aktīvs cilvēks
sportā” - par sasniegumiem sportā
un sporta jomas attīstīšanu pagastā
(1 nominācija);
“Sabiedriski
aktīvs
uzņēmējs” - par ieguldījumu
pagasta
uzņēmējdarbības
attīstībā, vides sakopšanā un
videi draudzīgā saimniekošanā.
(jebkura uzņēmējdarbības joma
– lauksaimniecība, tirdzniecība,
pakalpojumu
sniegšana)
(1

nominācija);
“Godprātīgs, aktīvs cilvēks
savā amatā” - par profesionālu
un godprātīgu darbu, pildot savus
amata
pienākumus,
tādējādi
veicinot pagasta atpazīstamību,
popularitāti (1 nominācija);
“Sabiedriski aktīvs jaunietis”
– (vecumā no 15 līdz 29 gadiem)
par sasniegumiem mācībās, sportā
un ārpusklases darbā, aktīvu
dalību Tilžas pagasta pasākumos,
brīvprātīgo darbu, kā arī dalību
citās ārpus novada aktivitātēs,
pārstāvot Tilžas pagastu (1
nominācija);
“Sabiedriski aktīva ģimene” –
par ģimenisko vērtību stiprināšanu
un popularizēšanu sabiedrībā (1
nominācija).
Konkursa nolikuma un anketa
atrodami Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātēs kultūrā.

Mūsu lepnums - Balvu Kultūras un atpūtas centra pūtēju
orķestris „Balvi”
2.jūnijā Rīgā, Lielajā Ģildē,
notika XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku pūtēju orķestru
finālkonkurss, uz kuru tika izvirzīts
arī Balvu Kultūras un atpūtas
centra pūtēju orķestris "Balvi".
Konkursu
vērtēja
žūrija
5
cilvēku
sastāvā,
tostarp
pārstāvji no Somijas, Lietuvas un
Slovākijas.
Balvu Kultūras un atpūtas
centra pūtēju orķestris "Balvi",
piedaloties IV-augstākās grūtības
pakāpes grupā, ieguva I vietu
ar augstāko punktu skaitu savā

grupā (93.85 punkti), kas ir trešais
augstākais rezultāts kopumā,
ieskaitot V grupu, jo Latvijas
pūtēju orķestri dalās piecās
grūtības pakāpēs:
I grupa - viszemākās grūtības
pakāpe; II grupa - zemākās
grūtības pakāpe; III grupa vidējās grūtības pakāpe; IV grupa
- augstākās grūtības pakāpe; V
grupa - visaugstākās grūtības
pakāpe.
Priecājamies un lepojamies
ar Balvu Kultūras un atpūtas
centra pūtēju orķestri "Balvi" un

tā vadītāju Egonu Salmani!
Pūtēju orķestra sniegumu
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos varēs
dzirdēt 3.jūlijā plkst.19:00 Lielajā
ģildē Pūtēju orķestru latviešu
mūzikas koncertā "Pieskāriens
laikam" (biļetes izpārdotas),
4.jūlijā plkst.19:00 Svētā Jēkaba
katedrālē (ieeja – bezmaksas) un
6.jūlijā no plkst.17:00 Esplanādē
Pūtēju orķestru dižkoncertā
(ieeja – bezmaksas).

“BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ.Nr.90009115622,
izsludina atklātu konkursu uz uzņēmējdarbības atbalsta
speciālista amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):
• akadēmiskā izglītība vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā
izglītība;
• darba
pieredze
uzņēmējdarbības jomā vismaz
2 gadi;
• vēlama darba pieredze projektu izstrādē un vadībā;
• valsts
valodas
zināšanas
augstākajā līmenī atbilstoši
Valsts
valodas
likuma
prasībām;
• angļu
valodas
zināšanas
profesionālajai
darbībai
nepieciešamajā apjomā;
• labas
komunikācijas
un
sadarbības prasmes;
• prasme plānot un patstāvīgi
organizēt darbu;
• iemaņas lietvedībā;
• ir transportlīdzekļa vadītāja
apliecība (B kategorija).

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
šādi dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīves un darba gaitu apraksts
(CV);
• izglītību
un
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts
valodas
prasmes
apliecinošu dokumentu (ja
nepieciešams) kopijas;
• transportlīdzekļa
vadītāja
apliecības kopija;
• citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto
prasību izpildi;
• pretendenta sagatavota koncepcija
uzņēmējdarbības
un tūrisma jomas attīstības
veicināšanai (līdz 2 A4 formāta
lapām datorrakstā).
Ar

konkursa

nolikumu

var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv. Dokumenti amata
pretendentiem
jāiesniedz
līdz
2018.gada
15.jūnija
plkst.15.00
slēgtā
aploksnē,
uz kuras norāda “Konkursam
uz uzņēmējdarbības atbalsta
speciālista amatu”. Dokumentus
var iesniegt personīgi Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā, 28.kabinetā) vai
sūtot pa pastu, vai elektroniski uz
pašvaldības oficiālo e-pasta adresi
dome@balvi.lv (parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu), attiecīgi
norādot, ka tas ir pieteikums
“Konkursam uz uzņēmējdarbības
atbalsta speciālista amatu”. Tālruņi
uzziņām par konkursa nolikumu
64522468 vai 26196412.

Piedalies Latvijas simtgades spēlē un pārbaudi savas zināšanas par Latviju!
Ar saukli “Izzini Latviju!”
aicinām
pieteikt
dalību
izklaidējošai
komandu
erudīcijas
spēlei
“PRĀTA
SPĒLES: SIMTGADES KAUSS”,
kas notiks Balvu novada Kubulu
pagasta kultūras namā 28.jūlijā
plkst.12:00.
PRĀTA SPĒLES: SIMTGADES
KAUSS ir dāvana Latvijai 100
gadu svinības, kas aicina Tevi

piedalīties, pārbaudīt sevi un
uzzināt ko jaunu par Latviju
mūsu valsts svētku gadā. Dalība
bez maksas. Turnīrs norisinās
visa gada garumā ar 20 spēles
posmiem visā Latvijā: Latgalē,
Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un
Rīgā un lielo FINĀLU rudenī.
PRĀTA SPĒLES ir lieliska
iespēja interesanti un aizraujoši
pavadīt laiku un kopā ar saviem

draugiem, kolēģiem vai ģimeni,
uzzināt daudz ko jaunu par
Latviju. Tā nav orientēta uz
profesionāļiem, bet paredzēta
ikvienam, lai bagātinātos un
labi pavadītu laiku. Piedalīties
spēlē var jebkurš interesents
individuāli
vai
izveidojot
komandu četru līdz sešu cilvēku
sastāvā – svarīgi, lai komandā
būtu vismaz viena pilngadīga

persona. Lai pieteiktu savu
dalību, jāaizpilda reģistrācijas
anketa vietnē lv100.prataspeles.
lv izvēloties attiecīgo pilsētu.
Spēles noteikumi paredz
iespēju pieteikties ikvienam
interesentam,
kurš
vēlas
pārbaudīt savas zināšanas par
Latvijai aktuālām tēmām, kā arī
uzzināt daudz jauna par Latviju,
turklāt laimēt dažādas balvas.
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Katrā pilsētā tiks noskaidrotas
5 zinošākās komandas, kuras
tiksies novada finālā ar sava
novada
citām
labākajām
komandām, lai tālāk lielajā finālā
noskaidrotu Simtgades kausa
ieguvēju. Dalība bez maksas.
Organizē biedrība PRĀTA
SPĒLES sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību.
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Skolēni eksperimentē

Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu

Foto no IKS pārvaldes arhīva.
Eksperimentos piedalījās arī skolēni.
patika šī netradicionālā ķīmijas,
fizikas un elektronikas apgūšana.
M. Gulbis uzsvēra: “Katram ir
izvēle – nemācīties dabaszinātņu
priekšmetus un visu mūžu brīnīties
par nezināmām lietām, vai arī,
ar interesi apgūstot šos mācību
priekšmetus, pašam kļūt par

brīnumu radītāju”.
Paldies Mārtiņam par atraktīvu
un ļoti izzinošu nodarbību
vadīšanu!

