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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

19.jūnijā
Balvu
bibliotēka slēgta

Centrālā

Sakarā ar reģiona bibliotekāru
došanos
Kultūrvēsturiskajā
studijas braucienā uz Broņislavas
Martuževas Dzejas klēti, 19.jūnijā
bibliotēka būs SLĒGTA.
Bibliotēkas kolektīvs atvainojas
par sagādātajām neērtībām!
Balvu
Centrālā
bibliotēka
aicina atdot paņemtās grāmatas
Balvu
Centrālā
bibliotēka,
tuvojoties vasaras īsākajai naktij,
aicina
nokārtot
parādus
ar
bibliotēku! Līdz 28.jūnijam atgriez
grāmatas
bez
soda
naudas!
Bibliotēka tev piedos!
Balvu Sporta skolas peldbaseina
darba laiks vasaras periodā
Balvu Sporta skolas peldbaseins
vasaras periodā no 23.jūnija līdz
9.augustam būs slēgts. Plānotais
sezonas sākums š.g.10.augusts.

BALVU PILSĒTAS STADIONS UZŅEM
PIRMOS APMEKLĒTĀJUS
Balvu pilsētas stadions 7.jūnijā
sagaidīja pirmos apmeklētājus uz
mācību treniņnometni. Tie bija Rīgas
Sporta skolas “Arkādija 65” audzēkņi,
kuri „slīpēja” savu meistarību un
pilnveidoja savas iemaņas Balvu
novada pašvaldības sporta bāzēs.
Atgādinām, ka stadions ir pieejams
visiem sportot gribētājiem. Vienīgi
futbola laukumā vasaras periodā
darboties nevarēs, jo zālājam jāturpina
augt un veidoties līdz brīdim, kad tas
var tikt pilnvērtīgi izmantots futbola
spēlēšanai.
Stadionā ir paredzēts uzstādīt arī
soliņus skatītājiem un veikt vēl citus

stadiona labiekārtošanas darbus, kā
arī iegādāties inventāru. Tas tiks darīts
pakāpeniski,

katru

gadu

paredzot

konkrētus līdzekļus no pašvaldības
budžeta.
Stadiona

apmeklētāju

ievērībai!

Ieeja stadionā ir pa centrālajiem
vārtiem no Bērzu ielas puses, un
stadions

ir

atvērts

apmeklētājiem

katru dienu līdz plkst.22:00.
Balvu pilsētas stadionā, kā arī
Balvu pamatskolas un Balvu Valts
ģimnāzijas stadionos ir uzstādīti āra
trenažieri, kurus arī var izmantot
ikviens iedzīvotājs.
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LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Ziemeļlatgales
atbrīvošana
Latgales partizānu pulkam bija
nopietnākais pārbaudījums visā tā
kauju vēsturē.
1922.gadā
pulku
izformēja,
atlikušos karavīrus ieskaitīja viena
bataljona sastāvā 9.Rēzeknes kājnieku
pulkā.
Par varonību kaujās 53. pulka
karavīri saņēma augstāko valdības
apbalvojumu „Lāčplēša Kara ordenis”.
Lai godinātu kritušo karavīru
piemiņu, pēc Neatkarības kara cēla
pieminekļus, iekārtoja piemiņas vietas
Balvos, Viļakā, Baltinavā, Šķilbēnos,
Rugājos, Tilžā, Kārsavā, Linavas
pagasta Rītupē,* Kacēnu pagastā*
(*tagad Krievijas Federācijas teritorija).
5.jūnijā ar plašu programmu tiks
atzīmēta Latgales partizānu pulka
100gade.
Latvijas Neatkarības kara vēsturē
daudz spilgtu lappušu ierakstījis
Latgales
partizānu
pulks,
kura
veidošanās un kauju gaitas saistītas ar
Ziemeļlatgali un Balviem.
Latgales
partizānu
pulks
ir
savdabīgs, netradicionāls militārs
formējums - tas jau bija izcīnījis sīvas
kaujas un aizstāvējis frontes līniju 50
km garumā, kad 1919.gada 5.jūlijā
nāca Austrumu frontes virspavēlnieka
pavēle Nr.869., kura nosauc Balvu
Partizānu
vienību
par
Latgales
partizānu pulku un iekļauj to Latvijas
armijas sastāvā. Latgales partizānu
pulks 1919.gadā nosargāja Austrumu
frontes ziemeļu sektoru laikā, kad
pie Daugavas tika izcīnītas izšķirošas
kaujas pret Bermonta karaspēku.
Pulks pastāvēja līdz Padomju Krievijas
un Latvijas Republikas miera līguma
noslēgšanai, vēlāk izformēts – iekļaujot
citos Latvijas armijas formējumos.
Lai
stiprinātu
iedzīvotāju,

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājjs

AR SKAISTIEM PASĀKUMIEM UN SKOLU
IZLAIDUMIEM SĀKUSIES VASARA
Vasara ir iesākusies ar skaistiem, skanīgiem un krāšņiem pasākumiem.
Sākot ar Bērnu un jauniešu radošo festivālu, Motociklu vasaru un beidzot ar
neaizmirstamajiem Vislatvijas Mūzikas svētkiem Balvos, kas pilsētā pulcēja ap
2000 viesu. Paldies visiem organizatoriem un dalībniekiem par svētku radīšanu!
Pasākumi turpinās joprojām. Jūnijs, kā ierasts, ir arī izlaidumu laiks. Laiks, kad
satraucošais eksāmenu laiks ir veiksmīgi noslēdzies un klāt viens no skaistākajiem
notikumiem skolas dzīvē – izlaidums!
Ar daudziem novēlējumiem un ziedu klēpjiem jaunieši tika palaisti plašajā
dzīvē. Šajā mācību gadā Balvu novada skolās 9. klasi absolvējuši 117 audzēkņi,
savukārt 12. klasi – 133 audzēkņi, tai skaitā 33 jau ieguvuši profesionālo izglītību.
Lai arī noteikti ir liels prieks par sagaidītajiem svētkiem un skolas absolvēšanu,
šis tomēr ir arī atbildīgs laiks, jo ir jāizvēlas turpmākais dzīves ceļš, tālākā
profesija. Kā novada vadītājs, protams, ceru, ka daļa jauniešu studēs ar domu,
lai pēc gadiem atgrieztos un strādātu vai dibinātu savu uzņēmumu tepat, Balvos.
Arī 9.klašu absolventus aicinu apdomāt savas izvēlēs, apsvērt domu ne tikai par
mācībām ģimnāzijā vai vidusskolā, bet arī par profesijas apgūšanu, tepat Balvos.
Lai vai kā, novēlu ikvienam jaunietim atrast savu ceļu, savu profesiju, lai nākotnē
celtu Latvijas labklājību! Lai jauniešiem priecīga un piepildīta vasara, un visiem
novada ļaudīm, lai lustīga Līgošana!

skolu
jaunatnes
patriotismu,
valstspiederības sajūtu, lai parādītu
Ziemeļlatgales vīru, Latgales partizānu
pulka varonību un devumu Latvijas
valsts veidošanā pirms 100 gadiem,
šī gada 5.jūlijā Balvos svinēsim
Latgales partizānu pulka 100gadi.
Šis pasākums iekļauts Latvijas armijas
un Neatkarības kara simtgades
centrālo pasākumu plānā.
Plkst.
13:00
Svētku
dienas
„Latgales partizānu pulkam 100” un
ekspozīcijas „Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai” atklāšana Balvu Novada
muzejā. Ekspozīcija tapusi ar Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Plkst.14:00
Militārais
displejs
(bruņutehnikas
parāde,
militārās
stafetes u.tml.) laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
Plkst.18:00 Svinīgs brīdis pie
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem
karavīriem.
Muzicē
Kanādas Bruņoto spēku Centrālais
orķestris.
Plkst.19:00 Svētku koncerts, kurā
muzicēs vīru ansamblis ,,Dobeles
zemessargi”, Balvu pilsētas parka
estrādē.

