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Sveicam balvenietes, augsto
valsts apbalvojumu saņemot
1. maijā Balvu Tautas teātra
mākslinieciskā vadītāja, teātra
jauniešu studijas režisore
Vaira Resne Valsts prezidenta
pilī saņēma viņai piešķirto
Triju
Zvaigžņu
ordeni,
Balvu Valsts
ģimnāzijas
skolotāja Irēna Šaicāne Atzinības krustu. Apsveikt
bija ieradušies Balvu novada
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, Balvu Kultūras un
atpūtas centra direktore Anita
Strapcāne un Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta
Cibule.
Kultūras darbiniecei, Balvu

Tautas teātra mākslinieciskajai
vadītājai, teātra jauniešu
studijas režisorei Vairai Resnei
piešķirta Triju Zvaigžņu
ordeņa V šķira par nopelniem
un radošu veikumu kultūras
darbā Latvijas lauku reģionā,
par neatlaidīgu, mērķtiecīgu un
profesionāli pamatotu darbību
sava novada sabiedrības
ētisko un estētisko vērtību
veidošanā. Ilggadējai Balvu
Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotājai, vēsturniecei un
novadpētniecei Irēnai Šaicānei
piešķirta Atzinības krusta V
šķira.

Vaira Resne kopā ar Valsts
prezidentu Valdi Zatleru pēc
apbalvojuma saņemšanas

Atzinības krusta virsniece
Ināra Ņikuļina ar jaunajām Trīs
Zvaigžņu ordeņa un Atzinības
krusta ordeņa kavalierēm –
Vairu Resni un Irēnu Šaicāni
Rutas Cibules foto

4. maija svētkiem par godu
4.maijs - Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas diena
Saeima
2011.gada
7.aprīlī, trešajā lasījumā
pieņēma grozījumus likumā
“Par svētku, atceres un
atzīmējamām dienām”, līdz
ar to atbalstot 4.maija svētku
un 21.augusta atzīmējamās
dienas
pārdēvēšanu
attiecīgi
par
Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas
dienu
un
Konstitucionālā
likuma
“Par Latvijas Republikas
valstisko
statusu”
pieņemšanas dienu. Šobrīd
4.maijs likumā noteikts
kā
Latvijas
Republikas
Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas diena.
Lazdulejas pagastā 4. maijā
pagasta iedzīvotāji pulcējās
zālē, kur noskatījās video sižetu
par Neatkarības Deklarācijas
pieņemšanu. Par to stāstīja Jana
Komane.
Pēc tam grupa aktīvistu

Aktuāli
Bibliotēkai atzinība
konkursā ,,Radošais
pasākums par drošību internetā manā
bibliotēkā 2011”

Balvu centrālā bibliotēka
no
Latvijas
Bibliotekāru
biedrības saņēmusi Atzinības
rakstu par labāko sniegumu
reģionu
bibliotēku
grupā
konkursā ,,Radošais pasākums
par drošību internetā manā
bibliotēkā 2011”, organizējot
interaktīvus un izglītojošus
pasākumus.

Par bezakcīzes
degvielu

Jauni grozījumi likumā
„Par akcīzes nodokli”, attiecībā
uz lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem, stāsies spēkā 2011.
gada 1.maijā. Līdz ar šo datumu
spēku zaudēs pašreizējie MK
noteikumi Nr. 444. „Kārtība,
kādā no akcīzes nodokļa ir
atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa)
un dīzeļdegviela (gāzeļļa),
kurai ir pievienota rapšu sēklu
eļļa vai no rapšu sēklu eļļas
iegūta biodīzeļdegviela, ko
lauksaimniecības
produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā
arī tādas meža vai purva zemes
platības apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes”.
Lauksaimnieki un zivju
dīķu īpašnieki varēs pieteikties
bezakcīzes
dīzeļdegvielas
limitam 2011./2012. saimnieciskajā gadā Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās pārvaldēs
no 10. maija līdz 31. maijam.

Balvu muižā būs
“Balto zeķīšu
svētki”

Pavisam
104
Balvu
novada
bērnu
vecāki
saņēmuši
ielūgumus
uz
“Balto zeķīšu svētkiem”.
Tie notiks 7. maijā pulksten
11.00 Balvu muižā.
Bērnus
un
vecākus
iepriecinās
koncerts,
ko
sagatavojis Balvu kultūras un
atpūtas centrs, viņi saņems
īpašas svētkiem gatavotas
medaļas. Pasākuma dalībniekus
gaida dāvanas, kuras sarūpējuši
atsaucīgie sponsori.

Uz Novadu dienām
Brīvdabas muzejā

par godu Valsts svētkiem pie
jaunieklātā asfalta un bērnu
rotaļu laukuma iestādīja 21
ceriņu.
Pērn
Neatkarības
Deklarācijas 20. gadadienā
Lazdulejas pagastā iestādīja 20
lazdas. Par godu Egļuciemam
nākamgad iecerēts stādīt egles.
Marijas Račkovskas foto

Tilžas,
Vectilžas
un
Briežuciema
etnogrāfiskie
ansambļi un Briežuciema
bērnu un jauniešu folkloras
kopa “Soldanī” gatavojas
svētkiem.
Šie kolektīvi, kas skatē
ieguva 1. pakāpes diplomus,
pārstāvēs
Balvu
novadu
Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja
novadu dienās 15. maijā.
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Domes priekšsēdētāja sleja
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Lai zinātu par prioritātēm kolēģu darbā
Ikmēneša valsts iestāžu vadītāju tikšanās

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Nepieļaut neatliekamās medicīniskās palīdzības pasliktināšanu Tilžā
un tās apkārtnē
Savā laikā pielikām pūles, lai Tilžā uzsāktu darbu neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.
Izskanējusi informācija, ka paredzēts saīsināt punkta darbības
laiku un pārtraukt dežūras naktīs. Jūtot to, ka arī iedzīvotāji un
novada speciālisti gatavi to nepieļaut, novada vadība ir apņēmības
pilna aizstāvēt šī dienesta pilnvērtīgu darbu.
Atceros, ka, atverot Tilžas ātrās palīdzības punktu, tika ieguldīti
ne tikai valsts, bet arī pašvaldības - Tilžas pagasta - līdzekļi
apmēram 15 000 latu apmērā. Rajona padome politiski daudz
strādāja, lai panāktu, ka šis punkts, kas Master - plānā bija ierakstīts
kā medicīniska iestāde, bet kuras izveide kavējās, uzsāktu darbu.
Ne jau vienā dienā, bet tas izdevās. Tas bija pirmais jaunizveidotā
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta punkts Latvijā. Tā
atklāšanā piedalījās toreizējā veselības ministre Baiba Rozentāle.
Viņa uzteica pašvaldību aktīvo līdzdalību.
Tagad, kad ātrās palīdzības dienests ir atdalīts no citām
medicīnas iestādēm, ar argumentu, ka jāietaupa līdzekļi,
eksperimenta veidā grib samazināt lauku ātrās palīdzības punktu
darbu nakts stundās. Tilžā ir viens no šiem punktiem.
Novada vadība un iedzīvotāji - mēs kategoriski nepiekrītam, jo
neredzam nekādu ekonomiju. Ja punktu slēgs, tad ātrās palīdzības
transports katru vakaru brauks uz stāvvietu Balvos un katru rītu
atpakaļ uz Tilžu. Tas nozīmē, ka transporta izdevumi būs lieli,
un kopējie izdevumi būtiski nesamazināsies. Bet galvenais
zaudējums būs tas, ka Tilžas un apkārtnes pagastu iedzīvotājiem
netiks sniegta medicīniskā palīdzība īsā laikā. Piemēram, tajās
nedēļās, kad dežūrē Gulbenes slimnīca, pacienti no Tilžas vai
Krišjāņiem tiks vesti uz Gulbeni apmēram 100 km attālumā, pie
tam neatliekamās ātrās palīdzības automašīnai līdz slimniekam
jānokļūst no Balviem, labākajā gadījumā slimnieks nokļūs
Gulbenes slimnīcā ne ātrāk kā pēc divām stundām. Ir skaidrs, ka
tas apdraud daudzu slimnieku dzīvību un veselību.
Tāpēc tiek vākti paraksti, aktīvi to vākšanā piedalās Tilžas un
apkārtējo pagastu pārvalžu darbinieki un iedzīvotāji. Mēģināsim
saglabāt Tilžas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
punkta darbu līdzšinējā režīmā.