Tilžā biedrība “nextHorizont”
īstenojusi
projektu
Nr.17-07AL19-A019.2206-000009 “Lauku
kultūras centrs – iedzīvotāju
pašapziņas celšanas pamats”.
Kopējās
projekta
izmaksas:
EUR 2808,00, no kurām 90% ELFLA finansējums, 10%- Balvu
pašvaldības līdzfinansējums.
Par piešķirto finansējumu
iegādātas
digitālās
klavieres,
portatīvais dators un projektors.
Ikdienā pamatlīdzekļi atrodas
Tilžas Kultūras namā un tos
izmanto amatiermākslas kolektīvi
un kultūras pasākumu organizatore
savā darbā.
Projekta pieteikums sagatavots
un atbalstīts vietējās rīcības
grupas biedrības “Balvu rajona

Lidija Ločmele
Balvu novada IKS pārvaldes
pedagogs- karjeras konsultante

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.

partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās
attīstības
stratēģijas
2015.—2020. gadam izsludinātajā
projektu pieteikumu iesniegšanas
1. Rīcība 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotāj
iem ietvaros.
Projekta mērķis: Paaugstināt
Tilžas
Kultūras
nama
un
Kultūrizpētes centra darbības
kapacitāti, dažādojot iedzīvotājiem
kvalitatīvu izzinošo, informatīvo,
kultūras pakalpojumu klāstu un
modernizējot
amatiermākslas
kolektīvu koncertnumurus.
Daiga Lukjanova
Tilžas pagasta kultūras darba
organizatore

Foto autore Daiga Lukjanova.

14. un 17. maijā projekta
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs” ietvaros notika karjeras
atbalsta
pasākums
“Profesiju
laboratorija”. Piecdesmit septiņi
Stacijas pamatskolas un Vīksnas
filiāles
4.-9.klašu
skolēni,
sešdesmit Bērzpils vidusskolas
un Krišjāņu filiāles 4.-12.klašu
skolēni, sešdesmit Baltinavas
vidusskolas 7.-12.klašu skolēni,
trīsdesmit Tilžas vidusskolas 8.12.klašu skolēni un trīsdesmit
Tilžas
internātpamatskolas
6.-9.klašu
skolēni
tikās
ar
SIA
“Laboratorium”
pārstāvi
Mārtiņu Gulbi, kura uzdevums
bija iepazīstināt skolēnus ar
dabaszinātņu jomas profesijām,
to priekšrocībām darba tirgū, kā
arī nepieciešamajām zināšanām,
prasmēm un apgūstamo izglītību.
Tās bija netradicionālas mācību
stundas - nodarbības, kurās skolēni
iejutās zinātnieka, būvinženiera,
laboratorijas vadītāja, elektriķa,
celtnieka,
filmu
industrijas
darbinieka lomās un veica
būvniecības uzņēmuma materiālu,
farmācijas zāļu testēšanu, pārtikas
kvalitātes noteikšanu, kosmosa
materiālu izpēti, elektroierīču
testēšanu, kā arī piedalījās filmu
industrijas specefektu radīšanā.
Nodarbību laikā, lai arī cik vizuāli
apbrīnojami bija eksperimentu
rezultāti, M. Gulbis akcentēja
drošības aspektus. Skolēniem ļoti

3.

Projekta ietvaros iegādātas digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors.

Erasmus + projekta koordinatoru trešā starpvalstu Biedrība “Moto klubs Spieķi Vējā”
sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību
tikšanās Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā
2016.gada 1.septembrī Balvu
Valsts ģimnāzijā tika uzsākts
Starptautiskais
starpskolu
stratēģiskās partnerības projekts
Erasmus+ KA2 “Effective Methods for
Strengthening the Learning Process
in Teaching Science”. Projekta
mērķis - veidot administrācijas,
skolotāju un skolēnu komandu, lai
nākotnē veicinātu izmaiņas, mācot
dabaszinības un matemātiku.
Komandas darbs ir balstīts uz
aktīvu mācīšanos, izmantojot
daudzveidīgas metodes, apgūstot
dabaszinības un kritisko domāšanu
caur kultūras un tuvākās apkārtnes
prizmu,
uzlabojot
valodas
prasmes, veidojot daudzvalodīgu
mācību procesu un ieviešot
inovatīvas mācību metodes. Divu
gadu garumā minētajā projektā
sadarbojās Latvijas, Itālijas, Turcijas,
Lietuvas un Portugāles skolotāji un
skolēni, lai kopā mācītos, darbotos,
dalītos savā labajā praksē Eiropā. Šī
gada 31.augustā projekts noslēgsies.
Tāpēc, lai izvērtētu tā rezultātus,
laikā no 14. līdz 16. maijam Balvos,
Balvu Valsts ģimnāzijā, notika
trešā starpvalstu sanāksme, kurā
piedalījās trīspadsmit partnerības
skolu
koordinatori,
skolotāji,
direktori un vietnieki.
Sanāksmes mērķis bija izvērtēt
projekta rezultātus, atskatīties uz
paveikto savā skolā, izanalizēt
aktivitātes, kas notika projekta
laikā, vienoties par noslēguma
atskaites paraugu, kura tiks
iesniegta valsts nacionālajām
aģentūrām. Sanāksmes laikā tika
apspriestas
dažādas
projekta
izplatīšanas iespējas savā, kā arī
citās Eiropas Savienības valstīs.
Koordinatori sniedza informāciju
par projekta pozitīvo ietekmi