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
Šī gada 3.jūnijā notika Balvu novada
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās
13 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Andris
Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova.
Sēdē kopumā izskatīti 3 jautājumi.
Par sadarbības līguma slēgšanu
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
slēgt Sadarbības līgumu starp Balvu
novada pašvaldību kā Vadošo partneri
un Baltinavas, Rugāju un Viļakas
pašvaldībām kā Sadarbības partneriem
projekta „Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” ietvaros.
Par grozījumu Balvu novada
Domes lēmumā
Deputāti lēma Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
“Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§) veikt grozījumu, izsakot 1.25.
punktu šādā redakcijā: “1.25. Balvu
pirmskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”
- vadītāja vietnieku izglītības jomā;
mūzikas skolotāju vadītāja vietnieka

RISINĀSIM PROBLĒMAS KOPĀ!
Lai ātrāk un ērtāk atrisinātu dažādus saimnieciska rakstura jautājumus
gan Balvos, gan novadā, Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
ziņot par dažādām problēmām – bojājumiem ielu apgaismojuma
infrastruktūrā, nesankcionētām izgāztuvēm, ielām, ceļiem un citiem
līdzīgiem jautājumiem.
Šādu informāciju, vēlams ar pievienotu fotogrāfiju, aicinām sūtīt
Balvu novada pašvaldībai facebook profilā, rakstot uz e-pastu
dome@balvi.lv vai zvanot pa tālruni 64522830.
Saņemtā informācija tiks nodota un uz problēmām reaģēs nozīmētie
pašvaldības darbinieki.

2.

izglītības jomā prombūtnes laikā;
skolotāju logopēdi - vadītāja vietnieka
izglītības jomā un mūzikas skolotājas
prombūtnes laikā;”.
Par
atvaļinājuma
un
papildatvaļinājuma piešķiršanu
Ārkārtas domes sēdē deputāti lēma
piešķirt Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietniecei
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –
divas kalendāra nedēļas no 2019.gada
6.jūnija līdz 2019.gada 20.jūnijam un
piecas papildatvaļinājuma dienas no
2019.gada 21.jūnija līdz 2019.gada
28.jūnijam(ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2018.gada 16.jūnija
līdz 2019.gada 15.jūnijam.

Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem 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.
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IEKŠLIETU MINISTRS PASNIEDZ PIEMIŅAS ZĪMES ČERNOBIĻAS AES AVĀRIJAS SEKU
LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKIEM
Diena, kas mainīja pasauli —
tā var teikt par avāriju Černobiļas
atomelektrostacijā (AES), kas notika nu
jau pirms 33 gadiem — 1986. gada 26.
aprīlī. Pēc šīs nelaimes, kad gaisā tika
izmests milzīgs radiācijas mākonis, kas
ar vēju izplatījās vairāku tūkstošu km
rādiusā, daudziem no visas Padomju
Savienības, arī Latvijas, bija jādodas
palīgā novērst avārijas sekas. Saistībā
ar šiem notikumiem Latvijas valsts,
kā goda un cieņas apliecinājumu,
izveidojusi īpašas Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka
piemiņas zīmes, kuras 13. jūnijā
svinīgā ceremonijā saņēma arī 35
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novadu avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki, kuri bija pieteikušies tās
saņemšanai.
Svinīgajā pasākumā Balvu Novada
muzejā piedalījās iekšlietu ministrs
Sandis Ģirģens, biedrības Latvijas
savienība
„Černobiļa”
prezidents
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, kā arī
Balvu novada domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs un Viļakas novada
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sarmīte Šaicāne.
Ņemot vērā apstākļus, kādos bija
jāstrādā avārijas seku likvidatoriem,
klātesošajiem tika novēlēta stipra
veselība, to uzrunā arī uzsvēra
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: „Šī ir

pozitīvas lietas - mēs esam šeit, esam
dzīvi, runājam, komunicējam, varam
atcerēties, kā bija. Katra traģēdija,
katra cilvēka dzīvība ir devusi zināmu
enerģiju, mantojumu, pienākumu
dzīvot tālāk, veidot labāku pasauli un
mācīties no kļūdām. Paldies par jūsu
ieguldīto darbu, tas nav novērtējams!”
Tos cilvēkus, kuri piedalījās avārijas
seku likvidēšanas darbos varam
droši saukt par varoņiem. Katrs, kurš
piedalījās, riskēja ar savu veselību,
vēlējās pasargāt savus līdzcilvēkus
un bērnus no lielas nelaimes.
Pasākuma dalībnieku vidū šī tikšanās
raisīja pārdomas par piedzīvotā
nozīmīgumu, bet ceram, ka tā sniedza

viena no tām traģēdijām, ko, domāju,
radījis
cilvēks.
Izsaku
vislielāko
pateicību par to darbu, ko varbūt
nevēlējāties darīt, bet aiz cieņas
pret tiem cilvēkiem, kuriem bija
nepieciešama palīdzība, jūs tomēr
devāties palīdzēt novērst Černobiļas
avārijas sekas, esot projām no mājām
un nesaudzējot savu veselību. Paldies
jums visiem par to! Lai jums vairs
nekad nav jāpieredz tik smags darbs,
lai turpmākie gadi tikai patīkamiem
brīžiem un lai stipra, stipra veselība!”
Savukārt iekšlietu ministrs Sandis
Ģirģens aicināja šajā notikumā tomēr
saskatīt to ne tik sērīgo pusi: „Skaidrs,
ka šis notikums Černobiļā nav tikai
vienkārša avārija, tā ir liela katastrofa,
kas ir atstājusi dziļas pēdas gan
pasaules ekosistēmā, gan ģimenēs,
gan daudziem cilvēkiem individuāli.
Vairāki tūkstoši ir piedalījušies šīs
katastrofas seku novēršanā. Cilvēku
ieguldījums
ir
nenovērtējams.
Pateicoties jums, mēs varam dzīvot
tādā pasaulē, kāda tā ir. Jāpiemin,
ka šie notikumi risinājās padomju
okupācijas laikā, kad daudzi no jums
pat nezināja, kur brauc, vienkārši
nācās izpildīt rīkojumu, nebija izvēles
iespēju. Pasniedzot šīs balvas, vēlos
akcentēt to cilvēku piemiņu, kuru vairs
nav starp mums, kā arī pagodināt jūs.
Bet, lai nebūtu tikai traģiska pieskaņa,
es vēlētos meklēt un saskatīt arī

arī gandarījumu, un stiprināja garu un
veselību!
Jāpiebilst, ka izmantojot iespēju
būt Balvos, pēc pasākuma iekšlietu
ministrs S.Ģirģens kopā ar domes
priekšsēdētaju A.Pušpuru apmeklēja
arī pašvaldības iestādes – Pašvaldības
policiju, atskurbtuves telpas, kā arī
tikās ar Valsts policijas (VP) Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
darbiniekiem. Pašvaldības policijas
priekšniece Rita Kravale, VP Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
priekšniece Sanita Stirna – Gajevska
ar ministru pārrunāja nozarē aktuālos
jautājumus, darba specifiku un
problēmas Balvu novadā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
Personas, kuras saņēma Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas piemiņas zīmes
kopā ar iekšlietu ministru S.Ģirģenu un kopā ar Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētaju A.Pušpuru.

TUVOJAS NOSLĒGUMAM GRANTS CEĻU POSMU PĀRBŪVE
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 18.augusta noteikumiem Nr.475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli
pieejamais atbalsta apmērs, kas tika
aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku
skaitu un kopējās laukaugu platības.
Balvu novada pašvaldībai maksimāli
pieejamais
atbalsta
apmērs
ir
EUR 1,58 milj. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku
teritorijās,
lai
veicinātu
uzņēmējdarbību
un
saglabātu
apdzīvotību. Balvu novada pašvaldība
Lauku atbalsta dienestā iesniedza 10
projektus par 11 ceļu posmu pārbūvi.
Pagājušā gada pavasarī tika
uzsākta pirmo grants ceļu pārbūves
darbi.
Šobrīd,
projektu
ietvaros
ir
pabeigta sekojošu objektu pārbūve:
• Briežuciema
pagasta
ceļa
Dambergi - Ploskene – Augstasils
2,807 km posma pārbūve (projekts
Nr.18-07-A00702-000001);
• Vectilžas pagasta ceļa Lutināni
- Ceriņkalns 0,63 km posma
pārbūve
(projekts
Nr.1807-A00702-000008);
• Bērzpils pagasta ceļa Golvari
Zosuļi
1,01
km
posma
pārbūve
(projekts
Nr.18-

Nr.18-07-A00702-000008);
Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi –
Verpuļeva – Elkšņeva - Mūrova
1,61 km posma pārbūve (projekts
Nr.18-07-A00702-000097).
Kopumā
pasākumā
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

07-A00702-000082);
Balvu pagasta ceļa Naudaskalns
– Ozolsala 1,28 km posma
pārbūve
(projekts
Nr.1807-A00702-000088).
Būvdarbi pabeigti, bet tiek gatavota
izpilddokumentācija
sekojošiem
objektiem:
• Kubulu pagasta ceļa “Bankas ceļš”
1,9 km posma pārbūve (projekts
Nr.18-07-A00702-000084);
• Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža –
Dārza iela 1,1 km posma pārbūve
ar divkārtu virsmas apstrādi
(Nr.18-07-A00702-000101);
• Krišjāņu pagasta ceļa Krišjāņi –
Krampiņas – Runcene – Krišjāņi
1,4 km posma pārbūve ar divkārtu
virsmas apstrādi (projekts Nr.1707-A00702-000127);
• Tilžas pagasta ceļa Krasta iela
– Spirģu ceļš 2,34 km posma
pārbūve ar divkārtu virsmas
apstrādi
(projekts
Nr.1807-A00702-000083);
• Vīksnas pagasts ceļa Sprogas
– Oknupe - Pokuļeva 1,96 km
posma pārbūve (projekts Nr.1807-A00702-000031).

