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Sociālajam dienestam
Krišjāņos - jaunas telpas

Aktuāli

Pilsētā būs Balto
zeķīšu svētki
Balvu novada pašvaldība
atbalstīja Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas Svetlanas Romanovskas ierosinājumu
rīkot Balto zeķīšu svētkus.
Šogad
šis
sirsnīgais
pasākums, kurā sumina
mazuļus, notiks sakarā ar
Mātes dienas pasākumiem
7. maijā pulksten 18:00
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Uz to aicinās Balvu
novadā
deklarētās
ģimenes, kurās 2010. gadā
ir piedzimuši mazuļi. Viņi
saņems dāvanas, arī baltās
zeķītes, un pagodinājumus.
Dzimtsarakstu nodaļa
uz šo pasākumu aicina
svētku dalībnieku vecākus,
vecvecākus, kūmas un citus
radiniekus.

Balvu Valsts
ģimnāzija
Aicinām bijušos absolventus, skolotājus un darbiniekus uz skolas 80 gadu
svinībām, kas notiks šī gada
7. maijā plkst. 19:00 Balvu
Valsts ģimnāzijas sporta zālē.

Anita Petrova, Rudīte Dārziņa un Anna Laizāne

Otrdien Krišjāņu pagastā
atklāja
jaunas
Sociālā
dienesta
telpas.
Tagad
pagasta sociālā darbiniece
Rudīte Dārziņa klientus
pieņems speciāli šim nolūkam
iekārtotā un paredzetā vietā.
- Esmu ļoti gandarīta
par to, ka sen lolotā ideja
par Sociālajam dienestam
vajadzīgajām
telpām
ir
piepildījusies, - sacīja Balvu
novada
Sociālā
dienesta
vadītāja Anita Petrova.Viņa
atzina, ka šādi uzlabosies darba
apstākļi darbiniecei un būs visi
priekšnoteikumi klientu labākai
apkalpošanai. Viņa arī vēlēja,
lai samazinās bezdarbnieku
un trūkumcietēju skaits un lai
sociālajam darbiniekam būtu
iespēja vairāk uzmanības veltīt
katram klientam, arī veciem
cilvēkiem.
Iestādes vadītāja novērtēja
darba apstākļus – piemērotas
mēbeles, dators ar interneta
pieslēgumu, noliktavas telpas,
iespēja sociālajam darbiniekam
divatā ar klientu izrunāt visus
jautājumus.
Anita
Petrova
izteica
pateicību pagasta pārvaldes vadītājam Jāzepam Ludboržam,
jo tieši ar viņa atbalstu tika
īstenots šis projekts - atrastas
un
izremontētas
telpas.
Labi, ka tās ir tieši blakus
pagasta pārvaldei - tas ērtāk
darbiniekiem un arī pagasta

iedzīvotājiem. Tanī pašā ēkā
atrodas arī bibliotēka, pasts un
veikals.
Sociālajai darbiniecei R.
Dārziņai ir jāapkalpo divi
pagasti – Krišjāņi un Bērzpils,
tāpēc Krišjāņos viņai klientu
pieņemšanai atvēlētas divas
dienas nedēļā. A. Petrova bilda,
ka esot izkanējis viedoklis
par to, ka laukos palielināšot
sociālo darbinieku skaitu
attiecībā pret iedzīvotājiem,
tad varbūt katrā pagastā būšot

Tālrunis uzziņām 64522053;
mob. 26419648
Dalības maksa – 3 Ls,
Līdzi jāņem groziņš.
Jāzeps Ludboržs un Rudīte Dārziņa

savs sociālais darbinieks.
Rudīte Dārziņa pastāstīja,
ka Krišjāņu pagastā, tāpat
kā citur laukos, samazinās

iedzīvotāju skaits. Labi, ka
vēl pastāv skola, kur notiek arī
pirmskolas bērnu apmācība no
četru gadu vecuma.Bērnudārzs

Kopā ar kolēģiem (no kreisās) 1. rindā - Anita Petrova, Rudīte Dārziņa, Lolita Laicāne, 2. rindā - Ilona
Džigure, Anna Laizāne, Maruta Prancāne, Nadežda Logina un Regīna Melberga

gan jau labu laiku kā slēgts.
Pie sociālā darbinieka pagasta
iedzīvotāji griežoties, lai
nepieciešamības
gadījumos
saņemtu pabalstu, tad kopā tiek
sakārtoti visi nepieciešamie
dokumenti.
Sociālajam
darbiniekam
jāpalīdz
arī
bezdarbniekiem
–
gan
simtlatnieku programas darbā,
gan citos Nodarbinātības valsts
aģentūras projektos. Diemžēl
valsts piedāvāto darbavietu
ir mazāk nekā tas reāli būtu
vajadzīgs.
Laukos pieprasītas arī
pārtikas pakas, un R. Dārziņa
priecājās, ka tagad tās atkal
drīz saņems, cilvēki jau gaidot.
Pie sociālā darbinieka
cilvēks griežas tad, kad viņam
klājas grūti un nepieciešama
palīdzība. Simboliski, ka
jaunās telpas ir gaišas - ar
košām sienām un daudziem
puķu podiem. Tas iespējams,
kaut uz mirkli darīs skatu uz
dzīvi gaišāku, protams, ne bez
sociālā darbinieka līdzjūtīga,
saprotoša un zinoša atbalsta.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Dome lēma

24. marta
Domes sēde
Par dalību Baltijas jūras reģiona programmas 2007. – 2013. gadam izsludinātajā
projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Vienota tūrisma
stratēģija vides interpretācijai.”

Andris Kazinovskis Balvu novada Domes
priekšsēdētājs

Lai uzlabotu darbu – mainām
autotransporta uzņēmuma
vadību
Otrdien, 22. martā notika SIA Balvu autotransports uzņēmuma
dalībnieku sapulce, kurā piedalījās visu kapitāla daļu turētāju
pārstāvji – 4 novadu pašvaldību vadītāji. Svarīgākais jautājums
bija – valdes pārvēlēšana. Trīs no akcionāriem (atturējās Rugāju
novada domes priekšsēdētāja Rita Krēmere), nobalsoja par to, ka
līdzšinējāis uzņēmuma vadītājs Andris Višņakovs vairs nebūs tā
valdes priekšsēdētājs.
Šī lēmuma motivācija – lai gan uzņēmums darbojās un
pasažieru pārvadājumi notika, akcionāri nebija apmierināti ar
direktora darbu, jo pirms pāris gadiem līgumā, kas bija noslēgts
starp Balvu rajona padomi, kā SIA Balvu autotransports īpašnieku
un Satiksmes ministrijas institūciju, tika noteikts vietējo pasažieru
pārvadājumu tīkls ar valsts garantētu dotāciju. Viens no līguma
nosacījumiem bija, ka līguma darbības termiņā, 12 gados, 100 %
tiks atjaunots pasažieru autobusu parks. Tas netiek izpildīts. Lai
gan sākumā tika nopirkti 5 ISUZU autobusi, pērn un šogad bija
jāiegādājas vēl divi, bet tā vietā nopirkti lietoti autobusi. Nekādi
papildus nosacījumi vai izmaiņas līgumā nav izdarītas.
Tas ir būtisks pārkāpums, jo nepildot līguma nosacījumus,
var zaudēt dotāciju, ko paredz šis līgums. Šāds līgums varēja
tikt slēgts tikai ar pašvaldības uzņēmumu, un tas ir ļoti nozīmīgs
mūsu novadam. Ja līgums tiek lauzts, tiks sagrauts vietējo
autobusu maršrutu tīkls, pasažieri paliks bez pārvadājumiem,
šoferi – zaudēs darbu.
Pasažieru pārvadājumus mūsu novadā regulē Latgales
plānošanas reģions. Kad pēdējo reizi kā novada vadītājs 11. martā
piedalījos Latgales plānošanas reģiona sanāksmē, bija skumji
klausīties, ka, informējot par autotranspota uzņēmumu darba
rezultātiem, Balvu uzņēmumam tie bija vissliktākie Latgalē, pie
tam pašizmaksa – 80 santīmi par kilometru – visaugstākā.
Kad vaicājām AndrimVišņakovam, lai viņš paskaidro, kā
redz uzņēmuma turpmāko darbību, kā to uzlabot, viņš nespēja
izteikt argumentētus priekšlikumus. Līdz ar to akcionāri, lai
sekmētu autotransporta uzņēmuma darbu, nolēma ievēlēt citu
priekšnieku. Ar trim balsīm par, dalībnieku sapulcē par SIA Balvu
autotransports uzņēmuma valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts
Juris Boldāns. Balvenieši zina, ka viņš ir aktīvs un enerģisks
cilvēks, viņa vadībā Balvos tika uzcelta muitas pārvaldes ēka,
kurā tagad strādā VID. Tika pārvēlēta arī valde kopumā. Par tās
locekļiem atkārtoti ievēlēja Aivaru Kindzuli un Lilitu Aleksāni.
Ceram, ka jaunievēlētais uzņēmuma vadītājs spēs sakārtot lietas
un uzlabosies uzņēmuma darbs.