uz skolotājiem, skolēniem un
vecākiem. Notika darbs pie
projekta rezultātiem: mājaslapas,
e-grāmatas
noformējuma
un
satura, videosižeta par projekta
gaitu un skolēnu anketēšanas
rezultātiem. Sekot projekta gaitai
un aktivitātēm, kā arī apskatīties
projekta rezultātus var projekta
mājas lapā: https://smileserasmus.
wixsite.com/smiles.
Apliecinot latviešu viesmīlību,
13.maijā sanāksmes dalībnieki tika
sagaidīti Rīgā un patīkami pārsteigti
ar zirgu izjādi Gulbenes novada
“Purenēs”, kur guva iespēju baudīt
Latvijas dabu, atrodoties tālu prom
no pilsētām, zirga mugurā apskatot
burvīgās lauku ainavas, plašos
laukus, mežus un mazos lauku
celiņus.
Pirmdienas rītā (14.05.) projekta
dalībnieki skolā tika sagaidīti ar
muzikālu sveicienu un skolas
direktores Ineses Paideres uzrunu,
stāstījumu par skolu un videofilmu
par Latviju. Pēcpusdienā notika
izzinoša ekskursija Alūksnē gida
pavadībā, brauciens ar plostu pa
Alūksnes ezeru, tika apmeklēts
dabas muzejs “Vides labirinti”,
Stāmerienas pils un Stāmerienas
Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo
baznīca.
Otrdienas
(15.05.)
rītā
sanāksmes dalībnieki devās uz
novada domi vizītē pie Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja Aigara Pušpura.
Vizītes laikā dalībnieki tika

iepazīstināti ar Balvu novadu. Pēc
tam sekoja ekskursija uz blakus
novadiem, tika apskatīta Latvijas
vecākā pilsēta Ludza, kā arī Rēzekne
un Aglona. Aglonā tika apmeklēts
Maizes muzejs, kur dalībniekus
iespaidoja stāstījums par maizes
vēsturi, uzturvērtību, rudzu maizes
gatavošanu pēc sentēvu metodēm,
maizes degustācija, zāļu tēja ar
medu.
Trešdien (16.05.) Balvu Valsts
ģimnāzijas skolēni iepriecināja
ar
saviem
priekšnesumiem
noslēguma koncertā. Ar mūsdienu
dejām uzstājās grupas “Terpsihora”
un “Di-dancers” dejotāji, kā arī
tautu deju kolektīvs “Purenīte”,
ar dziesmām priecēja skolas
ansamblis un koris. Koncerta
noslēgumā
deju
kolektīvs
“Purenīte” iemācīja sanāksmes
dalībniekiem deju “Cūka driķos”.
Apzinoties, ka tā bija pēdējā
tikšanās projekta laikā, ārkārtīgi
grūti bija atvadīties no projekta
dalībniekiem, jo šo divu gadu laikā
bijām kā viena liela, draudzīga
ģimene. Milzīgs paldies visiem
projektā iesaistītajiem skolotājiem,
skolēniem,
vecākiem,
skolas
vadībai par ieguldīto darbu, lai
sasniegtu projekta mērķus un
īstenotu uzdevumus. Īpašu paldies
gribas teikt skolas direktorei Inesei
Paiderei, kura bija šī projekta
iniciatore un atbalstītāja.
Irīna Krivošejeva
projekta koordinatore

īsteno projektu “BMX trases un disku
golfa laukuma izveidošana Balvos”

Droši vien jau daudzi būs
ievērojuši, ka iepretim DUS “Virši
– A” esošajā parkā notiek rosība, jo
tiek veidots disku golfa laukums,
kas tiek īstenots Lauku atbalsta
dienesta projekta ietvaros un
kuru realizē biedrība - moto klubs
“Spieķi Vējā” sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību.
Projektā
paredzētās
aktivitātes bija plānots īstenot
jau pagājušogad, taču lietainās
vasaras dēļ, tas nebija iespējams.
Šobrīd laika apstākļi ir ideāli,
lai ierīkotu disku golfa laukumu
Partizānu ielā 2a, Balvos. Darbus
veic Igaunijas firma “DiscSport
LLC”.
Paralēli tiks ierīkota arī BMX
trase. Balvu novada pašvaldība ir
uzrunājusi biedrību un lūgusi rast
tai iespēju īstenoto projektu “BMX
trases un disku golfa laukuma
izveidošana Balvos” papildināt,
jo pašvaldība plāno BMX trasi
pilnveidot. Idejas realizācijas
rezultātā BMX trase kļūs saistoša
daudz
plašākam
novada
iedzīvotāju lokam – ģimenēm ar
maziem bērniem, kā arī vecākiem
cilvēkiem.
Biedrība pašvaldības ideju
atbalsta un, saistībā ar minēto,
ir lūgusi Lauku atbalsta dienestu
atļaut veikt grozījumus projektā.
Projekta mērķis ir veicināt
iedzīvotāju
iesaistīšanos
sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs,
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kuras
veicina
veselīgu
un
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu
un jaunu zināšanu un prasmju
apgūšanu, izveidojot BMX trasi
novada jauniešu aktīvās atpūtas
pilnveidošanai un ierīkojot disku
golfa laukumu, kas būs pieejams
visiem novada iedzīvotājiem un
viesiem.
Šo projektu kopumā paredzēts
īstenot līdz šī gada beigām.
Savukārt disku golfa laukums taps
jau līdz 29.jūnijam.
Lauku
atbalsta
dienests
2017. gada sākumā apstiprināja
biedrības - moto kluba “Spieķi
Vējā” projekta iesniegumu Nr.1607-AL19-A019.2206-00001
“BMX trases un disku golfa
laukuma izveidošana Balvos”,
kas
tika
iesniegts
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros.
Foto no disku golfa laukuma
izveidošanas Balvos var apskatīties
Igaunijas firmas “DiscSport LLC”
Facebook profilā.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājs
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ģimnāzijas jauktais koris, vadītāja
Aija Nagle, Balvu pamatskolas
2.-6.klašu koris, vadītāja Gunta
Ripa, Tilžas vidusskolas 1.-4. un
5.-9.klašu kori, vadītāja Linda
Vītola,
Bērzpils
vidusskolas
vokālais ansamblis, vadītāja
Daiga
Griestiņa,
Stacijas
pamatskolas vokālais ansamblis,
vadītāja Viktorija Kokoreviča,
Deju
studija
"Terpsihora",
vadītāja Līga Moroza – Ušacka,
Balvu Bērnu un jauniešu centra
Deju studija "Di Dancers",
vadītājas Dita Nipere un Alīna
Saveļjeva, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
interešu
izglītības
pulciņš
"Variācijas",
vadītāja
Aiga
Jansone, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
interešu
izglītības
pulciņš
"Cepurnieks" un topošās tērpu
stila speciālistes, vadītāja Anita
Matule – Bordāne.
No Rugāju novada - Rugāju
novada vidusskolas 2.-4.klašu un
jauniešu deju kolektīvi, vadītāja
Astrīda Circene, Rugāju novada
vidusskolas 1.-4.klašu koris un
vokālais ansamblis "Pustonis",
vadītāja Velga Smoļaka, Eglaines
pamatskolas vokālais ansamblis,
vadītāja Aija Ikstena.
No Baltinavas novada Baltinavas vidusskolas meiteņu

koris, vadītāja Aija Nagle.
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
festivāla noslēgumā teica: "Šī
diena bija ļoti radoša, un tāds ir
arī šis festivāls. Šodien redzētais
ir tikai daļa no aizgājušajā mācību
gadā paveiktā!" un sumināja
ikvienu kolektīva vadītāju, kā arī
pasniedza PII "Sienāzītis" mūzikas
skolotājai Ilutai Tihomirovai
Balvu
novada
pašvaldības
Pateicības rakstu par ieguldīto
darbu bērnu muzikālo prasmju
izkopšanā, sasniegumiem vokālo
talantu
konkursā
„Dziesmu
karuselis” un Balvu novada vārda
popularizēšanu.
Lielkoncertu vadīja Linda
Čevere un Elvis Garais, kuru
tērpu autores ir Anita Matule –
Bordāne un Aiga Jansone, bet
scenārija autore un režisore Ilga
Oplucāne.
Šo festivālu organizēja Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde
sadarbībā ar Balvu Bērnu un
jauniešu centru, Balvu Mākslas
skolu, Balvu Novada muzeju un
Balvu Kultūras un atpūtas centru.
"Lai visiem šī vasara ir saulaina
un labiem notikumiem pilna, un
uztikšanos nākamajā pavasarī! "
I.Kaļva.