•

•

Grants ceļu pārbūves darbi
šogad tiks pabeigti arī pēdējos divos
objektos:
• Vectilžas pagasta ceļa Krutova –
Bukši (Vīgarsalas) 0,75 km posma
pārbūve, kur paredzēta esošā
ceļa 0,5 km pārbūve un 0,25 km
jaunbūve līdz Vīgarsalām (projekts

Balvu novada pašvaldība veic grants
ceļu pārbūvi 11 ceļiem deviņos
pagastos.
Projektu vadītāja
Irēna Začeva

Pārbūvētais Krišjāņu pagasta ceļš Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi. Ceļš
kalpo uzņēmēju, zemnieku un piemājas saimniecību īpašnieku nokļūšanai līdz saviem
īpašumiem, mežiem, savām saimniecībām, iedzīvotāju nokļūšanai mājās, skolēnu
autobusa kustībai, piena mašīnas kustībai, kura savāc pienu no 15 saimniecībām.
Ceļam bija grants segums, kurš bija nolietojies. Projektā tika izbūvēts ceļš ar divkārtu
virsmas apstrādes segumu brauktuvei. Pārbūve tika veikta ceļa posmā 1,4 km garumā.
3.
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NO
28.-30.JŪNIJAM
NOTIKS
V
STARPTAUTISKAIS
TAUTU
DEJU
FESTIVĀLS „EIMA, EIMA!”
V
Starptautiskā
tautu
deju
festivāla “Eima, eima!” atklāšana
notiks 28.jūnijā plkst.19:00 Viļakas
novada Borisovā, Vecdārza estrādē
ar koncertu „Saejam dancotāji no
malu maliņām”.
29. jūnijā plkst. 14:00 festivāla
dalībnieku - vieskolektīvu izbraukuma
koncerts “Ceļojam un dejojam!”
Vīksnas tautas namā.
Savukārt festivāla „Eima, eima!”
lielkoncerts „Līgosim Pēterdienu!”
norisināsies Balvu pilsētas estrādē
29.jūnijā plkst. 18:00, pirms tam
– plkst. 17:45 festivāla dalībnieku
svētku gājiens no Balvu Mākslas
skolas līdz estrādei.
Festivālā
piedalīsies
pūtēju
orķestris “Balvi”, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas, Balvu novada pieci jauniešu,
pieci vidējās paaudzes un divi senioru
deju kolektīvi, senioru deju kolektīvs
„Ziemeļblāzma” no Rīgas , Tautas deju
ansamblis „Līksme” no Daugavpils,
Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu

deju kolektīvs, un trīs vieskolektīvi deju kopa „Rappivoo” no Igaunijas,
Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa
„Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no
Krievijas.
Pēc koncerta - Pēterdienas
zaļumballe, kurā muzicēs „Dvinskas
muzikanti”. Ieejas maksa uz balli 4
EUR, festivāla dalībniekiem – bez
maksas.
Festivāla “Eima, eima!” izskaņas
koncerts notiks 30.jūnijā
13:00
Baltinavas parka estrādē.
Lielkoncertu Balvos vadīs Anda
Sergejeva un Aldis Dauksts. Festivāla
mākslinieciskais vadītājs - Agris
Veismanis. Koncertu režisori: Ineta
Lindenberga, Ligita Kacēna, Ilga
Oplucāne, Irēna Kaša.

Deju kopa „RAPPIVOO” no Igaunijas, Rapinas pilsētas. Vadītājs Urmo Hajdaks.
Šogad rudenī kolektīvs svinēs 10 darba gadu jubileju. Repertuārā gan igauņu nacionālās
tautu dejas, gan kolektīva mākslinieciskā vadītāja U.Hajdaka mūsdienu horeogrāfijas.
Kolektīvs piedalījies dažādos festivālos, koncertos Latvijā, Krievijā, Polijā un Zviedrijā.

Deju kopa „Aiša” no Krievijas. Vadītāja Ludmila Hafizova.
Pleskavas deju klubs “Aiša” dibināts 2004. gadā un apvieno dažāda vecuma meitenes
un sievietes, kuru aizraušanās ir austrumu dejas. Kolektīva repertuārā indiešu, čigānu
un spāņu klasiskās un etnogrāfiskās dejas.

Senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma” no Rīgas. Vadītāja Gundega Prancāne.
Kolektīvs darbojas 5. gadu, bet jau paguvis sevi apliecināt skatēs, koncertos un
festivālos gan Latvijā, gan ārzemēs. Dejots festivālos Zviedrijā, Polijā un Čehijā.
Kolektīvs ir arī iedibinājis ikgadēju tradīciju – deju koncertu ,,Zelta rudens sadancis”,
kur piedalās gan Latvijas, gan Igaunijas dejotāji. Rīgā ciemojies arī mūsu senioru deju
kolektīvs „Luste”, kā arī ziemeļblāzmieši bijuši „Lustes” 35 darba gadu jubilejā Kubulos.

Daugavpils tautas deju ansamblis „Līksme”. Vadītāja Aija Daugele.
Pirms 40 gadiem - 1969.gadā - meklējami tautas deju ansambļa pirmsākumi. 1979.
gadā kolektīvs ieguva tautas deju ansambļa nosaukumu. Kopš 1990. gada ansambli
vada Aija Daugele, koncertmeistars Valdis Graudiņš. Ansambļa „Līksme” repertuārs
ir bijis bagāts ar neskaitāmām latviešu tautas dejām un programmām. Kolektīvs ir
daudzu Starptautisku festivālu dalībnieki un laureāti.

Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Dace Freimane.
Kolektīvs izveidojās pirms 4 gadiem dažu jauniešu iniciatīvas rezultātā, kuri izteica
vēlēšanos dejot. Pa šiem gadiem dejotāju saime kļuvusi par vienotu kolektīvu ar
kopīgiem mērķiem. Viņi ir neaizstājami dažādos skolas pasākumos, ir piedalījušies
vairākos Erasmus + projektos, rādot un mācot mūsu tautas latviskās tradīcijas.

Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka”. Vadītāja Ludmila Hafizova.
Ansamblim, kurā dejo tikai precēti pāri, 2019.gada aprīli apritēja 21 gads. Savā
izpildījumā viņi cenšas parādīt mīlestību viens pret otru, pret krievu tautas deju, pret
savu dzimto vietu – Pleskavu. Piedalās gandrīz visos Pleskavas pilsētas un apgabala
deju svētkos, tāpat arī koncertē dažādos starptautiskos konkursos un festivālos.
Vairākkārtīgi bijuši Latvijā (Balvi, Daugavpils, Alūksne), tāpat arī Grieķijā, Horvātijā,
Portugālē, Spānijā. Kolektīva vadītāja un baletmeistare L. Hafizova, repetitors –
pedagogs Aleksejs Sergejevs. Deju kopa piedalījās arī II Starptautiskajā tautu deju
festivālā „Eima, eima!”.