2.maijā Austrumvidzemes
Lauku konsultāciju biroja
Balvu filiālē tikās Balvu
valsts
iestāžu
vadītāji,
lai pārrunātu, kā veicies
iepriekšējos mēnešos un kas
plānots turpmāk.
Sarunu vadīja Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis.
Valsts probācijas dienesta
Balvu filiāles vadītājs Juris
Ragovskis: – Aprīlis atšķīrās no
citiem mēnešiem ar to, ka Valsts
probācijas dienests sadarbībā
ar
Norvēģijas
Nacionālo
mediācijas dienestu, Tieslietu
ministriju,
Sabiedriskās
politikas centru „Providus”,
ES māja, visā Latvijā jau otro
gadu pēc kārtas no 2011.gada
11.aprīļa līdz 15.aprīlim rīkoja
akciju „Izlīguma nedēļa”. Balvu
teritoriālajā
struktūrvienībā
norisinājās šādas aktivitātes:
filmas
„Izlīgums”
demonstrēšana un diskusija
Viļakas
Valsts
ģimnāzijā,
izglītojoša rakstura seminārs
bāriņtiesas un sociālo dienestu
darbiniekiem Viļakas novadā
un valsts policijas, prokuratūras
un tiesas darbiniekiem Balvos.
Šīs
nedēļas
ietvaros,
13.aprīlī, Juris Ragovskis
kopā ar Valsts policijas
Latgales
reģiona
Balvu
iecirkņa priekšnieku Dzintaru
Čerbakovu piedalījās diskusijā
Alūksnē, kur dalījās pieredzē, kā
izlīguma procesi notiek Balvu
teritoriālajā struktūrvienībā.
1.-2. jūnijā Valsts probācijas
dienesta Balvu filiāle plāno
uzņemt viesus no Ukrainas,
kura vēlas veidot kaut ko
līdzīgu probācijas dienestiem
Latvijā, jo mūsu valsts dienesta
8 gadu pieredze ir labs piemērs
vairākām valstīm.
Pārtikas
un
veterinārā
dienesta
Ziemeļlatgales
pārvaldes vadītāja Mārīte

Ņukša informēja, ka aprīlī
veiktas apmēram 600 pārbaudes
Rēzeknes, Balvu un Ludzas
apriņķī. Vairāk bijušas sūdzības
par
dzīvnieku
labturības
pārkāpumiem. Pa Lieldienām
tirdzniecības vietās pastiprināti
tika pārbaudīti olu marķējumus.
Dažās
vietās
konstatēja
pārkāpumus.
Pārtikas
un
veterinārā
dienesta darbinieki no maija
sāks strādāt arī sestdienās un
svētdienās, galvenokārt, lai
kontrolētu tirgu, kur parādās
svešas izcelsmes produkti,
piemēram, no Krievijas.
No aprīļa beigām izmantojot
mazās aviācijas lidmašīnas,
ir uzsākta un līdz pat maija
beigām turpinās trakumsērgas
vakcīnu
izvietošanu
visā
Latvijas teritorijā lapsām un
jenotsuņiem.
Vakcinēšana
sāksies Kurzemes piekrastē un
noslēgsies Latvijas austrumu
daļā. Vakcīnas tiks izkaisītas
vienmērīgi – 20 līdz 25 vakcīnas
uz 1 km2, arī apdzīvotu vietu
tuvumā, tādēļ Pārtikas un
veterinārais dienests aicina
iedzīvotājus, kuri pamanījuši
vakcīnu - brūnganu kubiņu,
nedaudz mazāku par sērkociņu
kastīti, to neaiztikt, jo meža
dzīvnieki sajutīs cilvēku smaržu
un ēsmu neēdīs. Gadu laikā ir
pierādījies, ka šis ir ļoti efektīvs
veids, kā vakcinēt meža zvērus.
Valsts Ieņēmumu dienesta
Balvu
filiāles
vadītāja
Janīna Pužule informēja
par amatpersonu deklarāciju
iesniegšanas procesu, kas
noritējis veiksmīgi, jo tās
iesniegtas ~ 100 %. Pašlaik
visā valstī tiek strādāts pie
elektroniskās
deklarēšanas
sistēmas uzlabošanas.
Nodarbinātības
Valsts
aģentūras (NVA) darbinieki
piedalījušies konferencē Rīgā,
kur kopā ar kolēģiem no

Tērējam budžeta paredzēto izdevumu ietvaros
2011.gadā novada pašvaldība
un Domes vadība ļauj katrai
iestādei
patstāvīgi
pieņemt
lēmumu, kā tērēt piešķirtos
līdzekļus. Pastāv tikai novada
pašvaldības noteikums – vienu
reizi ceturksnī atskaite par
budžeta līdzekļu izlietojumu.
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore I.Kaļva un budžeta
plānošanas un grāmatvedības
nodaļas vadītāja A.Kudrjavceva
kopā ar iestāžu vadītājiem veica
2011.gada 1.ceturkšņa budžeta
izpildes rādītāju analīzi.
Pašvaldības
iestādes,
plānojot
budžeta
izdevumu
daļu 2011.gadam , veica savu
uzturēšanas izdevumu būtisku
samazināšanu atbilstoši budžeta
situācijai un valsts pieņemtajiem
normatīvajiem aktiem finanšu
stabilizācijas un darba samaksa
jomā.
Analīzē
secinājām,
ka

2011.gada 1.ceturksnī Balvu
pilsētas iestādēm ievērojami
palielinājušies
rēķini
par
apkuri, kas no gada sākuma jau
sastādīja 50-80% no plānotajiem
izdevumiem. Tāpat iestādes
tika aicinātās vairāk domāt par
elektroenerģijas taupīšanu un
rūpīgi izvērtēt jebkuru izdevumu.
Būtiski riski sociālās aprūpes
jomā, klientu skaits pabalstu
saņemšanai pieaug. Pašvaldībai
jāgarantē obligāti valstī noteikto
pabalstu izmaksa.
Balvu novada pašvaldība
15. aprīlī pieņēma saistošos
noteikumus
„Par
papildus
palīdzību
Balvu
novada
pašvaldībā.”
Saistošie noteikumi „Par
papildus palīdzību Balvu novada
pašvaldībā” nosaka Balvu novada
pašvaldības papildus palīdzības
veidus, to apmēru un saņemšanas
kārtību. Tie paredz, ka papildus

palīdzību var piešķirt atbilstoši
Sociālā
dienesta
budžeta
iespējām, ja ir nodrošināta Balvu
novada pašvaldības 2009.gada
27.augusta saistošo noteikumu
Nr.2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem
Balvu
novadā”
izpilde.
Patreiz no sociālajā budžetā
plānotajiem līdzekļiem iztērēti
34%.
Vērtētie ieņēmumi pildījušies
plānotajā apmērā: iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
25,94%
(plānoti 2 534 906 Ls, izpilde 657
656 Ls), dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
26,08%
(plānoti
1376489,
izpilde 359 051 Ls), nekustāmā
īpašuma
nodoklis51,94%
(plānoti 235 562, izpilde 122
343 Ls). Savukārt valsts nodevas
un kancelejas nodevas 2011.
gada 1.ceturksnī izpildījušās par
22,16%, ieņēmumi no budžeta

iestāžu
sniegtajiem
maksas
pakalpojumiem un citiem pašu
ieņēmumiem- par 24,95%.
Balvu
novada
iestādes
piešķirtos budžeta asignējumus
ir tērējušas limitu robežās.
Izpilddirektore
arī
turpmāk
aicināja vadītājus rūpīgi sekot
budžeta izpildei.
Balvu novada pašvaldības
darbība, nodrošinot pašvaldības
pamatfunkciju
izpildi
krasi
ierobežotos budžeta apstākļos,
arī turpmāk būs vērsta uz
novada iedzīvotāju interešu
ievērošanu, lai nesamazinātos
viņu ekonomiskās, sociālās un
kultūras iespējas.
Andra Kudrjavceva,
Balvu novada pašvaldības
budžeta plānošanas un
grāmatvedības nodaļas vadītāja

visas Latvijas atskatījušies un
20.gados paveikto, klausījušies
Austrijas kolēģu pieredzi,
kā strādāt ar klientiem –
bezdarbniekiem
un
darba
devējiem, informēja NVA
Balvu filiāles vadītāja Sandra
Kindzule. Maijā uz visu
bijušo Balvu rajona teritoriju ir
piešķirtas papildus 286 vietas
uz tā dēvēto bezdarbnieku
100Ls stipendiju programmu.
Maijā plāno organizēt arī
semināru darba devējiem par
jauno NVA projektu „Darba
vieta jaunietim”.
Austrumvidzemes Lauku
konsultāciju biroja Balvu filiālē
sāk pieņemt pieteikumus uz
lauku atbalsta pasākumiem. Kā
stāsta nodaļas vadītājs Ivars
Logins - praktiski uz visiem
pasākumiem pieprasījums ir
lielāks nekā paredzēti līdzekļi.
Pamazām norit organizatoriski
darbi pie Lauku dienām Balvos,
kas šogad paredzētas jūnija
beigās.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Balvu daļas
inspektors Aleksejs Kovšovs
informēja, ka kopā reģistrēti 14
kūlas ugunsgrēki bijušā Balvu
rajona terotorijā. Balvu novadā
– 8. Un Balvu ugunsdzēsēji
gatavojas 17.maija pasākumam
– 100.gadu jubilejai.
Andis Ločmelis – AS
„Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu
reģiona Balvu nodaļas vadītājs
– pastāstīja par plānotajiem
darbiem
elektrolīniju
rekonstruēšanā. Šogad plānoti
darbi ir Steķentavā, aiz
Aigroservisa
privātdārziņu
teritorijā, Bērzpils centra – ap
skolu, pagasta ēku un Saieta
namu – sakārtošana. Balvu
pilsētā – Miera un Dārza ielas
rekonstrukcija. Pašlaik darbi
notiek ap Tilžas vidusskolu, kas
turpināsies arī nākamgad.