Lepojamies ar mazajiem balveniešiem
sakām paldies visiem un ikvienam,
kurš veltīja laiku, lai ieietu
mājaslapā www.retv.lv un nobalsotu
par mazajiem konkursantiem! Un
lūk, rezultāts!
Vokālā konkursa “Dziesmu
karuselis” mērķis bija atklāt jaunus
un talantīgus, daudzsološus jaunos
izpildītājus no visas Latvijas,
veicinot vokālo un māksliniecisko
spēju attīstību estrādes žanrā.
Priecājamies par ikvienu, kurš
ar savu pozitīvo veikumu nes
novada vārdu!

Foto autrore Sintija Bula.

Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes “Sienāzītis” audzēkņi un
Balvu Kultūras un atpūtas centra
bērnu vokālās studijas “Notiņas”
dalībnieki - Marija Maslovska
un Viesturs Dārznieks (vokālā
pedagoģe
Iluta
Tihomirova)
piedalījās RE:TV vokālo talantu
konkursā “Dziesmu karuselis” un
ieguva 1.vietu savā vecuma grupā.
Lai nokļūtu finālā, kurš tika
rādīts RE:TV kanālā 27.maijā
plkst.19:30, bija jāiesaistās arī
pārējiem, aktīvi balsojot, tāpēc

Mazie konkursanti kopā ar vokālo pedagoģi Ilutu Tihomirovu.

Apbalvo video
dalībniekus

konkursa

“2050.gada

Latvijas Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes (VP LRP) Balvu
iecirknis sadarbībā ar VP LRP Balvu
iecirkņa apkalpojamās teritorijas
novadu pašvaldībām rīkoja video
konkursu bērniem un jauniešiem
līdz 19 gadu vecumam ar mērķi
popularizēt Valsts policijas darbu,
sekmēt jauniešu interesi par Valsts
policiju un tās darbības mērķiem
un principiem, kas vērsti uz
sabiedrību, lai nodrošinātu valstī
sabiedrisko mieru un kārtību,
aizsargātu
personu
dzīvību,
veselību, drošību, audzinātu
likumpaklausīgus iedzīvotājus.
Konkursā no Balvu novada
piedalījās Balvu Mākslas skolas
un Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles audzēkņi, kuri paši bija
izveidojuši video, kurā atainoja,
kāds pēc viņu domām izskatīsies
policists 2050.gadā.
Doties apsveikt video autorus
maija mēnesī devās gan novada
domes, gan VP LRP Balvu iecirkņa
pārstāvji.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs, viesojoties Vīksnas filiālē,
teica: “Prieks, ka Vīksnas skola
piedalījās konkursā. Novēlu, lai
jums vēl daudz skaistu ideju, un
piedalieties konkursos, tā biežāk
jūs varēsiet novērtēt savas spējas!
Malači!”
Tajā pašā laikā VP LRP Balvu
iecirkņa
Kārtības
policijas
priekšnieks
Modris
Zaķis
klātesošajiem atzinās, ka pats
šajā skolā mācījies, un ļoti labi
mācījies, piedalījies olimpiādēs,
bet tagad ieguvis labu izglītību un
kļuvis par policistu, un par to ir
pateicīgs savai skolai.
VP LRP Balvu iecirkņa
inspektore
Līga
Aleksejeva
pasniedza Valsts policijas un
Balvu
novada
pašvaldības
sarūpētās
balvas
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiāles
komandai “Atbildīgie draiskuļi”-

Karīnai
Vinogradovai,
Ditai
Dimitrijevai, Stefanam un Valērijai
Komoroviem,
viņu
palīgiem
Mārtiņam Voicišam, Ņikitam
Kromorenko un Aleksandrai
Komarovai un skolotājai Anitai
Žigalovai.
Balvu Mākslas skolā kopā ar
VP LRP Balvu iecirkņa pārstāvjiem
devās Balvu novada domes
deputāte un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva, kura pirms konkursa
dalībnieku apbalvošanas uzdeva
jautājumu visiem klātesošajiem:
“Parēķiniet, cik katram no mums
būs gadu 2050.gadā!” Uz ko
Modris Zaķis atbildēja: “Vienalga,
cik katrs no mums tajā laikā būtu
vecs, bet svarīgi, lai jūs paliktu
Balvos, lai kāds kļūtu arī par
policistu!”, un Inta Kaļva turpināja:
“Galvenais, lai mēs vienmēr varētu
pasmaidīt policistam, lai nekad
nebūtu no tiem bail. Un jābaidās
nav tad, ja esi likumpaklausīgs
iedzīvotājs!”
Video konkursa dalībniekiem
– Letīcijai Grīslei, Danutai
Kokorevičai, Denijai Sirmajai,
Martai Felicitai Sņegovai un

policists”

skolotājai Skaidrītei Bankovai tika
pasniegtas vērtīgas un noderīgas
balvas, ko sarūpēja Balvu novada
pašvaldība un VP LRP Balvu
iecirkņa pārstāvji, piemēram,
pildspalvas, zīmuļus, pierakstu
klades un atstarojošas sporta
tērpa somas ar Valsts policijas
simboliku un “Wake Up” dāvanu
karti, ko varēs iztērēt pēc saviem
ieskatiem vasaras sezonā.
Konkursa ietvaros 6.aprīlī
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
notika arī tikšanās ar multimediju
producenti – topošo režisori
Laumu Ozolu, kura pagājušajā
gadā uzņēma un publicēja
savu pirmo dokumentālo filmu
“Dzimuši
Gulbenē.
Radīti
skatuvei.”
Balvu novada pašvaldības un
VP LRP Balvu iecirkņa pārstāvji
saka paldies visiem konkursa
dalībniekiem! Un aicina arī citus
iesaistīties šādos konkursos!
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Turpinājums no 1.lpp.

Konkursa organizatori kopā ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
aktīvajiem bērniem.

