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Balvos tiekas Latvijas pašvaldību izpilddirektori
Vairāk nekā 140 pārstāvji
no visas Latvijas piektdien bija
pulcējušies Balvos uz Latvijas
pašvaldību
izpilddirektoru
sanāksmi. To Balvu Kultūras
un atpūtas centrā atklāja
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva.
Viesus sveica Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis.
Par
Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas valdes sēdē izskatītajiem
jautājumiem informēja LPIA
priekšsēdētājs
Normunds
Tropiņš.
Balvu
novada

pašvaldību prezentēja Inta Kaļva,
iepazīstinot ar pilsētas un pagastu
attīstību.
Kā
daudzpusēju
pieeju
sociālās palīdzības pakalpojumu
un aprūpes nodrošināšanā veicina
Balvu novadā, stāstīja sociālā
dienesta vadītāja Anita Petrova.
Par mūsu republikas izglītības
iestāžu ēdinātāju asociācijas
darbu
iepirkumu
kvalitātes
pilnveidošanai informēja IIĒA
pārstāve I. Grosberga. Pašvaldību
darbiniekiem
lietderīgu
informāciju par iespējām kurināmā
iegādē (koka granulas) sniedza

Aktuāli
Tilžas Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības postenis
strādās arī naktīs

Sanāksmes dalībnieki pie Sociālā servisa

Pateicoties
iedzīvotāju
savāktajiem parakstiem un
Balvu novada pašvaldības
vadītāju Andra Kazinovska
un Intas Kaļvas neatlaidīgām
prasībām Veselības ministrija
mainījusi lēmumu, un Tilžas
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības postenis arī turpmāk
strādās gan dienu, gan nakti.
Balvu un Baltinavas novadu
pašvaldības pateicās visiem
iedzīvotājiem
par
aktīvu
līdzdalību parakstu vākšanā
pret posteņa slēgšanu nakts
stundās. Liels paldies Veselības
ministrijas
parlamentārajai
sekretārei Dagnijai Staķei
personīgi par ieinteresētību šī
jautājuma risināšanā.

Vasarā peldbaseins
būs slēgts

Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva un Anita Petrova gidu lomā

Orķestra emocionālais sniegums nevienu neatstāja vienaldzīgu

Vasaras sezonā - no 7.
jūnija līdz septembrim, Balvu
pilsētas peldbaseins būs slēgts.
Tā
informēja
peldbaseina
administrācijas pārstāve.
Šajā laikā veiks nepieciešamos remontdarbus.

Viesi visur bija laipni gaidīti

GRAANUL INVEST direktors
Mairis Reiziņš.
Republikas
pašvaldību
darbinieki
iepazina
mūsu
novadu, izbraucot uz Sociālo
dienestu,
nakts
patversmi,
pansionātu “Balvi”. Redzētais
pozitīvi pārsteidza un izskanēja
priekšlikumi atbraukt vēlreiz
pieredzes apmaiņā.
- Liels paldies par lielisko
semināru. Prieks par to, kā dzīvo
un strādā Balvos,- savu sajūsmu
par mūsu pilsētā redzēto izteica
Jelgavas novada pašvaldības

Sanāksmes dalībnieki kopbildē laukumā pie Kultūras un atpūtas centra

M. Teilāna foto

pārstāve Laila Čima. Rūjienas
novada izpilddirektors Armands
Taims atzina, ka redzētais viņu
pārsteidzis. Viss mainās uz labo
pusi - viņš secināja. Prieks par to,
ka Balvu pašvaldība strādā par
spīti visam. Līdzīgus vērtējumus
gan par lietišķo semināru, gan
par Balvos redzēto izteica arī
Pašvaldību savienības izdevuma
“Logs” redaktores vietniece
Daina Oliņa un citi pasākuma
dalībnieki.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva izsaka
pateicību Anitai Strapcānei
un Balvu Kultūras un atpūtas
centra kolektīvam, Ludmilai
Beļikovai un Balvu Sporta skolas
baseina kolektīvam, pansionāta
Balvi direktoram Pēterim Supem
un pansionāta kolektīvam,
īpaši ratiņkrēslu dejotājiem,
Sociālā dienesta vadītājai Anitai
Petrovai un visam kolektīvam,
grupai
Leijerkastnieki
un
personīgi Ainim Šaicānam,
pūtēju orķestrim Balvi un
tā fantastiskajam vadītājam
Egonam
Salmanim,
visromantiskākajam saksafonistam
Arnim Grapam un grupai Otto,
uzņēmumam SendaDZ
un
personīgi vadītājai Dzintrai
Sprudzānei, Dacei Teilanei par
foto un Modrim Teilanam par
video un domes izpilddirektora
vietniekam
Normundam
Dimitrijevam par lielo ieguldīto
darbu veiksmīgai Balvu novada
prezentācijai Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru sanāksmē pie
mums, novadā.

