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Neviltots prieks par mūsu jauniešu sasniegumiem sportā!
No 1. līdz 3. jūlijam Jūrmalā notika Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde, kuru rīkoja Jūrmalas pilsētas dome un
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ar Izglītības un zinātnes
ministrijas atbalstu. Tās ir uz Olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas valsts nozīmes kompleksās sporta sacensības
jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem pašvaldību
komandās, vienas no galvenajām sporta sacensībām, kas
notiek reizi četros gados.

Aktuāli
Sākusies Bērzpils
ielas renovācija

Grieķu - romiešu cīņas jauniešu izlases komanda trenera Konstantīna
Titorenko vadībā atveduši mājās visu kalumu medaļas. No kreisās Dmitrijs Dubrovs (76 kg kategorijā - 1. vieta), Sergejs Maruks (100 kg
kategorijā - 2. vieta), Kaspars Kočāns (63 kg kategorijā - 3. vieta).
Dmitrijs Dubrovs tajā pašā vakarā devās uz mācību treniņu nometni
Klaipēdā, Lietuvā, lai turpinātu gatavotie Eiropas čempionātam kadetos

28. jūnijā Balvos, Bērzpils
ielā uzsākās autoceļa P47 BalviKapūne renovācija (posmā
no Tautas ielas līdz Balvu
administratīvajai robežai). Tiek
veikta trases nospraušana.
No 30. jūnija sākusies koku
zāģēšana, celmu izņemšana.
No 15. jūlija plānots sākt frēzēt
asfaltbetona segu.
Lūdzam
ievērot
apbraucamo
ceļu
shēmas! Darbus veic „8. CBR”.
Autoceļa
renovācija
tiek veikta ERAF projekta
„Transporta
sistēmas
efektivitātes un satiksmes
drošības uzlabošana Balvos,
Bērzpils ielā veicot autoceļa
P47 Balvi-Kapūne renovāciju
(posmā no Tautas ielas līdz
Balvu
administratīvajai
robežai)” ietvaros.

Uzmanību lauksaimnieki!

Līdz 1. augustam Lauksaimniecības
datu
centrā jāiesniedz “Pārskats par
stāvokli ganāmpulku novietnē “
uz 1. jūliju. Jānorāda informācija
par mājputnu, savvaļas putnu
un dzīvnieku, bišu saimju
skaitu. Akvakultūras jāatzīmē,
nenorādot skaitu.
Informācija nav jāiesūta par
liellopu, aitu, kazu, zirgu, cūku
skaitu.
Cūku īpašniekiem, kas
audzē cūkas pašpatēriņam,
cūku kustības kopsavilkums
jāiesniedz datu centrā mēneša
laikā pēc cūku pirmreizējās
ievietošanas novietnē. Turpmāk
kopsavilkumu
par
katru
iepriekšējo pusgadu iesniedz uz
1. janvāri un 1. jūliju.

Kaspars Ločmelis (no kreisās) un Austris Keišs (no labās) izcīnījuši
3. vietu pludmales volejbolā, aiz sevis atstājot visas lielpilsētu komandas, laureāti kopā ar treneri Gati Stepanovu un pludmales volejbola
spēlētājām.

Balvu novada jaunatnes izlases komanda svarcelšanā. Starp viņiem - godalgoto vietu ieguvēji - Arturs Berezovs (otrais no kreisās) 1. vieta (62 kg
svara kategorijā), Ervīns Dilbe (viņa šeit nav) 1. vieta +94 kg kategorijā,
Mareks Karasevs (ceturtais no kreisās) 2. vieta 85 kg svara kategorijā,
Raivis Vilciņš (trešais no labās) 2. vieta 94 kg svara kategorijā

Sanita Pastare - vieglatlēte, 3. vietas ieguvēja šķēpa mešanā

Balvu novada olimpiādes dalībnieku komanda pirms gājiena ar karognesēju Dmitriju Dubrovu priekšgalā

L. Beļikovas foto

Dodas uz Eiropas
Parlamentu

No 5.-7.jūlijam Balvu
centrālās bibliotēkas Lietotāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Supe dosies uz
Strasbūru.
Vizītes
laikā
plānots
Plenārsēdes
zāles
un
Audio - vizuālā dienesta
apmeklējums, iepazīšanās ar
Eiropas Parlamenta interneta
risinājumiem
un
preses
dienestu.
Vizīti
noslēgs
tikšanās ar Eiropas Parlamenta
deputātiem
no
Latvijas
I.Vaideri, R.Zīli, S.Kalnieti,
T.Ždanoku,
K.Kariņu
un
I.Godmani.
Iespēja piedalīties vizītē –
seminārā Eiropas Parlamentā
Strasbūrā ir kā balva par
veiksmīgi realizēto projektu
„Es vides vidū”.

Izrāde Henrijs VIII ir
pārcelta uz 22. jūliju
plkst.19:00
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Domes priekšsēdētāja sleja
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Dome lēma

22. jūnija
Domes sēde

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Tikai ar pozitīvu attieksmi
Šogad ir brīnišķīga vasara. Ir silti, saulains, bet ir arī
pietiekošs lietus daudzums, par ko īpaši priecājas mūsu lauku
cilvēki, labības un dārzeņu audzētāji.
Arī mūsu novadā šovasar noris daudz skaistu pasākumu un
notikumu. Lauku dienas, dažādi svētki, koncerti, teātri, sporta
un kultūras pasākumi palīdz gan novada iedzīvotājiem, gan
ciemiņiem atpūsties un realizēt savas spējas un talantus.
Novada sabiedriskā dzīve noris aktīvi un daudzveidīgi. Tas
savukārt padara Balvu novadu un pilsētu vēl pievilcīgāku.
Iepriecina tas, ka šovasar turpinās vairāku infrastruktūras
objektu sakārtošana un renovēšana. Lai gan akcents ir likts uz
novada lauku teritorijas, pagastu attīstību, bet arī Balvu pilsētā
notiek apjomīgi vairāku objektu celtniecības darbi.
Pilsētnieki jau pamanījuši, ka sākti darbi Bērzpils ielā. Tās
posmā no Tautas ielas līdz pilsētas robežai ERAF projekta
ietvaros gada garumā ritēs rekonstrukcija.
Pilsētas iedzīvotājus gribu informēt par nodomu uzklāt asfalta
segumu vairākām pilsētas ielām, vai ielu posmiem, piemēram,
Ķiršu ielai, Alejas ielai (gar Balvu sporta skolu), Rūpniecības
ielai un Pilsoņu ielai virzienā no Daugavpils ielas uz pilsētas
robežu, piebraukšanu Balvu Amatniecības vidusskolas sporta
zālei, iespējams vēl dažām ielām. Tas notiks visdrīzākajā laikā,
vasaras otrajā pusē. Man ir prieks par to, ka neskatoties uz krīzi
un dažādām problēmām valstī, mūsu novada attīstības temps
joprojām pieaug. Vēlos, lai prieks, laba sajūta un pozitīvisms
pārņemtu ikkatru, jo tikai ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, pret
apkārtējiem cilvēkiem mēs varam virzīties uz priekšu, pārvarēt
visas nebūšanas un krīzes.
Novēlu visiem ražīgu darbu un labu atpūtu šajā vasarā,
priecāties par dzīvi, jo dzīve taču ir tik brīnišķīga!

Gatavosimies Balvu novada
svētkiem 20. augustā!
Balvu novadam 20. augusts - svētku diena. Šogad svinēsim otros
Balvu novada svētkus. Svētku organizatoru karstākā vēlēšanās, lai
svētku sajūta būtu ikvienam, kas dzīvo Balvos un Balvu novadā.
Bet, lai novada svētki būtu izdevušies un lai ikviens iedzīvotājs
būtu kā neatņemama šo svētku sastāvdaļa, tad visi novada ļaudis,
tiek aicināti gatavoties un saposties šiem svētkiem. Izrotāsimies!
Ienesīsim svētku sajūtu gan savās sirdīs, gan mājās, sniegsim to arī
uz ārieni ar meijām, vītnēm, karogiem, baloniem, dārza dekoriem
it visos pagalmos, pie uzņēmumiem, veikaliem, skolām, bankām,
beidzot ar lielveikaliem. Tā kā Balvu novada svētki notiek novada
centrā - Balvu pilsētā, tad pilsētas ļaudis tiek īpaši aicināti izrotāt
savus balkonus un māju pagalmus. Tie, kuri šiem svētkiem būs
īpaši gatavojušies un vēlas, lai svētku organizatori noteikti viņus
ieraudzītu un varbūt pat apbalvotu, tad jāpiesakās Balvu Kultūras
un atpūtas centrā līdz 17. augustam.
Svētku nekad nav par daudz! Priecāsimies un leposimies par to,
kas mums ir. Novadā ir daudz amatnieku, kurus aicinām piedalīties
„Amatnieku tirdziņā”. Mīļi gaidīti būs arī kaimiņu novadu amatnieki,
kas piedāvās mājās ražoto sieru, pašcepto maizi, sudraba rotas
lietas u.c. Mums gandrīz visos pagastos ir pašdarbības kolektīvi,
par kuru sniegumu priecāsimies svētkos. Katram pagastam būs
iespēja iekārtot sava pagasta sētu Balvu parka zaļajā teritorijā,
lai parādītu sava pagasta labās lietas un prasmes. Ģimenēm ar
bērniem tiks piedāvāta muzikāla izrāde „Brīnumskapis” ar jaunu
bērnu mūzikas, dejas un dzejas programmu, kuras radošais tēvs
ir mūziķis Ingus Ulmanis. Svētku izskaņā noslēguma koncerts
„Zvaigžņu mirdzumā”, kurā piedalīsies Jānis Paukštello, Harijs
Spanovskis, Olga Dreģe, Miks un Paula Dukuri, Guntis Skrastiņš,
Andris Daņiļenko, bērnu ansamblis „Dzeguzīte” un deju ansamblis
,, Dzirnas”.
Novada svētku ietvaros būs vēl daudz interesantu aktivitāšu un
pasākumu, bet par to mazliet vēlāk. Sekojiet informācijai!
Kopā mums izdosies!