Muzeju nakts Balvos
Maija
beigās
norisinājās
Eiropas Muzeju nakts. Muzeju
nakts atklāšanas laikā skatītājus ar
savām dejām priecēja deju studija
"Terpsihora''. Apskatot akcijas
"Mans Lācītis vēsturei'' izstādi,
varēja kavēties atmiņās par
bērnību, mikrofonā nodziedāt
mīļāko bērnības dziesmiņu, kuras
pavadījumu uz ģitāras palīdzēja
radīt Astra Ločmele Ambarova.
Balvu Novada Dzimtsarakstu
nodaļas arhīviste Inese Zaikovska
pastāstīja par dzimtas koku
veidošanu. Doties ekskursijā pa
naksnīgo Balvu pilsētu varēja
kopā ar Dzintaru Putniņu, bet
parādīt savas mākslinieciskās
dotības - darbojoties biedrības
"Radošās
idejas''
radošajā
darbnīcā "Ziemeļlatgales krāsu
raksti''. Muzeja izstāžu zālē tika
piedāvāta iespēja baudīt prāvesta
- koktēlnieka Antona Rimoviča
kokgriezumu izstādi "Antons
Rimovičs. Dievam un Cilvēkam."
īpašā apgaismojumā. Muzeju
nakts ietvaros bija iespēja arī
apmeklēt Balvu Valsts ģimnāzijas
muzeju, Ērika Kanaviņa Seno
amatu darbnīcu un izbaudīt
braucienu pa Balvu ezeru ar
plostu "Vilnītis'', sekot līdzi

muzeja ēkas fasādes izmaiņām
pateicoties
Māra
Lāpāna
izveidotajam gaismas šovam.
Kopumā Balvu Novada muzeju
apmeklēja 746 apmeklētāji no
dažādiem Latvijas novadiem.
Paldies par sadarbību un atbalstu
deju studijai "Terpsihora'', Inesei
Zaikovskai, Dzintaram Putniņam,
Mārim Lāpānam, Balvu Mākslas
skolai,
biedrībai
"Radošās

idejas'', Ērikam Kanaviņam, Balvu
Valsts
ģimnāzijas
muzejam,
Kristīnei Ingai Lipskai, Ričardam
Ambarovam un visiem, kas
uzticējuši mums savus lācīšus!
Muzeja pagrabiņā joprojām
skatāma izstāde “Mans lācītis
vēsturei”.
Iveta Supe
Balvu Novada muzeja vadītāja

Foto autore Dace Teilāne.

4.

Deju studijas “Terpsihora” mazie dalībnieki iepriecināja apmeklētājus ar
skaistu deju.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 7.jūnijs
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pie Ičas'', Bērzpils Saietu nama
krēsls tika izpušķots pavasara
noskaņās, bet folkloras kopas un
vokālā ansambļa krēsla tēma ''Pavasarīgās notis'', un SIA ''Rūtas
LB'' meiteņu noformētajā krēslā
dominēja tirdzniecības tēma.
Sestdien svētki sākās ar
Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītājas Birutas Bogdanes uzrunu,
vēlot bērzpiliešiem un ciemiņiem
piedalīties
svētku
aktivitātēs,
piemēram, apmeklēt mājražotāju
tirdziņu, kurā piedalījās maizes
cepēja Aina Zvejniece, siera
sējēja Iveta Raciborska, ar garšīgu
mājas alu - Andris Ikstens.
Tirgus laukumā garšīgi smaržoja
zemnieku saimniecības ''Dižarāji''
produkcija, ko laipni piedāvāja
Ilona Seņka. Savukārt katrā svētku
tirdziņā neiztrūkstošs dalībnieks
ir Jāzeps Gudakovskis, piedāvājot
apmeklētājiem gan pašdarinātus
grozus, gan virves, bet Andris Vilciņš

Foto autors Dāvis Rakstiņš.

Jau piekto gadu maija trešajā
sestdienā, šogad, 19.maijā, Bērzpilī
norisinājās pagasta svētki. Lai gan
svētku rīts bija vējains, garastāvoklis
svētku dalībniekiem - možs.
Jau
18.maijā
pagasta
iestādes, pašdarbības kolektīvi
un citi interesenti tikai aicināti
piedalīties
akcijā
''Veidosim
svētku
noformējumu
kopā''.
Kā noformējuma elements tika
izmantots krēsls, kuru vajadzēja
izpušķot ar materiāliem pēc brīvas
izvēles. Ļoti oriģināli izdomāts
bija Bērzpils pasta meiteņu Olitas
Odumiņas un Ilutas Pugačes krēslu
noformējums - ''Ēvalda un Regīnas
sveiciens Bērzpils pagasta svētkos''.
Bērzpils vidusskola bija izveidojusi
gan noformējumu par skolas
tēmu, ko izvietoja blakus skolai,
gan arī ziedu un tauriņu krēslu
pļaviņā pie estrādes. Turpretim
Bērzpils pagasta pārvaldes krēsla
noformējuma tēma - ''Saullēkts

Spēka biezputras meistari.

- pašgatavotus ogu kombainus.
Daudzi tirdziņa apmeklētāji mājup
devās arī ar ziedu, tomātu stādiem.
Paldies pagasta mājražotājiem par
atsaucību un dalību tirdziņā!
Tirgu ieskandināja Bērzpils
pagasta deju kopa ''Asjate'', ko
vada Iveta Tiltiņa, kā arī dramatiskā
kolektīva dalībnieces Liāna Kubaka
un Zigrīda Kubaka, kas iejutās
Mildiņas un Skaidrītes lomās. Viņas
ikvienu svētku dalībnieku aicināja
piedalīties svētku norisēs.
Šogad jauninājums pagasta
svētkos bija mazo mīļdzīvnieku
parāde, kurā piedalījās astoņi
mīļdzīvnieki - suņi. Notika arī
balsošana par savu simpātiju, un
uzvarēja Leldes Kubakas sunītis
Reksis. Šo parādi organizēja
Olita Odumiņa ar savu ģimeni.
Paldies visiem, kas atsaucās Olitas
aicinājumam
piedalīties
šajā
norisē.
Netradicionālās sporta spēles
apmeklēja ap 60 dalībniekiem gan lieli, gan mazi. Paldies Jānim
Rakstiņam un viņa lieliskajai
tiesnešu
komandai:
Arnitai,
Mairitai, Evijai, Andrim un Matīsam.
Pēc sporta aktivitātēm visi tika
cienāti ar spēka biezputru. Pavāru
lomās iejutās Kārlis, Andris, Jānis,
Ilga un Lāsma.
Pagasta
svētku
laikā
bērzpiliešiem un ciemiņiem bija
iespēja doties Lubāna mitrāja
izpētes pārgājienā ''Iepazīsim,
lai nosargātu'', kas norisinājās ar
Latvijas vides aizsardzības fonda
un Dabas aizsardzības pārvaldes
atbalstu, jo gājiena gide bija zinošā
pārvaldes
speciāliste
Reģīna

Foto autors Dāvis Rakstiņš.

Aizvadīti Bērzpils pagasta svētki

Mazo mīļdzīvnieku dalībnieci izjautā svētku vadītājas
Skaidrīte.