Nostiprināt Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienību
Pirms nedēļas - 23. martā biju uz sarunu Balvu slimnīcā.
Tiekoties ar tās vadību un nodaļu vadītājiem atklātā sarunā
analizējām pašreizējo darbu un, galvenais, spriedām par to, kā
tālāk attīstīt Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības darbu, kādi
plusi un mīnusi ir Balvu slimnīcai, strādājot apvienības struktūrā.
Sarunā aizsāktās tēmas risināju 29. martā, tiekoties ar
Veselības aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāri Dagniju
Staķi.
Mans, D. Staķes un komisijas viedoklis sakrīt tanī jautājumā,
ka apvienībai tuvākajā laikā jāizvērtē, kādā jomā katra no tās
slimnīcām specializēsies, līdz ar to kļūs skaidrs, kādus profilus
attīstīs Balvos, un kādus Gulbenē.
Pašlaik Balvu slimnīcas stiprās puses ir Dzemdību, Ķirurģijas
un Reanimācijas nodaļas.

Ārkārtas Domes sēdē
Balvu novada Domes deputāti
nolēma piedalīties Baltijas
jūras reģiona 2007.-2013. gada
programmas
izsludinātajā
projektu konkursā ar projektu
„Interpretation of Environment
- A Unifying Tourism Strategy”

jeb „Vienota tūrisma stratēģija
vides interpretācijai”. Balvu
novada pašvaldība ir projekta
partneris.
Projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
15 % apmērā jeb 15 772.50
EUR no projekta partnera

(Balvu novada pašvaldības)
attiecināmajām izmaksām –
105 150 EUR.
Projekta līdzfinansējuma
un
priekšfinansējuma
nodrošināšanai ņemt kredītu
Valsts kasē.

Iecere būvēt jaunu
katlumāju Bērzpils ielā 67a
Balvu
novada
domē
tika
saņemts
iesniegums
no SIA Balvu Enerģētikas
Risinājumi ar lūgumu atļaut
uzsākt katlumājas būvniecību
SIA piederošajā zemes un
ēku īpašumā Bērzpils ielā
67a. Uzņēmuma pārstāvis
Juris Čudars novada vadību
informēja par nodomu būvēt
katlumāju, kura darbosies uz
koģenerācijas principa,
tā
ražos gan elektroenerģiju,
gan
siltumu,
kas
ir
blakusprodukts.
Sākotnēji
saražotā siltuma daudzums
nebūs liels – līdz 3 MW,
salīdzinoši Balvu enerģijas
pašreiz
iedzīvotājiem
saražotais siltums sasniedz pat

15 MW aukstākajos ziemas
mēnešos. SIA paredz saražoto
siltumu
piedāvāt
Balvu
Enerģijai par mazāku samaksu
nekā to būs noteicis Regulators
Balvu pilsētā. Tas būtu izdevīgi
mūsu
iedzīvotājiem.
Kā
galveno savu ienākumu avotu
SIA paredz elektroenerģijas
ražošanu.
Šī
nodoma
īstenošana, projekta izstrāde un
saskaņošana norit jau gadu. Kā
informēja Juris Čudars, šādai
lietu kārtībai savulaik ir
piekritis arī bijušais novada
vadītājs Jānis Trupovnieks.
Katlumājas būvniecību paredz
pabeigt 2012. gada rudenī.
- Novada vadība ir
uzklausījusi firmas viedokli

un nodomus. Mums nav
iebildumu, ka
privātais
investors
par
saviem
līdzekļiem, savā īpašumā
būvēs šo objektu. Domāju, ka
tas nav pretrunā ar iedzīvotāju
interesēm. Ieguvums būs arī
tas, ka uzbūvētā katlumāja
atradīsies pilsētas nomalē,
nevis centrā. Pirms būvatļaujas
saņemšanas būs nepieciešams
veikt sabiedrisko aptauju. Bet
par atļauju būvēt katlumāju
tomēr izlems novada deputāti
domes sēdē, - teica novada
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis.
I. Vītola

Ja nenomaksās apkures parādus,
būs problēmas ar karsto ūdeni
Apkures sezona tuvojas
beigām.
- Kā pilsētas iedzīvotāji
veic
apmaksu?vaicāju
AS Balvu enerģija valdes
priekšsēdētājam
Aivaram
Zāģerim.
Viņš informēja, ka pašlaik
par pakalpojumiem iedzīvotāji
vien uzņēmumam ir parādā
vairāk nekā 141 tūkstoti
latu. Arī uzņēmumiem vēl
ir parādsaistības 10700 latu
apmērā. Tas ir vairāk nekā
iepriekšējā sezonā,viņš atzina.
Tāpēc pastāv pamatotas
bažas par to, ka, ja iedzīvotāji
savlaicīgi nesamaksās ziemas
sezonā
iekrātos
parādus,
vasaras mēnešos uzņēmumam
nebūs līdzekļu par ko ražot
karsto ūdeni. Citās pilsētās
esot tāda pieredze – uz mēnesi
pārtrauc
piegādāt
karsto
ūdeni.Tas, protams, ir vājš
mierinājums.
Sakarā ar to, ka norēķini
kavējas,
siltumapgādes
uzņēmums nevar savlaicīgi
norēķināties
par
šķeldu.

Kopējais parāds uzņēmumiem
Vasks, Agrumi, SBS, Avoti un
citiem ir 144 000 latu.
Jau
tagad
uzņēmums
domā par nākamo sezonu.
Lai tai sagatavotos, vasarā
ir jāremontē apkures katls
Steķentavas
katlumājā
Vidzemes ielā 9a, jāsamaksā
parādi, jāiepērk kurināmais.
Tam visam nepieciešami
līdzekļi. Lai izkļūtu no šī
apburtā loka, izeja ir tikai
viena – visiem jāsamaksā par
saņemto pakalpojumu.
- Esiet atsaucīgi un apzinīgi,
lai pret jums nav jāvērš
juridiskas sankcijas, - aicina
uzņēmuma vadītājs. - Balvos
siltumenerģijas tarifi ir vieni
no zemākajem Latvijā. Tas lai
rosina samaksāt par apkuri,
nevis krāt parādus.
Uzņēmums Balvu Enerģija,
sadarbojoties ar juristiem,
strādā, lai tie siltuma patērētāji,
kas savlaicīgi nesamaksā
par saņemto pakalpojumu,
saprastu, ka rēķini ir jāmaksā.
Attiesāto parādu summa ir

iespaidīga – 122 000 latu.
Iespēja ieekonomēt uz
maksām par apkuri un karsto
ūdeni ir, jo , kā atzīst A.Zāģeris,
ir lieli siltumenerģijas zudumi.
Vairāk nepieciešams siltināt
ēkas – jau zināma patiesība,
bet
nepieciešama
lielāka
aktivitāte.Viņš uzsvēra, ka
skaitļi, kas rāda maksu par
piegādāto
siltumenerģiju
dažādās mājās esot ļoti
daiļrunīgi, jo cena par vienu
kvadrātmetru dažādās ēkās
atšķiroties, cenu amplitūda no
- 0,58 līdz 1,23 lati.
Jau vairākus gadus rit
sarunas par to, ka pilsētā būtu
nepieciešams uzcelt jaunu
koģenerācijas
katlumāju
Steķentavas rajonā.
Krīzes
situācija
ir
piebremzējusi šo procesu, taču
jautājums ir aktualizēts un
novada pašvaldība sadarbībā
ar Balvu Enerģiju risina šo
jautājumu.
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Balvu novadā piemin Komunistiskā
genocīda upurus
Pieminot 1949. gada 25.
marta deportāciju upurus,
Komunistiskā
genocīda
upuru piemiņas dienā Balvos
pie pieminekļa Abrenes
apriņķa
komunistiskā
genocīda upuru piemiņai
tika nolikti ziedi.

Klātesošos uzrunāja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis.
Piemiņas brīdis turpinājās
Kubulos pie Balvu dzelzceļa
stacijas, no kurienes 1949.
gada 25. martā sākās daudzu
iedzīvotāju moku ceļš uz
Sibīriju.