Balvu novada Domes ārkārtas
sēde Nr.13 notika 22. jūnijā. To
vadīja Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.

Par
Balvu
novada
pašvaldības 2010. gada
publisko pārskatu

Sēdē apstiprināja Balvu novada
pašvaldības 2010.gada publisko
pārskatu.
To iesniegs Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā
un publicēs Balvu novada
pašvaldības mājaslapā
www.
balvi.lv.

Par aizņēmumiem projektu īstenošanai
Deputāti piekrita
ņemšanai projektu

aizņēmumu

Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projekta „„Dienas
centra” izveidošana Balvu novada pašvaldības iedzīvotājiem”,
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) programmas
pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
projekta
„Ziemeļlatgales
kultūrvēsturiskā
mantojuma
pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju
iespējas”, projekta „Transporta
sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā veicot autoceļa
P47 Balvi-Kapūne renovāciju
(posmā no Tautas ielas līdz Balvu administratīvajai robežai)
realizēšanai.

Tika nolemts nodrošināt papildus
finansējumu
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. Gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
ietvaros līdzfinansētā projekta
„Ceļa Balvu robeža – Verpuļeva
rekonstrukcija” īstenošanai.

Par Ziemeļlatgales biznesa centra direktora
iecelšanu amatā

Deputāti nolēma iecelt Viktoru
Šļuncevu Ziemeļlatgales biznesa
centra direktora amatā ar 2011.
gada 1.augustu.

Tradīcija, kas kļuvusi par nepieciešamību
29.jūnijā Balvu novadā
notika Lauku dienas, kas ir
tradicionāls pasākums Balvu
reģionā, kuru organizē Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu nodaļa, Balvu
novada pašvaldība un agronomu
biedrība. Ar savu klātbūtni
pagodināja arī Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
Vispirms visi pulcējās Balvu

novada muzeja zālē. Zemniekus
un viesus uzrunāja Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis. Viņš teica, ka
lielais
pasākuma
dalībnieku
skaits liecinot, ka lauku dienas
no tradīcijas kļuvušas par
nepieciešamību.
Ministrs
J.
Dūklavs sacīja, ka ministrijas
galvenais uzdevums pašlaik ir
cīņa Eiropas Savienībā par platību

Par nekustamā īpašuma
jautājumiem

Sēdē
izskatīja
vairākus
jautājumus
par
nekustamā
īpašuma nodokļu parādu piedziņu
un īpašumu sadali.

maksājumiem.
Zemniekiem
neesot, ko zaudēt, tāpēc mūsu
prasība esot - nevis vienlīdzīgākus,
bet vienlīdzīgus maksājumus. J.
Dūklavs atzinīgi vērtēja mūsu
puses zemnieku aktivitātes un
Lauku dienas.
Zemkopības
ministrijas
Atzinības rakstus saņēma – Balvu
pagasta ZS „Āzīši” īpašnieks
Jānis Silinieks, Balvu pagasta
ZS „Upeslīči” īpašnieks Ivars
Zaharāns, Rugāju pagasta ZS
„Dālders”
īpašniece
Sandra
Paidere, Bērzkalnes pagasta ZS
„Rīts” īpašnieks – Pēteris Garjānis
un Balvu pagasta ZS „Užgava”
īpašnieks
Māris
Korlašs.
Ivars Logins - Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra

Ar pilnu sēdes tekstu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv.

Ikmēneša valsts iestāžu vadītāju tikšanās

4. jūlijā Balvu novada
pašvaldības ēkā Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis uz tikšanos bija
uzaicinājis Balvu valsts iestāžu
vadītājus,
lai
pārrunātu
aktualitātes.
Priekšsēdētājs
pateicās
visiem, kuri atrada laiku un iespēju
satikties. A. Kazinovski priecē
novada darbība kopumā, tas, ka
ir iekustinātas visas iestādes,
ka notiek dažādi pasākumi.
Viņš novēlēja, lai vadītāji būtu
ar pozitīvu noskaņojumu, kas
palīdzētu
uzturēt
patīkamu
atmosfēru savā iestādē. Lai vasarā
darbi labi veicas un atvaļinājumā
lai izdodas relaksēties!
Dzintars
Čerbakovs
– Valsts policijas Latgales
reģionālās
pārvaldes
Balvu
iecirkņa priekšnieks – pastāstīja
par Valsts policijas darbu, kurš
norisinās pozitīvi. Jāatzīst, ka,
salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu, ir palielinājies
kriminālprocesu skaits. Darba
apjoms ir pieaudzis, līdz ar to
atklāšanas procents nedaudz
krities. Ar vispārējās sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu tiekam
galā. Laba sadarbība joprojām ir
ar pašvaldības policiju. Iedalīti arī
nelieli līdzekļi remontam, labosim
garāžas veco jumta segumu. Slikta
ziņa, ka ar 1.augustu tiek likvidēti
izmeklēšanas tiesnešu amati
bijušajās rajonu teritorijās. Visas
darbības turpmāk tiks organizētas

Iznomā telpas Balvos

caur Rēzekni, Daugavpili.
Pašvaldības
policijas
priekšnieka pienākumu izpildītājs
Vilmārs Kubaks informēja, ka
pašlaik kontrolē teritoriju un
pieguļošo teritoriju apkopšanu.
Paralēli sadarbībā ar valsts
policija
nodrošina
kārtību
pasākumu norises vietās.
Valsts probācijas dienesta
Balvu filiāles vadītājs Juris
Ragovskis
informēja,
ka
probācijas dienestā palielinājies
lietu skaits. Jūnijā Balvu filiālē
viesojās Ukrainas pārstāvji,
kuri interesējās par darbu ar
nepilngadīgajiem.
Pašlaik
Latvijā tiek izstrādāts projekts,
kura sagatavošanā un arī
īstenošanā
aktīvi
iesaistās
Balvi. Projekts - sociālās
rehabilitācijas
programma
„Darbs ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem”.
Ziemeļaustrumu virsmežniecības Balvu mežniecības mežzine
Guna Začeste sacīja, ka darbi
rit savu gaitu. Priecājamies, ka
mežniecības netiks likvidētas
un ka laikapstākļu dēļ meži
nav tik stipri izkaltuši un tos
neapdraud meža ugunsgrēki.
Ziemeļaustrumu virsmežniecības
virsmežzinis Andis Krēsliņš tagad
ir ģenerāldirektora pienākumu
izpildītājs Valsts meža dienestā
Rīgā. Un Aldis Bricis pašlaik
ir virsmežziņa vietas izpildītājs
Ziemeļaustrumu virsmežniecībā
Gulbenē.

Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk
PVD) iznomā ēku Balvos, Bērzpils ielā 62, kurā
ir brīvas remontētas, kā arī neremontētas telpas:
1.kabinets – platība 13.8 m2
2.kabinets – platība 27.9 m2
3.kabinets – platība 14.9 m2
4.kabinets – platība 15.7 m2
5.palīgtelpa – noliktava – platība 9,2 m2
6.9 kabineti (platība – 23.6 m2, 16.3m2, 17.6 m2,
9.8 m2, 9.3 m2, 12.5 m2, 12.7 m2, 15.2 m2, 22.8
m2), kuros nepieciešams remonts.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par telpās, kā
arī, ka vēlaties apskatīt telpas, lūdzam sazināties
ar PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāju Mārīti
Ņukšu, tel. 64622160, 64622177, e-pasts: marite.
nuksa@pvd.gov.lv

Pārtikas
un
veterinārā
dienesta (PVD) Ziemeļlatgales
pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša
teica, ka PVD - vasara karstākais
darba laiks, jo pastiprināti tiek
kontrolēta pārtikas produktu
temperatūra, derīguma termiņi
un marķējumi. Sastādīti 8
administratīvie pārkāpumi, kas
ir ļoti, ļoti maz salīdzinājumā ar
periodu pērn. Arī sūdzību skaists
sarucis.
PVD palielinājies apsekojamo
saimniecību skaits, jo Balvu pusē
reģistrējušies 60 uzņēmumi,
kas nodarbojas ar biškopību un
divi sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumi. Veterinārajā jomā
Balvu teritorijā apsekotas ~ 200
saimniecības. Arī vakcinēšana
pret
trakumsērgu
noritējusi
veiksmīgi.
Pašlaik
gaidām
rīkojumu par “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtību”,
kas paredz suņu, kaķu un mājas
(istabas)
sesku
reģistrācijas
kārtību ar mikročipu palīdzību.
Jeļena Dimitrijeva – Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
Balvu klientu apkalpošanas centra
vadītāja atzina, ka darbs rit, kā
parasti. Sakarā ar atvaļinājumiem
tā vairāk. Par Balvu nodaļu nav
bijušas sūdzības, tas iepriecina.
Visā valstī norisinās VSAA
reorganizācijas, nezinām, kas
sagaida Balvu VSAA klientu
apkalpošanas centru.
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Saruna. Agronoms Imants Kārkliņš un zemniece Maruta Siliniece