Informācija
par
sludinājumu, reklāmas un
apsveikumu
publicēšanu
Balvu novada pašvaldības
informatīvajā
izdevumā
„Balvu Novada Ziņas”
Balvu novada Domes 15.
aprīļa sēdē deputāti apstiprināja
maksas pakalpojumus par
informācijas
publicēšanu
pašvaldības
izdevumā,
nosakot, ka par publicēto
reklāmu, sludinājumiem un
apsveikumiem jāmaksā:
1. Ls 0.45 par 1 cm2
(bez PVN) – juridiskām
personām;
2. Ls 0.35 par 1 cm2 (bez
PVN) – fiziskām personām,
3.par publikāciju, kuras
laukums lielāks par 300 cm2
– 50% apmērā no šā lēmuma
1. un 2. apakšpunktos
minētajām summām.
Lēmums
publicēts
laikraksta 8. numurā 21.
aprīlī. Balvu Novada Ziņās
Nr. 9 tehnisku iemeslu dēļ
publicēta kļūdaina informācija.
Atvainojamies par pārpratumu!
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Pašlaik aktuāli - ielu un Iespēja iegūt profesiju arī Balvos
ceļu remonti, transporta Rīgas Valsts tehnikuma ievirzi, kā arī ekskursijas uz teātri, Komerczinību programmu un
Balvu filiāles skolotāji lepojas izstādēm, hokeju, kā arī „Lielo uzņemt 25 audzēkņus. Taču
jautājumi
ar to, ka jau drīz būs apritējuši Māju”- Rīgas Valsts tehnikuma jau nākamajā mācību gadā tiek

Normunds Dimitrijevs, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Balvu
novada
Domes
izpilddirektora
vietnieka
amatā esmu gandrīz trīs
mēnešus, manā redzeslokā ir
darbs ar pagastu pārvaldēm,
saimnieciskie jautājumi, kā arī
sadarbība ar Balvu pašvaldības
aģentūru SAN - TEX. Kā
tas saprotams, saimniecisko
jautājumu ne pilsētā, ne laukos
netrūkst.
Sakarā ar pavasari zināmas
problēmas saistītas ar ūdeņiem,
kad pārplūda grāvji, pagalmi.
Sakarā ar meliorācijas sistēmu
novecošanu pārplūda Tehnikas
iela. Jāsaka, ka cilvēki neuzņemas
atbildību par savu īpašumu,
nekopj meliorācijas sistēmas . Tas
raksturīgi ne tikai šajā avārijas
vietā.Tā ir cilvēku nekompetence
un pavirša attieksme. Šajā un
dažos līdzīgos gadījumos jāsaprot,
ka īpašums uzliek pienākumus,
ne jau visās situācijās risinātājs
būs pašvaldība.
Pilsētas
iedzīvotājiem
Tehnikas ielā palīdzējām. Radušos
situāciju
likvidēt
palīdzēja
mūsu
novada
pašvaldības
Saimnieciskās
pārvaldes
komunālinženieris Jānis Laicāns
un meliorācijas inženieris Andris
Krakops.Tagad iedzīvotāji vāc
naudu, lai apmaksātu radušos
zaudējumus. Ir gandarījums
par to, ka Tehnikas iela beidzot
savesta kārtībā.
Pavasaris
parādīja
ne
tikai problēmas ar ūdeņiem.
Pagastu teritorijās veicām plašu
informatīvo darbu, lai slēgtu
ceļus un saglabātu tos pavasara
šķīdoņa laikā. Šogad pateicoties

laika apstākļiem situācija ir laba.
Paškritiski jāatzīst, ka novada
pašvaldībā
aizkavējām ceļu
slēgšanas izziņošanu.
Runājot
par
ceļiem,
pašvaldība iesākusi nopietnu
darbu to mērķtiecīgā sakārtošanā.
Ir izvirzīts mērķis, ka jāpanāk, lai
no jebkura pagasta centra līdz
novada centram var atbraukt
pa asfaltētu ceļu. Tiek īstenoti
nozīmīgi ceļu remontu projekti,
piemēram asfaltēts Verpuļovas
ceļš. Ir izstrādāts projekts par ceļa
Briežuciems – Cērpene 5,5 km
gara posma asfaltēšanu.
Novada
iedzīvotāji
ir
neizpratnē, kāpēc nesākas darbi
uz Bērzpils ielas. Izskaidrojums
vienkāršs – būvnieki apstrīdēja
iepirkumu komisijas slēdzienu,
tagad jāgaida, kamēr situācija
noskaidrosies. Laiks iet, bet
darbus uzsākt nevar.
Pašvaldības redzeslokā ir
pasažieru pārvadājumi. Kā jau
rakstīja mūsu pašvaldības avīze,
Balvu autotransporta uzņēmumā
ir nomainīta vadība. Darbs iegājis
citās, labākās sliedēs. Laukos
autobusi ir dzīves nepieciešamība,
pašvaldības uzņēmumam “Balvu
autotransports” nopietni jāstrādā,
lai šajā situācijā, kad strauji
kāpj degvielas cenas, pasažieru
pārvadājumi būtu nodrošināti.
Skolēnus pārvadājam ar
satiksmes un skolu autobusiem.
Tā sistēma ir noregulēta. Nesen
saņēmām trīs Šveices palīdzības
programmas autobusus bērnu
pārvadāšanai.
Šobrīd
esam
nodrošinājuši, ka skolēnus uz
sacensībās
un
pasākumiem
vedam par brīvu.
Aktuāls
jautājums
par
Lutenānu purva nomas tiesību
izsoli, gribam, lai uzņēmējs,
kas apsaimnieko purvu, ne
tikai maksā par kūdras hektāra
nomu, bet arī, lai veido kūdras
pārstrādes cehu, kur būtu darba
vietas un nodokļi, kur ieguvēji
būs pašvaldības un iedzīvotāji.
Pilsētas ielās lāpām bedrītes.
Līdzekļi ceļu fondā ir stipri
samazināti.
Ja kādreiz vienam pagastam
ceļu remontam valsts piešķīra
apmēram 50 000 latu, tad tagad
visam novadam ceļu fondā ir
tikai 150 000 latu. Cenšamies tos
izlietot iespējami racionāli, lai
aizlāpītu vismaz pašas sliktākās
vietas.

4 gadi kopš Balvu filiāles
dibināšanas un šī gada 25.
jūnijā tiek gaidīts pirmais
izlaidums.
Savu darbu Balvu filiāle
uzsāka 2007. gada 3. septembrī un
šobrīd ir vienīgā mācību iestāde
Balvu novadā un apkārtnē, kur var
iegūt 3. profesionālo kvalifikāciju,
šobrīd tā ir komercpakalpojumu
darbinieka kvalifikācija.
Pēc tehnikuma absolvēšanas
jaunieši
savu
profesionālo
izaugsmi
var
turpināt
kā
grāmatvedības
darbinieki,
struktūrdaļas darba organizētāji
un līdzīgu pienākumu izpildītāju
dažādu nozaru komercdaļās.
Tehnikuma absolventi var arī
turpināt
izglītību
augstākā
līmeņa profesionālās izglītības
programmās vai augstskolu
akademiskās
izglītības
programmās, kā arī paaugstināt
kvalifikāciju kursos un semināros.
Mācību laikā audzēkņi iziet
divas prakses - 3.kursā - praktiskās
mācības uzņēmumā, kas ilgst
2 mēnešus un kvalifikācijas
praksi, ko audzēkņi iziet 4. kursā
sešu mēnešu garumā. Tā ir liela
pieredze turpmākajam darbam.
Liels paldies tiem uzņēmējiem
un iestāžu vadītājiem, kas sniedz
iespēju mūsu audzēkņiem
apgūt pirmās praktiskās darba
iemaņas izvēlētajā profesijā.
Audzēkņiem ir iespējas saņemt
divas stipendijas– mērķstipendiju
(līdz 50 latiem/mēnesī) un
valsts garantēto stipendiju (līdz
25 latiem/ mēnesī), kas dod
audzēkņiem motivāciju aktīvāk
mācīties, nekavēt stundas un
daļēji nodrošināt sevi ar iztikas
līdzekļiem.
Vislielāko prieku sagādājuši
pieredzes apmaiņas braucieni.
Rudenī Leonardo da Vinci
projekta
(Nr.2010-1-LV1LEO03-00785) ietvaros, Spānijā
bija Rīgas Valsts tehnikuma
skolotāji.
Šobrīd Spānijā praksē uz
divām nedēļām ir devusies arī
Elīna Melne, 3.kursa audzēkne.
Prieks par Elīnu!
Skolā tiek organizētas mācību
ekskursijas
ar
profesionālu