Piemiņas brīdis pie kādreizējās dzelzceļa stacijas

Izsole
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
Pelnupes iela 8, Balvi,
Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala 1832 m2 platībā,
kadastra Nr. 3801 001 0507.
Izsoles sākotnējā cena – 1547
Ls (viens tūkstotis pieci simti
četrdesmit septiņi lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”,
Balvu
novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
vai Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.
gada 02. maija plkst. 09.55,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2011.gada 02. maija
plkst.09.55 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 10.00 LVL, Balvu
novada pašvaldības Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142
9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā summa, atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2011.
gada 16. maijam.
Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē,
2011. gada 02.maijā, plkst.
10.00.

Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
Pelnupes iela 10, Balvi,
Balvu novads, kas sastāv no
zemes gabala 1325 m2 platībā,
kadastra Nr. 3801 001 0508.
Izsoles sākotnējā cena – 1177
Ls (viens tūkstotis viens simts
septiņdesmit septiņi lati).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada
Ziņas”,
Balvu
novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv
vai Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
pretendenti
pieteikumu
dalībai
izsolē
var iesniegt Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajā
pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2011.
gada 02. maija plkst. 10.55,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2011.gada 02. maija
plkst.10.55 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas
maksa 10.00 LVL, Balvu
novada pašvaldības Reģ.Nr.
90009115622 bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142
9173 9 .
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā summa, atrēķinot
iemaksāto
nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu līdz 2011.
gada 16. maijam.
Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē,
2011. gada 02.maijā, plkst.
11.00.

Te
piemiņas
mītiņa
dalībniekus uzrunāja Balvu
novada izpilddirektore Inta
Kaļva, Kubulu kultūras nama
direktore Maija Laicāne.
Dzeju runāja Stacijas
pamatskolas bērni. Atmiņās
dalījās to tālo šausmīgo
notikumu
aculieciniece
Represēto apvienības Balvu
nodaļas vadītāja Nora Pastare.

Pēc tam Balvu Novada
muzejā atceres pasākumā
atmiņā tika atsaukti tālo gadu
notikumi, pārrunāti atmiņu
stāsti.
Koncertu sniedza senioru
jauktais
koris
„Pīlādzis”
un Kubulu garīgo dziesmu
ansamblis
„Vakarblāzma”,
skanēja Andreja Eglīša dzeja.

Kopīgās dziesmas raisa atmiņas

Balvu novada uzņēmēji apgūst
sarunu vadīšanas prasmes
Latvijas Darba devēju
konfederācijas
Biznesa
resursu
centrs
(LDDK
BRC) 22. martā Balvos,
muzeja konferenču zālē
aicināja uzņēmumu, darba
devēju organizāciju, kā
arī pašvaldību pārstāvjus
no
Balvu
novada
un
citiem tuvējiem novadiem
piedalīties seminārā „Ir
sarunas. Ir rezultāts -2 ”.

Semināru vadīja Antra
Sloka – pasniedzēja ar
ilggadēju pieredzi semināru
un
treniņu
organizēšanā,
izstrādāšanā un vadīšanā.
Viņa
uzsvēra,
ka
semināru cikla mērķis ir
sniegt visu Latvijas reģionu
uzņēmējiem,
pašvaldību
pārstāvjiem un darba devēju
organizāciju
pārstāvjiem
ieskatu
sociālā
dialoga

3.

Izīrē Zemessardzes
telpas
Novada pašvaldība izīrē
kādreizējās Balvu Zemessardzes telpas, kas atrodas
Balvos Partizānu ielā 66. Kā
rosināja Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis, būtu
vēlams pretendents, kas varētu
iznomāt visu objektu kopumā.
Uzņēmējam, kas te varētu
attīstīt ražošanu, pašvaldība
sola izdevīgus nomas noteikumus.

Lai slimnīcā
būtu kvalitatīva
laboratorija
Lai Balvu slimnīcā varētu
veikt kvalitatīvus laboratoriskos izmeklējumus turpmāk
tajā darbosies Gulbja laboratorija. Kā uzsvēra Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, svarīgi, lai mūsu
novada cilvēkiem, griežoties
citās ārstniecības iestādēs,
izmeklējumi nebūtu jāveic
atkārtoti.
Jāpiebilst, ka Gulbja laboratorija Gulbenē strādā jau
vairākus
gadus,
uzkrājot
ievērojamu darba pieredzi un
pierādot sava darba augstu
kvalitāti.
Par laboratorijas darbību
Balvu slimnīcā ar Gulbja laboratorijas vadību Rīgā sarunas
risināja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs A. Kazinovskis.

Izstāde Balvu
Mākslas skolā
Balvu Mākslas skolas
izstāžu zālē apskatāmi Latvijas
Mākslas Akadēmijas Rēzeknes
filiāles grafikas nodaļas studentu
darbi.
Pārstāvētas
dažādas grafikas tehnikas.
Izstāde apskatāma no
22.marta līdz 12.aprīlim, darba
dienās no 10:00 – 18:00. Ieeja
bez maksas

Pašvaldības
policija informē

Semināru atklāja LDDK
sociālā dialoga koordinatore
Latgales reģionā Skaidrīte
Baltace.
Viņa
skaidroja:
-Jēdzienu „sociālais dialogs”
dažkārt uztver tikai kā teoriju,
bet tās ir konsultācijas, ceļš uz
risinājumu un kompromisu, lai
rezultātā lēmums būtu vienlīdz
pieņemams visām pusēm – gan
darba devējiem, gan ņēmējiem.
Iespējams, ka dažkārt pastāv
informācijas trūkums par
iecerēm un plāniem, par
vienas vai otras puses rīcībām
un nodomiem, kas rada strīdus
un domstarpības, kā rezultātā
pasliktinās arī darba kvalitāte.
Ir svarīgi arvien apgūt jaunas
prasmes un iemaņas, kas
var palīdzēt aizstāvēt savas
intereses.

veidošanas
pamatprincipos,
attīstīt saskarsmes un pārrunu
prasmes, lai panāktu efektīvu
rezultātu sarunās un risinātu
konflikta situācijas. Sociālā
dialoga uzdevums ir veidot
efektīvu un visām pusēm
izdevīgu sadarbību starp valsts,
pašvaldības, darba devēju un
darba ņēmēju organizācijām
un apvienībām.
Seminārā Balvos piedalījās
dažādi darba devēji no mūsu un
kaimiņu novadiem – uzņēmēji,
pašvaldību darbinieki, banku
sektora pārstāvji. Viņi atzina,
ka saruna bijusi vērtīga un
sniegusi jaunas zināšanas.
Informācijai par semināriem sekojiet Balvu Novada
Ziņās un interneta mājas lapā
www.balvi.lv .

Transportlīdzekļus novietojiet pareizi!
Sakarā ar sniega segas
sarukšanu,
Pašvaldības
policija informē, ka dzīvojamās teritorijas apstādījumos aizliegts braukt ar
transportlīdzekļiem un novietot
tos stāvēšanai apstādījumu
teritorijā, to paredz Balvu
novada
2011.gada
13.
janvāra saistošie noteikumi
Nr.2/2011
„Apstādījumu
ierīkošanas, uzturēšanas un
aizsardzības noteikumi”. Par
minēto noteikumu pārkāpumu
paredzēts naudas sods līdz Ls
50,-.

Kļūdas labojums

„Balvu Novada Ziņu”
iepriekšējā numurā kļūdas dēļ
publicēta informācija par cenu
atlaidēm Balvu peldbaseina
apmeklējumiem pensionāriem.
Atvainojamies par pārpratumu
un sagādātajām neērtībām.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, mājas lapa: www.balvi.lv
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Bibliotekā- “Sirsneņa”
Gleznotāja un dziesminiece Dace Kaša aicina
uz gleznu izstādes atklāšanu
un muzikālu kopā būšanu,
to apvienojot zem viena
kopsaucējvārda - “Sirsneņa”.
Pasākums
norisēs
Balvu
centrālajā bibliotēkā 7. aprīlī
15.00. Izstāde bibliotēkas
telpās būs aplūkojama līdz pat
20. maijam. Daces sirsneņa
šai izstādē skatītājam atklāsies
caur portreta žanra prizmu
un dziedājumiem atklāšanas
pasākumā
gan
dzimtajā
latgaliešu, gan latviešu, krievu
un angļu valodās.

Mūsu Emīls - „Superpuika 2011” finālā
koka krēsliņš pēc parauga. Šeit
lieti noderēja Emīla mājās gūtās
iemaņas, darboties ar ēveli un
citiem instrumentiem. Darbs
veicās ātri, bet tas prasīja lielu
precizitāti. Tāpat arī akurātība
un kompozicionālā izjūta bija
nepieciešama, veidojot no
māla ģeometriskās figūras.