Māris Korlašs pie kartupeļu
lauka

Ivars Logins saņem Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu - medaļu “Par centību”

Pēteris
Garjānis.
Viņa
saimniecībā audzē tomātus un
gurķus, kā arī lauka dārzeņus

Lauku dienu noslēgums. Balvu pagasta kultūras darbu organizatore Aina Biseniece un Raimonds Trubņiks godina Pēterus

Balvu nodaļas vadītājs - saņēma
augstāku Zemkopības ministrijas
apbalvojumu – medaļu „Par
centību”. Atzinību saņēma arī
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu konsultāciju biroja
vecākā speciāliste ekonomikā
Liene Ivanova.
Ministrs kopā ar citiem
lauksaimniecības
nozares
speciālistiem un interesentiem
noklausījās
lekciju
par
perspektīvākajām
kartupeļu
šķirnēm un to raksturojumiem
un apmeklēja vairākas zemnieku
saimniecības. Pasākuma dalībniekus klātienē iepazīstināja ar
kartupeļu šķirnēm, kartupeļu
audzēšanas
tehnoloģiju
ZS
„Užgava”, zemplēves siltumnīcu
izmantošanu dārzeņu audzēšanā,
to rotāciju un apkures sistēmu
ZS „Rīts”, kultivēto ganību
ierīkošanu ZS „Āzīši”, kā pavairot
lielogu dzērvenes, krūmmellenes
ZS „Dālders”, kūdras un kūdras
substrāta ražošanas iespējām
SIA „Balvi-Flora”. Piedalījās
arī lauksaimniecības tehnikas
firmas ar jaunāko tehniku, kas
tiks demonstrētas darbībā. Kad
tehnikas demonstrētāji vaicāja,
vai parādīt to darbā, atbilde bija noteikti.
Sandra Paidere rādīja savas
dzērvenes un krūmmellenes,
atklāja to audzēšanas noslēpumus.
Ivars Zaharāns demonstrēja kūdras
ieguves jaunās tehnoloģijas.
Lauku dienas noslēgumā Balvu
pagasta Sporta hallē apbalvoja

un godināja Balvu novada
zemniekus, firmu speciālistus un
pasākuma organizatorus. Tika
pasniegti Balvu novada Domes
Atzinības raksti - Intai Korlašai
par
zemnieku
saimniecības
„Užgava” izaugsmes veicināšanu,
Marutai Siliniecei par zemnieku
saimniecības „Āzīši” izaugsmes
veicināšanu; Vijai Garjānei par
zemnieku saimniecības „Rīts”
izaugsmes
veicināšanu
un
Nataļjai Andrejevai par zemnieku
saimniecības „Taures” izaugsmes
veicināšanu.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva pateicās
visiem pasākuma organizatoriem
un viesiem. Īpašs paldies Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu nodaļas vadītājam
Ivaram Loginam un Balvu nodaļas
VLT lauku attīstības speciālistam
Imantam Kārkliņam. Paldies
saimniecību īpašniekiem par
viesmīlīgo uzņemšanu – Mārim
Korlašam, Pēterim Garjānim,
Jānim
Siliniekam,
Sandrai
Paiderei un Ivaram Zaharānam,
Balvu pagasta draudzīgajam
kolektīvam un māksliniekiem par
veiksmīgo pasākuma norisi un
Balvu Kultūras un atpūtas centra
darbiniekiem par skaistajiem
pīpeņu pušķiem.
A. Kazinovskis atzīmēja, ka
Lauku dienas dod iespēju uzzināt
par
jaunajām
tehnoloģijām,
vērot darbā jaunāko tehniku,
apmainīties domām un iepazīt
Balvu zemnieku novada darbu.

Balvu Tālākizglītības
centrs

Balvu Muiža, Brīvības iela 47, Balvi
Grāmatvedības un finanšu koledžas Balvu
filiālē piedāvā 3 studiju programmas:
- Grāmatvedība un finanses (moduļi
„Audits”, „Banku darbība”, „Juridiskās
zināšanas”.
- Sabiedrības pārvaldes speciālists.
- Uzņēmējdarbība un finanses (modulis
„Starptautiskā ekonomika”.)
Dokumentu pieņemšana no 18. jūlija.
Būsiet gaidīti Balvu muižā- Tālākizglītības
centrā, Brīvības ielā 47!
azote@balvi.lv; 64507012
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Ar zemniekiem runā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Praktiskās apmācības lopbarības sagatavošanā

Tehnikas demonstrējumi. Jaudīgā tehnika interesēja vieniem, bet mazjaudīgā - citiem

M. Teilāna foto
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Balvos notiks Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls “Ķiršu dārzs”

Ir pienācis jūlijs, šovasar 3. Starptautiskais klasiskās dramaturģijas
teātru festivāls „Ķiršu dārzs”.
Joprojām, ievērojot mūsu festivāla tradīcijas, esam uzaicinājuši 18
kolektīvus ar klasiskās dramaturģijas iestudējumiem un interesantiem
eksperimentiem. Četru dienu garumā būs iespēja noskatīties 19
izrādes. Īpaši aicinām apmeklēt Daugavpils profesionālā teātra izrādi
„Bildinājums”, ko iestudējusi mūsu teātra aktrise un režisore Līga Korlaša.
Ar šo izrādi turpinām festivāla tradicionālo sadarbību ar profesionālajiem
teātriem. No ārzemju kolektīviem šoreiz būs ļoti interesants un kolorīts
kolektīvs no Lietuvas. Visus tos skatītājus, kuri iepriekšējos divos
festivālos skatījās izrādes tirgus laukumā, šoreiz lūdzam pārcelties uz
laukumu pie Kultūras un atpūtas centra, lai izrādi varētu vērot teātrim
piemērotākos apstākļos. Šajā laukumā notiekošās izrādes skatītājiem
būs bez maksas. Darbosies arī meistarklases festivāla dalībniekiem,
izrādes vēros eksperti – teātra zinātnieces Līvija Akurātere un Jevģēnija
Rozanova (Maskava). Daudzi teātri jau ir pazīstami. Bet domāju, ka
izrādes sagādās arī pārsteigumus. Mani pašu ļoti interesē, kā A. Čehova
„Jubileju” izspēlēs lielās lelles, kāda būs jauniešu studijas izrāde no
Rundāles, kurā žonglē ar uguni. Interesanti kā veiksies teātrim - studijai
„Estepatās” ar pirmizrādi un citiem kolektīviem izrādot savu veikumu uz
mūsu skatuvēm. Viena izrāde būs arī krievu valodā.
Ļoti gaidīsim jūs, mīļie skatītāji, „Ķiršu dārza” teātra svētkos!

Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa „Trešais variants”.
Džons Bointons Prīstlijs „Roze un kronis”. Izrāde ar vēstījumu – vai tu
būtu gatavs mirt un vai vispār proti novērtēt to, ka esi dzīvs?
Kamerstila izrādē ir apvienota realitāte un mistika. Tā ļoti tieši
uzrunā skatītājus, liekot kopā ar septiņiem izrādes varoņiem no
ikdienišķām sadzīves situācijām nonākt līdz eksistenciālām pārdomām.
Visparastākais vakars krodziņā „Roze un kronis”, kurā cilvēki žēlojas
par niekiem, strīdas lepnības un aizspriedumu dēļ, arī cenšas izšķiest
un notērēt savu it kā bezvērtīgo dzīvi, pārtop brīdī, kurā ir jāizlemj – vai
tiešām mana dzīve ir tik mokoša un nevērtīga, ka es labprāt šķirtos no
tās? Vai mēs izsveram vārdus, ko nevērīgi pasakām, un vai esam gatavi
piedzīvot, ka izteiktais piepildās?

Vaira Resne, Balvu Tautas teātra mākslinieciskā vadītāja

Aizkraukles Tautas teātris. Ļevs Zorins „Vīrietis un sievietes”.
Ikdienas rutīna un sadzīve cilvēka psihi nonivilē līdz pelēkas peles
stāvoklim. Dzīve galvenajam varonim liek sastapties ar dažāda rakstura
un dažādu profesiju cilvēkiem. Notiek lūzums varoņa dzīvē, jo viņš
pēkšņi saprot, ka viņš ir personība. Viņš arī turpmākajā dzīvē nebūs
tas, kas agrāk, jo ir sapratis savu pašvērtību. Autors to visu parāda caur
komisku prizmu un ar zināmu daļu ironijas. Autors saka: „Šīs astoņas
sievietes, ar ko tiekas varonis, var spēlēt viena sieviete, jo mūsos visos ir
gan pozitīvais, gan negatīvais.”