galveno ēku.
Brīvo
laiku
tehnikuma
audzēkņi pavada vieglatlētikas,
svarcelšanas, volejbola, futbola,
basketbola
un
peldēšanas
treniņos. Aktīvais dzīves veids
palīdz
jauniešiem
sasniegt
labus
rezultātus
ne
tikai
sporta stundās, bet arī dažādās
sacensībās novada, Latvijas un
starptautiskajā mērogā. Kā vienu
no pēdējiem sasniegumiem var
minēt tehnikuma komandas
iegūto 2. vietu Balvu novada
skolu atklātajā kausa izcīņā
peldēšanā.
Ļoti
lepojamies
ar Sergeja Maruka, 1. kursa
audzēkņa sasniegumiem Latvijas
meistarsacīkstēs grieķu - romiešu
cīņā un izcīnīto pirmo vietu!
Par
RVT
priekšrocībām
paši audzēkņi min draudzīgo
audzēkņu un skolotāju kolektīvu,
labu ēdināšanu, plašo zināšanu
spektru, ko te var apgūt u.c.
Šogad tiek plānots realizēt

domāts par citām programmām,
kuras varēs apgūt pēc 9.klases,
iespējamsarī
12.klases
beigšanas.
Gaidīsim
arī
uzņēmēju, jauniešu un vecāku
ieteikumus, lai mēs filiālē
varētu realizēt tādas profesijas,
kas mums pašiem šeit Balvos ir
nepieciešamas.
RVT Balvu filiāles galvenā
prioritāte - nostiprināties un
veidot un uzlabot savu tēlu
iedzīvotāju acīs, būt noderīgiem,
realizējot tādas programmas,
kurās ir ieinteresēti visi darba
tirgus dalībnieki. Ir būtiski
apzināties, ka profesionālo ievirzi
jauniešiem jāsniedz pēc iespējas
agrāk, lai viņi spētu orientēties
mainīgajā vidē un izvairītos no
situācijām, ka 18 un 19 gadus
veci jauniešiem arvien vēl nav
pietiekošu profesionālo prasmju,
lai varētu iesaistīties un konkurēt
darba tirgū.

Sporta nodarbības baseinā

Ekskursija “Lielajā mājā”, RVT galvenajā ēkā

Vasarā samazinās
apgaismojumu ielās pilsētā un
pagastos
Novada Domes Tautsaimniecības un vides komitejā
pieņēma
lēmumu
par
elektrības
ietaupīšanu
vasarā.
Tas paredz, ka ielu
apgaismojumam
pilsētā
elektrību izmantos pagājušā
gada režīmā, proti, sākot
ar jūniju to atslēgs. Pērn tā
izdevās ietaupīt vidēji 600 latu
mēnesī.

Tomēr
atsevišķos
gadījumos, piemēram pasākumu
reizēs,
vasaras
nogalē
apgaismojumu
ieslēgs.
Vienojās,
ka
izmaiņas
apgaismojuma režīmā tiks
veiktas pēc saimnieciskās
pārvaldes
ierosinājuma,
saskaņojot ar izpilddirektori.
Minētais lēmums attiecas arī
uz pagastu centriem, kuros ir
apgaismojums.

1. septembra kopbilde šo mācību gadu uzsākot

Foto no tehnikuma arhīva
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Lielajā talkā Balvu novadā īpaši aktīvi strādāja pagastos
Talkā pamati
atpūtas vietai

Talka pulcē
domubiedrus
Lielās Talkas koordinators
Māris Verjanovs pastāstīja, ka
Lielā Talka Balvu pilsētā notika
jau visas nedēļas garumā, kad
pilsētas skolas un arī pārējās
izglītības iestādes talkoja gan
savu skolu teritorijās, gan arī
kopa pilsētu. BPĢ un BAV sakopa
savus pagalmus. Arī ezera krastus,
sākot no Katoļu Baznīcas līdz pat
Vecajam parkam (slidotavas un
dīķa teritoriju ietverot). Rīgas
Valsts tehnikums, Tālākizglītības
centrs, Jauniešu centrs un Sporta
skola arī kārtīgi uzkopa savus
pagalmus.
30. aprīlī pilsētas estrādē
notika Lielās Talkas atklāšana, kur
talciniekus no rīta uzrunāja Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Ināra Ņikuļina. Viņa
aicināja kārtīgi pastrādāt un pēc
tam kopā baudīt Talkas zupu.
Koordinatori novirzīja talciniekus
uz jau iepriekš noskatītām vēl
nesakoptām
vietām.
Talkas
dienas objekti bija ezermala
pie Bolupes iztekas no Balvu
ezera un Brīvības ielas sākums
virzienā uz Salmaņu kapiem.
Talkā piedalījās Balvu novada

tehnikas vienības atradās visā
pilsētā, kas arī savāca visus
pilsētas atkritumus vienā vietā,
kur jau tālāk uz poligonu tos
nogādāja atkritumu pārvadātājs.
Kopā tika savākti ap 1200 maisi.
Pēc labi padarīta darba
talcinieki pulcējās pie Lielās
Talkas lielā zupas katla, kas šogad
bija Lāča dārzā. Talcinieki pavāri
bija sarūpējuši ļoti gardu zupu.
M. Verjanovs saka: “Lielu
lielo PALDIES gribu teikt visiem
Balvu pilsētas iedzīvotājiem, kas
piedalījās Talkas svētkos pilsētā,
San-Tex darbiniekiem, Balvu
novada pašvaldības darbiniekiem
ar
ģimenēm,
Lazdukalna
rehabilitācijas centra jauniešiem,
visiem, kas baudīja pavasara
sauli un strādātprieku Balvu
pilsētā. Talkas koordinators biju
pirmo reizi. Bija satraukums.
Tāpēc paldies par atbalstu
peredzējušiem cilvēkiem – Jānim
Laicānam, Veltai Pulkstenei,
Džeraldam Šaicānam un citiem,
kuri jau trīs mēnešus domāja un
gādāja, lai Talka norisinātos raiti
un veiksmīgi. Paldies arī “Balvu
Maizniekam” par gardo maizi pie
Talkas zupas”.
Balvos kopā bijām ap 60
cilvēkiem, kas bija gatavi ziedot
vienu sestdienu Balvu pilsētas

nokļūt līdz vietai kur tos savāca
lielā mašīna, palīdzēja 2. klases
skolnieks Sandis Livzenieks

un viņa tētis Gunārs, ka arī
viņu sarkainais traktoriņš.
Jaunākajam talciniekam bija
5 gadi, bet vecākajam 48 gadi.
Esam gandarīti par paveikto
un tuvākajā laikā ir doma
Beļausku ciemā uztaisīt vienu
skaistu atpūtas vietu, kur
kopīgi svinēt Jāņus, Vasaras
svētkus, vai tā pat vienkārši
patusēt, vārot un baudot kādu
gardu zupu.
Arnita Rakstiņa,
Radošo un aktīvo jauniešu
organizācijas “SPIĻKA”
vadītāja

Vīksnā padarīts
daudz
30.aprīlī
visā
Latvijā
notiekošās Lielās Talkas ietvaros
savas apkārtnes sakopšanā un
labiekārtošanā piedalījās arī
Vīksnas pagasta ļaudis.
Iepriekšējā dienā par savas
apkārtnes tīrību rūpējās Vīksnas
pamatskolas skolēni, skolotāji
un tehniskie darbinieki. Viņi
cītīgi sakopa pagasta centru un
grāvmalas.

Sestdienā uz Lielo Talku
pie pagasta ēkas kopā bija
pulcējušies vairāk kā 75 lieli,
mazi, veci, jauni talkot gribētāji.
Visi čaklie talkotāji par tīrību
rūpējās vairākās pagasta vietāsVīksnas pagasta bērnu laukumā
un abās Sprogu ezera peldvietās,
Makšinavas,
Strautu
ciema
ceļmalu posmos. Talkošanas
vietās tika ne tikai sakopta
apkārtne , nogriezti un sadedzināti
sausie un nolūzušie zari, bet
arī labiekārtota teritorija-bērnu
laukumā pie dīķa uzstādīja divus

Dzintras Pipcānes foto

Mums aktivitātes sākās
pirms talkas. Tika uzfilmēts
video klips ar kuru pat
iekļuvām
www.talkas.
lv mājaslapā.
Saulainais un mazliet
vējainais talkas rīts kopā
pulcēja 13 cilvēkus, bet laika
gaitā mūsu pulciņš palielinājās
līdz 22. Talkā piedalījās
Beļausku ciema esošie un
bijušie
iedzīvotāji.
Kopā
tika piepildīti visi 100 mums
iedotie maisi.
Uzstādījām vairākus putnu
būrīšus, nogriezām krūmus.
Mūsu pavāri Aija un Marija
mums
izvārīja
vienkārši
burvīgu Grūbu zupu. Maisiem

Sakopām dabas
stūrīšus un
stādījām puķes
Lielajā talkā Briežuciema
pagastā dalību ņēma 97
talcinieki. Ļoti čakli strādāja
pamatskolas skolēni.
Talkas laikā tika sakopts
pagasta centrs, skolas apkārtne,
sakopti dabas stūrīši Ausalā un
Augstasilā.

labā.
Balvu novadā talkas dienā
talkoja ap 600 cilvēkiem,
neskaitot iepriekš gandrīz visas
novada skolas, kas kopā sastādīs
vairākus tūkstošus talcinieku
un kopā tika savākti vairāk
kā 7000 maisu, sastādīti koki,
salikti putnu būrīši, sakoptas un
labiekārtotas vairākas vietas, kas
priecēs visus novada iedzīvotājus
un arī ciemiņus.