Savas sportiskās spējas
Emīls parādīja, kāpjot pa
stieņiem un braucot ar riteni.
Kā
atzina
pavārmākslas
speciālists Elmārs Tannis, ka
Emīlam arī ir pavārprasmes,
jo viņš prasmīgi izmantoja
dažādas rotāšanas vielas,
izgarnējot torti.

Emīlu atbalstīt un līdzi
just bija aizbraukusi arī viņa
ģimene, klasesbiedri un draugi
no Briežuciema pamatskolas.
Kaut gan šajā konkursā Emīls
neieguva pirmo vietu, taču
lieliski parādīja savas prasmes
un iemācījās daudz jauna.

Jau 20. gadu Rīgā notiek
konkurss
„Superpuika.”
Šogad cīņai par šo titulu
pieteicās 180 zēni no visas
Latvijas. 11-12 gadīgiem
zēniem bija jāpierāda savas
prasmes tehniskos, fiziskos,
praktiskos
un
radošos
uzdevumos.
Pēc sīvas cīņas uz finālu
Rīgas Cirkā tika uzaicināti
10 labākie zēni, starp kuriem
bija arī Emīls Koniševs no
Briežuciema. Viņam bija
jāveic dažāda veida uzdevumi.
Sākumā bija jāpabeidz taisīt

Balvu novada „Cāļu korī” skanīgākie
- Krista Arule un Viktorija Āboliņa
Balvu
Kultūras
un
atpūtas centrā 24. martā
notika Balvu novada mazo
vokālistu konkurss „Cālis 2011”.
Tajā piedalījās 17 dalībnieki
no
Balviem,
Bērzkalnes,
Lazdulejas, Kubulu, Tilžas
pagastiem
un
Rugāju
novada. Konkursa laikā kora

diriģents runcis Bellomors un
kaķenīte Hello Kity izveidoja
vienreizēju „Cāļu kori”, kurā
par galvenajiem solistiem –
skanīgākajiem cāļiem, tika
atzīti Krista Arule (pedagogs
Mārīte Buliga) no Balviem un
Viktorija Āboliņa (pedagogs
Liene
Akmeņkalne)
no
Bērzkalnes.
Jaunizveidotā
kora
dalībniekus
vērtēja

žūrija - Anita Strapcāne,
Astra Ločmele – Ambarova
un Iveta Garaņina. Pasākums
norisinājās jaukā, sirsnīgā
gaisotnē. Mazie dziedātāji
saņēma diplomus un nelielas
piemiņas veltes. Bērni gāja
rotaļās un fotografējās gan ar
draugiem, gan ar vecākiem un
radiniekiem.

Uzvarētājām - nopietnas sejas, bet sirdīs prieks par saņemtajām balvām un gūto uzvaru konkursā
Balvos

Sestās Jūdzes koncertā prezentēs
balvenieša Arvja Deguma dzejas grāmatu
Populārā amsambļa Sestā
Jūdze koncertā, kas15. aprīlī
notiks Vecgulbenes muižā,
būs atvēršanas svētki Arvja
Deguma dzejas grāmatai “Es
esmu atvars, nebaidies”.

Ar savu populāro dziesmu
teksta autoru iepazīstinās
Sestās Jūdzes solists un
dziesmu komponists Agris
Gedrovičs.
Par
grāmatas
izdošanu stāstīs tās izdevēja,
Vītola izdevniecības vadītāja
Ilona Vītola. A. Deguma dzejā
ieklausīties ļaus pats autors
un Iveta Krūmiņa, kas ir šī
krājums sastādītāja. Jāpiebilst,
ka Arvim kopā ar Ivetu pirms
dažiem gadiem iznāca dzejas
kopkrājums.
Koncertā skanēs Agra
Gedroviča dziesmas ar Arvja
Deguma vārdiem un citas

kompozīcijas. Klausītāju vērtējumama tiks nodota arī jaunā
kompozīcija
Uz īsu brīdi,
kas pavisam nesen sāka skanēt
Radio 2 ēterā un jau saviļņojusi
daudzu
klausītāju
sirdis.
Vairāki Arvja dzejoļi pārtapuši
tautā populārās dziesmās Agra
Gedroviča un Sestās Jūdzes
izpildījumā: Rabarberu vīns,
Es iemīlēšos tevī tūlīt, It
neko es nevaru tev solīt, Es
esmu atvars, Nebaidies u.c.
Dzejotprieks viņam radies
muzicējot
skolas
vokāli
instrumentālajā ansamblī.
Kad jautāju, kura no Agra
Gedroviča dziesmām viņam
patīk visvairāk, Arvis atbildēja:
- Katra jauna dziesma liekas
brīnišķīga, bet kad paklausos
kādu senāku, patīk arī tā.
Liekas,ka Raberberu vīns mani
saviļņo visvairāk.
Arvja dzeja publicēta ne
tikai laikrakstos Dzirkstele,
Alūksnes Ziņas, Saskarsme,
bet arī Gulbenes novada literātu
kluba darbu kopkrājumos
Autogrāfs (2002) un Autogrāfs
Divi (2009). Dzejiskā sarunā
Starp trauslu laiku un tevi
(2004) Arvja domas mijas ar
Ivetas Krūmiņas dzejas rindām
Jāpiebilst, ka Arvis, kura
dzimtā puse ir Lejasciems,
nu jau sešpadsmit gadus ir
balvenietis. Ikvienu , kas vēlas
iepazīties ar dzejnieku, dzirdēt
viņa dzeju un lielisko Sestās
jūdzes koncertu, ielūdz uz
Vecgulbenes muižu 15. aprīļa
vakarā.
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Balvu muižā pavasaris - izlaidumu laiks

5.

Balvos savu māku rāda
zīmētāji no Latgales

Jaunie mākslinieki iegrimuši darbā

22. martā Balvu Mākslas
skolā
notika
Latvijas
profesionālās
ievirzes
Mākslas skolu konkurss
zīmēšanā Latgales skolām.
Konkursā piedalījās 24
audzēkņi no astoņām skolām.

26. martā Balvu muižā
notika Informācijas sistēmu
menedžmenta augstskolas
(ISMA) programmas „Uzņēmējdarbības
vadība”
Balvu grupas izlaidums.
Šis ir jau otrais ISMA
izlaidums Balvos. Šogad
profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ieguva septiņpadsmit
studenti no Balvu un
Gulbenes novadiem.
Studentus un klātesošos
svinīgajā
brīdī
uzrunāja
Balvu Tālākizglītības
un
cilvēkresursu attīstības centra
vadītāja Maruta Castrova,
ISMA rektore, profesore Marga
Živitere un ISMA prorektors
studiju darbā, Menedžmenta un
mārketinga katedras docents,
Studiju programmas direktors

Ivars Linde. Savās uzrunās
viņi uzsvēra labas izglītības
nepieciešamību mūsdienu konkurences apstākļos un izteica
cerību, ka iegūtās zināšanas
lieti noderēs veidojot un
attīstot savu biznesu.
Mācību spēki uzsvēra,
ka uzņēmējdarbība tirgus
ekonomikas apstākļos ir pamats
valsts ekonomiskajai attīstībai,
kā arī būtiska demokrātiskas
sabiedrības iezīme. Uzņēmējs
ir plaša profila speciālists.
Viņam
brīvi
jāorientējas
ekonomikā,
menedžmentā,
tiesiskajos jautājumos, dažādās
ekonomikas
nozarēs
brīvā tirgus apstākļos. Viņa
zināšanām
un
iemaņām,
pielietojot
tās
dažādās
biznesa
norisēs,
jābūt
saistītām
ar
mūsdienīgu
metožu - datortehnoloģiju

un
informācijas
sistēmu
izmantošanu, komunikācijas
līdzekļu
un
svešvalodu
pielietošanu.
Students
programmas
ietvaros apgūst zināšanas
uzņēmējdarbībā, ekonomikā,
vadības
teorijā,
biznesa
administrācijā,
psiholoģijā
un
vadības
socioloģijā,
finansēs, personāla vadībā,
komunikācijās, stratēģiskajā
menedžmentā. Iegūtās zināšanas šajās jomās dod
iespēju
analizēt,
plānot,
organizēt un kontrolēt dažādus
uzņēmējdarbības procesus un
norises.
Pasākumu
ar
saviem
priekšnesumiem
kuplināja
saksofonists Arnis Graps,
bet izlaiduma ballē muzicēja
ģitārists Gregs ar draugiem.