Plosts atkal Balvu
ezerā

Balvu ezeru atkal rotā
iemīļotais
izbraukumiem
paredzētais plosts. Par to visi
iepriecināti.Kā informēja plosta
vadītājs, jeb, kā mēs sakām,
kapteinis Ēriks Kanaviņš,
braucējus plosts uzņems pilsētas
svētku un citu pasākumu
laikā, bet individuāli braucieni
jāpiesaka iepriekš pa telefonu
29376933. Braucējus tas var
uzņemt pie sporta skolas, pie
pilsētas parka un pie tilta pār
Bolupi. Uz plosta vienlaicīgi
var būt līdz 15 pieauguši
cilvēki, uz tā tiek svinētas kāzas,
dzimšanas dienas un citi svētki,
ir iespēja uzklāt nelielu galdu,
izcept šašlikus un desiņas,
no plosta lielgabala par godu
jubilāram vai jaunlaulātajiem
var izšaut svētku zalves.
- Ceru, ka tehnika nepievils,
ka pilsētnieki un viesi visu
vasaru varēs baudīt ezera
skaistumu, izbraucot ar plostu
pa to, - sacīja Ēriks Kanaviņš.

Eiropas Komisijas
pārtikas pakas

Personām, kurām ir trūcīgas
personas izziņas un izziņas par
ienākumiem līdz LVL 120.00
un LVL 150.00, izsniedz Raiņa
ielā 52, Balvos vai Balvu
novada pagastu pārvaldēs darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 8. jūnijs

Domes priekšsēdētāja sleja

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 8. jūnijs
integrācijai izglītībā” ar projektu
„Kvalitatīva mācību atbalsta
nodrošināšana speciālās izglītības
izglītojamajiem un bērniem
ar
zemām
pamatprasmēm
Stacijas pamatskolā”. Projekta
summa LVL 42 000,00.Projektu
priekšfinansējuma nodrošināšanai
ņemt kredītu Valsts kasē.