Festivālu organizē un atbalsta: Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu pašvaldības,
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži,
Balvu Kultūras un atpūtas centrs.
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KATRAS
BEIGAS
IR
KAUT
KĀ BĒRZPILS PAGASTA SVĒTKI PAR GODU
JAUNA
SĀKUMS
TILŽAS IČAS UPEI
pasākumu organizators Jānis Rakstiņš
Šogad Bērzpils pagasta svētki bija
INTERNĀTPAMATSKOLAS IZLAIDUMS
Burvīgā peoniju ziedēšanas laikā,
kad to smarža piepilda arī Tilžas
internātpamatskolas
pagalmu,
noslēdzās šīs skolas 60. mācību gads.
12.jūnijā tika nosvinēts 56.šīs skolas
izlaidums, kuru absolvēja 8 skolas
audzēkņi. Šajā dienā atvadas no
skolas bija ne tikai skolēniem, bet arī
skolotājiem un darbiniekiem.
Tilžas internātpamatskola tika celta
un atklāta 1959.gadā. Pirmajā gadā tika
uzņemtas un nokomplektētas pirmās 4
klasītes, bet pēc diviem gadiem skolu
piepildīja jau 260 skolēni. 1963.gadā
tika svinēts pirmais skolas izlaidums,
kuru absolvēja 19 absolventi.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
absolventiem novēlēja, lai šī vasara
būtu vislabākā un visforšāko mirkļu
piepildīta, jo priekšā vēl liela dzīves
izvēle, ko mācīties vai darīt tālāk.
Vecākiem, savukārt, būt par atbalstu
saviem bērniem, kad viņi aiziet tālākajā
dzīvē. A.Pušpurs pateicās skolas
kolektīvam par bērnu izglītošanu un
audzināšanu un novēlēja, lai silta un
jaukiem piedzīvojumiem pilna vasara.
A.Pušpurs īpašus paldies vārdus
veltīja arī skolas direktorei Ilutai
Bērzišai un pasniedza Balvu novada
Domes Pateicības rakstu par nozīmīgu
ieguldījumu
iekļaujošās
izglītības
īstenošanā Balvu novadā. Pateicības
rakstus saņēma arī ilggadējie Tilžas
internātpamatskolas darbinieki, kuri
daudzus darba gadus veltījuši šai skolai,
dažiem no viņiem šī ir bijusi pirmā un
vienīgā darba vieta – Lucija Voiciša par
ilggadēju, apzinīgu un profesionālu
darbu Tilžas internātpamatskolā, Jānis
Gabrāns par ilggadēju, profesionālu
un kvalitatīvu pedagoģisko darbu
Tilžas internātpamatskolā, Elza Ākule
par ilggadēju un apzinīgu darbu Tilžas
internātpamatskolā, Inta Ločmele par
ilggadēju, apzinīgu un profesionālu
darbu Tilžas internātpamatskolā, Ilona
Ločmele par ilggadēju un apzinīgu darbu
Tilžas internātpamatskolā, Rita Ločmele
par ilggadēju un apzinīgu darbu Tilžas
internātpamatskolā un ieguldījumu
bērnu lasītprasmes veicināšanā, un
Elga Irbīte par ilggadēju, profesionālu
un kvalitatīvu pedagoģisko darbu Tilžas
internātpamatskolā.
Balvu novada pašvaldības Izglītības,

neierasti, jo tie tika svinēti Ičas upei
par godu. Un kas tie būtu par svētkiem
bez upes, tāpēc Ičas krastā svinēšanas
vietu laipni atvēlēja brīvdienu māju
“Līcītis” saimnieki Andrejs un Aija
Iksteni.
“Ičas upes festivāla” iestrādes
iesākās labu laiku pirms 8.jūnija,
jo tika izsludināts vizuālās mākslas
konkurss izstādei “Ičas upes pagātne,
tagadne un nākotne”. Dalībnieki Bērzpils vidusskolas un Gaigalavas
pamatskolas skolēni – kopā iesniedza
32 darbus un vēl divus plastikas
darbus, kuri tika izlikti apskatei
brīvdienu mājas “Līcīti” teritorijā.
Pasākuma laikā tika apbalvoti 1.-3.
vietu ieguvēji. Darbus vērtēja Biruta
Bogdane, Jolanta Dundeniece, Santa
Kaša un Elīna Raciborska.
Lūk, rezultāti:
8.-10.klase:
1. vieta Andai Anetei Briedei par
darbu “Ičas upes pagātne, tagadne un
nākotne”;
2. vieta Jānim Dundeniekam par
darbu “Iča”;
3. vieta Raivim Pugačam par darbu
“Tilts pār upi”.
5.-7.klase:
1.vieta Valērijai Borovikovai par
darbu “Ičas pagātne, tagadne un
nākotne”;
2.vieta Paulai Maderniecei par
darbu “Iča”;
3.vieta Martai Elizabetei Čakārnei
par darbu “Dzīvā upe” (Ičas upes
nākotne).
1.-4.klase:
1.vieta Laurim Seņkam par darbu
“Atpūta pie Ičas”;
2.vieta Tomam Naglim par darbu
“Lielais loms”;
3.vieta Gabrielam Jaundžeikaram
par darbu “Zivtiņu spēles”.
Specbalvas
plastikas
darbiem
- Aivai Zdanovičai par darbu “Ičas
zivtiņas” un Sofijai Esterei Cālerei
par darbu “Ičas pagātne, tagadne un
nākotne”.
“Ičas upes festivāla” rīts iesākās ar
makšķerēšanas sacensībām, kur tika
izvilkti dažnedažādi lomi. Lielākais loms
- 63 zivis. Vēlāk apmeklētāji piedalījās
sporta aktivitātēs un orientēšanās
sacensībās pa Ičas krastu. Par šīm
aktivitātēm gādāja pagasta sporta

kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva vēlējās absolventiem
turpmākajā dzīves ceļā iedot līdzi
optimismu, cerību un uzdrīkstēšanos
varēt vairāk, nekā pats spēj iedomāties,
ka vari. „Šis izlaidums ir līdzīgs gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan
darbiniekiem. Būs jāpārver dzīves
lappuse un jāsāk kaut kas no jauna.
Katras beigas ir kaut kā jauna sākums.
Paldies visiem, kuri šajā skolā ir likuši
savu mūžu, savu ikdienu, savus vakarus
un rītus, kuri rosinājuši bērniem katru
dienu iemācīties kaut ko jaunu, saprast
sirdī, saprast citus un domāt līdzi ar
sirdi,” tā, uzrunājot skolas kolektīvu,
teica I.Kaļva.
Absolventus un skolas kolektīvu
sveica un pateicības vārdus veltīja
13.Saeimas deputāte Evija Papule,
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta pārstāvji, Balvu novada
pašvaldības Bāriņtiesas pārstāvji, Balvu
novada domes deputāte, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētāja Aija Mežale, bijusī
absolvente Skaidrīte Krakupe, mūziķis
Zintis Krakups, bet sveicienus visiem
sūtīja Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Bērziņa.
Kā ierasts izlaidumos sirsnīgus un
emocionālus vārdus absolventi veltīja
saviem klases audzinātājiem, direktorei,
skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem,
audžuvecākiem un aizbildņiem.
Bet klases audzinātāja Mareta
Timoškāne (abu audzinātāju – Maretas
un Rolanda Timoškānu vārdā) atcerējās
skaistākos kopā piedzīvotos mirkļus un
novēlēja laimīgu ceļu!
Noslēgumā
Tilžas
internātpamatskolas direktore Iluta Bērziša
pateicās visiem, kuri pēdējo gadu
laikā kopā ar viņu cīnījās par skolas
pastāvēšanu, kā arī visam skolas
kolektīvam.
„Es gribu būt tas baltais ceriņkrūms,
Kas smaržo tur aiz loga...
Es gribu būt tas lietus,
Kas sauso zemi mitrina,
Nu ko lai dara, nav mana vara,
Laiks iet, pulkstenis tikšķ Dienas aiziet, ceriņi nozied,
Un paliek tikai atmiņas...
Par smaržīgiem ceriņiem baltiem!”
/Aija Balode-Šilde/