Sakopj pagasta
teritoriju

garumā gar Valsts ceļu malām,
savācot apkārtnes atkritumus.
Rosība notika arī pagasta
privātajās mājās, kur katrs
pagasta iedzīvotājs sakopa savu
teritoriju un savāca apkārtnes
gružus. Kopā tika savākti ap 100
atkritumu maisiem. Pēc talkā
paveiktā pagasta iedzīvotāji
pulcējās Jaunatnes ielā, kur tie
tika cienāti ar ceptām desiņām,
limonādi un cepumiem.

Talkas
dienā
Krišjāņu
pagasta sakopšanā piedalījās
ap 50 pagasta iedzīvotājiem.
Tika
sakopta
apkārtne
Jaunatnes ielā 3., 5., un 7. Savākti
apkārtnes atkritumi, sēts zāliens.
Sakopta Tautas nama teritorija
un atpūtas vieta „ Staburags”.
Iedzīvotāji rosījās arī 5 km
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Vectilžā strādājam ar sparu

Pie skolas tika stādīti
košumkrūmi un puķes. Notika
sporta laukuma labiekārtošana.
Uz vietas darbus koordinēja
pagasta
pārvaldniece
Anastasija Gabrāne un pie
skolas - direktore Lidija
Ločmele.
Pagasta ceļmalās tika
savākti izmestie atkritumi.
Šajā
dienā
piepildīti
apmēram 250 atkritumu maisi.
Pēc talkas dzērām zāļu
tējas.

Marutas Arules foto

Vectilžas pagastā Lielā Talka
sākās jau 29. aprīlī, kad Tilžas
vidusskolas Vectilžas filiāles
skolēni un pedagogi sakopa
pagasta centru un ezermalu.
Lielajā Talkā 30. aprīlī
piedalījās 35 cilvēki, kuri pie
darba ķērās ar īstu darba sparu
un sakopa ceļu grāvmalas visā
Vectilžas pagasta teritorijā. Kopā
tika savākti aptuveni 200 maisi ar
atkritumiem.
Pēcpusdienā, pēc labi padarīta
darba, Sporta un atpūtas centrā
visi talcinieki mielojās ar nu jau
par tradīciju kļuvušo bur-karkāp-ķip-sīp sautējumu. Kopumā
ņemot, diena bija izdevusies, laiks
- skaists un saulains un pozitīvas
emocijas, par labi paveikto darbu,
visas dienas garumā.

Talka Bērzpilī
izdevās

Modra teilāna foto

Domes darbinieki ar ģimenēm
un Lazdukalna rehabilitācijas
centra jaunieši. Atsaucīgi bija
arī Ezera ielas galā esošo garāžu
īpašnieki, kas uzkopa teritoriju
pie saviem īpašumiem, arī
Steķintavas garāžas, Ezermalas
mazdārziņu teritoriju. Ceļinieku
ielas iedzīvotāji čakli strādāja
pilsētas tēla uzlabošanā. San-Tex
darbinieki talkoja pie pilsētas
kapiem. Piesaistītās „San-Tex”

jaunus koka solus, peldvietā
rūpējoties par atpūtniekiem,
iekārtoja ugunskura vietu un
uzstādīja 4 solus. Otrā peldvietā
aizpeldējušā tiltiņa vietā izveidota
pāreja grāvim uz peldvietu.
Apkārtne tika sakopta un kopā
tika savākti ap 150 maisiem
dažādu atkritumu.
Talcinieki pēc vērtīgiem
darbiem tika cienāti ar uz
ugunskura lielā katlā vārītu
grūbas zupu. Saimnieces Ārija
Zašne, Gunta Keisele un Pēteris
Šņukuts ar pagasta pārvaldes
atbalstu, sarūpēja rauga pankūkas,
piparmētru tēju un dažādus
ievārījumus.
Paši
mazākie
talcinieki cienājās ar konfektēm .
Šogad talcinieki atzina, ka
apkārtne ir mazāk piemēslota un
tas priecē ikvienu iedzīvotāju.
Lielās Talkas ir vērtīgs
pasākums, kurās būtu vērts
piedalīties, pēc iespējas vairāk
iedzīvotājiem , jo tie, kas
paši
strādājuši
sakopšanas
darbos, rūpēsies, lai aiz viņiem
nevajadzētu uzkopt un Latvijas
daba būtu tīra un saposta .

5.
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Ineses Ozoliņas foto

Bērzpils
pagasta
talkā
piedalījās 50 cilvēki, savākti
420 atkritumu maisi.
Tika sakoptas ceļmalas pie
Bēržu kapiem, ap Līvānu mājām.
Talcinieki savāca atkritumus
ceļmalās ejot no Bēržu baznīcas
un centru, gan no Augstariem
uz centru. Tika sakopta pagasta
peldvieta, asfaltētā ceļa ceļmalas
un pats pagasta centrs. Talcinieki
iestādīja ozolus un pīlādžus pie
brīvdabas estrādes.
Lielās Talkas koordinators
Bērzpils pagastā Māris Lazdiņš
bija arī iecelts pavāra godā, jo
viņš talciniekiem vārīja zupu.
Pēc labi padarīta darba talcinieki
atpūtās pagasta brīvdabas estrādē.
Jaunākie talcinieki mielojās ar
cepumiem un tēju, vecākie pēc
talkas slāpes remdēja ar kārtīgu
miežu alus kausu un labu vīnu.
Pavārs
Māris
talciniekiem
pasniedza gardum gardu zivju
zupu. Zupa bija tik garšīga, ka
talcinieki prasīja piedevas. Talka
Bērzpilī bija izdevusies.

Annas Krivišas foto
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Muzeja pagrabiņā tiekas draugi
Balvu
novada
muzeja
pagraba zāle kļuvusi par vietu,
kurā neliela domubiedru pulkā
kopā sanāk radoši cilvēki.
Tikko te draugus pulcēja Māris
Lāpāns. Viņš piedāvāja dzejas
un mūzikas kompozīciju.

pienāk regulāri. Tomēr šī reize
ir īpaša, jo te savijusies dzeja un
mūzika, noskaņas un vēl daudzas
citas lietas.”
Vakara autors saka, ka šāda
kombinācija viņam esot pirmo
reizi un muzeja pagrabiņš rosina

Omulīgā gaisotnē. Muzeja pagrabiņā pulcējas mūziķi, dzejnieki un
viņu draugi.
Modra Teilāna foto

Māris saka: „Katram cilvēkam
pienāk brīdis, kad gribas kaut
ko pateikt citiem. Man šādi brīži

uz labām un pozitīvām emocijām.
Vaicāts par to, kāpēc tika rīkots
šāds autorvakars, Māris stāsta:

„Pagājušā gada rudens pusē,
runājot par dzīvi ar Kubulu vokālā
ansambļa vadītāju Anastasiju
Ločmeli, netīšām „aizrunājām”
līdz tēmai par to, ka daudziem
ansambļiem
ir problēmas ar
repertuāra izvēli. Tad arī radās
ideja
piedāvāt
iestudēšanai
kādu savu autordziesmu. Un ja
jau ir parādījies kāds „svaigs”
materiāls, tad gribējās arī to
nedaudz publiskot, sarīkojot
kādu pasākumu. Tā kā ansamblis
bija apguvis septiņas dziesmas,
tas bija nedaudz par maz, lai
izveidotu programmu veselam
pasākumam. Tāpēc šī daļa tika
papildināta ar vēl dažu manu
dziesmu iestudējumu piedaloties
grupai „Pārsteigums” un Astrai
Ločmelei. Visu saliekot kopā,
radās
pamats
autorvakara
sarīkošanai. Ir doma šāda veida
radošu vakaru organizēšanu
attīstīt arī tālāk.”

„Soldanī” Rīgā dzied
skaļi un saldi
30.aprīlī
Rīgas
Latviešu
biedrības
namā
norisinājās
kārtējas bērnu un jauniešu
folkloras kopu dižāko dziedātāju
un dancotāju konkurss ‘’Pulkā
eimu, pulkā teku’’. Šogad
iespēju piedalīties šajā konkursā,
kur pulcējas labākie Latvijas
dziedātāji un dancotāji, izcīnīja
arī Briežuciema folkloras kopa
‘’Soldanī’’. Latgali pārstāvēja
‘’Soldanos’’ dižākie dziedātāji
Sigita
Kokoreviča,
Dana
Slišāne, Edgars Pundurs, Linards
Vaivods. Briežuciema jaunieši
startēja tradicionālās dziedāšanas
konkursā ‘’Dziesmu dziedu, kāda

visiem četriem folkloras kopas
dižākajiem
dziedātājiem
ir
interese, talants, darba spējas un
drosme, lai konkursā startētu arī pa
vienam. Pārējie kopas dalībnieki
varēja
piedalīties
dančos.
Jāpiebilst, ka no Latgales diemžēl
bija maz dalībnieku. Vecākajā
grupā bez mūsu jauniešiem
fināla konkursā dzirdējām tikai
Viļānu dziedātājus. Prieks par
jauno paaudzi, kuriem blakus
daudzām
citām
mūsdienu
pasaules piedāvātājam iespējām,
interesē arī folklora tradicionālā
dziedāšana
un
dancošana.
Mūsu dižie dziedātāji ir ne tikai

Skolu tautas deju kolektīvu skate

28. aprīlī Balvu Kultūras
un atpūtas centru piepildīja
dejotāji, kas bija ieradušies uz
Balvu un Rugāju novadu skolu
tautas deju kolektīvu skati.