No 2011. gada
14. marta līdz 14. maijam
Daugavpils Universitātes Balvu
filiālē, Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu attīstības centra izstāžu zālē, Brīvības ielā 47, Balvos
Mākslas un dizaina katedras pedagogu radošo darbu izstāde

“Sārts, sārtāks, sarkans”
Svinot Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedras
15 gadu jubileju, no 2011.gada 14.marta līdz 14.maijam DU Balvu
filiālē, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra
izstāžu zālē skatāma Mākslas un dizaina katedras pedagogu radošo
darbu izstāde
“Sārts, sārtāks, sarkans”.
Izstādē var aplūkot Mākslas un dizaina katedras docētāju
Aleksandras Šļahovas, Baibas Priedītes un Ilzes Melderes
akvareļus, Janīnas Osnovinas, Māra Čačkas un Aivara Buļa
grafikas, Mairitas Folkmanes keramikas objektu, Ilzes Volontes,
Jolantas Savvinas tekstila darbus, Unas Guras un Ivo Folkmaņa
eļļas glezniecības darbus.

Izstādes atklāšana 6. aprīlī plkst. 13.00.

Uz tikšanos Balvos 6. aprīlī, Mūzikas un mākslu fakultātes
informācijas dienā!

Balvu Mākslas skolas
direktore
Elita
Teilāne
pastāstīja, ka konkursu organizē
Latvijas
Mākslas
skolu skolotāju asociācija.
Vispirms atlases konkursi
notika katrā skolā. Labākie
tika izvirzīti reģionālajam
konkursam. Balvos konkursā
piedalījās jaunie mākslinieki
no Jaunannas Mūzikas un
mākslas skolas, Kārsavas
Mūzikas un mākslas skolas,
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas, Varakļānu Mūzikas
un mākslas skolas, Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas,
J.Soikāna Ludzas mākslas
skolas, Lubānas Mākslas
skolas un Balvu Mākslas
skolas. Konkursanti sacentās
četrās vecuma grupās. Pašlaik
konkursa darbi ir sagatavoti
nosūtīšanai uz Rīgu, kur tos
vērtēs kompetenta žūrija.
Vērtētāji būs profesionāli

Deviņgadīgais Olafs Deņisovs
cītīgi zīmēja pūci. Šķiet, ka
izdevās labi. Īpaši izteiksmīgas
bija pūces acis

mākslinieki,
mākslas
vidusskolu
un
augstskolu
pasniedzēji.
Rezultāti būs zināmi maijā,
kad Valkā notiks konkursa
noslēgums
un
seminārs.
Tajā skolotāji varēs apskatīt
visus no reģioniem iesūtītos
darbus un dalīties pieredzē
par zīmēšanas priekšmeta
mācīšanas metodiku.
Labākos konkursantus un
viņu pedagogus apbalvos ar
diplomiem, atzinības rakstiem
un balvām. Paredzēts apbalvot
arī profesionālās ievirzes skolas
par pārliecinošāko metodiskā
darba atspoguļojumu.

Daugavpils Universitātes Balvu filiālē Balvu Muižā, Brīvības ielā 47
6. aprīlī plkst. 11:00 INFORMĀCIJAS DIENA
* studiju iespējas BALVOS Daugavpils Universitātes filiālē klātienes studiju
programmās ar valsts dotētajām studiju vietām
* tikšanās ar studentiem un docētājiem
* darbosies DU fakultāšu informatīvie stendi. Fakultāšu studējošie un docētāji
prezentēs savas fakultātes, sniegs informāciju par studijām, konsultēs un atbildēs uz
jautājumiem
* informatīvie izdales materiāli par studiju iespējām
* DU Mūzikas un mākslu fakultātes izstādes, dizaina darbnīcas un koncerts
6. aprīlī plkst. 12:00
MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTES INFORMĀCIJAS DIENA
* TIKŠANĀS ar DU Balvu filiāles profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmas ”Datordizains” studentiem un docētājiem
* IEPAZĪŠANĀS ar MMF realizētajām profesionālās augstākās izglītības bakalaura
un maģistra studiju programmām
* studiju programmu “Māksla” un “Datordizains” studentu darbu IZSTĀDE
* MDK pedagogu radošo darbu IZSTĀDES “Sārts, sārtāks, sarkans” atklāšana
* KONCERTS. Piedalās profesionālās mūzikas bakalaura studiju programmas
„Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs” un profesionālā izglītības bakalaura
„Mūzikas skolotājs” studenti
* DIZAINA DARBNĪCA- iemēģini savas nākotnes profesijas pirmās prasmes
Vairāk informācijas:
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13,Daugavpils, www.du.lv, tālrunis 65422922
Mūzikas un mākslu fakultāte, Saules 1/3, Daugavpils, e-pasts: mmf@du.lv vai
Balvu Tālākizglītības centrs, Brīvības ielā 47, e-pasts: azote@balvi.lv, t. 26162614
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Pavasara plūdiem
jābūt gataviem

Pērnā gada plūdi Grīvgalā pie slūžām
Lai arī Balvu novadā
izteiktu plūdu draudu nav,
pašvaldība sadarbībā ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu apzina esošo situāciju
un seko notikumu gaitai.
Novada
saimnieciskā
pārvalde informē, ka Balvu
novada pašvaldība ir apkopojusi
iepriekšējo gadu informāciju par
pavasara plūdu apdraudētajām
vietām.
Kā
iespējamās
apdraudētās
vietas
minēta
sekojošās Sala Bērzpils pagastā,
Vectilža
Vectilžas
pagastā,
Grīvgals (slūžas uz Bolupes no
Balvu ezera iztekas) Kubulu
pagastā.
Savukārt
Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa izstrādājusi
rekomendācijas,
kā
iedzīvotājiem rīkoties
plūdu
gadījumā:
- Sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem
apstākļiem
un
prognozēm, kā arī situācijas
attīstībai savu mājokļu tuvumā.
- Saglabājiet savā mobilajā
tālrunī un piezīmju grāmatiņā
tālruņu numurus, uz kuriem
jāzvana, lai ziņotu par plūdu
sākšanos un saņemtu palīdzību operatīvo dienestu un pašvaldības
tālruņa numurus.
- Izvērtējiet apdraudējumus
saimniecībai. Pārvietojiet mantas
no pagrabtelpām un pirmajiem
stāviem uz augšējiem stāviem
vai
bēniņiem,
nostipriniet
pagalmā un mājas tuvumā esošos
priekšmetus. Esiet gatavi atvienot
elektrisko strāvu.
- Savlaicīgi parūpējieties par
vecāka gadagājuma cilvēkiem,
bērniem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī slimniekiem,
atrodot viņiem plūdu laikā drošāku
mājvietu pie radiem, draugiem,
kaimiņiem. Ja tādas iespējas
nav jau savlaicīgi griezieties pēc
palīdzības pašvaldībā.
-Apziniet
vietu,
kur
nepieciešamības
gadījumā
evakuēt
mājlopus,
mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt
ar barību. Ja tādas iespējas nav,
jau savlaicīgi griezieties pēc
palīdzības pašvaldībā.
- Sagatavojiet evakuācijai
izmantojamos
transporta
līdzekļus (automašīnas, traktorus
u.c.) un peldošos līdzekļus
(laivas, plostus u.c.).
Sagatavojiet
līdzi

ņemšanai evakuācijas gadījumā
personiskos do-kumentus, naudu,
vērtslietas, kabatas lukturīti,
pārtiku, medikamentus, apģērbu
un apavus, kā arī citas pirmās
nepieciešamības lietas.
- Pieejamā vietā turiet
kabatas lukturīšus, ar kurām var
dot signālu par savu atrašanās
vietu plūdu gadījumā. Savlaicīgi
nodrošinieties
ar
rezerves
baterijām kabatas lukturītim un
radio aparātam.
- Savlaicīgi uzlādējiet mobilos
tālruņus, lai nepieciešamības
gadījumā paziņotu glābšanas
dienestam par nepieciešamo
palīdzību.
- Nodrošiniet sevi ar pārtiku
(kas nebojājas un iespējams
pagatavot arī tad, ja mājā nav
elektrības),
dzeramo
ūdeni,
medikamentiem,
apģērbu,
apaviem un citām precēm
plūdu periodam, gadījumiem,
ja māja applūst, bet uzskatāt, ka
evakuēties vēl nav nepieciešams.
- Par tiešu apdraudējumu
informējiet Valsts uguns-dzēsības
un glābšanas dienestu, policiju
vai pašvaldību.
- Ja iespējams, brīdiniet un
informējiet savus kaimiņus par
plūdu sākšanos.
Evakuējoties
ņemiet
līdzi personiskos dokumentus,
naudu,
vērtslietas,
pārtiku,
medikamentus,
nepieciešamo
apģērbu un apavus, kā arī citas
pirmās nepieciešamības lietas.
- Atstājot ēkas un būves,
atslēdziet
elektroenerģijas
padevi, gāzes padevi, noslēdziet
ūdens apgādes ierīces un vietējās
apkures ierīces un iekārtas.
- Aizveriet ēku un būvju
durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja
iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas
logus un durvis.
Neaizmirstiet
par
mājdzīvniekiem!
- Ja pašu spēkiem nav izdevies
tikt prom no plūdu skartās vietas,
informējiet operatīvos dienestus
pa tālruni 112, uzkāpiet mājas
augšējā stāvā vai uz bēniņiem,
līdzi ņemot kabatas lukturīti, lai
signalizētu par savu atrašanās
vietu. Palieciet uz vietas un
signalizējiet par savu atrašanās
vietu, līdz ierodas palīdzība.
Jūsu veselība un dzīvība lielā
mērā ir atkarīga no Jūsu pašu
pareizas rīcības!
Neļaujieties panikai!