Teātris – studija „Estepatās”. Izrāde „Zaudētāja zirgs”.
Iestudējums veidots kā režisores feedback projekts pēc atgriešanās
no beļģu režisora Pola Heiverta vadītās darbnīcas „The Audition”
HEIMSPIEL 2011 festivālā Ķelnē: darbnīcas noslēgumā visi dalībnieki
tika aicināti vasaras sezonā sagatavot projektus, kuros tiktu izmantots
darbnīcā apgūtās metodes. Par iestudējuma koncepcijas radīšanu
savukārt lielā mērā jāpateicas sociālo projektu īstenotājai un speciālajai
pedagoģei Kristīnei Šmitei no Ķelnes, savukārt iestudējuma teksti veidoti
radošās grupas kopīga darba rezultātā, sarunās un etīdēs meklējot
atbildes uz jautājumiem par savstarpējo saskarsmi, par atbildību, par
mākslu un humānismu, par... Šīs sarunas nav un nevar būt noslēgtas,
un izrāde ir tikai mirkļa fiksācija, brīdis, kurā skatītāja acu priekšā top
gan vārdi, gan plūstošās, mainīgās robežas starp aktieru un izrādes tēlu
dzīvi.

Rīgas Tehniskās Universitātes Studentu teātris „Kamertonis”. Antons
Čehovs „Kaislības vasarnīcās”. Izrāde krievu valodā.
Izrāde veidota pēc A. Čehova stāstiem, kuru vienojošā tēma ir
personiskās laimes meklējumi. Tēvs pūlas atrast laimi savām daudzajām
meitām vasarnīcu dzīves noslēpumainajā svētku atmosfērā.

Jelgavas Jaunais teātris. Brāļi Grimmi, Ivans Krilovs „Muzikanti”.
Muzikāla bērnu izrāde.
„Muzikanti” ir stāsts par to, kā saglabāt ticību labajam, cerību uz visu
gaišo un mīlestību pret tuviniekiem, arī tad, kad sapņi draud sabrukt.
Kādā drūmā dienā, mazā pilsētas skvēriņā trīs ielu muzikantiem rodas
traka ideja – izspēlēt tur pat uz vietas īstu ielu teātri, lai iepriecināt
pilsētniekus, kas tur atpūšas. Izmantojot pavisam vienkāršas un
ikdienišķas lietas (kaklasaites, lakatus, cepures, žaketes un lietussargus)
pilsētnieku acu priekšā uzburas krāšņs stāsts par neviltotu draudzību un
atbalstu nebaltā dienā. Četri draugi – ēzelis, suns, kaķis, gailis – tik tikko
paglābušies no vilku zobiem, dubļu grāvja, jūras skolas un zupas katla,
kopā, atbalstot cits citu un mācoties no pārējo zvēru kļūdām, uzsāk savu
ceļu uz Brēmeni, lai piepildītu savus sapņus un iemantotu „mīļu māju ar
laimīgu ikdienu”.

Smiltenes Tautas teātris. Sibilla
Grāmatniece
„Jaunsaimnieka
līgava”. Stāsts par mīlestību un
to, kādiem līdzekļiem katrs dzenas
pēc laimes.
Tas ir atpūtas gabals, kādi
latviešiem patīk, - ar dziesmām,
dejām un par mīlestību. Tomēr
viela pārdomām būs. Cits varbūt
precas aiz aprēķina un naudas dēļ,
cits - aiz plikas iekāres, bet tā īstā,
patiesā mīlestība arī mūsdienās ir
ar zeltu meklējama.

Pasvāles teātris. Nikolajs Ņekrasovs „Rudens skumjas”. Izrāde
lietuviešu valodā.
Uz skatuves – lauku sēta, kurā nāvīgi garlaikojas Lasukovs un viņa
kalpi, nebrīvie ļautiņi, dzīvās rotaļlietas. No garlaicības viņi danco, dzer,
lamājas, izdomā dīvainas nodarbes, muļķojas spēku un saprāta robežās.
Līdz tuvākajam kaimiņam – kilometri aizsniguša bezceļa, visapkārt
– pilnībā apnikusi, pierasta bilde. Nespējot pārvarēt bezdarbības un
bezmērķības mokas, varoņi no garlaicības pēkšņi sāk aizdomāties par
pašiem svarīgākajiem dzīvības un nāves jautājumiem...

Balvu Tautas teātra studija. Edvards Vulfs „Lielceros būs kāzas” pēc
„Tapiņa atgriešana” motīviem.
Kad puisis īsti nezin, ko viņš grib un ko viņam vajag – jāprecās!
Ko ņemt par sievu? Protams, to vislabāko un cildenāko. Bet kur tādu
atrast? Lielceru saimniekam Tapiņam tikt pie labas sievas palīdz gan
pārvaldnieks un citi mājinieki arī kaimiņi un pat čigāns Kazlauckus, kas ir
izslavēts precību lietu zinātājs.
Balvu Tautas teātra studijai šī ir trešā izrāde, kas veidota
aktiermeistarības mācību procesā. Lugu izvēlējās jaunieši paši. Viņi ļoti
vēlējās strādāt ar komēdiju. Komēdija ir visgrūtākais žanrs, tāpēc izrāde
vēl aug un attīstās.

Crevent
Studio
teātris
“Siltumnīca”. Slavomirs Mrožeks
„Emigranti”. Dramatiskā izrāde –
satīra.
Satīrisks apgrieztais spogulis
par mums – sabiedrību ar saviem
tikumiem, un saviem tarakāniem
galvās. Emigranti – tie ir divi
laimi alkstoši latvieši Londonas
pagrabstāva
dzīvoklītī,
kas
aizbēguši paši no sevis un savām
problēmām, cerēdami iemantot
slavu un bagātību, bet pats
galvenais – mājinieku mīlestību un
atzinību. Stāsts par diviem atzinību
un
panākumiem
alkstošiem
cilvēkiem,
kuri,
neievērojot
līdzcilvēkus,
koncentrējas
vienīgu uz savu sapņu un ideālu
sasniegšanu, tādā veidā iekļūst
konfliktā ar apkārtējo vidi; cīņas
rezultātā abu iesīkstējušie dzīves
uzskati cieš krahu un viņi nonāk
pie atziņas par pamatvērtībām
savā dzīvē.
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Jēkabpils
Tautas
teātris.
Mārtiņš Zīverts „Divkauja” un
„Sievasmāte”. Komēdijas
M. Zīverta komēdijas jeb kā
mēs esam nodēvējuši –situāciju
spēle ir tiešām spēles, kurās lugas
varoņi nokļūst pārpratuma dēļ un
savu iekšējo motīvu vadīti.
Dramaturgs
secinājis,
ka
dzīve bieži vien atgādina teātra
spēli. Tomēr spraigie, dinamiskie
notikumi, humors un paradoksālas
situācijas M. Zīverta lugās liek
arī pārdomāt, kas mēs esam,
kādi esam un cik akli vai redzīgi
īstenībā dzīvojam.
To visu Jūs varēsiet izdzīvot
kopā ar Jēkabpils Tautas teātra
aktieriem, un varbūt kādā no
situācijām atpazīt sevi vai savu
kaimiņu!

***
Daugavpils
profesionālais
teātris. Antons Čehovs „Bildinājums”.
Kāpēc šāds iestudējums? Piedāvājam paskatīties uz šo Čehova
lugu - ne kā uz vodeviļu, bet kā uz
lirisku komēdiju. Komēdiju, ko izdzīvojam mēs katrs. Cilvēks ir pats
savu vājību, baiļu, projekciju, neizlēmības lamatās un tas rada traģikomiskas situācijas. Cilvēkam
stāv ceļā pats cilvēks! Viņš pats
sev! Šādās situācijās cilvēks ir it
kā smieklīgs no malas, bet iekšēji
trausls un neprātīgi skaists. Mūsuprāt par to raksta Čehovs. Nepastāv jautājums – vajag vai nevajag
bildinājumu - raugoties mūsdienu
kontekstā. To neuzdod Čehovs
savā lugā un to neuzdodam mēs.
„Ja gribi kļūt optimists un saprast
dzīvi, tad beidz ticēt tam, ko runā
un raksta, bet vēro pats un iedziļinies!” /Antons Čehovs./

Latvijas Universitātes Studentu teātris. Juliu Edliss “Vārdu sakot kino...”.
Ja tavas vēlēšanās pārāk ilgi nepiepildās, sāc vēlēties ko citu.
Mūzikas un šova elementi mūs pavadīs, vērojot 5 sievietes vecumā
no 13 līdz 40 gadiem šai dzīves loterijā. Kurai veicas, kurai ne, to katrs
skatītājs sapratīs citādi. Jā, un turpat blakus vecs burinieks, un kino
uzņemšanas grupa strādā „priekš tiem, kam reālajā dzīvē nav paveicies”.
Lugas darbība norisinās pagājušā gadsimta 80. gados kādā no
kūrorta pilsētām, kurā ikdiena ir mazliet citādāka, jo visa pilsētas
dzīve pakārtota kūrorta sezonai. Un tomēr sieviešu iekšējās pasaules
problēmas un mēģinājumi tās risināt ir nemainīgi. Katrā no dažādajām
lugas varonēm varēs atrast līdzību ar sevi vai kādu sev pazīstamo.
Izrādē būs dzirdamas dziesmas no dažādām kinofilmām, kuru vārdus
latviešu valodā atdzejojis Kārlis Vērdiņš, bet izdziedāt palīdzējis vokālais
pedagogs Olafs Seviško. Savukārt par izrādes horeogrāfiju rūpējusies
Katrīna Albuže.