Akvilina Jevstigņejeva, Žīguru,
Borisovas un Šķilbēnu pagastu
deju kolektīvu vadītāja Diāna
Astreiko un deju kopas „Nebēda”
ilggadējs dejotājs un folkloras

Modra Teilāna foto

Šogad skatē piedalījās un
savu gada veikumu rādīja 12
kolektīvi. Dejotāju sniegumu
šoreiz vērtēja Viļakas Kultūras
nama vadītāja, deju kopu
„Dēka” un „Dēkaiņi” vadītāja

kopas „Rekavas dzintars” vadītājs
Dzintars Čerbakovs. Skates tiek
rīkotas, lai dotu iespēju tautas
deju kolektīviem parādīt, ko ir
apguvuši un iemācījušies gada
laikā, kā arī novērtētu viņu

māksliniecisko līmeni. Dejotāju
sniegums tika vērtēts 50 punktu
skalā. Pirmās pakāpes diplomus
ieguva trīs kolektīvi – Kubulu
pagasta Kultūras nama 4.-8.klašu
deju kolektīvs „Cielaviņa” ( 43,6
punkti) – vadītāja Zita Kravale,
Stacijas pamatskolas 2.-5.klašu
deju kolektīvs „Cielaviņa”(43,0
punkti) - vadītāja Zita Kravale un
Balvu pamatskolas 1. klašu deju
kolektīvs (40,0 punkti) – vadītāja
Ingrīda Pilāte. Visi pārējie
kolektīvi ieguva II pakāpes
diplomus.
Pēc skates žūrija ar kolektīvu
vadītājiem pārrunāja dejotāju
sniegumu un ieteica, kas būtu
uzlabojams un pie kā vairāk
jāpiestrādā turpmākajā darbā.
Lai arī turpmāk skolu tautas
deju
kolektīviem
netrūkst
enerģijas un dzīvesprieka un
vienmēr ir raits deju solis!
Ar deju kolektīvu skati
noslēdzas
amatiermākslas
kolektīvu novada skates.

Zitas Mežales foto

bija 2011’’. Finālā sava novada
tradicionālās dziedāšanas prasmes
rādīja vairāk kā trīsdesmit
dalībnieki no labākajām Latvijas
folkloras kopām. Mūsu jaunieši,
neskatoties uz to, ka dzied
salīdzinoši nesen, finālā ieguva
pirmo pakāpi un atzinīgus
vārdus no žūrijas. Šogad jaunieši
dziedāja četratā, bet kopas
vadītāja Anita Pakalnīte cer, ka
nākošgad jaunieši šādā konkursā
varēs startēt arī individuāli, jo

Balvu Sporta skolas rīkotās sacensības
Starptautiskais V. Kirjanova
kausa izcīņas piemiņas turnīrs
svarcelšanā iepriecināja ar
kuplo dalībnieku skaitu un
labajiem rezultātiem.
Rezultāti
U-17 vecuma grupā startēja
31 dalībnieki, 1. vieta Viļus
Rubinas, Telši, 2. vieta Heigo

Taraso, SK Vargamae, 3. vieta
Rihards Žerdiņš, Ragaciems.
U-14 vecuma grupā startēja
18 dalībnieki, 1. vietā Svajunas
Aleksiejus, Panevēža, 2. vietā
Vigandas Stonis, Telši, 3. vietā
Kalle Talu, SK Vargamae.
U-20 vecuma grupā startēja
17 dalībnieki, 1. vietā Linas

Kvietkauskis, Telši, 2. vietā
Irmantas Kačuinskas, Telši, 3.
vietā Aigars Kuprišs, Balvi.
Katrā vecuma grupā tika
apbalvoti 3 labākie svarcēlāji
pēc Sinklera punktu tabulas. Tas
ir - sportista uzrādītais rezultāts
attiecībā pret personīgo svaru.
Sacensībās piedalījās 11

komandas, divas no Lietuvas,
divas no Igaunijas, septiņas no
Latvijas.
Komandu vērtējums: 1. vietu
izcīnīja Telši, Lietuva, 2. vietu
ieguva SK Vargamae, Igaunija,
3. vietā ierindojās Daugavpils,
Latvija, bet Balvu komanda
palika 4. vietā.

Briežuciema, bet arī Balvu
novada un Latgales lepnums.
Folkloras kopa ‘’Soldanī’’ pilnā
sastāvā – trīspadsmit dalībnieki,
15. maijā piedalīsies arī Novadu
dienās Brīvdabas muzejā. Kopā
ar Upītes jauniešiem piedalīsies
sadancošanās
pasākumā
un
dziedās arī pavasara bolsus,
kurus
jaunieši
mācījušies
no
etnogrāfiskā
ansambļa
dziedātājām.

Sacensībās Kauņā un
Jēkabpilī

No Balvu sporta skolas
starptautiskajā turnīrā Kaunas
2011 grieķu - romiešu cīņā 29.30.aprīlī Kauņā Lietuvā piedalījās
6 sportisti.
Sacensībās
3.
vieta
Dmitrijam Dubrovam (84kg), arī
Krišjānim Kočānam (38 kg) un
Edvardam Kokorevičam (39 kg)
3. vieta, bet 5. vietas ieguva Oļegs
Dubrovs (45 kg) un Dmitrijs
Goļikovs (49kg).

Jēkabpils atklātajā čempionātā vieglatlētikā 30. aprīlī

Balvu sporta skolas komanda kopā ar treneri Vari Sārtaputnu

Sacensību dalībnieku treneri pirms sacensībām

pieaugušo grupā 1. vieta Lindai
Lapsei (tāllēkšanā), 2. vieta
Jeļenai Suhovai (400 m), 3. vieta
Sanitai Pasterei (šķēpa mešana),
1996.-1997.g.dzimušo grupā 2.
vieta Andrejam Jackaničam un
Ditai Kašai (šķēpa mešana), 3.
vieta Artūram Semjonovam 1500
m distancē.
Foto no Balvu Sporta skolas
arhīva

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

7.

Gūst priekšstatu par
ražošanas uzņēmumu
Nodarbinātības valsts aģentūra šobrīd īsteno projektu „Darba vieta
jaunietim”. Mērķis ir nodrošināt jauniešiem - bezdarbniekiem vecumā
no 18 līdz 24 gadiem iespēju, strādājot pie darba devēja, attīstīt
darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi, paaugstinot savu
konkurētspēju darba tirgū.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šobrīd īsteno projektu
DARBA VIETA JAUNIETIM

7. maijā jau no plkst.18:00,
Balvu novada Kubulu pagasta
kultūras namā, jau 11. reizi,
risināsies ilggadējais 12 stundu
deju maratons – NAAC UN
TUSEE! Šogad pasākuma
ietvaros pirmo reizi Latvijā
“3D REVOLUTION” - the
massive club 3D visual show!
(3 dimensionālais šovs ar
Dj Sun LIETUVA). Šim
nolūkam visiem pasākuma
apmeklētājiem tiks izdalītas 3D
brilles, lai varētu dejas ritmos
baudīt speciāli gatavotu šim
pasākumam 3D vizuālo šovu.
NAAC UN TUSEE ir viens
no lielākajiem un skaļākajiem
Latvijas elektroniskās deju
mūzikas kultūras pasākumiem
Latgalē, kurš ir ieguvis lielu
popularitāti. Pasākums tiks
organizēts ievērojot šāda veida
norišu tradīcijas – vairākas
deju zāles un atpūtas telpas ar
atšķirīgu mūzikālo un vizuālo
noformējumu. Īpašas noskaņas
radīšanai tiks uzstādīta augstas
klases skaņas un gaismu tehnika,
videoprojicēšanas iekārtas un
specefekti.
Šoreiz pasākuma darbība
vienlaicīgi notiks 4 telpās.
Lielā zāle – tajā atradīsies
skatuve, paaugstinajumi gogo dejotajām, tiks uzstādīti
lāzerefekti, pirotehnika kā
arī
izmantojot
speciālus
multimediju projektorus tiks
veidots 3D video šovs. Uz
šīs skatuves uzstāsies daudzi
pazīstami Latvijas dīdžeji un
pasākuma goda viesis DJ SUN
no Lietuvas. V.I.P. zāle – telpa
ar gaumīgu noformējumu būs
dīdžeja Andreja Emiljanova
pārziņā, kuras atrašanās vieta
būs aiz skatuves. Tajā tiks
ierīkots īpašs stūrītis ūdens
pīpes baudīšanai un atsevišķš
bārs V.I.P. biļešu īpašniekiem.
Mazā zāle – atradīsies blakus
lielajai zālei. Telpā tiks novietota
skatuve ar video ekrānu, kur tiks
demonstrēti speciāli gatavoti
video materiāli pasākumam. Uz
skatuves uzstāsies dīdžeji no
Balviem, Alūksnes un Rēzeknes.
Šeit liels akcents tiek likts uz
DJ MIXBASTARD GY un MC
GRIFS (R’n’B un HIP HOP
kultūras pārstāvjiem). Chill Out
Bārs – atpūtas vieta, telpa, kurā
tiks atradīsies bārs ar galdiņiem
nesteidzīgām sarunām draugu
lokā.
Kā jau parasti – pasākumā
tiks nodrošināta profesionāla
apsardze un serviss.