Mildiņa un

Indriķe. Pārgājiena dalībniekiem
palaimējās redzēt pat peldošu alni
Vecupītes ūdeņos, bet noslēgumā
dalībnieki tika paēdināti ar garšīgu
biezputru, ko sarūpēja SIA ''Rūtas
LB''.
Dalībnieki rakstīja arī dzeju
- veltījumu Ičai un fotografējās
bērzu alejā pie Ičas ūdeņiem.
Emocionāli jauks izskanēja
arī svētku koncerts, kurā dziedāja
Santa
Kasparsone
un
Gita
Dukaļska.
Svētku
noslēgumā
–
zaļumballe! Uz lustīgu dancošanu
visus aicināja Lauris Neilands,
bet Bērzpils pagasta svētku
kulminācija bija pusnaktī, kad
debesis izgaismoja skaists salūts.
Paldies visiem, kas palīdzēja
organizēt Bērzpils pagasta svētkus:
pagasta pārvaldes darbiniekiem,
Olitai Odumiņai ar ģimeni, Ilonai

Gruševai un Dainim Rakstiņam,
deju kopai ''Asjate'', dramatiskā
kolektīva
dalībniecēm
Liānai
Kubakai un Zigrīdai Kubakai.
Par
skaisto
svētku
noformējumu krēsliem - Bērzpils
pagasta pārvaldes meitenēm,
Bērzpils
vidusskolai,
Bērzpils
pasta nodaļai, SIA ''Rūtas LB''
kolektīvam, folkloras kopai un
vokālajam ansamblim, saieta nama
kolektīvam.
Paldies arī Bērzpils pagasta
sieviešu biedrībai ''Dzērvenīte'',
kura ar Leader projektā iegādāto
aparatūru piedalījās tirdziņa, mazo
mīļdzīvnieku parādes un svētku
koncerta apskaņošanā.

Elvim Circenim (Baltinavas mūzikas
un mākslas skola, skolotāja Sandra
Bukša), 2.vieta Evelīnai Bulei (Balvu
Mākslas skola, skolotāja Anita
Kairiša) 3.vieta Anetei Zakarītei
(Balvu Mākslas skola, skolotāja
Anita Kairiša) un Gabrielai Lailai
Aleksejevai (Balvu Mākslas skola,
skolotāja Anita Kairiša); vecuma
grupā 16-18 gadi: 1.vieta Lindai
Čeverei (Balvu Valsts ģimnāzija,
skolotāja Daiga Zvirbule), 2.vieta
Agnesei Ikstenai (Rugāju novada
vidusskola,
skolotāja
Iveta
Arelkeviča), 3.vieta Gunai Apšai
(Balvu Valsts ģimnāzija, skolotāja
Daiga Zvirbule). Atzinības saņēma
Rugāju
novada
vidusskolas
skolnieces
Amanda
Tāraude
un Eva Spriņģe (skolotāja Iveta
Arelkeviča).
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,

iesaistoties konkursa tapšanā un
darbu vērtēšanā, guvusi atziņu, ko
pauda savā uzrunā: “Bērni, ejiet
pasaulē, brauciet uz tālām zemēm,
mācieties, gūstiet pieredzi, bet
vienmēr atceraties, ka jums ir sava
zeme – Latvija un, ka nekur nav tik
labi kā mājās.
Visiem konkursa dalībniekiem,
pedagogiem, vecākiem, - tiem
galvenajiem varoņiem, vēlu, lai
Dievs sargā mūs visus, lai mēs šeit,
Balvu novadā, ik dienu saskatām
varoņus. Un vēl es šodien gribētu
vēlēt, lai visiem ir jaunas idejas, lai
skaists pavasaris, burvīga vasara,
bet rudenī, atgriežoties skolā,
lai ir idejas jauniem, skaistiem
darbiem.”
Pasākuma noslēgumā, ar
Anastasiju Ločmeli un Ritu Keišu
priekšplānā, visi vienojās kopīgā
dziesmā “Cielaviņa”.

Anna Kriviša
Bērzpils pagasta
Kultūras pasākumu
organizatore

Lai iesaistītos un līdzdarbotos
svētku procesā, sagaidot Latvijas
simtgadi, bērnos un jauniešos
stiprinātu piederības izjūtu un
lepnumu par savu novadu un
valsti, veicinātu bērnu un jauniešu
radošuma un talantu attīstību
tika izsludināts konkurss “Stūru
stūriem tēvu zeme”. Konkursā
varēja piedalīties Balvu, Rugāju
un Baltinavas novadu pirmsskolas,
vispārizglītojošās, profesionālās,
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestāžu izglītojamie.
Piedalīties
konkursā
varēja
izveidojot video sižetu, īsfilmiņu
vai prezentāciju, gatavojot literāru
darbu vai sniedzot priekšnesumu.
Šogad konkursa tēma bija
“Mūsu novadnieki – pazīstamas
personības Latvijā un pasaulē”.
Līdz ar to uz pasākumu, kas
Balvu muižā notika 18.maijā, tika
uzaicināti iesniegto darbu varoņi,
par kuru ieguldījumu, talantiem
un sasniegumiem varēja uzzināt
lasot literārās jaunrades darbus
un skatoties video sižetus vai
prezentācijas. Pasākumā piedalījās
ilggadēja skolotāja, mazpulcēnu
vadītāja, vairāku grāmatu autore,
Rugāju
novada
vidusskolas
skolotāja Margarita Stradiņa, SIA
“Čivix” valdes priekšsēdētājs,
mūzikas, skaņu un gaismas iekārtu
speciālists, pasākumu organizators
un producents Ivars Saide, mūzikas
skolotāja, diriģente, ērģelniece,
vairāku koru un vokālo ansambļu
vadītāja Anastasija Ločmele.
Diemžēl ierasties nevarēja
Ziemeļlatgales tradīciju kopējs,

jauniešu folkloras kopas un
etnogrāfiskā ansambļa vadītājs,
nemateriālās kultūras mantojuma
centra “Upīte” izveidotājs un
vadītājs Andris Slišāns.
Uzaicinātajiem viesiem bija
jāveido žūrijas komisija un jāvērtē
mūzikā, dejā, drāmā sagatavotie
un konkursa laikā pasniegtie
priekšnesumi. Žūrijas komisijai
pievienojās arī mūzikas pedagoģe
Rita Keiša. Literārās jaunrades
darbi un video sižeti, īsfilmiņas vai
prezentācijas tika novērtētas līdz
konkursa apbalvošanai.
Priekšnesumus
rādīja
un
konkursā piedalījās: Balvu Valsts
ģimnāzijas teātra “Pipariņš” dzejas
uzvedumu “Mēs paši” (ieguva
Pateicību); Balvu pamatskolas
meitenes ar modes kolekciju
“Veltījums
Ainim
Šaicānam”
(ieguva 3.vietu); PII “Pīlādzītis”
ar muzikālu uzvedumu “Ganiņš”
(ieguva 2.vietu); PII “Sienāzītis” ar
muzikālu uzvedumu “Labi dzīvot
Latvijā” (ieguva 1.vietu).
Konkursam
video
sižetu,
īsfilmiņu vai prezentāciju veidoja
8 skolēni. 3.vietu saņēma Rugāju
novada vidusskolas skolnieki
Madara Janiša un Andris Kudurs,
kuri savā video bija filmējuši un
intervējuši Margaritu Stradiņu.
Darbu
vērtēšana
nepavisam
nebija viegla, tomēr komisija
nolēma
piešķirt
vēl
vienu
3.vietu – Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolniecēm Elīnai Kļanskai un
Sindijai Loginai, kuras veidoja
darbu par Ivaru Saidi. 2.vietas