ar saviem palīgiem.
Paralēli darbojās meistardarbnīcas:
prievīšu aušanas prasmes ierādīja
Herunda
Zuša,
sapņu
ķērāju
pagatavošanas tehniku - Sarmīte
Krasovska un zīmējumus ar hennu
veica Eva Leone. Bērni varēja
padraiskoties
arī
piepūšamajās
atrakcijās.
Ap
dienas
vidu
pasākuma
dalībniekus baudīt garšīgu zivju zupu
aicināja galvenais pavārs Māris Lazdiņš
ar savu komandu Kārli Gabrānu, Jāni
Pugaču un Lāsmu Ziemeli.
Pēc tam sekoja laivošana pa Ičas
upi, maršruts - no tilta Višķuļu ciemā
līdz tiltam, kas robežojās ar Gaigalavas
pagastu. Par šo aktivitāti gādāja Biruta
Bogdane, bet laivotājus reģistrēja
Melita un Imants Madernieki. Pēc
laivošanas laivotājus ar autobusu līdz
pasākuma vietai atvizināja pagasta
šoferītis Valdis Bogdāns, kurš rūpējās
arī par to, lai vairākas reizes dienā
iedzīvotāji no pagasta centra nokļūtu
pasākuma norises vietā un atpakaļ.
Festivāla noslēgumā izskanēja
vakara koncerts “Upes un cilvēka
stāsts”, kurā piedalījās pagasta
pašdarbības
kolektīvi,
Krišjāņu
pagasta dāmu deju grupa, kā arī Līga
un Gints Čivči. Par lielisku deju mūziku
gādāja mūziķis Arnis Graps.
Bērzpils pagasts svētku “Ičas upes
festivāls” noslēdzās ar skaitu salūtu.
Ar šo pasākumu mēs pateicām
PALDIES Ičas upei, jo nekad Ičai nav
tikuši svinēti svētki, un mūsu upe to
bija pelnījusi.
Liels paldies brīvdienu mājas
“Līcītis”
saimniekiem
Andrejam
un Aijai Iksteniem par viesmīlīgu
uzņemšanu, Anna Vilciņai par garšīgo
sieru, Evai Leonei, Sarmītei Krasovskai
Hrundai Zušai-par meistardarbnīcām,
kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes
darbiniekiem,
stipendiātiem,
pašdarbības kolektīviem, vadītājiem
par dalību Bērzpils pagasta svētku “Ičas
upes festivāls” organizēšanā. Paldies
arī Bērzpils pagasta iedzīvotājiem
un ciemiņiem, kas apmeklēja mūsu
pagasta svētkus.
Anna Kriviša,
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Foto Biruta Bogdane.
Bērzpils pagasts šos svētkus rīkoja kā pateicību Ičas upei, jo nekad Ičai nav tikuši
svinēti svētki, kā uzskata bērzpilieši, tad upe to bija pelnījusi. To pierādīja arī pasākuma
apmeklētāju interese par laivošanu pa Ičas upi, izbraukumā dodoties 30 dalībniekiem.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
Tilžas internātpamtskolas absolventi kopā ar audzinātāju Maretu Timoškāni.
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TILŽĀ KOPĀ AR REŽISORU NO LIELBRITĀNIJAS TOP LAIKMETĪGS KOPIENAS TEĀTRA
IESTUDĒJUMS “BREINUMA LĪPA”
Laikmetīgais
Tilžas
kopienas
teātra iestudējums “Breinuma līpa” ir
vērienīgs starpdisciplinārs projekts,
kura centrā ir Tilža – apdzīvota vieta
Balvu novadā, Latgalē. Projekta
iniciatore, amatierteātru režisore
Inese Daukste 2018.gadā apguva
prasmes laikmetīgu kopienas teātru
iestudējumu
veidošanā
projekta
“Latvijas
stāsti.
Šekspīrs
satiek
Blaumani” ietvaros. Ieceri projekta
otrajai daļai – rekomendējot uz
iestudēšanu – izvirzīja režisori un
eksperti: Jans Villems van den Boss,
Pauls Murejs, Kārena Glosopa (UK) un
projekta “Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek
Blaumani” vadība (fonds INITIUM) no
Latvijas puses.
Iestudējuma
pamatā
tiks
izmantotas intervijas ar Tilžas ciema
vietējiem iedzīvotājiem, verbatim
teātra
metodē
tās
atdzīvinot
auditorijai
un
radot
vienotu
stāstu. Tā būs staigājama izrāde
Tilžas ciema 3 dažādās vietās, ar
simulētiem notikumiem, kuri atklās
Tilžas ciema iedzīvotāju problēmas
šodien. Notikumu spēlēs vietas būs
Tilžas
internātpamatskola,
Tilžas
Kultūras nams un tirgus laukums
Tilžas ciema centrā. Iestudējums
vērsīs sabiedrības uzmanību uz
ciema
sāpīgākajām
problēmām:
Tilžas internātpamatskolas slēgšana,
Tilžas ciema nākotne un cilvēciskās
nesaskaņas, jauniešu aizbraukšana no
Tilžas. Skatītāji varēs piedalīties pēdējās
vakariņās Tilžas internātpamatskolā,
iesaistīties debatēs par Tilžas ciema
nākotni, un kļūt par daļiņu jauniešu
diskotēkā
Tilžas
ciema
centrā.
Iestudējuma pirmizrāde 2019.gada
27.jūlijā, plkst. 15:00, Tilžas pagasta
svētku ietvaros.
Iestudējuma
režisore
Inese
Daukste, režijas konsultants – Jans
Villems van den Boss (režisors no
Lielbritānijas, Dailes teātra ārštata
režisors), horeogrāfe Alise Putniņa,

folkloristikas elementus, jo galvenais
kopienas teātra mērķis ir izzināt kādas
kopienas fenomenus, īpatnības un
stāstus, kas ir nozīmīgi šiem cilvēkiem,
tādējādi ne tikai pašiem aktieriem, bet
arī kopienas dalībniekiem liekot saprast,
cik lieliski viņi ir – no malas jau vieglāk
saredzēt visu skaisto, kas ikdienā paslīd
garām. (Zane Grudule)
Iestudējuma
režisore
Inese
Daukste saka lielu paldies LU
Filoloģijas fakultātes folkloristikas
studentēm Ilgai Vālodzei Ābelei
un Zanei Grudulei, kuras devās
ekspedīcijā uz Tilžu, lai tiktos ar
Tilžas ciema iedzīvotājiem, ierakstītu
intervijas, kuras tiks izmantotas
iestudējumā. Paldies arī atsaucīgajiem
ļaudīm Tilžā: Ainai Zelčai, Olgai Zelčai,
Irēnai Laupacei, Janīnai Ločai, Alīdai
Ločmelei, Jēkabam un Ilgai Zelčiem,
Pēterim Mičulim, Ruttai Silauniecei,
Konstantīnam no baptistu draudzes,
priesterim
Staņislavam
Prikulim,
brīnišķīgajam pārim no Vectilžas –
Domicellai un Jānim Loginiem.
Paldies
Zanei
Grudulei
par
fantastiskajiem
rakstiem
portālā
https://www.ubisunt.lu.lv/ par Tilžas
ekspedīcijā
piedzīvoto,
redzēto,

dramaturgs
Edgars
Niklasons,
komponists Jēkabs Nīmanis, u.c.
Iestudējumā
apvienojas
Tilžas
amatierteātris “Spogulis” (režisore
Inese Daukste), Tilžas Kultūras nama
(KN) Bērnu un jauniešu dramatiskais
kolektīvs (režisore Astrīda Ivanova),
Tilžas KN deju kolektīvs “Palazdīte”
(vadītāja Daiga Lukjanova), Tilžas KN
sieviešu koris “Varavīksne” (vadītāja
Rita Smuška), Tilžas KN etnogrāfiskais
ansamblis “Sagša” (vadītāja Daiga
Jēkabsone), Vectilžas amatierteātris
“Melnais kaķis” un Balvu Kultūras un
atpūtas centra Teātra studija (režisore
Inese
Daukste).
Iestudējumam
pievienojas Vīksnas KN dramatiskā
kolektīva “Krams” dalībnieki (vadītāja
Jolanta Sauleviča Logina).
Tilžas
ciems
ir
unikāls
ar
savu
izcelšanās
vēsturi,
kultūrvēsturiskajiem
objektiem,
multikulturālu sabiedrību un vidi. Par
to liecina četru kristīgo konfesiju –
katoļu, luterāņu, pareizticīgo, baptistu
dievnami Tilžas ciema teritorijā. Tilža ir
vieta, kur visi Latvijas novadi satiekas
ar Latgali. Daļa Tilžas iedzīvotāju jūtas
kā ienācēji, jo saknes meklējamas
Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, un
skaidrā latgaliešu valodā sauc sevi
par čiuļiem (ne-latgaliešiem), bet
daļai iedzīvotāju senču saknes nāk no
Krievzemes. Kā ir bijis izdzīvot, sadzīvot,
attīstīties, darboties tik multikulturālā
vidē, dažādos vēstures līkločos? Kas
ar Tilžu notiks nākotnē, vai tā izzudīs,
aizraujot sev līdzi kultūrvēsturiskās
vērtības un mantojumu?
Kopiena – sociāla grupa, kuru vieno
kopīga dzīvesvieta, tradīcijas, pieredze
vai kādas intereses.
Kopienas teātris pasaulē ir plaši
pazīstams, bet Latvijas amatierteātros
par to līdz šim bija maz kas zināms,
kur nu vēl izmantots praksē. Tas sevī
apvieno ne tikai vairākas profesionālā
un amatierteātra formas un metodes,
bet arī antropoloģijas, stāstniecības un

dzirdēto un sajusto. (Raksti portālā:
“Latvijas
stāsti.
Šekspīrs
satiek
Blaumani. Tilžas stāsti. Čiuļs sateik
čangali” 1.,2.,3.daļa.)
Projektu
realizē
biedrība
“NextHorizont”.
Iestudējums
“Breinuma līpa” top ar LV100@Latvijas
Republikas Kultūras ministrija, Latvijas
nacionālais kultūras centrs, The British
Council Latvia un Latgales kultūras
programmas atbalstu un finansējumu.
Biedrības “NextHorizont” projekta
vadītāja,
izrādes režisore Inese Daukste
T: 29108722

Foto Sandis Lazda.
Laikmetīgā kopienas teātra iestudējuma radošā grupa.