Projekta mērķis:
• nodrošināt jauniešiem - bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz
24 gadiem iespēju, strādājot pie darba devēja, attīstīt darba
iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi, paaugstinot savu
konkurētspēju darba tirgū.
Kas var piedalīties pasākumā?
NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24
gadiem, kuri atbilst kādam no šiem kritērijiem:
• bezdarbnieka statuss ir vismaz 6 mēnešus;
• ir persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
• ir persona ar invaliditāti.
Kā pieteikties dalībai?
Jāpaziņo savā NVA filiālē par vēlmi tikt nodarbinātam pasākumā
„Darba vietā jaunietim”, jāaizpilda uz vietas filiālē anketa un jāsaņem
karjeras konsultanta atzinums par izvēlētās profesijas piemērotību.
Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:
• līdz 9 mēnešiem.
Kāds ir iesaistītā jaunieša ieguvums?
Jaunietis - bezdarbnieks, strādājot pie darba devēja un
atrodoties viņa uzraudzībā, attīsta darba iemaņas un prasmes,
iegūst darba pieredzi. Katru mēnesi tiek maksāta darba alga,
kas nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 Ls
mēnesī, par kuru darba devējs veic visas valstī noteiktās nodokļu
iemaksas. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos
un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un
citos līdzīgos darbos.
Kāds ir darba devēja ieguvums?
• Darba devēji saņem dotāciju jaunieša - bezdarbnieka algai -100
Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu
mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti –
100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam
laikam. Darba devējam jaunieša - bezdarbnieka darba algai ir
jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt
zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
• Darba devējs saņem dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja
pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši - bezdarbnieki.
Dotācija darba vadītāja atalgojumam par 1 nodarbināto jaunieti
būs viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas
apmēra.
• Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par
darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem
ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis
ergoterapeits.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā: griezties NVA Balvu filiālē
– Balvos, Bērzpils ielā 2a vai zvanīt pa tālruni - 64507260

Seminārs kultūras
nozares pārstāvjiem

Sadarbībā ar Kultūras ministrijas Eiropas Savienības kultūras
kontaktpunktu Balvos notiks seminārs „Eiropas Savienības
programmu atbalsts kultūras sadarbības projektiem”.

2011.gada 17.maijā plkst.11.00 Balvu novada muzeja konferenču
zālē notiks seminārs kultūras nozares pārstāvjiem, kultūras
darba organizatoriem un projektu vadības speciālistiem „Eiropas
Savienības programmu atbalsts kultūras sadarbības projektiem”,
kura ietvaros Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas
Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja Laura Turlaja
semināra dalībniekus informēs par Eiropas Savienības programmu
„Kultūra” (2007 – 2013) un ES kultūras kontaktpunkta nodaļas
konsultants Andrejs Lukins stāstīs par Eiropas Savienības
programmu „Eiropa pilsoņiem” (2007 – 2013). Seminārā
klausītājiem tiks sniegta informācija par iespējām kultūras
projektiem piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.

15. aprīlī, piektdien, 30
Rīgas Valsts tehnikuma
Balvu filiāles jaunieši devās
ekskursijā
uz
Rēzekni,
speciālās
ekonomiskās
zonas SIA „Verems” finiera
ražotni.
Ekskursija tika plānota
kā
teorētisko
zināšanu
par
ražošanas
procesiem
nostiprināšana un redzesloka
paplašināšana. Tikām ļoti laipni
uzņemti un ekskursija bija
patiešām interesanta. Tā dzīvē
apstiprināja mācību stundās
apspriestās tēmas par noieta

tirgu meklēšanu, pievienotās
vērtības paaugstināšanu u.c.,
atainoja profesijā iegūstamo
kompetenču nozīmību.
Paldies par atsaucību RSEZ
SIA Verems!
Izmantojot
iespēju
apmeklējām
arī
delfīnu
gleznojumu
izstādi
„Ūdens
zīmes”
Latgales
Kultūrvēstures muzejā. Izstādē
skatāmi delfīnu Arga, Glorijas
un Gabijas 15 gleznojumi.
Priecēja arī muzeja Latgales
keramikas ekspozīcija.

Balvu novada pašvaldība izsludina
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
„Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes gabala 0,1214 ha platībā kadastra Nr.
3866 004 0279, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra Nr.
3866 004 0279 003 un palīgēka ar kadastra Nr. 3866 004 0279
002. Izsoles sākotnējā cena – 4675 Ls (četri tūkstoši seši simti
septiņdesmit pieci 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 06. jūnijā, plkst. 09.55, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011. gada 06. jūnijā, plkst.
09.55, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas un reģistrācijas maksa 5.00 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 20.jūnijam.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē,
2011. gada 06. jūnijā, plkst. 10.00.

Atkal, atkal ir debesis pušu...
Šī Imanta Kalniņa dziesma
daudziem saistās ar teātri. Un nu, re,
atkal virs Balviem ir „debesis pušu”
no kurām plūst Dieva žēlastības un
mums ir iespēja baudīt teātra mākslu
Starptautiskajā teātru festivālā
„Ķiršu dārzs 2011” Balvos no 7. līdz
10. jūlijam. Par godu šim festivālam
Balvu Novada muzejā tiks veidota
izstāde, kura būs veltīta Balvu Tautas
teātrim.
Lai šo izstādi bagātinātu, Balvu
Novada muzejs aicina atsaukties visus
aktierus, kuri ir agrāk spēlējuši vai
joprojām ir Balvu Tautas teātra aktieri.
Tiks veidota bijušo un esošo aktieru,
režisoru fotogrāfiju galerija, tāpēc
lūgums atsūtīt savu fotogrāfiju
A4 (Adrese: Brīvības iela 46, Balvi,
LV4500) vai JPG formātā uz e-pastu
muzejs@balvi.lv ar aprakstiņu līdz
20.jūnijam:
•
Vārds, uzvārds.
•
Kad ir spēlējis Balvu Tautas
teātrī un kādās izrādēs?
•
Pašreizējā
darbavieta,
nodarbošanās un vaļasprieki.
Būsim priecīgi ja padalīsieties ar
saviem atmiņu stāstiem.
Nofotografēties un aprunāties varēs arī Balvu Novada muzejā,
bet vēlams iepriekš piezvanīt, mob.tālr.25613565(LMT) Astra
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„Lāču dienas Balvos”14. maijā Lāča dārzā

Numura skaitlis

11

11. jūnijā
caur Balviem
brauks antīkie
motocikli. Tie
būs motokluba
“Cīrulīši”
(vadītājs
Dzintars
Dvinskis)
organizētā
Ziemeļlatgales
antīko motociklu
rallija dalībnieki

Šogad Balvu populārākajai atpūtas un
apskates vietai „Lāča dārzam” tiks svinēta 20
gadu jubileja. Tai par godu 14. maijā plkst. 14.00.
Balvos, Lāča dārzā, notiks pirmais „Lāču dienas Balvos”
pasākums, uz kuru tiek aicināti visi interesenti.
Pasākums bez maksas būs pieejams ikvienam, piedāvāto
aktivitāšu klāsts būs ļoti plašs, pasākumi notiks paralēli
gan Lāča dārzā, gan Balvu novada muzejā.
Pasākumi Lāča dārzā:

Numura vārdi

14.00.15.30.

„Lāču spēka” demonstrējumi (Piedalās Latvijas
Spēkavīri, vada- Raivo Vidzis)

15.00.16.00.

Jautrās sacensības „Lāču kausa” izcīņā visai
ģimenei (bērnu ratiņu parāde ar „lācīšos” tērptiem
mazuļiem(pieteikt dalību pa tel. 26812104) ,
ģimeņu starti, divriteņu, trīsriteņu u.c. riteņu
sacensības, stabā kāpšana pēc medus poda,
„sumo” cīņas, u.c.;
- mājas mīluļu mīļdzīvnieciņu parāde (pieteikt
dalību pa tel. 26812104);
- „Lāču stiprās viras” vārīšana un baudīšana

15.30.15.45.

Balvu novada aizbildņu ģimeņu godināšana

15.45.16.30.

-„Lāča dārza” idejas autoru, veidotāju, atbalstītāju
un uzturētāju godināšana.
- „Lāču vārda nesēju” (Lāču ģimeņu, māju vārdu,
uzņēmumu, to produkcija u.c. nosaukumu, kas
saistīti ar vārdu „Lācis” (dažādās variācijās)godināšana
- Konkursa „Balvu lācis- 2011” dalībnieku
apbalvošana
- „Lāču kausa” izcīņas uzvarētāju apbalvošana
- „Lāču salūts”

16.30.