Aktīvi
atpūšas
kopā ar
kolēģiem
un draugiem
19. marta agrā rītā grupa
zemledus
makšķernieku
devās ceļā uz Peipusa
ezeru. Braucēji pārsvarā
bija novada pašvaldības
darbinieki – makšķerēšanas
entuziasti.
Uz makšķerēšanu Peipusā
devās arī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis. Viņš pastāstīja,
ka ideju par kopīgu izbraukumu
izteicis
datorspeciālists
Jevgēņijs Melioranskis.
- Braukšana uz Peipusu
ir zināma tradīcija. Tas ir
tāpat kā musulmaņi brauc uz
Meku, zemledus makšķernieki
ziemas pēdējās dienās cenšas
aizbraukt uz Peipusu. Esmu
priecīgs, ka izdevās šo
pasākumu noorganizēt. Tiesa
gan – zivis diez ko neķērās.
Bija jāpieliek visas pūles,
prasmes un meistarība, lai tiktu
pie loma. Kuram meistarība
lielāka, tam arī labāki rezultāti
- stāsta A.Kazinovskis. Starp
brauciena
dalībniekiem

Ķerties varēja labāk. Māris Verjanovs ir apmierināts arī ar šādu
lomu. Viņam brauciens uz Peipusu šogad bija pirmais

notika arī sacensības. Lielāko
lomu izvilka Andris Dubovs.
Otro vietu izcīnīja Andris
Kazinovskis, bet trešo – Aivars
Avotiņš. Savukārt lielāko
zivi izmakšķerēja Gundars
Šīriņš. Otra lielākā zivs tika
A.Kazinovskim, bet trešā
lielākā – Jurim Verjanovam.
Uzvarētāji saņēma medaļas.
Piemiņas balvas bija sarūpētas
visiem dalībniekiem.
Viens no brauciena organizatoriem bija Saimnieciskās
pārvaldes komunālinženieris
Jānis Laicāns. Viņš uzskata,
ka aktīva atpūta brīvā dabā
saliedē kolektīvu:
- Domāju, ka brauciens
bija izdevies. Laiks bija
labs. Ledus uz Peipusa vēl
ir ļoti biezs. Zivis varēja gan
ķerties labāk, taču galvenais
ir laba atpūta. Man labāk patīk
atpūsties svaigā gaisā, nekā
sēdēt mājās pie televizora.
Vasarā eju medībās, sēņoju.

Ziemā patīk pamakšķerēt.
Un, ja makšķerē kopā ar
draugiem, ir arī lielāks azarts
un sacensību gars. Domāju, ka
nākamreiz braucēju būs vairāk.
Varētu sarīkot arī zemledus
makšķerēšanas
sacensības
starp novadiem.
Komunālinženierim Mārim
Verjanovam šis brauciens
uz Peipusu bija gan sezonas
atklāšanas, gan noslēguma
brauciens:
- Patiesībā es neesmu
zemledus
makšķernieks.
Varbūt pēc šī brauciena par
tādu kļūšu. Bērnībā gan tiku
pamēģinājis. Šoreiz kolēģi
uzaicināja piedalīties, un
es piekritu. Par braucienu
iespaidi ir vislabākie. Šādos
izbraukumos darba kolēģus
iepazīsti pavisam savādākus
nekā darba kabinetos. Iesaku
arī citiem rīkot šādus kopīgus
izbraukumus.

Pēc sacensībām. Kā katrās sacensībās pienākas, to noslēgumā bija svinīgā līnija un apbalvošana

Veselības mēneši Balvu Peldbaseinā

No 1. aprīļa līdz 31. maijam Dārza ielā 2, Balvos, tālr.26656086 Norēķinoties skaidrā naudā
• BASEINA, HIDROMASĀŽAS BASEINA
apmeklējums pieaugušajiem darba dienās: 9:00 – 12:00 – 1,70Ls
• Iegādājoties ABONOMENTU 10 reižu apmeklējumam
o Saņem papildus divus peldbaseina apmeklējumus
• SĀLS ISTABAS APMEKLĒJUMS (viens seanss):
o Pieaugušajiem – 1,50Ls
o Skolas vecuma bērniem līdz 18gadu vecumam – 1,00Ls
o Viens pirmskolas vecuma bērns un viens pieaugušais – 1,75Ls
• TRENAŽIERU ZĀLES APMEKLĒJUMS (Ls/stundā) – 0,80Ls
*Sāls istabas apmeklējumam ieteicama iepriekšēja pieteikšanās!
BŪSIET GAIDĪTI!

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, mājas lapa: www.balvi.lv

7.

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 31. marts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā
2011.gada 10.martā
Nr.9/2011

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 10.marta
lēmumu (prot.Nr.6, 42.§)

Par Balvu novada autoceļu vai to posmu sarakstu ar noteiktām
uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam)
un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu,
MK noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”4. un 4.2.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības autoceļu vai to posmu sarakstus ar
norādītām autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
2.Balvu novada autoceļu vai to posmu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai un
vasaras sezonai (Pielikums Nr.1).
3.Informācija autoceļu lietotājiem par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai
un vasaras sezonai tiek ievietota Balvu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.balvi.lv.
4.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā astotās daļas noteiktajā
kārtībā.

Balvu novada autoceļu vai to posmu saraksts ar
uzturēšanas klasēm ziemas sezonai(no 1.novembra līdz
31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)

Autoceļa nosaukums
BALVU PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Naudaskalns - Silamala
Silamala - Dūrupe
Reči - Balvi
Naudaskalns - Ozolsala
Naudaskalns - Lemeševa
Balvi - Verpuļeva
Naudaskalna ciemata ceļi
Uz lidlauku
Salmaņi - Salmaņu kapi
Lācupe - Dzeņulauza
Balvi - Biči
Naudaskalns-Jancīši
Plītinava-Kadiķi
Lemešava - Stepjugabali
Kārklinieki-Lilijas
BĒRZKALNES PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Bērzkalne - Ploskena
Krievkalns - Lielmežnieki
Bērzkalne - Užgova
Bērzkalne - Taureskalns
Silakrogs - Lazdukalns
Vējava – Brieževa
Silakrogs - Auzāji
Rubeņi - Vistusala
Sīļi - Pulksteņu ferma
Aizpurve - Moziņķi
Rubeņi - Leišavnieki
Sīļi – Auzāji
Elkšņeva - Brieževa
Elkšņeva - Mūrova
Dubļeva - Priedaines kapi
Rubeņi - Gaiļi
Silakrogs - Brieževa
Rubeņi - Rītausma
Vistusala - Bitīši
Bērzkalne - Mazmārtiņi
BĒRZPILS PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Mūramuiža – Sola
Pāliņi - Dārza iela
Dārza iela - Vecpils – Mūramuiža
Dārza iela - Bēržu kapi
Bērzieši - Dziļaune
Markova - Bērzieši - Augstari - Domopole
Augstari – Polders
Ičas tilts – Polders
Pāliņi – Domopole
Stacijas iela - Patmalnieki
Paukule - Beļauski
Ičas tilts – Klāni
Viškuļi – Baka
Beļauski – Viškuļi
Baka – Javenieki
Līdumnieki - Zosuļi
Golvari - Pelerijas – Līdumnieki
Golvari – Zosuļi
Golvari – Keiba
Golvari – Kononi
Saksmale - Atkritumu izgāztuve
Viškuļi - vecais Ičas tilts
Zosuļi – Auziņi
Rēzeknes Gulbenes ceļš-Laiviņas
Līdumnieki - Liepnīte
Silamuiža – Dārza iela
Bērzpils Tilžas ceļš - Lāčaunieki
Beļauski - Mičuļi
Domopole - Toki
KRIŠJĀŅU PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Naglīši - Iča
Putrāni - Putrānu kapi
Krišjāņi - Krampiņas- Runcene - Krišjāņi
Vakšenieki - Vakšenieki
Runcene - Mežupe
Runcene - Runcenes kapi
Krišjāņi - Krišjāņu kapi
Kaupiņas - Kaupiņu kapi
Mežupe - Purviņas
Mežupe - Zeltupe
Mežupe - z/s Madaras