TURPINĀS PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”
Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija
noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par
“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārtas būvniecību”,
būvnieks SIA „ĢL Konsultants” pēc
tehnoloģiskā
pārtraukuma,
kurš
ilga no 2018.gada 10.decembra
līdz 2019. gada 2.maijam, atsāka
ārējo ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu
ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m
garumā un jaunu kanalizācijas tīklu
izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi
tiks izbūvētas trīs kanalizācijas
sūkņu stacijas Celtnieku, Miera
un Kooperatora ielās. Tiks radīta
iespēja pieslēgties 111 individuālām
dzīvojamām mājām.
Līguma summa par būvdarbu
izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada
tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416
993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves
darbi –EUR 576 323,14.

Patlaban paveiktie ūdensvada
tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda
EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās
EUR 73480,61, Celtnieku un Ziedu
ielās EUR 20510,44, Miera ielā EUR
4287,40.
Kanalizācijas tīklu izbūves darbi
sastāda EUR 3737,37 Miera ielā, EUR
37875,98 Zaļā ielā, Bērzu un Pļavu
ielās - EUR 87079,55, Celtnieku un
Ziedu ielās - EUR 66696,51.
Ir
izbūvētas
kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas Miera un
Celtnieku ielās. Jūnijā tiks atjaunots
ceļa segums Bērzu, Pļavu un Zaļajā
ielās.
Dzīvojamo
māju
īpašnieki
ir izrādījuši lielu interesi jaunu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pieslēgumiem Celtnieku un Miera
ielās.
Uz šī gada 5.jūniju tehniskie
noteikumi izsniegti 31 dzīvojamo

māju
īpašniekiem.
Pieslēgums
veikts un noslēgti līgumi ar 18 māju
īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai
dzīvojamo māju īpašnieki piesaistīja
gan būvniekus, gan arī izmantojot
aģentūras
„SAN-TEX”
sniegtos
pakalpojumus.
Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine
Globe”, bet autoruzraudzību SIA
„Wesemann”.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
paredz
daļēji
finansēt
tikai
saimnieciskās
kanalizācijas
tīklu
izbūvi, t.sk triju sūkņu staciju izbūvi.
Proporcionāli tiek segti tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumu
izmaksas.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums sastāda 69,63% no
visiem attiecināmajiem izdevumiem.
Savukārt
pašvaldībai
jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās
kanalizācijas izbūves
izmaksām,
6.

tehniskā
projekta
izstrādes,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksām.
Tāpat
arī visas izmaksas, kas saistītas ar
ūdensvada izbūves izmaksām.

Balvu novada p/a
„SAN-TEX” direktors
U.Sprudzāns

Celtnieku ielas ūdensvada pieslēguma
izbūve uz Partizānu ielas.
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BIBLIOTĒKAS VEICINĀS UZŅĒMĒJDARBĪBU ZIEMEĻLATGALĒ LATVIJĀ UN PLESKAVAS
REĢIONĀ KRIEVIJĀ
Projektā “Ne tikai grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!”
biedrība
“Radošās
Idejas”, Balvu novada pašvaldība
un Dedoviču rajona Centrālā
bibliotēka apvienos spēkus, lai
veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu
bibliotēku
darbā,
bibliotēkām
kļūstot
par
uzņēmējdarbības
veicinātājām reģionos.
2019. gada 17. maijā LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas Vadošā iestāde un
biedrība “Radošās Idejas” parakstīja
granta līgumu, lai īstenotu projektu
“Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai
grāmatas). Projekta ietvaros iepriekš
iedibināto sadarbību turpinās Balvu
novads Latvijā un Dedoviču rajons
Krievijā, apmainoties ar pieredzi
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas
reģionā
(Krievijā)
un
iesaistot
bibliotēkas
vietējo
iedzīvotāju
uzņēmējdarbības
prasmju
un
uzņēmējspējas attīstīšanā.
Lai
radītu
vidi
apmācībām,

skola bibliotēkām, pašvaldībām un
nevalstiskajām organizācijām, kas
strādā ar uzņēmējiem. Katrā valstī
norisināsies 4 pasākumi uzņēmējiem
un plašākai publikai, rosinot uzsākt
uzņēmējdarbību, kā arī tiks sagatavota
rokasgrāmata par dažādu informācijas
tehnoloģiju iespēju izmantošanu.
Projektā iesaistīti trīs asociētie
partneri. Bauskas Centrālā bibliotēka
dalīsies ar pieredzi biznesa bibliotēku
tīkla izveidē Latvijā un Lietuvā,
savukārt Dno un Porhovas rajonu
bibliotēkas Krievijā pārņems labo
praksi, lai pilnveidotu bibliotēku darbu
uzņēmējdarbības veicināšanā.
Projekts sākas 2019. gada 31. maijā
un tiek īstenots 24 mēnešus LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
ietvaros. Kopējais projekta budžets ir
EUR 250 000. Projekta līdzfinansējums
no
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam ir EUR 225 000. LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmu
2014.-2020.
gadam
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas

tikšanās un tīklošanās, tiks pilnveidoti
pakalpojumi un aprīkojums biedrībā
“Radošās Idejas,” Balvu novada
pašvaldībā, Balvu Centrālajā bibliotēkā,
Dedoviču rajona Centrālajā bibliotēkā
un tās filiālēs (kopā sešās iestādēs),
kā arī veikta vienkāršota renovācija
Balvu Centrālajā bibliotēkā (Latvijā) un
kosmētiskais remonts Krasnije gorki
un Poselkovajas bibliotēkās (Krievijā),
(kopā trīs telpās).
Lai palīdzētu iekarot plašākus
tirgus, projektā tiks sniegts individuāls
atbalsts 40 maziem uzņēmumiem
Latvijā un Krievijā (kopā vairāk
kā 50 aktivitātes). Sadarbībā ar
profesionāļiem,
uzņēmējiem
būs
iespēja attīstīt vizuālo identitāti
un dizainu, sagatavot mārketinga
plānus, kā arī izgatavot fotogrāfijas
vai video produktu vai pakalpojumu
atpazīstamības veicināšanai. Vismaz
10
uzņēmumiem
būs
iespēja
piedalīties starptautiskajā izstādē
PSKOV-EXPO Pleskavā, Krievijā.
Projektā
norisināsies
divas
mācību vizītes, kā arī 2019. gada
augustā tiks organizēta vasaras

Republika un Krievijas Federācija.
Projektu
“Ne
tikai
grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!” LV-RU-010 īsteno:
Biedrība “Radošās Idejas”, Balvu
novada pašvaldība, Dedoviču rajona
Centrālā bibliotēka.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar
mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.
latruscbc.eu
Biedrība “Radošās Idejas”:
Sanita Putniņa
Projekta vadītāja
Telefons: +371 2831 6943
E-pasts: putnina.sanita@gmail.com