Muzikāls sveiciens no E.Veidemanes, R.Vazdikas
un A.Brīzes

Pjērs Kirī
Es piederu pie tiem,
kas līdzīgi Nobelam domā,
ka cilvēce no jauniem
atklājumiem gūs vairāk laba
nekā ļauna.

Balvu Mūzikas
skola

no 30.aprīļa katru
sestdienu no 12.00 līdz
13.00 organizē bezmaksas
konsultācijas bērniem, kas
vēlas mācīties klavieru,
vijoles, akordeona,
pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēli.
Iestājpārbaudījums
notiks trešdien, 2011.gada
1.jūnijā plkst.17.00
Sīkāka informācija:
29169345, 64521095

Visa pasākuma laikā no 14.00.- 17.00. darbosies
bērnu radošās darbnīcas, amatnieku tirdziņš, saldumu
tirdziņš, piepūšamās atrakcijas un „Lāču bistro”Senda DZ.
Tirgotājiem pieteikt dalību: 29437260- Inta Kaļva
17.00. Balvu Kultūras un atpūtas centra mazajā
teātra zālē A.Čehova izrāde „Lācis” Balvu amatierteātra
izpildījumā
•

Starptautiskā akcija „Muzeju nakts 2011”

Osteoporozes
diagnostika un
speciālistes
dr. I. Legzdiņas
konsultācijas
9. jūnijā plkst. 15.00
Balvos “Ieva - Sil” aptiekā,
Bērzpils ielā 7.
Tālr. pierakstam 293846664.

Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 21. aprīlis

8. (30.) numurs

Izlasi un nodod citam!
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

No Lāču dienām uz Muzeju nakti Balvu Novada muzejā, kuru
aktivitātes šoreiz uzsāksies jau dienā:
Muzejs būs atvērts no 11:00 līdz 01:00 naktī
• No plkst.13:00 kopā ar Žīguru meža muzeja saimnieci Annu Āzi
lāča migas veidošana un lāču stāsti.
• 13.00., 14.00., 15.00.- ekskursija - pastaiga pa Balvu
pilsētu gida pavadībā.
• Ērika Kanaviņa darbnīcā varēs ielūkoties dokumentālos kadros no
lāču dzīves
• 16.00 “Balvu Lāča 2011” īpašnieka apbalvošana Lāča dārzā.
• 20:00 “Austriņa” tautās iet, jeb- kur slēpjas meitu spēks?”sarunas
un darbošanās kopā ar Baltinavas novada, Balvu un Briežuciema
rokdarbniecēm, piedalās Rugāju dāmu vokālais ansamblis.
Būs skatāmas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, izstādes un
prezentācijas:
• Ieskats Lāča dārza vēsturē.
• Izstāde - konkurss „Balvu Lācis 2011”.
• II Starptautiskā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa
”Dažādā pasaule”2011 izstāde ”Dzīvnieki manā zemē.”
• Tekstilmākslas izstāde “Personīgā pasaule”.
Piedalās tekstilmākslinieki, Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiāles tekstilmākslas studenti un Rēzeknes mākslas un
dizaina vidusskolas tekstilizstrādājuma dizaina un rokdarbu izglītības
programmu audzēkņi.
• Izstāde “Balvu ugunsdzēsējiem 100”.
Būs iespēja pielaikot un nofotografēties ar kādu uguns stihijas
valdnieku atribūtu.
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
• Muzeja jaunieguvumu izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde.
Būsiet mīļi gaidīti!
Balvu Novada muzejs izsludina konkursu „Balvu Lācis 2011”,
kur ikviens liels vai mazs var atnest uz muzeju savu lāci (tas varētu būt
arī pašdarināts) un varbūt tieši šis lācis kļūs par „Balvu Lāci 2011”.
Katrs muzeja apmeklētās būs žūrijas komisijā un varēs vērtēt un balsot
par sev tīkamāko lāci. Jūsu lāčus gaidīsim līdz 10. maijam.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Par izdevumu atbild

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

A f i š a
Balvos
7.maijā plkst. 11:00 Balvu muižā
Balto zeķīšu svētki ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2010.gadā
9.maijā plkst. 14:30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Neatkarībā teātra „Kabata” viesizrāde – muzikāla pasaka bērniem
un pieaugušajiem „Princese uz zirņa”. Režija, telpa, scenārijs
– Dita Balčus, mūzika – Valts Pūce. Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieejas maksa Ls 1,50 un Ls 2, Lāča dārzā
14. maijā plkst. 15:00 „Lāču dienas Balvos”. Pasākums bez
maksas. Būs pieejams ikvienam, piedāvāto aktivitāšu klāsts būs
ļoti plašs, gan koncerti un izrāde, gan izstādes, gan sportiskās
aktivitātes, gan atrakcijas, konkursi, u.c.
14.maijā Muzeju nakts aktivitātes, kuras sāksies jau plkst.
13:00 un līdz 01:00 naktī.
Pagastos
Balvu pagasts
20.maijā plkst. 20:00 Jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” 10.
gadu jubilejas pasākums, Balvu pagasta Tautas namā
Bērzpils pagasts
7.maijā plkst. 20:00 Atpūtas vakars ‘’Tiem , kam pāri 30 un
vairāk...’’, Bērzpils Saieta namā
21.maijā plkst. 22:00 Brīvdabas sezonas atklāšana- Bērzpils
pagasta estrādē- zaļumballe
Briežuciema pagasts
Līdz 16.maijam bibliotēkā apskatāma Briežuciema audēju
pulciņa dalībnieču Irinas Pundures, Annas Pundures un Ainas
Ločmeles pašdarināto somu izstāde.
14.maijā plkst. 14:00 Starpnovadu amata meistaru tikšanās,
darbu prezentācija, pieredzes apmaiņa
28.maijā plkst. 22:00 Kaspara Antesa koncertballe
Krišjāņu pagasts
14. maijā plkst.10:00 Amatnieku izstrādājumu gadatirgus
Krišjāņa dienā plkst.22:00 Balle
Kubulu pagasts
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam „Cielaviņa” –
10, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
7.-8.maijs Deju maratons NAAC UN TUSEE, Kubulu Kultūras
namā
14.maijā plkst. 20:00 Teātra izrāde Aivars Banka „Visi radi
kopā”(Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri”), Kubulu Kultūras
namā
Lazdulejas pagasts
8.maijā plkst. 14:00 Mātes dienai veltīta pēcpusdiena,
Lazdulejas pagasta pārvaldes zāle
Tilžas pagasts
7.maijā Lielais pavasara gadatirgus
Vectilžas pagasts
7.maijā Pavasara gadatirgus
21.maijā Pensionāru pēcpusdiena ,,Dzīvīte, dzīvīte…”
Vīksnas pagasts
7.-21.maijs Māmiņu portretu izstāde, 1.-5.klases skolēnu
zīmējumi, Vīksnas pagasta Tautas namā
8.maijā Mātes dienai veltīts koncerts, Vīksnas pagasta Tautas
namā

6. maijā Mākslas dienas 2011. Būsiet mīļi gaidīti
uz “Mākslas ceļojumu” Balvu Novada muzejā
plkst.16:00!
Mākslas dienu 2011 tēma – ART VOYAGE – ietver sevī
vairākus tās izpratnes aspektus.
ART VOYAGE tūrisma kontekstā uztverams kā mākslas
ceļojums. Tas ir ceļojums uz jaunām, neiepazītām vietām, kuru
svešais konteksts var ienest pavisam svaigas perspektīvas mūsu
pasaules uztverē. Vai, gluži otrādi, ceļojums uz iemīļotām un
pazīstamām vietām, kas izsauc virkni asociāciju un atmiņas.
ART VOYAGE mākslas kontekstā ir ceļojums mākslā, kas
aizved uz mākslas pasaules dažādajām vietām un ne-vietām un
to izpausmes formām, reizē kontaktējot ar jauniem cilvēkiem,
nepieredzētām sajūtām un personiskiem izaicinājumiem.
ART VOYAGE ir mākslinieka ceļojums iztēles, ideju, iedvesmas pasaulē un realitātes pārradīšanā, kas vainagojas ar mākslas
darba radīšanu – ceļojuma galamērķa sasniegšanu. Savukārt
ART VOYAGE skatītājs dodas ceļojumā mākslas darbu pasaulē,
aplūkojot un piedzīvojot dažnedažādu formu un veidu mākslu,
mākslinieku talantu daudzveidību un jaunas emocijas.
ART VOYAGE sastāv no divām komponentēm – mākslas
un tūrista, kas atrodoties mijiedarbē mākslas ceļojumu padara
iespējamu. Tūrisms tā ir iespēja aplūkot un iepazīt jaunas vietas, cilvēkus un kultūras. Tūrismā tāpat kā mākslā ir iespējams
veiksmīgi risināt starpkultūru dialogu, sekmējot kultūrvides,
vērtību, tradīciju un tādu pasākumu pieredzēšanu, kas veicina citu
tautu kultūru izpratni un toleranci.

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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