Lubānas amatierteātris „Priekšspēle”. Aleksandrs Čehovs „Jubileja”.
Šī izrāde ir īpaša, jo to aktieri spēlē ar lielajām lellēm, kuras izgatavoja
Lubānas mākslas skolas audzēkņi skolotājas Daces Rudzītes vadībā. Šajā
izrādē ar smaidu uz lūpām Čehovs liek paskatīties uz cilvēku raksturu
dažādību un situācijām, kas veidojas lugas personāžiem savstarpēji
mijiedarbojoties- skaists emociju sprādziens .
Lubānieši priecājas par iespēju piedalīties šajā festivālā un tikties
ar Balvu teātra mīļiem, par kuriem ir palikušas vislabākās atmiņas
no pagājušā gada Latvijas amatierteātru salidojuma, kurā muzeja
iekšpagalmā viesi rādīja V. Sauleskalna „Meldermeitiņu”.
Amatierteātra „Priekšspēle” režisore ir Ilze Kraukle

Valkas pilsētas teātris. Nikolajs Gogolis „Ņevas prospekts” pēc
stāsta motīviem.
1835. gadā Nikolajs Gogolis uzraksta stāstu “Ņevas prospekts”, kas
krievu literatūrās vēsturē tiek uzskatīts par interesantāko impersionisma
stila stātu. Mūsu izrāde ir par to, kā rakstniekā piedzimst tēli, kā tie
konfliktē savā starpā, cenšās viens otru iznīcināt, lai skatītāja iztēlē rastos
jauna stila stāsts. Rakstnieka radītie tēli pamazām izdzēš viņa paša dzīvi.

Ogres Tautas teātris. Alehandro Kasone „Trešais vārds”.
„Trešais vārds” – Latvijā vispopulārākā ievērojamā XX gs. pirmās
puses spāņu dramaturga , dzejnieka un scenārista sarakstītā luga.
Autors tai devis nosaukumu komēdija, un tas tieši sasaucas ar A. Čehova
daiļradi, jo smieklīgā tajā ir tikpat daudz kā „Kaijā”, vai „Ķiršu dārzā”.
Drīzāk, tā ir Kasones vēlēšanās, lai mēs šajā darbā neredzētu tikai
melodrāmu ar aizkustinošu sižetu. „Trešais vārds” ir izrāde- dzejolis,
nedaudz mistiska un poētiska. Un kā jau dzejā, tajā nav tikai realitāte, ir
vēl kaut kas netverams, tāds, ko nevar izdomāt, bet vienīgi izjust, ja vien
ir drosme būt pa īstam.
Stāsts ir par jaunu sievieti, kura tikko beigusi universitāti un, meklējot
darbu, ierodas tālā nostūrī kalnu pakājē, lai kļūtu par mājskolotāju zēnam,
kuram nav vecāku, vienīgi divas krustmātes. Bet izrādās, ka „zēnam”
jau ir 24 gadi un viņš ir īsts mežonis un nepavisam nav noskaņots
mācīties... Seko spraigi notikumi, nodevības, intrigas, „skeleti skapjos”,
un visbeidzot, protams – mīlestība.

Rēzeknes Tautas teātris. Jānis Jurkāns „Vistas 3”. Tautas farss.
Uzdodot jautājumu autoram, kāpēc nosaukums ir Vistas, viņš atbild:
“Tāpēc, ka nelido!” Taču ne jau Vistas ir tās, kas Debestiņu ģimenei
visvairāk pietrūkst. Mīlestība ir palikusi pusratā, kašķu uguns nav
apdzēšama, trūkums tup kā tupējis, bet jāizdzīvo... jo no Debesīm tāpat
nekas nenokritīs...
Uz skatuves — nepabeigts krīzes viesu nams “Debestiņas”,
kurā rosās, kā vistas kašājas un ar visām daudziem mums tik labi
pazīstamajām ikdienas ķibelēm cīnās Debestiņu saime, Anna,
Leons un meita Inese ar saviem dvīņiem, varbūtējo dvīņu tēvu,
apkalpojošo personālu Orestu; kaimiņienēm, šiverīgajām māsām
Matildei un Dainuvītei, mēreni ķertajai, dzīvelīgajai Vizbulītei klātesot.
Situācijas, it kā neticamas, absurdas un smieklīgas, taču viegli un
jautri baudāmas. Bet cerīgais epilogs ļauj skatītājam kopā ar Leoniņu
pamosties no murgainā sapņa negaisa naktī un ķerties pie darbarīka...

Cesvaines Tautas teātris. Rūdolfs Blaumanis „Īstā līgaviņa”.
Cesvaines Tautas teātris kopā ar jaukākajiem jauniešu studijas
dalībniekiem uz Balviem atvedīs R. Blaumaņa “Īsto līgaviņu”.
Mēs visi zinām, ka rakstnieks ir pats latviskākais un dižākais mūsu
tautas lugu autors, kura drastiskums, mīļums un dziļa gudrība
savijusies ar dzīves īstenību un mūžīgās mīlestības peripētijām arī
šodien. Lai jums jauks šis brīdis esot kopā ar Blaumaņa tēliem!

Rundāles teātra studijas „Savējie” lielā grupa. Gundega Repše
„Sarkans” pēc stāsta „Cinobrs” motīviem.
Kāda mītiska zeme pie ziemeļnieciskas jūras. Tauta, kura aizmirsusi
naidu un karus, priecājas nebēdnīgi pirmatnējā priekā.
Izglābta svešiniece no karu plosītas, nežēlīgas zemes, tik atšķirīga un
neizprotama, kā viss svešais.
Ilgošanās pēc maiguma un glāstiem, sievišķīga konkurence...
Neizglābtā svešās meitenes brāļa dvēseles atriebība totēmiskā- vilka
veidolā.
Mūžīgie pretstati - jūra un zeme, sievišķība un nežēlīgums, uguns un
ūdens, gaisma un tumsa...
Doma par to, kādā veidolā pie mums atnāk tas, ko „aprokam” dziļi
sevī – ar vēlmi aizmirst...