TEMATISKI - RADOŠĀ MEISTARKLASE “BĒRZKALNES PAGASTA CEĻA “BALVIVERPUĻEVA-ELKŠŅEVA-MŪROVA”
“TAUTAS TĒRPA INTERPRETĀCIJA”
3 tematiskas radošās meistarklases
Biedrība “Radošās Idejas” rīkoja
POSMA PĀRBŪVE”

tematiski - radošo meistarklasi ar
mērķi veicināt starpkultūru dialogu un
sadarbību, pasākumu pieejamību visu
vecumu pārstāvjiem (t.sk. bērniem,
jauniešiem, senioriem).
Meistarklase norisinājās 2019.
gada 12. jūnijā Viļakas novadā, Upītē.
Meistarklasē
“Tautas
tērpa
interpretācija” piedalījās 15 dalībnieki,
katra dalībnieka lellīte tika ietērpta
savā ekskluzīvā tautas tērpā. Meistarīgi
tika atdarināts Abrenes baltais tautas
tērps, Kurzemes kuplie brunči un
villaines, Vidzemes plecu lakati un
strīpainie brunči. Katra lellīte tika
izstrādāta līdz smalkām detaļām un
rotām, jaunām meitām tika pītas bizes
un galvā likti vainadziņi, precētām
sievām – lellītēm tika darinātas aubītes
vai apsieti lakati, kreklus rotā lielākas
un mazākas saktiņas.
Paldies Viļakas novada Upītes
ļaudīm – lieliem un maziem par kopā
būšanu un aizrautīgo darbošanos.
Projekta ietvaros vēl tiks īstenotas

(“Suvenīrpastalu darināšana”, “Eko
soma”, “Grāmatzīmes veidošana”) iesaistot mazākumtautību iedzīvotājus.
Meistarklases
norisināsies
Balvu
novadā, Rugāju novadā – dalībnieku
skaits ierobežots. Sekojiet informācijai
www.creativeideas.lv
Aktivitāte tiek īstenota projekta
“Biedrības “Radošās Idejas” darbības
stiprināšana pilsoniskās sabiedrības
aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.
LV/NVOF/DAP/035)
ietvaros,
ko
finansiāli
atbalsta
Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 18.augusta noteikumiem Nr.475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli
pieejamais atbalsta apmērs, kas tika
aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku
skaitu un kopējās laukaugu platības.
Balvu novada pašvaldībai maksimāli
pieejamais
atbalsta
apmērs
ir
EUR 1,58 milj. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku
teritorijās,
lai
veicinātu
uzņēmējdarbību
un
saglabātu
apdzīvotību.
Jūnija mēnesī ir plānota ceļa
“Balvi-Verpuļeva-Elkšņeva-Mūrova”
posma pārbūves darbu uzsākšana,
kas tiek veikti projekta Nr.1807-A00702-000097
“Bērzkalnes
pagasta
ceļa
“Balvi-VerpuļevaElkšņeva-Mūrova” posma pārbūve”
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas
EUR 153 006,58, kas sevī ietver
būvprojekta izstrādes izmaksas, ceļa
posma pārbūves, būvuzraudzības un
autoruzraudzības izmaksas. Piešķirtais
publiskais finansējums EUR 137
705,92 no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai.

Biedrības „Radošās Idejas” Radošā
direktore,
meistarklašu vadītāja Anita Kairiša
www.creativeideas.lv

Foto no biedrības arhīva.
Meistarklases “Tautas tērpa interpretācija” dalībnieki.
7.

Ceļš
„Balvi-Verpuļeva-ElkšņevaMūrova” ir Balvu novada pašvaldības
ceļu reģistrā reģistrēts A grupas 7,11 km
ceļš. Pārbūvējamā ceļa posms atrodas
Balvu novada Bērzkalnes pagasta
teritorijā. Ceļš kalpo kā pievadceļš
vietējiem iedzīvotājiem - vieglā
transporta satiksmei, kā arī smagās
transporta tehnikas kustībai, un ļoti
nozīmīgs lauksaimniecības nozarei.
Ceļa galapunktā savu uzņēmējdarbību
attīsta jauni zemnieki, kuri nodarbojas
ar piena lopkopību. Viņiem ir ļoti liela
problēma - piena mašīna nevar līdz
saimniecībai piebraukt un savākt
pienu, jo ir neizbraucams ceļš. Tāpēc
esam plānojuši uzsākt ceļa pārbūvi ar
ceļa beigu posmu. Pārbūve tiks veikta
ceļa 1,61 km, kur ir viskritiskākais ceļa
stāvoklis.
Ceļa posma pārbūvi veiks SIA “VJM
Būve”, būvdarbus plānots pabeigt līdz
2019.gada 1.oktobrim.
SVARĪGI! Aicinu iedzīvotājus,
kuru
īpašumi
atrodas
pie
pārbūvējamā ceļa posma, saskaņot
ar būvnieku nobrauktuvju uz
savu īpašumu atrašanās vietu.
Kontaktpersona Valērijs, mob.t.
23112627.
Projektu vadītāja
Irēna Začeva
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

18.jūnijā plkst.18:00 Balvu novada pludmales
volejbola čempionāta posms laukumā pie Balvu
tilta.
20.jūnijā plkst.15:00 Žurnāla “A12” redaktores
Ināras Groces izstādes “Tumši zilā” atklāšana Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
21.jūnijā plkst. 14:00 Grafiķa Pētera Džigura
personālizstādes “Lai sirds dziesmas, lai skan!”
atklāšanas svētki kopā ar pašu mākslinieku Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
29.jūnijā V starptautiskais tautu deju festivāls
“Eima, eima!”. Plkst.18:00 Koncerts “Līgosim
Pēterdienu!” Balvu pilsētas estrādē, pirms tam
svētku gājiens plkst.17:45.
5.jūlijā Latgales partizānu pulka 100gades
pasākumi. Plkst. 13:00 Svētku dienas „Latgales
partizānu pulkam 100”
un ekspozīcijas
“Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai” atklāšana Balvu
Novada muzejā. Plkst.14:00 Militārais displejs
(bruņutehnikas parāde, militārās stafetes u.tml.)
laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Plkst.18:00 Svinīgs brīdis pie pieminekļa Latgales
partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Muzicē
Kanādas Bruņoto spēku Centrālais orķestris.
Plkst.19:00 Svētku koncerts, kurā muzicēs vīru
ansamblis “Dobeles zemessargi” Balvu pilsētas
parka estrādē.

21.jūnijā plkst.17:00 pie Stacijas pamatskolas
sportošana: stafetes, individuālie sporta veidi,
Stacijas pamatskolas simtgades kauss futbolā.
Plkst.20:00 “Skolas kopgalda zupas” baudīšana.
Plkst.20:30 Koncerts “Atkal skolā”, piedaloties
dziedošajai Laicānu ģimenei un Gulbenes KC bērnu
deju kolektīvam “Knausīši”. 22.jūnijā plkst.18:00
Svinīgs sarīkojums “Stacijas pamatskolai 100”
Stacijas pamatskolas sporta hallē, pēc pasākuma
absolventu tikšanās (līdzi var ņemt groziņus).
Plkst.22:00 Koncertballe kopā ar grupu “Tranzīts”.
Ieeja – ziedojums.

Ekskursija pa Bērzpils ciemu un Ičas akmens
laikmeta apmetnes ciemu. Plkst.10:00-13:00
Pulcēšanās pie Bērzpils saieta nama. Maršruts:
Bērzpils ciems un aleja, Bēržu baznīca, Bonifacovas
muiža un noslēgums Ičas apmetnes ciemā, kur
ekskursijas vadītāja iepazīstinās ar apmetni,
arheoloģiskajiem izrakumiem un atrastajiem
artefaktiem. Pēc stāstījuma pusdienas (zivju zupa
uz ugunskura) un iespēja iesaistīties siera siešanas
meistardarbnīcā Ičas apmetnē. Ekskursija paredzēta
ar personīgajiem auto. Dalības maksa: EUR 4 no
personas. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās:
zvanot pa tālr. 27872031 (Anna Kriviša)
Jolantas un Valda Dundenieku keramikas
darbnīca no plkst. 10:00-16:00. Pirmējie akmens
laikmeta iedzīvotāji Latvijā esot izgatavojuši māla
traukus, kur glabāt ēdienu. Dundenieku podnieku
darbnīcā aptuveni stundas garumā apmeklētājiem
būs iespēja pašiem iemēģināt roku māla trauka
radīšanā. Apmeklētājs varēs iejusties akmens
laikmeta cilvēka ādā, ar savu roku mīcot mālu
un veidojot traukus senajā ķemmīšu-bedrīšu
keramikas tehnikā. Dalība maksa, nepieciešama
iepriekšēja pieteikšanās: zvanot pa tālr. 29173889.
Plašāka informācija par visiem pasākumiem ap
Lubāna ezeru šajā dienā:
http://www.lubanamitrajs.lv/lubana-ezeracelotaju-diena/