ieguvējs ir Balvu pamatskolas
skolnieks Armands Trubņiks, kurš
savā darbā izcēla kinologa Valda
Bikovska sasniegumus. 1.vieta
tika piešķirta Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolniecei Amandai Laicānei, kura
savu darbu izveidoja par pasaules
apceļotāju Gintu Laicānu, kurš
šobrīd atrodas Zviedrijā.
Arī literārās jaunrades sadaļā
tika iesniegti 8 darbi. 3.vietu
ieguva Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolniece Marī Deņisova, kura
rakstīja par savu krusttēvu Andri
Andrejevu. 2.vietu ieguva Balvu
pamatskolas skolēns Roberts
Ivdre, kurš rakstīja par Aini Šaicānu,
bet 1.vietas ieguvēja ir Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
audzēkne
Laura
Circene, kura rakstīja par Andri
Slišānu.
Šī konkursa laikā tika apbalvoti
arī vizuālās mākslas konkursa
“Krāsu raksti Latgalē” uzvarētāji:
vecuma grupā 7-9 gadi 1.vieta
Sofijai Esterei Cālerei (Bērzpils
vidusskola,
skolotāja
Jolanta
Dundeniece), 2.vieta Madarai
Kļaviņai (Baltinavas mūzikas un
mākslas skola, skolotāja Sandra
Bukša); vecuma grupā 10-12
gadi: 1.vieta Evelīnai Kaļvai (Balvu
Mākslas skola, skolotāja Anita
Kairiša), 2.vieta Rebekai Anželai
Šaškovai (Baltinavas mūzikas un
mākslas skola, skolotāja Sandra
Bukša), 3.vieta Deivim Putniņam
(Balvu pamatskola, individuāli);
vecuma grupā 13-15 gadi: 1.vieta

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Stūru stūriem tēvu zeme

Pasākumā uzstājās un par priekšnesumu 1.vietu ieguva PII “Sienāzītis” ar
muzikālu uzvedumu “Labi dzīvot Latvijā”.
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7.

Projekts “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārta”
Pēc publiskā iepirkuma rezultātu
apkopošanas,
š.g.
26.aprīlī
tika
noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA
“BaltLineGlobe” par būvuzraudzības
pakalpojuma veikšanu Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības III kārtas
būvdarbu
laikā.
Būvuzraudzības
pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 26
610,32 t.sk. PVN.
Vienlaicīgi tika veikts atklāts konkurss
par Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārtas būvniecību. Tiesības
veikt šos būvdarbus ieguva SIA “ĢL
Konsultants”. Pamatsumma sastāda 993
256,63 EUR (PVN 208 583,89 EUR).
Kā jau tika minēts, būvniecības kopējie
izdevumi ir 993 256,63 EUR (bez PVN),
no kuriem kopējie attiecināmie izdevumi
sastāda 576 323,14 EUR (bez PVN).
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums
paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās
kanalizācijas izbūvi t.sk. triju sūkņu staciju
izbūvi Celtnieku, Kooperatoru un Miera
ielās. Proporcionāli tiek segtas tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības un
būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda
69,63% no visiem attiecināmajiem
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izdevumiem.
Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī
daļa no saimnieciskās kanalizācijas
izbūves izmaksām, tehniskā projekta
izstrādes,
autoruzraudzības
un
būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām,
kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar
ūdensvada izbūves izmaksām.
Autoruzraudzību
veiks
tehniskā
projekta izstrādātājs SIA “Wesemann”.
Būvnieks un būvuzraugs gatavo
dokumentus iesniegšanai Balvu novada
pašvaldības
Būvvaldē.
Būvdarbus
paredzēts uzsākt jūnija sākumā.
Tā kā Balvos pašlaik notiek stadiona
rekonstrukcija, tad ūdenssaimniecības
projekta būvdarbi vispirms tiks uzsākti
Bērzu ielā, lai neaizkavētu stadiona
būvdarbus. Šogad paredzēts būvdarbus
veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā
un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi
turpināsies Dārza, Kooperatoru un Miera
ielās. Paralēli notiks kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve Celtnieku, Kooperatoru un
Miera ielās.
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors U.Sprudzāns
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Pasākumi Balvu novadā jūnijā
Balvu pilsēta

9.jūnijā no plkst.9:00 –
13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
9.jūnijā "Motociklu vasara
2018".
Plkst.17:00
parādes
brauciens (pulcēšanās parādes
braucienam
no
plkst.15:00
DUS "Virši - A" stāvlaukumā).
Plkst.18:00 pasākuma sākums
Dzirnavu ielā 1. Jautru pasākumu
garantē Māris Grigalis, DJ RII,
DJ Aivars (Ananass), vakara
viesi grupa "Vienā vagonā"
un Ivo Fomins ar grupu. Ieeja
(ziedojums) - 10 EUR (līdz 14
gadiem bez maksas).
13.jūnijā plkst.15:00 Eiropas
brīvprātīgā darba brīvprātīgo
"Portrets" izstādes atklāšana
Balvu Centrālajā bibliotēkā kopā
ar brīvprātīgo no Turcijas Cemre
Bulut.
14.jūnijā
plkst.14:00
Piemiņas
pasākums
komunistisko represiju upuriem
pie pieminekļa Abrenes apriņķa

komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.
22.jūnijā plkst.14:00 pie
pansionāta "Balvi" zem kuplajiem
ozola zariem Jāņu ielīgošanas
pasākums.
23.jūnijā plkst.18:00 Balvu
pilsētas estrādē Līgo svētku
sarīkojums. Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kolektīvu
koncerts.
Pēc
koncerta
zaļumballe. Muzicēs Ainars
Bumbieris un DJ Rolands. Ieeja
brīva.
26.jūnijā no plkst.9:00 –
13:00 Balvu muižā Asinsdonoru
diena.

Balvu pagasts
27.jūnijā plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas
namā.
29.jūnijā
plkst.20:00
"Dziesma
vasarai
2018".
Starpnovadu vokālo ansambļu
sadziedāšanās Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts
14. jūnijā plkst. 15:00 Brāļu
Ābeļu dokumentālā filma "Baltu
ciltis" Bērzkalnes kultūras un
atpūtas telpās. Ieeja bez maksas.
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo
vakars
Bērzkalnes
pagasta
estrādē. Piedalās Rubeņu ciema
dramatiskais kolektīvs.
23.jūnijā plkst.22:00 Līgo
nakts zaļumballe Bērzkalnes
pagasta estrādē. Spēlē Jānis
Ločmelis. Ieeja bez maksas.

Briežuciema pagasts
8.jūnijā
plkst.11:00
Aušanas un ādas apstrādes
meistardarbnīca
Briežuciema
Tautas namā un audēju darbnīcā.
29.jūnijā
plkst.17:00
Vasaras saulgriežu atsvēte –
Pēterdiena. Pēteru godināšana.
Pļaušanas sacensības ar rokas
izkaptīm. Tautas muzikantu
koncerts un brīvdabas estrāde.
Pļāvējiem sacensībām pieteikties
līdz 18.jūnijam (Zita, mob.
25444621). Pļāvējiem līdzi jābūt

savai izkaptij vai kādam citam
pļaušanas rīkam, muzikantiem
–
mūzikas
instrumentam,
skatītājiem un līdzjutējiem labam
garastāvoklim!