Dome lēma

26. maija
Domes sēde
Par grozījumiem pagastu
pārvalžu nolikumā
Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Balvi ir skaisti
Nesen mans darba grafiks bija izveidojies tā, ka vairāk
nekā nedēļu biju komandējumos – Baltkrievijā, Krievijā un
Rīgā. Pēc braucieniem atgriežoties Balvos, izjutu prieku
par to, ka, salīdzinot ar citām vietām, mūsu pilsēta ir jauka,
skaista un sakopta.
Braucot pa Balvu ielām, neviļus priecājos, ka tās ir
sakārtotas, zāle nopļauta, skaisti ziedi puķudobēs, lielākā
daļa ēku – sakopotas un nokrāsotas. Daudzviet izveidoti
pārdomāti un labi kopti apstādījumi - skvērā ar strūklaku,
pie Kultūras un atpūtas centra, pie Latgales partizānu
pieminekļa. Pilsētu skaistu dara arī skolu un citu iestāžu,
privātmāju sakoptās apkārtnes. Tas radīja brīnišķīgu sajūtu
un lepnumu par Balviem. Neskatoties uz problēmām, kas
ir valstī, mūsu cilvēki Balvos var justies labi. Daudz kas ir
izdarīts. Mūsu pilsēta attīstās labi.
Novadā konsekventi turpinām šo darbu. Tas ir šīs
jomas speciālistu nopelns, ar atbildību strādā pašvaldības
uzņēmums San-tex, kura vadītājs ir Uldis Sprudzāns,
labiekārtošanas un apzaļumošanas dienesta vadītāja
Velta Pulkstene un citi. Jāpiebilst, ka šis skaistums un
sakoptība ir arī apliecinājums attiecīgās jomas speciālistu
profesionālisma, viņu atbildīgam un mērķtiecīgam darbam.
Protams, ir arī turpmākās ieceres. Beidzot ir noslēdzies
konkurss un ir zināma firma, kas veiks Bērzpils tranzītielas
rekonstrukciju. Tā ir Smiltenes ceļu firma 8.CBR, bet
Balvos tiešo darbu vadītājs ir mūsu pašu Uldis Melenbergs.
Lielie remontdarbi gan apmēram gadu sagādās neērtības
pilsētas iedzīvotājiem un atbraucējiem, toties uz ilgu laiku
tiks sakārtota vēl vien iela novada centrā un būs arī papildus
darbavietas šajā objektā.
Ieceru ir daudz, ja tās kaut daļēju tiks īstenotas, pilsēta
kļūs vēl skaistāka un labiekārtotāka. Tuvākie plāni saistās ar
muižas kompleksa labiekārtošanu un vairāku ielu seguma
remontiem, pabeigsim Raiņa un daļēji arī Pilsoņu ielas
rekonstrukciju. Cik vien iespējams, šiem darbiem piesaistām
Eiropas Savienības projektu naudas, arī tagad veicam
priekšdarbus vairākos objektos, lai, ja rodas izdevība, tajos
var īstenot kādu projektu. Piemēram, esam sākuši dokumentu
sagatavošanu pilsētas ģimnāzijas rekonstrukcijai.
Patīkami, ka Balvos notiek daudz pasākumu, ka bagāta
ir to kultūras dzīve. Nesen pilsētas skvēros un laukumos
izskanēja bērniem un jauniešiem adresēti festivāli, drīz būs
retro motociklu salidojums, Edgaram Liepiņam veltītais un
daudzi citi koncerti.
Ir gandarījums par to, ka pilsēta veidojas par mājīgu u
omulīgu centru, kur var ērti dzīvot un jauki pavadīt brīvo
laiku. Pašvaldības uzdevums ir gādāt par savu teritoriju
attīstību, par iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu. Ir
gandarījums, ja tas sekmīgi izdodas.
Gribu nodot citiem savas pozitīvās emocijas, aicināt
vairāk saskatīt pozitīvo, kas mums dots un to novērtēt.

Ēku siltināšanas
projektiem

Domes
sēdē
izdarīja
grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības Krišjāņu pagasta
pārvaldes ,Lazdulejas pagasta
pārvaldes un Briežuciema pagasta
pārvaldes nolikumā, izveidojot
atsevišķas struktūrvienība –
feldšeru vecmāšu punktus.

Sēdē
nolēma
palielināt
Klimata
pārmaiņu
finanšu
instrumenta finansētā projekta
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās” kopējas izmaksas no LVL
700 740 uz LVL 826 161.90
unizdarīt
šādus
grozījumus
Balvu novada Domes 2010.
gada 26.augusta lēmumā „Par
piedalīšanos Vides ministrijas
„Klimata
pārmaiņu
finanšu

Par dalības maksu
Balvu novada vasaras
nometnēs
Sēdē apstiprināja dalības
maksu bērnu vasaras nometnēs:

Nometnes organizēšanas
vieta

Maksimālais Dienu
dalībnieku
skaits
skaits

Dalības
maksa

Balvu pamatskola
Amatniecības vidusskola
Briežuciema pamatskola
Jauniešu iniciatīvu centrs

25
55
30
25

20.00
10.00
20.00
15.00

Par projektu
iesniegumiem Eiropas
Sociālajā fondā
Deputāti atbalstīja līdzdalību
četros projektos:
„Atbalsta
pasākumu
īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai
un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem
integrācijai
izglītībā” ar projektu “Bērnu un
jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšana Bērzpils vidusskolā”.
Projekta summa LVL 36 000,00,
„Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai
izglītībā”
ar
projektu “Muzicēšanas iespēju
nodrošināšana
bērniem
un jauniešiem no sociālās
atstumtības
riska
grupām”.
Projekta summa LVL 65 256,00,
„Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai
izglītībā”
ar
projektu “Dzīves un sociālo
pamatprasmju apgūšana Tilžas
internātpamatskolā”.
Projekta
summa LVL 100 629,00,
„Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem

10
5
5
5

instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās”” (sēdes protokols Nr.15):
2.1. lēmuma pirmajā punktā
teksta daļu - „...par kopējo summu
LVL 700 740 , līdzfinansējot
no pašvaldības budžeta 15%
jeb LVL 105 112,00 ” aizstāt ar
tekstu – „...par kopējo summu
LVL 826 161.90 . No projekta
attiecināmajām izmaksām LVL
700 740 , līdzfinansējot 15% jeb
LVL 105 112,00 no pašvaldības
budžeta.”.
2.2. lēmuma otrajā punktā
tekstu
„Neattiecināmo
izmaksu nav”, izstāt ar tekstu –
„Neattiecināmās izmaksas LVL
125 421,90 segt no Balvu novada
pašvaldības budžeta”.
Deputāti
piekrita
lūgt
Pašvaldību
aizņēmumu
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības padomei atļauju
2011.gadā
Balvu
novada
pašvaldībai ņemt Valsts kasē
ilgtermiņa aizņēmumu uz 15
gadiem LVL 528 348 apmērā,
ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmi Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansētā
projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās” īstenošanai.

Noskaidrota Balvu šķirošanas akcijas 1.izlozes uzvarētāja
Šķirošanas akcijas „Šķiro
PET pudeles un laimē!” 1.izlozes
uzvarētāja ir Sarmīte Mičule,
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
uzņē-mumiem 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

Balvu Bērnu un jauniešu
centra izveide
Domē nolēma izveidot Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādi „Balvu Bērnu un jauniešu
centrs” ar 2011.gada 1.jūniju.
Balvu novada Bērnu un
jauniešu centra juridisko adresi
noteica Brīvības ielā 48, Balvi,
Balvu nov., LV-4501.
Tiks
reorganizēts
Balvu
Kultūras un atpūtas centrs,
un nodot Balvu Kultūras un
atpūtas centra funkcijas - darbs
ar bērniem un jauniešiem un
interešu izglītības īstenošana,
Balvu Bērnu un jauniešu centram.
Balvu Kultūras un atpūtas
centra reorganizāciju uzsāks
ar
2011.gada
1.jūniju
un
pabeigts2011.gada 31.jūlijā.
Tika noteikts, ka Balvu
Bērnu un jauniešu centrs ir Balvu
Kultūras un atpūtas centra tiesību,
saistību, mantas un finanšu
līdzekļu pārņēmējs jautājumos,
kas saistīti ar interešu izglītības
un darba ar jaunatni īstenošanu.
Sēdē apstiprināja Balvu bērnu
un jauniešu centra nolikumu .

Tikšanās ar iedzīvotājiem Kubulos
Karstā 2. jūnija pēcpusdienā
Balvu novada Domes deputāti
un
pašvaldības
speciālisti
tikās ar Kubulu pagasta
iedzīvotājiem, lai pārrunātu
aktuālos jautājumus, izrunātu
problēmsituācijas un atbildētu
uz iedzīvotājus interesējošiem
jautājumiem.
Balvu novada Domi pārstāvēja
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks
un
deputāts Normunds Dimitrijevs,
Sociālā
dienesta
vadītāja
un deputāte Anita Petrova,
Saimnieciskās pārvaldes vadītājs
un deputāts Sandis Puks, Mūzikas
skolas direktors un deputāts
Egons Salmanis, deputāts Jānis
Trupovnieks,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Inta Kaļva, Būvvaldes vadītāja
Žanete Mārtuža un Balvu novada
pašvaldības speciāliste mājokļu
jautājumos Valentīna Fedulova.
Tikšanos
atklāja
pagasta
pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts

- Šodien ir īpaša diena, jo tiek
vēlēts jauns prezidents. Šodien
ir īpaša diena, jo ciemos ir
atbraukuši Balvu novada domes
deputāti un pašvaldības pārstāvji,
lai uzklausītu jūs un atbildētu uz
jautājumiem.
Pārvaldes vadītājs runāja par
paveikto. No novada izveidošanās
posma ir saremontēta pagasta
pārvaldes ēka, uzsākts darbs pie
ūdenssaimniecības sakārtošanas
un jaunu attīrīšanas iekārtu
uzstādīšanas.
Pastāstīja
par
daudzdzīvokļu māju uzturēšanu un
apsaimniekošanu. Aicināja Kubulu
pagasta
iedzīvotājus
pašiem
vairāk pievērst uzmanību savam
dzīvoklim, savai dzīvojamajai
platībai. Pirmkārt, jāsāk ar to,
ka apļaujam zāli, iestādām
kartupeli... Viņš iepazīstināja ar
šajā gadā plānotajiem darbiem ūdens un komunālās saimniecības
sakārtošanu, pagasta mājas jumta
salabošanu un gājēju celiņa
ierīkošanu līdz skolai.