Foto no V. Resnes arhīva
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III Starptautiskais klasiskās
dramaturģijas festivāls ,,Ķiršu
dārzs 2011”
Ceturtdiena 7. jūlijs
16:00 Sv. Mise Balvu Romas katoļu baznīcā
17:30 KAC Mazā zāle E. Vulfs „Lielceros būs kāzas”, Balvu
Tautas teātra studija, režisore Vaira Resne, vietu skaits ierobežots
19:00 KAC laukums Festivāla atklāšana
A.Čehovs „Jubileja”, Lubānas kultūras nama
amatierteātris „Priekšspēle”, režisore Ilze Kraukle
20:00 KAC Lielā zāle A. Čehovs „Bildinājums”, Daugavpils
teātris, režisore Līga Korlaša,
vietu skaits ierobežots, ieejas maksa 2,- Ls
KAC skatāma mākslas „Galerijas Laipa” gleznu izstāde
„Sarkanā...”
Piektdiena 8. jūlijs
12:00 KAC Lielā zāle G. Repše „Sarkans” pēc stāsta „Cinobrs”
motīviem, Rundāles teātra studija
„Savējie”, režisore Lilita Lauskiniece
14:30 KAC Lielā zāle „Muzikanti” pēc Brāļu Grimmu
„Brēmenes muzikantu” un I. Krilova dzīvnieku fabulu motīviem,
Jelgavas Jaunais teātris, režisors Rihards Svjatskis
15:30 Balvu novada muzejs Izstāde par Balvu teātri, izstādes
atklāšana
17:00 Balvu novada muzeja pagrabs S. Mrožeks „Emigranti”,
Crevent Studio teātris „Siltumnīca”, režisors Rihards
Svjatskis, vietu skaits ierobežots
19:00 KAC Lielā zāle J. Jurkāns „Vistas 3”, Rēzeknes Tautas
Teātris, režisore Māra Zaļaiskalns
21:00 KAC Lielā zāle M. Zīverts „Divkauja” un „Sievasmāte”,
Jēkabpils Tautas teātris, režisore Inta Ūbele
22:00 Balvu novada muzeja pagrabs Dž. B. Prīstlijs „Roze un
kronis”, Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa „Trešais
variants”, režisore Inta Uškāne, vietu skaits ierobežots
22:00 Balvu estrāde Zaļumballe, spēlē grupa „Ceļā”, ieejas
maksa 2,- Ls
Sestdiena 9. jūlijs
09:00 KAC laukums R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”, Cesvaines
Tautas teātris, režisore Alda Alberte
11:00 KAC Mazā zāle L. Zorins „Vīrietis un sievietes”,
Aizkraukles Tautas Teātris, režisors Juris Kalvišķis, vietu skaits
ierobežots
12:30 KAC Lielā zāle N. Ņekrasovs „Rudens skumjas” izrāde
lietuviešu valodā, Pasvāles teātris (Lietuva), režisors Gintaras
Kutkauskas
14:00 KAC Mazā zāle „Zaudētāja zirgs”, teātris studija
„Estepatās”, režisore Liena Galēja, vietu skaits ierobežots
14:00 pie Balvu novada muzeja S. Grāmatniece „Jaunsaimnieka
līgava”, Smiltenes Tautas teātris, režisors Agris Māsēns
16:00 KAC Lielā zāle J. Edliss „Vārdu sakot – KINO”, LU
Studentu teātris, režisors Visvaldis Klintsons
16:30 Balvu novada muzeja pagrabs A. Kasone „Trešais
vārds”, Ogres Tautas teātris, režisors Jānis Kaijaks, vietu skaits
ierobežots
19:00 KAC Lielā zāle A. Čehovs „Kaislības vasarnīcās” izrāde
krievu valodā, RTU Studentu teātris „Kamertonis”, režisore
Ludmila Stančika
21:00 KAC laukums Festivāla „Ķiršu dārzs” Balvas
pasniegšana
Svētdiena 10. jūlijs
12:00 KAC Mazā zāle „Zaudētāja zirgs”, teātris studija
„Estepatās”, režisore Liena Galēja, vietu skaits ierobežots
13:00 KAC Lielā zāle N. Gogolis „Ņevas prospekts”, Valkas
pilsētas teātris, režisors Aivars Ikšelis
14:20 KAC laukums Uz redzēšanos!
Abonements uz izrādēm (izņemot Daugavpils teātra A. Čehovs
„Bildinājums”) 8,- Ls
Biļešu iepriekšpārdošana no 30.jūnija
Ieejas maksa uz izrādēm 1,- Ls
Izrādes KAC laukumā bez maksas
Mūs atbalsta: VKKF, SIA Senda Dz, SIA TIK- TAK,
Ģenerālsponsors Diogens audio
Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns”
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Teātra gads Balvu Valsts ģimnāzijā
Jau ceturto reizi Latvijā
pēc skolēnu Dziesmu svētkiem
ir Teātra gads.
Tas ir laiks, kad Latvijas skolu
teātri cītīgi gatavojas novadu un
reģionālajām teātru skatēm, lai
cīnītos par iespēju piedalīties Latvijas skolu teātru festivālā.
Šogad Latvijas skolu teātru
festivāls “Kustības turpinājums”
notika Rīgā.
Mums, Balvu Valsts ģimnāzijas teātra pulciņam „Pipariņš”,
teātra gads pagāja aktīvi darbojoties. Decembrī piedalījāmies
Valsts ģimnāziju teātru pasākumā
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Februārī rīkojām „Balvu vilka” turnīru
teātra sportā. Pie mums viesojās
teātra sporta cienītāji no Valmieras, Madonas, Alūksnes, Rēzeknes, Viļāniem, Varakļāniem, Gaigalavas, Rēzeknes. Piedalījāmies
teātra sporta turnīrā Rēzeknē,
nopelnījām pietiekamu punktu
skaitu, lai piedalītos reģionālajā
teātra sporta turnīrā, ieguvām 2.
pakāpes diplomu.
Jāsaka, ka mums ļoti laba sadarbība gadu gaitā izveidojusies
ar Novada bibliotēkas darbiniecēm Inesi Supi un Ligitu Pušpuri.
Meitenes mūs labi pazīst un atbilstoši mūsu raksturiem un būtībai
un iesaka lugas, ko mēs varētu iestudēt. Viņas bija tās, kuras mums

ieteica „pacīnīties”ar I. Krustkalnes „Putekļu princesi” . Luga
mums patika. Likās, tā rakstīta
tieši par mums. Sadalījām lomas
un strādājām.
Tuvojoties novadnieces dzejnieces Leontīnes Apšenieces jubilejai, iestudējām autores dzejas uzvedumu „Manā bērnības
pļavā”. Tas ļāva katrai no mums
atmiņās atgriezties savā bērnības
pļavā, kur „skudras un sienāži
ganās, klusi smilgas san vējā un
zilie zvaniņi zvana”. Protams,
daudziem skatītājiem pat asara
noritēja pār vaigu, kad runājām
par „modernajiem” vecākiem. Padomājiet paši, kā tas ir, kad’’tētis
mašīnu un lielo politiku taisa,
mammai tautu dejas, sports un
simtiem darbu maisa, tā nu mēs
ar mazo māsu abas dzīvojam pa
māju augas dienas, dzīvojam pa
māju gluži vienas...”.
Gribam teikt mīļu paldies
Balvu pamatskolas skolēniem un
skolotājām, jo projektu nedēļas
ietvaros mēs varējām rādīt viņiem
savus iestudējumus, tā pilnveidojām savu aktiermeistarību, gatavojoties novada teātru skatei.
Skatē ieguvām 1. vietu un
iespēju startēt reģionālajā teātru
skatē Gulbenē. Konkurence bija
sīva. Stingrā republikas žūrijas
komisija redzēja katru niansīti,

katru sīkāko misēklīti. Žūrijas
komisija īpašu paldies teica par
mūsu tērpiem izrādei „Putekļu
princese”. Te, savukārt, paldies
jāsaka skolotājai Lūcijai Bukšai,
jo tērpus gatavojām pēc viņas ieteikuma. Atlika gaidīt, vai būsim
ieguvuši pietiekamu punktu skaitu, lai tiktu uzaicināti piedalīties
festivālā.
Priekam nebija gala, kad
3.maijā uzzinājām, ka būsim festivāla dalībnieki. Nolēmām – tā
mūsu dāvana skolai 80 gadu jubilejā.
Tagad Balvu Valsts ģimnāzijas teātra pulciņam ir arī savs
karogs, par to paldies Līgai Priedeslaipai.
Par iespēju nokļūt un dzīvot
Rīgā mīļš paldies jāsaka Balvu
novada domei.
No 1. līdz 3. jūlijam piedalījāmies Latvijas skolu teātru festivālā „Kustības turpinājums”, 1. jūlijā bija gājiens, kur Vērmaņdārzā
mūs “iepūta” četri vēji, katrs no
sava vēsturiskā novada, visas trīs
dienas varējām gūt pieredzi, skatoties dažādas izrādes un literāros
uzvedumus Vērmanītī.
Mēs savu I. Krustkalnes lugu
„Putekļu princese” rādījām uz
Vērmaņdārza estrādes.

Pirmais izlaidums Rīgas Valsts tehnikumā Balvu filiālē
25. jūnijā Balvu muižā 25
Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi svinēja savu izlaidumu.
Tas bija pirmais Balvu filiāles izlaidums, kas izvērsās par saviļņojošu pasākumu gan absolventiem,
gan vecākiem, gan skolotājiem.

Izlaidumā piedalījās arī RVT
direktors Ēriks Grīnbergs un Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece - tehnikuma filiāles
krustmāte Ināra Ņikuļina.
Pēc svinīgās daļas sekoja balle, kas beidzās tikai ar saullēktu,

Svinīgs brīdis. Audzēkņi dāvina tehnikumam albumu

kur saules starus sagaidīja izturīgākie audzēkņi ar audzinātāju
Larisu Šļuncevu.
Katrs no absolventiem ir īpašs
un neatkārtojams. Viņi ir apbrīnojami ne tikai par drosmi un uzdrīksēšanos, bet arī par uzticību,
ko izrādīja pirms 4 gadiem sākot
mācīties līdz šim Balvos nepazīstamā izglītības iestādē. Uzticība
ir attaisnota- gan jaunieši, gan
tehnikums, gan pilsēta ir ieguvēji. Šajos gados sadarbojušies ar
filiāli ir ļoti daudzi skolotāji un
katrs ir atstājis savu daļu jauno
speciālistu veidošanā. Tieši pateicoties skolotāju neatlaidībai, ir
sasniegts patiešām daudz. Jaunieši ir izauguši par neatkārtojamām
25 personībām ar ko var lepoties
ne tikai vecāki un skolotāji, bet
arī sabiedrība.
Z. Koliņas foto

BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBA

Balvu muižas koncertzālē
2011. gada 27.–28. augustā

XII Balvu kamermūzikas festivāls
27.08 16.00 FESTIVÅLA ATKLÅŠANAS KONCERTS
Piedalås: B.E.E.R. un Amber Sound Quintet
20.00 SWEET LOVE – DŽEZA MËZIKAS KONCERTS
Piedalås: Amber Sound Brass, Amber /vokāls /
28.08 15.00 FESTIVÅLA NOSL‰GUMA KONCERTS
Piedalås: Lîga Baltåbola /vijole /, Reinis Lapa /flauta /, Mårtiñš Zålîte /oboja /,
Liepåjas Simfoniskais or˚estris. Diri©ents: Atvars Lakstîgala

Biļešu cena Ls 1, biļetes var iegādāties Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kā arī pirms pasākuma Balvu muižā

Atbalsta

Izlaiduma foto. Audzēkņi kopā ar pedagogiem, tehnikuma direktoru Ēriku Grīnbergu, RVT Balvu
filiāles vadītāju Solvitu Gabranovu, Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Ināru Ņikuļinu
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Pieredzes apmaiņas brauciens
uz Nagļu zivju audzētavu
Zivsaimniecības Sadarbības
tīkla pasākumu ietvaros Balvos
tika
organizēts
pieredzes
apmaiņas
brauciens
uz
Rēzeknes novada Nagļu zivju
audzētavu.

nodrošinājumu gada griezumā, kā
arī ar dažāda veida oksimetriem.
Rasksturojot zivju sugas, tika
stāstīts arī par līņu, sudrabkarūsu,
karpu, storu, sazānu, zandartu
audzēšanu
mūsu
apstākļos.