TILŽAS PAGASTĀ

17.-22.jūnijā Tilžas kultūras namam 80
“Zem daudzkrāsainā lietussarga”. 18.jūnijā
plkst.19:30 Teātra vakars. Piedalās: Valmieras
teātra aktieris Mārtiņš Meiers, Balvu un Rugāju
novadu dramatiskie kolektīvi. 19.jūnijā plkst.19:30
Dancošanas vakars. Piedalās: tautas deju kolektīvi
„Luste”, „Vectilža”, „Palazdīte”, deju kopas „Viola”
un „Mētras”. 20.jūnijā plkst.19:30 Folkloras vakars
Piedalās:Etnogrāfiskie ansambļi un folkloras
kopas no Tilžas, Vectilžas, Baltinavas, Vīksnas,
Lazdukalna, Rogovkas. 21.jūnijā plkst.19:30– Kino
vakars. Mākslas filma “Klases salidojums”. Biļetes
cena EUR 2,50. 22.jūnijs plkst.19:30 Vakars “Zem
daudzkrāsainā lietussarga”. Mazumiņš vēstures,
nedaudz šodienas, koncerts un balle kopā ar
Gunāru un Zani no Veclaicenes, atmiņu brīži un
līgo pie saulgriežu ugunskuriem (šajā momentā
noderēs līdzpaņemtais „groziņš” un arī naudiņa).

KUBULU PAGASTĀ

BĒRZPILS PAGASTĀ

6.jūlijā Lubāna ezera Ceļotāju diena “No akmens
laikmeta līdz mūsdienām”.

No 17.-22.jūnijam Kubulu pagasta svētki.
No 17.-21.jūnijam ziedu paklāju veidošana.

Kultūras nama kolektīvs gaidīs visus esošos un
bijušos kolektīvu dalībniekus, vadītājus un KN
darbiniekus, sponsorus, atbalstītājus, un visus
labvēlīgi noskaņotus skatītājus un līdzjutējus.
30. jūnijā plkst.16:00 Pļaušanas sacensības.
Plkst.19:00 vai 19:30 Sieviešu deju kopu sadancis
“Div’ pļaviņas es nopļāvu”. Pieteikšanās līdz
20.jūnijam. T.27870251, Daiga.

VĪKSNAS PAGASTĀ

29.jūnijā plkst.14:00 V starptautiskā tautu
deju festivāla “Eima, eima!” izbraukuma koncerts
“Ceļosim un dejosim!” Vīksnas tautas namā. Ja
pagasta iedzīvotājiem nepieciešams transports
nokļūšanai uz un no koncertu, lūgums zvanīt pa
tālruni 20284144.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

22.jūnijā plkst.10:00 Zaļais tirdziņš Krišjāņos.
29.jūnijā Krišjāņu pagasta svētki. Plkst.11:00
Radošā darbnīca “Māla veidošana” bibliotēkā,
pagasta centrā svētku labumu tirdziņš un
piepūšamās atrakcijas. Plkst.12:00 Pretī Tautas
namam svētku atklāšana un netradicionālā Auto
orientēšanās. Plkst.14:00 Svētku zupa, kuru gatavo
“Krišjāņu mednieki”. Plkst.20:00 Svētku koncerts
“Un uzzied viss kopā ar mums” (auto orientēšanās
dalībnieku apbalvošana, koncertā piedalās
pagasta un kaimiņnovadu pašdarbības kolektīvi).
Plkst.22:00 Zaļumballe “Tad ziņģēsim šo ziņģi”
kopā ar Krišjāņu, Briežuciema, Salnavas un citiem
muzikantiem.

BĒRNU NOMETNES
Balvu novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos uz BEZMAKSAS vasaras
nometnēm projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050
ietvaros, aicinot bērnus un jauniešus
no 7 līdz 18 gadiem interesanti un
tajā pašā laikā izglītojoši pavadītu
savu brīvo laiku. Tas ir lielisks veids,
kā iegūt patstāvību un iemācīties kaut
ko jaunu! Lai ikvienam izdodas atrast
sev interesējošu vasaras nometni! Lai
iegūtā pieredze un emocijas būtu tikai
pozitīvas!

Tiek aicināti jaunieši vecumā
no 14 līdz 18 gadiem piedalīties
nometnē “Esi vesels – neesi
atkarīgs!”.
Nometni vadīs: Biedrība
“Ritineitis”
Nometnes norises vieta: Tautas
iela 1, Balvi
Nometne norises laiks: no
29.07.2019. līdz 04.08.2019.
Kontaktpersona: Maruta
Castrova, tālr. 26162814,
26623864
Pieteikšanās līdz 23.07.2019. pie
Marutas Castrovas vai azote@
azote.lv
Dalībnieku skaits ierobežots – 20
dalībnieki.

Tiek aicināti bērni vecumā
no 7 līdz 15 gadiem piedalīties
vasaras nometnē “Ēdam veselīgi,
lai izaugtu veseli!”.
Nometni vadīs: Biedrība
„Sukrums”
Nometnes norises vieta:
Grūšļeva, Briežuciema pagasts
Nometnes norises laiks: no
01.07.2019. līdz 07.07.2019.
Kontaktpersona: Inese Ozoliņa,
tālr. 29339756
Pieteikšanās līdz 26.06.2019. pie
Ineses Ozoliņas.
Dalībnieku skaits ierobežots – 20
dalībnieki.

Tiek aicināti pusaudži vecumā
no 10 līdz 15 gadiem piedalīties
vasaras nometnē “Kusties – esi
vesels!”.
Nometni vadīs: Latvijas Sarkanais
Krusts, Balvu komiteja
Nometnes norises vieta: Balvu
Sporta skola
Nometne norises laiks: no
05.08.2019. līdz 11.08.2019.
Kontakpersona: Sarmīte Keisele,
tālr. 26308699
Pieteikšanās līdz 23.07.2019. pie
Sarmītes Keiseles.
Dalībnieku skaits ierobežots – 20
dalībnieki.

MĒS IKVIENS PROTAM DEJOT!
Mēs ikviens-labāk vai ne tik
labi protam dejot! Dzirdot mūziku,
mēs katrs izpaužamies kaut kādās
kustībās.
Cik vien Dzīva būtne ir mitusi
pasaulē, tā ir dejojusi un dejo! To var
teikt par mani, Tevi, visiem!
Tautu dejas! Ir vienkāršākas un
ir sarežģītākas, un ir dejas, kuras ir
jāiemāca, jāiestudē, jāslīpē.
Lūk, tā jau ir māksla! Te vajadzīgs
cilvēks, kas pats prot dejot un citiem
iemācīt! Un vajadzīga cilvēku grupa,
kam to iemācīt.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

vienreizēju. Kultūras jomā tie ir
festivāli - svētki, kurus kuplina citi
pieaicināti kolektīvi no Latvijas,
ārzemēm. Katram festivālam ir sava
aura, katrā valda noteikta atmosfēra,
tradīcijas, pieņemts izturēšanās stils,
kas ietekmē kopējo gaisotni.
Starptautiskais tautu deju festivāls
„Eima, eima!” notiks 5. reizi. Tajā
piedalīsies 400 dejotāji no Latvijas,
Igaunijas un Krievijas. Šis festivāls
ir dzirkstošs deju karuselis, kurā
izbaudīsim latviešu, igauņu un krievu
tautu dejas burvību un spēku.

Vadīt - tā ir profesija, kuru apgūst.
Bet cilvēku kopa jāatrod, kuriem patīk
dejot, un dejot no darba brīvajā laikā.
Balvu
Kultūras
un
atpūtas
centrs piedāvā iedzīvotājiem apgūt
un izzināt kultūras mantojumu,
aicina piedalīties mākslinieciskajā
pašdarbībā, un mēs lepojamies,
ka centrā darbojas 9 deju kolektīvi,
vairāk kā 200 dejotāji, kuri mīl deju,
kuri dejo ar azartu, kuri ieliek dejā
degsmi, kuri dejai ir uzticīgi.
Katrs kolektīvs savā darbībā
attīstās un tiecas uz kaut ko jaunu,

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Kultūra nav greznība, kultūra ir
ikdienas nepieciešamība. Kultūra ir
pozitīvs spēks, kas var mainīt cilvēku
dzīves, dzīves telpas, novada attīstību
pozitīvā virzienā.
RADOŠI
SAPŅOT,
ATĻAUTIES,
IZDZĪVOT, PIEDALĪTIES, BAUDĪT!

Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore
Anita Strapcāne
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