Uzturēšanas posms

Posma
garums

Uzturēš.
klase

no km

līdz km

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000

7.000
3.200
5.500
5.100
5.900
1.800
1.200
0.450
0.408
1.000
1.050
1,000
0.500
0,656
0.650

7.000
3.200
5.500
5.100
5.900
1.800
1.200
0.450
0.408
1.000
1.050
1,000
0.500
0,656
0.650

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1,800
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4.274
1.400
1.710
1.600
2.400
1.610
2.930
1.700
1.042
3.860
0.570
1.290
2.294
7,11
0.800
0,640
0,620
0,680
0,750
0,384

4.274
1.400
1.710
1.600
2.400
1.610
2.930
1.700
1.042
3.860
0.570
1.290
2.294
5.310
0.800
0,640
0,620
0,680
0,750
0,384

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0,000
0,000

5,080
0,790
2.094
1.054
0.645
2.912
1.282
3.386
2.155
2.983
1.328
3.527
2.755
2.169
1.805
3.785
4,087
5.546
2.085
4.360
1,120
2.424
2,801
0.500
0.970
3.239
0,300
0,600
0,600

5,080
0,790
2.094
1.054
0.645
2.912
1.282
3.386
2.155
2.983
1.328
3.527
2.755
2.169
1.805
3.785
4,087
5.546
2.085
4.360
1,120
2.424
2,801
0.500
0.970
3.239
0,300
0,600
0,600

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.359
0.264
13.414
0.690
2.570
0.220
0.347
0.695
3.253
2.410
1.350

0.359
0.264
13.414
0.690
2.570
0.220
0.347
0.695
3.253
2.410
1.350

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Žogi - Saikavi
0.000
Krišjāņi - Krišjāņi
0.000
LAZDULEJAS PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Ķīļi - Orlovas vārti
0.000
Egļuciems - Petrovka
0.352
Šumkova - Priedes
0.000
Nobrauktuve uz “Ozolzīlēm”
0.000
Nubrauktuve uz “Mežalaukiem”
0.000
Nobrauktuve uz “Liepām”
0.000
Nobrauktuve uz “Zirgadobi”
0.000
Nobrauktuve uz Brinkeni 1
0.000
Nobrauktuve uz “Ošsalām”
0.000
Nobrauktuve uz Brinkeni 2
0.000
Petrovka - Lipukova
0.000
Petrovka - Marjevka
0.000
Petrovka - Zaļčupe
0.000
Nobrauktuve uz Vārpām
0,000
Brinkene 1 - Akmeņkalni
0,000
Egļuciems - Zaķusala
0,000
Nobrauktuve uz Avikšiem
0,000
KUBULU PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Sita - Briedīši
0.000
Sita - Kozlova
0.000
Stirnusala - Sita
0.000
Stacija - Celmene
0.000
Steķentava - Pērkoni
0.000
Gobusala - Guznava
0.000
Oļģina - Andra kalna kapi
0.000
Vladimirova - Sita
0.000
Druvenieki - Meirāni
0.000
Salmaņu kapi - Romūksti
0.000
Esmeraldova - Meirāni
0.000
Guznava - Pelnupe
0.000
Druvenieki - Zači
0.000
Ceļš uz pansionātu
0.000
Pērkonu kapu ceļš
0.000
Silaciems - Pordari
0.000
Slūžu ceļš
0.000
Celmenes kaltes ceļš
0.000
Kārļu ceļš
0.000
Apbraucamais ceļš
0.000
Bankas ceļš
0.000
Steķentava - Zači
0.000
Vasiļjeva - Kaļķu bāze - Zvirbuļkalns
0.000
Meirāni - Esmeraldova
0.000
Paulāni - Sitasgārš
0.000
TILŽAS PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Miza – Pakalnieši
0.000
Pakalnieši - Baldonis
0.000
Plēsums – Keiba
0.000
Ruņģis - Višņakovs
0.000
Indriks – Celmiņš
0.000
Jaujas - Degumnieki
0.000
Pakalnieši - Sīviņš
0.000
Pauliņš – Barbāns
0.000
Ločmelis - Kāpessila kapi
0.000
Kapi – Gabrāns
0.000
Kapi - Timofejevs
0.000
Terentjevs - Pičukāns
0.000
Stangas - Zelčs E.
0.000
Graudumnieks - Deņisovs
0.000
Ūdrenes ceļš
0.000
Brakovska - Ločmelis
0.000
Ceļš uz Ūdrenes ezeru
0.000
Berķi – Zelči
0.000
Zelčs - I-Komplekss
0.000
Lauzu tilts - Kronbergs
0.000
Tilžas kapi - Meteņi
0.000
Logins – J. Stalidzāns
0.000
Plēsums - Toki - Keiba – Tiža
0.000
Miza – Stalidzāns P.
0.000
Ceļš uz Ūdrenes ezera peldētavu
0.000
Krasta iela - Spirģu ceļš
0,000
VECTILŽAS PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Apses - Logins J.
0.000
Pulksteņi - Sāvāni
0.000
Sudarbe - Grūznis
0.000
Orlovas vārti-Sudarbe
0.000
Sudarbe Līvānu mājās
0.000
Ranguči - Ranguču kapi
0.000
Tilts - Tilžas pagasts
0.000
Vectilža - Medņusala
0.000
Krutova - Lutenānu kapi
0.000
0.000
Sudarbe - Sudarbes kapi
VĪKSNAS PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Vīksna - Zaļmežnieki
0.000
Ukraina - Kačupe
0.000
Sprogas - Oknupe - Pokuļeva
0.000
Vīksna - Valentinova
0.000
Derdziņi - Derdziņu kapi
0.000
Kačupe - Aizezere
0.000
Dobudeksnis - Makšinava
0.000
Strauti - Priežu pļavas
0.000
Smiltene - Oknupe
0.000
Dampadruva - Dampadruvas kapi
0.000
Sprogas - Sprogu ezers
0.000
Kačupe - Kačupes kapi
0.000
Mežarija - Aizezere
0.000
Pokuļeva - Miezāju kapi
0.000
Makšinava - Ašusila karjers
0.000
Kuprava - Kupravas kapi
0,000
BRIEŽUCIEMA PAGASTA CEĻU SARAKSTS
Dambergi - Kļavusala
0.000
Dambergi - Lazdupe
0.000
Dambergi - Ploskene - Augstasils
0.000
Bēliņi - Pužulova
0.000
Dukuļeva - Ostralīdumi
0.000
Dukuļeva - Cērpene
0.000
Pūšļeva - Kvašņeva
0.000
Kvašņeva - Abriņas - Begunova
0.000
Pūšļeva - Stouberova
0.000
Augstasils - Čilipīne
0,000
Grūšļeva - Upmala
0,000
Breksene - Iesalnieki
0,000
Štikunova - Kalves
0,000
Lazduleja - Kroni
0,000
Ostralīdumi - Irbulāji
0,000
Ausala - Papardes
0,000
Dambergi - Bērzusala
0,000
Ploskene - Ploskīnes kapi
0,000

0.870
0.375

0.870
0.375

D
D

4.715
2.717
0.727
0.590
1.003
1.242
1.267
1,080
0.700
0.400
2.248
0.720
0.320
0,210
0,600
0,480
0,320

4.715
2,365
0.727
0.590
1.003
1.242
1.267
1,080
0.700
0.400
2.248
0.720
0.320
0,210
0,600
0,480
0,320

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.216
1.713
3.348
2.920
5.658
5.475
1.116
1.680
0.815
6.402
2,990
0.338
1.200
0.803
0.274
1,464
1.476
1.213
0.698
2.321
3.487
0.500
0.589
2,634
0.425

6.216
1.713
3.348
2.920
5.658
5.475
1.116
1.680
0.815
6.402
2,990
0.338
1.200
0.803
0.274
1,464
1.476
1.213
0.698
2.321
3.487
0.500
0.589
2,634
0.425

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

3.391
3.406
3.651
0.679
1.237
1,780
4.073
2.778
1.140
0,830
0.800
1.181
1.981
3.745
2.152
2.198
0.752
1.050
1.840
1.181
1.250
1.650
10.075
1.053
0.241
1,925