Brauciena mērķis bija
iepazīties ar zivju audzēšanas
tehnoloģijām, aktualitātēm un
problēmām A/S „Nagļi”, lai
iegūtās zināšanas vēlāk varētu
lietot praktiskā darbībā.
Pirms plānotā pieredzes
apmaiņas brauciena uz A/S
„Nagļi”, SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
Balvu nodaļā tika rīkots teorētisks
seminārs par zivju audzēšanu
iekšējās
ūdenskrātuvēs,
tā
dalībniekiem
radās
daudz
jautājumu, uz kuriem atbildes
varēja rast, sarunājoties gan ar
citiem brauciena dalībniekiem,
gan arī ar A/S „Nagļi” vadītāju un
speciālistiem.
Balvu reģiona lauku sētās
dīķu ierīkošana ir populārs
pasākums, lai gan tam var būt
dažādi mērķi – vienam dīķis
saistās ar ūdens nodrošinājumu
vasarā, cits plāno tajā audzēt arī
zivis un vēžus. Pārrunās ar zivju
audzētājiem, atklājās, ka pagājusī
ziema saimniekiem ir radījusi
daudz problēmu, kas saistās ar
zivju slāpšanu un bojāeju zem
biezā ledus slāņa.
Uzņemot
brauciena
dalībniekus A/S „Nagļi” galvenais
zivkopis Anatolijs Jesko minēja,
ka mūsu kaimiņi lietuvieši ir
sekmīgi veikuši zivjaudzētavu
privatizāciju un Lietuvā tagad
darbojas 18 zivjaudzētavas, kas
mūsu zivju audzētājiem liek
sasparoties un censties izmantot
jaunākās tehnoloģijas, lai padarītu
saimniekošanu efektīvāku un
konkurēt spējīgāku.
Kā
būtisku
aspektu
saimniekošanā
Anatolijs
Jesko, minēja dīķu ierīkošanu,
kas saistās ar tekoša ūdens
izmantošanu. Anatolijs stāstīja
par ūdens piesātinājuma pakāpi
ar skābekli vasarā un zivīm
optimālo temperatūru (+ 20°C
līdz + 25°C). Ziemas periodā,
karpas neēd un karpu mazuļi, kas
sasnieguši 25 – 30 gramu svaru,
pārziemo veiksmīgi, mazākie var
arī nepārziemot.
„Nagļu”
apmeklējuma
laikā brauciena dalībnieki tika
iepazīstināti ar ūdens temperatūras
analīzes veikšanu, skābekļa

Uzmanība tika vērsta uz to, ka
atsevišķu zivju sugas (piemēram,
foreles) jābaro visu gadu, citām
tas nav nepieciešams. Tika
diskutēts par zivju barības bāzes
uzlabošanu dīķos tos mēslojot,
kā arī par zivju barošanu un
barošanas veidiem. Saimniecībā
brauciena dalībniekus pārsteidza
zivju dīķu plašumi, kā arī retāk
redzētie putni – jūras kraukļi jeb
kormorāni, kas ir aktīvi zivju
ēdāji.
Saimniecībā „Nagļi” joprojām
darbojas zivju inkubācijas mājā,
zivju noliktava (paredzēta 40
tonnām zivju), ūdenskrātuve, no
kuras tiek uzpludināti zivju dīķi.
Pieredzes apmaiņas brauciena
dalībnieki
apmeklēja
arī
ziemošanas dīķus, kur tiek veikta
nezāļu apkarošana un kaļķošana,
kā arī zivju inkubācijas cehu,

Izlozē balvu
Piektdien atkritumu poligonā
“Kaudzītes” notika balvu izloze.
To vadīja uzņēmuma Alba 5
valdes
priekšsēdētājs
Aldis
Amontovs. No trim novadiem
- Alūksnes, Balvu un Gulbenes
saņemtās
saplacinātās
PET
pudeles tika izbērtas angārā un no
tām izlozēti trīs balvu saņēmēji,
no katra novada pa vienam.
Šķirošanas akcijas „Šķiro
PET pudeles un laimē!” 2. izlozes
uzvarētāja no Balviem ir Liene

Šaicāne, kura dāvanā saņems
kādu no izdevniecības „Dienas
žurnāli” žurnāla abonementu 6
mēnešiem, un varēs piedalīties
noslēguma izlozē, kuras galvenā
balva ir dāvanu čeks no Maxima
200 Ls vērtībā!
Latvijas
Zaļais
punkts
sadarbībā ar pilsētu pašvaldībām
un
reģionālajiem
atkritumu
uzņēmumiem no maija organizē
atkritumu šķirošanas kampaņu
„Šķiro pa tīro!”, kas norisināsies

25 Latvijas pilsētās līdz pat augusta
beigām. Akcijas mērķis ir iztīrīt
Latviju un ierādīt iedzīvotājiem,
ka šķirot PET pudeles ir
vienkārši. Kampaņas rezultātā
viss savāktais iepakojums tiks
pārstrādāts, tādējādi piešķirot
lietām „otru dzīvi” un taupot
neatjaunojamos dabas resursus.
• Tukšā un tīrā plastmasas (PET)
pudelē ieliec zīmīti ar savu vārdu,
uzvārdu un tālruņa numuru;
• Pudeli saplacini un uzskrūvē
tai korķi. Akcijā piedalīsies
tikai saplacinātas pudeles!!!
• Iemet pudeli šķirotajiem
plastmasas atkritumiem paredzētajā konteinerā.
Šķirošanas
konteineru
atrašanās vietas vari uzzināt
SIA “Alba 5”: Tālr. 64474145.
Šķirošanas
akciju
organizē
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā
ar Balvu novada pašvaldību, SIA
“Alba 5”, akciju atbalsta SIA
“Rūpe”, veikalu tīkls MAXIMA
un portāls Inbox.lv.
Nākošā balvu izloze notiks
pēc mēneša.

Poligona darbinieks Dzintars
Kurzemnieks izber pudeles

Paziņojums
Balvu
novada
iedzīvotājiem SIA „Veolia
vides serviss” klientiem.
Balvu novada pašvaldība
2011.gada 12.maijā pieņēma
lēmumu
par
sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
maksas apmēra apstiprināšanu
Balvu
novada
teritorijā,
ar kuru tiek paaugstināta
maksa
par
atkritumu
apsaimniekošanu par 1,06
Ls. Maksas paaugstinājumam
par pamatu ir nesenie, 2010.
gada
nogalē
pieņemtie
Atkritumu apsaimniekošanas
likuma grozījumi. Maksas
paaugstinājums stājas spēkā
ar 2011.gada 1.jūliju.

Noskaidro balvu saņēmējus. Attēlā(no kreisās) Aldis Amontovs,
Jana Kļaviņa un Ingrīda Kupruka nolasa laimētāju vārdus
I. Vītolas foto

Vēlies iegūt starptautiski atzītu diplomu un saņemt
stipendiju līdz 70 latiem mēnesī?
Nāc uz Rīgas Valsts tehnikumu!
Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle izsludina audzēkņu
papilduzņemšanu 2011./2012.m.g. KOMERCZINĪBU
izglītības programmā.
kurā bija iespēja apskatīt šogad
izšķīlušos
karpu
mazuļus.
Anatolijs Jesko parādīja, kā
saimniecībā veic zivju mazuļu
uzskaiti.
AS „Nagļi” direktore Ginta
Kalvāne stāstīja par aktualitātēm
saimniecībā,
plānotajiem
projektiem saimniecības darbības
efektivitātes
paaugstināšanai.
Saimniecībā
sezonā
strādā
aptuveni 45 cilvēki. Pieredzes
apmaiņas brauciena dalībnieki
bija gandarīti par iegūtajām
zināšanām un izteica atzinību
Gintai Kalvānei un Anatolijam
Jesko.
Imanta Kārkliņa,
LLKC Balvu nodaļas Lauku
attīstības speciālista teksts un
foto

7.

Kā to izdarīt? Līdz 1.augustam zvani, piesakies un vienojies
individuāli par dokumentu iesniegšanu!
Pieteikšanās pa telefoniem:
26152940 (LMT)
22307993 (tele2)
Dokumentu pieņemšana pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Jāiesniedz:
- Iesniegums (tehnikuma veidlapa);
- Izglītību apliecinošs dokuments (oriģināls) vai kopija,
uzrādot dokumenta oriģinālu;
- Medicīnas izziņa (veidlapa Nr.086/u) ar norādi par atļauju
apgūt konkrētu profesiju vai mācīties RVT;
- 6 fotokartītes 3x4 cm;
- Pases kopija;
- Personām ar speciālām vajadzībām un bāreņiem jāiesniedz
dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
- Papildus var iesniegt raksturojumu, rekomendāciju,
ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas
par ģimenes stāvokli (bāreņi, daudzbērnu ģimenes
bērni)- vienlīdzīga vērtējuma gadījumā tiks uzskatīts par
priekšrocību.