Krišjāņu pagastā
29.jūnijā
plkst.20:00
Koncerts
„Ieskandinām
Pēterdienu” Krišjāņu tautas
namā. Piedalās Krišjāņu tautas
nama pašdarbības kolektīvi
un
Salnavas
amatierteātris.
Plkst.22:00 balle, spēlēs Laimas
lauku kapela un ansamblis
„GUNA”. Ieeja bez maksas.

Kubulu pagasts
14.jūnijā
plkst.14:30
Piemiņas
pasākums
komunistisko represiju upuriem
Balvu stacijā pie piemiņas
akmens represētajiem.
15.jūnijā plkst.19:00 Teātra
izrāde ar dziedāšanu un dejošanu
4 cēlienos Ādolfs Alunāns "Seši
mazi bundzinieki" laukumā pie
Kubulu kultūras nama. Piedalās

Stāmerienas
amatierteātris
"Spēle", Litenes amatierteātris
"Nebēdnieki" un deju kolektīvs
"Ratenieki". Ieeja 2 EUR.

Lazdulejas pagasts
22.jūnijā Jāņu ielīgošanas
pasākums un dejas Lazdulejas
pagasta brīvdabas estrādē.

Tilžas pagasts
14.jūnijā plkst20:00 Balvu
pagasta dramatiskā kolektīva
izrāde Nora Vētra Muižniece
"Māsas" Tilžas kultūras namā.
Režisore Vaira Resne, komponists
Kaspars Freimanis, scenogrāfe
Astra
Ločmele
Ambarova,
rekvizitores
Elita
Gromova,
Ludmila Buša, gaismotājs Krišs
Resnis. Ieeja bez maksas.

Vectilžas pagasts
9.jūnijā plkst.11:00 Svētki
bērniem Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Mīļi gaidīti
pagasta pirmskolas vecuma
bērni!

Aicinām uz daudzveidīgiem vasaras notikumiem
Balvu novadā
Jūnijs Balvu novadā iesākās ar
Latvijas mēroga kultūras notikumu
“Baznīcu nakts”.
9.jūnijā jau 14. reizi Balvu
pilsētā notiks “Motociklu vasara
2018”.
Plkst.17:00 parādes
brauciens (pulcēšanās parādes
braucienam no plkst.15:00 DUS
"Virši - A" stāvlaukumā), pēc tam ap
plkst.18:00 pasākums turpināsies
Dzirnavu ielā 1, kurā par lielisku
un jautru atmosfēru rūpēsies
pasākuma vadītājs Māris Grigalis,
DJ RII, DJ Aivars (Ananass), vakara
viesi - grupa “Vienā vagonā” un Ivo
Fomins ar grupu. Ieeja (ziedojums)
- 10 EUR (līdz 14 gadiem bez
maksas).
16.jūnijā no plkst.10:00 Balvu
ezerā notiks Latvijas čempionāts
ūdens motocikliem.
16. un 17.jūnijā Lubāna ezera
Ceļotāju dienu ietvaros aicinām
apmeklēt arī Balvu novada
tūrisma objektus – IK “Kolnasāta”
Bērzpilī, kur var iepazīt Latgales
alus darīšanas tradīcijas ar Daini
Rakstiņu un brīvdienu māju
“Noras” Krišjāņos, lai baudītu
gardus ēdienus Latgales kulinārā
mantojuma
tradīcijās,
kopīgi
darbotos meistarklasēs vai aktīvi
atpūstos dabā. Visa Ceļotāju
dienu
programma
ejuz.lv/
celotajudienukarte.
23.jūnijā notiks lustīgi Līgo
svētku pasākumi un zaļumballes
Balvu novadā.
Jūlijā aicinām ne tikai uz
Balviem, kur 20., 21. jūlijā svinēsim
novada svētkus jeb Balvu novada
Gaismas svētkus, bet arī uz
novada pagastiem – 14. jūlijā
Krišjāņu pagastā brīvdienu māja
“Noras” svinēs māju simtgadi un
sola lustīgāko brīvdabas pasākumu
šovasar – būs gan koncerts, gan
zaļumballe, kur muzicēs Inga
un Normunds, gan varēs baudīt
gardus ēdienu “Noru” brīvdienu
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

kafejnīcā. Ieejas maksa uz
pasākumu 3 EUR.
27.jūlijā “Dziesma Bērzpilij”
pavisam jaunās skaņās Bērzpils
pagastā, bet 28.jūlijā tradicionālie
Tilžas pagasta svētki.
28.jūlijā
Erudīcijas
spēle
“Prāta Spēles: Simtgades kauss”
Kubulu kultūras namā. Tās ir
dāvana Latvijai 100 gadu svinības,
kas aicina piedalīties, pārbaudīt
sevi un uzzināt ko jaunu par
Latviju mūsu valsts svētku nedēļā.
Vairāk informācijas skatiet lv100.
prataspeles.lv.
Augusta pirmajā nedēļas
nogalē Ziemeļlatgalē norisināsies
ikgadējais retro tehnikas pasākums
“Ziemeļlatgale retro – ekspedīcija
“Marienhauzena-Marienburga”,
kura ietvaros 4.augustā no
plkst.10:30 līdz plkst.11:30 Balvos
pie Novada muzeja varēs aplūkot
ekspedīcijas dalībnieku senos
spēkratus un nobalsot par savu
simpātiju.
11.augustā
Balvu
pilsētas
estrādē - Simtgades Zaļumballe,
kur muzicēs grupa “Vēja runa”.
11. un 12.augustā Zirgu pajūgu
sacensības notiks Tilžas pagasta
zirgu sētā “Kapulejas”.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vasaras izskaņā – krāšņi un
lieliski muzikāli notikumi Balvu
pilsētā:
18.augustā “Mūzika
saulrietam”, kad par koncertzāli
pārtaps Balvu ezers, skatuve
būs plosts, sēdvietas – laivas,
stāvvietas - ezera krasti. Mūziku
aicinām baudīt arī Dzirnavu ielā 1
un pie Balvu Sporta skolas. 25.-26.
augustā Balvu muižas koncertzālē
izskanēs jau 19.kamermūzikas
festivāls.
Visu vasaru Balvu Novada
muzejā skatāma starptautiska
izstāde “Antons Rimovičs: Dievam
un Cilvēkam”.
Vietējo
mājražotāju
un
amatnieku ražojumi, kā arī vietējie
sezonas augļi, ogas un dārzeņi būs
pieejami tradicionālajā zaļajā jeb
lauku labumu tirdziņā Balvos, kas
šovasar notiks 9. jūnijā, 14. jūlijā un
11. augustā.
Pasākumu programmas un
afišas tiks publicētas www.balvi.lv,
kā arī Balvu novada pašvaldības un
tūrisma informācijas centra sociālo
tīklu kontos Facebook un Twitter.
Par iespējām aktīvai un
nesteidzīgai atpūtai Balvu novadā
skatiet www.turisms.balvi.lv
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