3.391
3.406
3.651
0.679
1.237
1,780
4.073
2.778
1.140
0,830
0.800
1.181
1.981
3.745
2.152
2.198
0.752
1.050
1.840
1.181
1.250
1.650
10.075
1.053
0.241
1,925

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0.530
2.405
5.195
6.757
0.366
0.110
0.410
1.426
0.460
0.423

0.530
2.405
5.195
6.757
0.366
0.110
0.410
1.426
0.460
0.423

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

5.052
4.032
6.341
2.555
2.090
2,280
1.995
1.405
4.275
1.069
0.803
0.562
1.905
0.483
3,902
0,282

5.052
4.032
6.341
2.555
2.090
2,280
1.995
1.405
4.275
1.069
0.803
0.562
1.905
0.483
3,902
0,282

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.800
1,330
8,740
2,800
3,200
4,500
1.000
1.800
3,700
1,680
0,770
1,010
0,610
0,630
1,000
0,410
1,110
1,100

1,800
1,330
8,740
2,800
3,200
4,500
1.000
1.800
3,700
1,680
0,770
1,010
0,610
0,630
1,000
0,410
1,110
1,100

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Balvu Kultūras un atpūtas centrā

…pirmais solis startam uz
fotokonkursu

Fotokonkursa
„Mēs Latgalē”
nolikums Balvu Novada

muzeja iniciatīva
Konkursa mērķis:
1. Piesaistīt Balvu novada un kaimiņnovadu
profesionālos un
amatieru fotogrāfus bijušā
Balvu rajona īpatnību objektīvai un atraktīvai
atspoguļošanai.
2. Ar fotogrāfijas palīdzību atspoguļot bijušā Balvu
rajona īpatnības dažādās dzīves sfērās.
3. Iegūt attēlu kolekciju, kura spētu atklāt bijušā
Balvu rajona vides savdabību, notikumus, tradīcijas,
cilvēkus.
4. Izveidot izstādi, kura tiks atklāta Balvu Novada
svētkos 2011.gada augustā.
Nosacījumi:
1. Fotogrāfijai jābūt uzņemtai bijušā Balvu rajona
teritorijā.
2. Fotogrāfijām jāatbilst laikmetīgas vizuālās
informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām.
Tajās var būt attēlotas sadzīves tradīcijas,kultūra,
notikumi, cilvēki, ticība, daba.
3. Konkursam iesniedzami krāsaini vai melnbalti
attēli A-4 formātā.
4. No katra autora tiek pieņemti ne vairāk kā 5
darbi. Darbi jāiesniedz līdz 2011.gada 1.augustam.
5. Fotogrāfijā redzamais sižets var būt uzņemts
izmantojot, kā digitālo tā arī analogo foto tehniku.
6. Fotogrāfijai jāpievieno informācija: autora
vārds, uzvārds, darba nosaukums, autora precīza
adrese, tālruņa numurs, e- pasta adrese, ja tāda ir.
Pieļaujama papildus informācija - komentārs par
notikumu, vieta, uzvārdi u.c.
7. Darbi iesniedzami personīgi vai pa pastu Balvu
Novada muzejā, Balvos, Brīvības ielā 46, LV-4501.
8. Iesūtītie darbi autoram netiks atdoti, bet paliks
Balvu Novada muzeja arhīvā.
9. Konkursu vērtēs kompetenta žūrija. Konkursa
uzvarētāji un dalībnieki saņems rīkotāju diplomus un
piemiņas veltes.
Tālr. uzziņām 20209427 –Dace Teilāne
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

5.aprīlī plkst.10:00 Valmieras Kinostudija piedāvā supersmieklīgu detektīvu
ar pakaļdzīšanos un laimīgām beigām „Sarkangalvīte un vilks” – izrāde
bērniem. Biļešu iepriekšpārdošana no 28.03. Biļetes cena – Ls 1,50
6.aprīlī plkst.16:00 Liepājas pilsētas Leļļu teātra viesizrāde – Ēriks Kūlis
„Nikniķa stiķi”. Ieejas maksa Ls 1,9.aprīlī plkst.14:00 Pieaugušo tautu deju kolektīvu skate. Piedalās Rugāju,
Viļakas un Balvu novadi. Ieeja bez maksas.
13.aprīlī plkst. 19:00 Daugavpils teātra viesizrāde – Kristīne Jokste ”Klepernīku
pogosta zvaigzne”. Izrāde latgaliešu valodā. Biļešu cena Ls 3,- 4,- 5,15.aprīlī plkst.19:00 „Estrādes serpentīns!” - jauna muzikāli - izklaidējoša
koncertprogramma. Koncertā apvienojumā ar jau iemīļotām un
jaunām dziesmām, izskanēs humoreskas par mūsu dzīvi un ikdienu.
Koncerts būs kā ceļojums cauri laikiem, sākot no stagnācijas un
beidzot ar mūsdienām, pilns pozitīvas enerģijas un pārdomu. Tā būs
lieliska iespēja atslēgties no ikdienas rūpēm, atpūtinot garu un dvēseli.
Koncertā piedalīsies: Liene Šomase, Ieva Akurātere, Viktors
Lapčenoks, Santa Zapacka & Harijs Ozols un Zigurds Neimanis.
Ieejas maksa no Ls 3,- līdz Ls 6,20.aprīlī plkst. 19:00 L’Jazz Big Band franču bigbenda koncerts. Ieeja bez
maksas.
24.aprīlī plkst. 14:00 Pasākums Lāča dārzā „Nu atnāca Lielā diena, Nu varēsim
jautroties!” Ieeja bez maksas.
24.aprīlī plkst.20:00 Atpūtas vakars. Spēlē grupa „Sievasmāte laukos”.
Iespējams iepriekš rezervēt galdiņu pa telefonu: 26367693
25.aprīlī plkst. 15:00 Tautas pūtēju orķestra “BALVI” 55 gadu jubilejas koncerts.
28.aprīlī plkst.15:00 Skolu tautu deju kolektīvu skate. Ieeja bez maksas.

Pagastos
Balvu pagasts
11.- 29.aprīlis J. Bozoviča Origami izstāde
24.aprīlī Lieldienu pasākums un balle kopā ar grupu „Alise”
30.aprīlis Lielā talka
Bērzkalnes pagasts
24.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu pasākums
30.aprīlī plkst. 10:00 Lielā talka
Bērzpils pagasts
24.aprīlī plkst. 19:00 Lieldienu koncerts un balle
Briežuciema pagasts
24.aprīlī Lieldienu zaķi aicina uz pavasarīgu pasākumu. Balle
Krišjāņu pagasts
16.aprīlī plkst. 19:00 Krišjāņu Tautas namā ciemojas Salnavas dramatiskais
kolektīvs ar izrādi “Teātra mūzas”
25.aprīlī plkst. 19:00 Krišjāņu Tautas namā “Dziesmu spiets Lieldienās”
Kubulu pagasts
15.marts – 15.aprīlis Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” bērnu
darbu izstāde „Skaties, es protu!”, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam „Cielaviņa” – 10, Kubulu
Kultūras nama Mazā zāle
24.aprīlī plkst. 17:00 „Es mācēju danci vest” deju kolektīva „Cielaviņa” 10 gadu
jubilejas koncerts
29.aprīlī Popiela, diskotēka
Lazdulejas pagasts
15.-24.aprīlis izstāde „Lieldienas nāk!”, Lazdulejas pagasta pārvaldes zāle
24.aprīlī plkst. 14:00 pasākums „Ciemos pie Lieldienu zaķa!”
Tilžas pagasts
1.aprīlī plkst. 19:00 Teātra dienām veltīta dramatisko kolektīvu saspēle „Dzīve
kā teātris, teātris kā dzīve” Pasākums notiks kopā ar kaimiņpagastu pagastu
dramatisko kolektīvu piedalīšanos Pasākuma otrajā daļā Tilžas dramatiskā
kolektīva vārda došanas svētki
6.aprīlī plkst.13:00 Leļļu teātra izrāde „Nikniķa stiķi”
24.aprīlī Pavasara saulgriežu pasākums Balle spēlēs grupa „Wilx” / Gulbene/
Koncertā piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi
28.marta – 26.aprīlim Fotogrāfiju izstāde „Pa novada saules takām”
30.aprīlī Balle
Vectilžas pagasts
24.aprīlī plkst. 20:00 Pavasara saulgriežu pasākums- pašdarbības kolektīvu
koncerts. Deju vakars
Vīksnas pagasts
21.aprīlī „Redzēt ar sirdi” Muzikāli literārs pasākums. Balle
24.aprīlī Lieldienu pasākums. Balle
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Redaktors
Modris Teilāns
Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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