Balvu novada
pašvaldība

izsludina konkursu uz Balvu
Valsts ģimnāzijas direktora
amatu

Prasības pretendentiem (-ēm):
• augstākā pedagoģiskā izglītība
un maģistra grāds;
• darba pieredze izglītības darba
vadībā ne mazāk kā 3 gadi un
pedagoģiskajā darbā - ne mazāk
kā 5 gadi;
• labas svešvalodu zināšanas un
datorprasmes.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz
sekojoši dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes apliecība
(ja nepieciešams);
• izglītības iestādes attīstības
vīzija (apjoms – ne vairāk kā divas
A4 lapas);
• vēlamas rekomendācijas un
ieteikuma vēstules.
Dokumenti amata pretendentiem
jāiesniedz līdz 2011. gada 25.
jūlijam plkst. 14.00. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, LV-4501 pieņemamajā
istabā (2.stāvā).

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522465,29275166,27885185, mājas lapa:www.balvi.lv

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 6. jūlijs

Numura skaitlis

150

Apmēram 150 cilvēki
apmeklēja Lauku dienu
pasākumus, kas noritēja
Balvos, Rubeņos, Bērzkalnē
un Naudaskalnā.

Numura vārdi
Lilita Postaža, māksliniece
Pieņem Pasauli tādu,
kāda tā ir, jo tu nezini, kāda
viņa patiesi ir, to nezin
neviens. Tā tev ir tāda, kādu
tu to uztver. Priecājies par tās
daudzveidību un izbaudi to!

Apsveikums
/K. Apškrūma/

Tuvu saulgriežu laikam
esi Tu dzimis,
Baltās pīpenes pļavā
Tev vainagu pin.
Kādā vasaras dziesmā
allaž Tu grimis,
Ko tik gadi Tev apkārt
un sirds Tava zin.
Tuvu saulgriežu laikam
esi Tu dzimis,
Kad plīv pakalnos gunis
un papardes zied.
Paliec vasaras vidū
kā ozola vainags,
Un, lai saulgriežu dziesmu
vienmēr dvēsele
dzied!

Sirsnīgi sveicam Pēteri
Ozoliņu 60 gadu jubilejā!
Balvu novada Dome un
pašvaldība

Tilžas vidusskola
aicina

2011./2012.m.g. apgūt vidējo izglītību
šādās programmās:
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena programmas komerczinību novirziens;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas
valsts aizsardzības mācības novirziens;
Skolai ir mūsdienīgai dabaszinātņu apguvei atbilstoša materiālā bāze un
labiekārtots internāts.
Dokumentu
iesniegšana
skolas lietvedībā.
Tālrunis
informācijai
64563865

Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
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

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu:

A f i š a

Baznīcas iela 18A, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes
gabala 0,0953 ha platībā, kadastra Nr. 3801 004 0278. Izsoles
sākotnējā cena –1545 Ls (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit 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 3.augusta plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 3. augusta 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 22. augustam.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2011.
gada 3. augustā, plkst. 10.00.

Balvi
7. – 10. jūlijs Trešo reizi Balvos ieskanēsies klasiskās dramaturģijas festivāls “Ķiršu dārzs 2011”.
15.jūlijā plkst. 21.00 Deju mūziķu parāde „Vasaras asorti” Balvu
pilsētas estrādē Ieejas maksa līdz 23:00 Ls 2, - , vēlāk Ls 3, 22.jūlijā plkst. 19.00 Balvu muižā (Pārceltā izrāde no 1.jūlija)
Izrāde HENRIJS VIII Karaliskais gambīts nopietna komēdija 2
cēlienos. Biļetes Servisa kasēs un Balvu Muižā, Brīvības ielā 47.
Biļešu cenas: Ls 4,00 un Ls 5,00 Pērkot sešas un vairāk biļetes
atlaides
23.jūlijā plkst. 22.00 Izklaides pasākums jauniešiem „Putu paradīze” Balvu pilsētas estrādē. Ieejas maksa līdz 23:00 Ls 2,50,
vēlāk Ls 3, Balvu pagasts
22.jūlijā plkst. 20.00 Muzikāls dzejas uzdevums „Mēs uzcēlām
pili ...” Balvu pagasta Tautas nams. Māra Lāpāna autordziesmas
dzeja no Andra Tjunīša grāmatas ”Liesma pa vidu”
Bērzkalnes pagasts
9.jūlijā plkst. 19.00 Bērnības un pilngadības svētki Bērzkalnes
estrādē
9.jūlijā plkst. 21.00 Dejas ar grupu „Laikam līdzi” Bērzkalnes
estrādē
Bērzpils pagasts
8.jūlijā plkst.22.00 Bērzpils brīvdabas estrādē Zaļumballe, spēlē
grupa ‘’Rondo’’, ieejas maksa līdz 23:00 Ls 1,50, vēlāk Ls 2, 15.jūlijā plkst.20.00 Brīvdabas estrādē Pilngadības svētki.
Pagasta jauniešus, kuriem 18 gadi, pasākumam pieteikties pie A.
Krivišas Saieta namā vai telefoniski, vai caur draugiem.lv līdz 12.
jūlijam. Pēc svinīgā pasākuma - Zaļumballe, ieejas maksa Ls 1,50
29.jūlijā plkst.20.00 Bērzpils brīvdabas estrādē Pasākums
‘’Dziesma Bērzpilij’’
Dziedātgribētājus pieteikties pie A.Krivišas personiski Saieta
namā vai telefoniski vai caur draugiem.lv līdz 26.jūlijam
Kubulu pagasts
30.jūlijā Kubulu pagasta svētki
Lazdulejas pagasts
16. jūlijā plkst. 10.00 Lazdulejas pagasta Sporta svētki
Tilžas pagasts
9.jūlijā plkst. 19.00 Jaunības svētki Tilžas estrādē
16.jūlijā Tilžas pagasta svētki. Netradicionālās sporta spēles,
Starppagastu un pārnovadu sadziedāšanās, dziesmu parāde – 2011
Vīksnas pagasts
16.jūlijā plkst. 12.00 Bērnības svētki Vīksnas pamatskolas sporta
zāle
16.jūlijā plkst. 16.00 Sporta svētki Vīksnas pamatskolas sporta
laukums
18.-22. jūlijam Bērnu radošās darbnīcas Vīksnas pagasta Tautas
namā

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu (cirsmu):
„Mežupe”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3866
006 0044 1.kvartāla 2., 3., 5.,6..nogabalus. Izsoles sākotnējā cena
–19 200 Ls.
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 21.jūlija plkst. 09.55, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2011.gada 21. jūlija 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 04. augustam.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā sēžu zālē, 2011.
gada 21. jūlijā plkst. 10.00.

Izstādes Balvu
Novada muzejā
• II Starptautiskā bērnu un jau-

niešu vizuālās mākslas konkursa ”Dažādā pasaule”2011
izstādes
”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.)
• Balvu ugunsdzēsēju 100 gadei veltītā izstāde.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu
izstāde.
• Neparasto
mākslinieku,
Melnās jūras delfīnu - Arga,
Glorijas un Gabijas gleznojumu izstāde „Ūdens zīmes”
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Putu Paradīze Balvos

Tas mirklis ir pienācis!
Superīgā mega putu ballīte Putu
Paradīze jau 23. jūlijā (sestdien) viesojās Balvos, Balvu
pilsētas estrādē. Visspozitīvākās
emocijas,
jautra
mūzika,
priekšnesumi,
dejotāji,
ar
cenām draudzīgs bārs, daudz
putu un daudz jaunu draugu Jūs
sagaida šajā vasaras stilīgākajā
pasākumā. Mūzika dažādām
gaumēm no dīdžejiem Dep,
Jun-Junior, Gunchs, Andrew
Skorma, kā arī iesilda dīdžeji
Nu Freak un Ebeat. Kā galvenais vakara viesis ar stundu garu
priekšnesumu uz skatuves kāps
noslēpumainais un ar enerģiju
pielādētais mākslinieks, kurš
regulāri spēlē Maskavā un
Londonā - Biker Mouse From
Mars, paklausies viņa mūziku
šeit: http://soundcloud.com/bikermousefrommars11
Ieejas maksa līdz 23:00 - 2,50
Ls, pēc - 3 Ls Sākums 22:00
Bildes un informācija: http://
www.draugiem.lv/putuparadize/

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

15. jūlijā, piektdien no pl. 21.00 Balvu parka estrādē
vienreizējs, kolosāls, muzikāls pasākums ,,Vasaras
ASSORTI,, , kurā varēsim gan klausīties, gan piedejot dažādu
deju grupu melodijās.
Kā pirmie Balvus ieskandēs grupa ,,Inga un Normunds,, un
tālāk nakts garumā spēlēs grupas: ,,Palsa/Kaimiņi ar Viktoru
Tilčiku,, ,,Apvedceļš,, ,,Bruģis,, Velves,, ,,Gregs un One Day,,
,,Otto,, ,,Tranzīts,, ,,Trīs vīri laivā,, ,,Baltie lāči,,- īsts muzikāls
kokteilis! Īpašais viesis pl. 22.30-estrādes dziedātājsVIKTORS ZEMGALS. Jautras frāzes, uzmundrinājumi no
Daiņa Platača.
Ieejas maksa līdz 23.00 tikai Ls 2 - vēlāk Ls 3 Tas Tev ir jāizbauda! Uz tikšanos!

Izdevumu sagatavoja

Ilona Vītola

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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