Balvu novada
pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” izveidošana un
nolikuma apstiprināšana
Deputāti nolēma izveidot
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūru
„Ziemeļlatgales
Biznesa centrs”, tās juridisko
adresi noteicaVidzemes ielā 2b,
Balvos, Balvu nov., LV-4501.
Sēdē
apstiprināja
Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales
Biznesa
centrs” nolikumu, organizēts
atklāts konkursu uz pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales
Biznesa centrs” direktora amatu.

Izmaiņas pašvaldības
administrācijā
Domes
sēdē
izdarīja
grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
„Balvu
novada
pašvaldība”
nolikumā, lēma par grozījumiem
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas amata vienību
sarakstā un par grozījumiem
Balvu
novada
pašvaldības
Amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā.
Deputāti lēma arī par
būvniecības ieceres „Esošās
darbnīcas ēkas rekonstrukcija
par koģenerācijas staciju Balvos,
Bērzpils ielā 67 A” publiskās
apspriešanas rezultātiem un
citiem jautājumiem.
Vairāk informācijas internetā:
www.balvi.lv

“Rūpe”, veikalu tīkls MAXIMA
un portāls Inbox.lv.
Vairāk informācijas par
akciju Balvos: http://www.zalais.
lv/lv/sabiedribai/atkritumuskirosanas-kampana-skiro-patiro!/akcija-balvi/
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Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva
pastāstīja pašreizējo situāciju, kāda
ir ar gājēju celiņa izveidošanu,
ūdenssaimniecības
projektu,
par to, kas notiks ar atkritumu
izvešanu. Viņa iepriecināja ar
vēsti, ka Tilžas neatliekamās
medicīniskās palīdzības postenis
netiks slēgts nakts stundās un ka
Balvu slimnīcā sāksies vērienīgi
remontdarbi.
Iedzīvotājiem uzreiz radās
jautājums
par
iebraukšanu
slimnīcas teritorijā, vai var noņemt
vismaz vienu zīmi Iebraukt
aizliegts?
Kultūras tēmai pieskārās
Egons Salmanis, kurš priecājās,
ka Kubulu pagasts izceļas ar labu
infrastruktūru, ar labāko kultūras
nama zāli. Prieks, ka republikas

Viņaprāt, lai cilvēki laukos
paliktu, vajag nopietni domāt par
ceļu sakārtošanu.
Klātesošie jautāja arī par tā
saucamajiem graustiem Kubulu
centrā.
Būvvaldes
vadītāja
Žanete Mārtuža paskaidroja,
ka viena daļa no šīm vietām ir
bijušās rūpniecības teritorijas,
kuras Latvijas brīvvalsts laikā ir
nolaistas un netiek izmantotas.
Saimnieki par tām ir aizmirsuši,
pat nav nomaksājuši nodokļus.
Tas tikai liecina par dažu cilvēku
attieksmi pret savu īpašumu.
Pašvaldība var palīdzēt tikai ar
pašvaldības policijas starpniecību,
kura var uzlikt sodu par nesakoptu
teritoriju, bet vai tas ko līdzēs, tas
jau cits jautājums. Latvijā ir ļoti
spēcīgs privātīpašuma likums.
Tā kā Kubulu pagasts atrodas
blakus abiem ezeriem, tad Kubulu
pagastā ir aktīvi zvejnieki, kuru
sasāpējusī lieta ir piebrauktuves

pie ezera, kur varētu piekļūt ar
automašīnu un ar laivu iebraukt
ezerā. Tāpat aktīva diskusija
izvērtās par rūpniecisko zveju
Pērkonu ezerā.
Tika diskutēts gan par ceļiem,
gan par māju apsaimniekošanu,
gan par sociālajiem pabalstiem.
Iedzīvotāji
aktīvi
uzdeva
jautājumus un iesaistījās diskusijā.

Aicinu būt sabiedriski aktīviem

un, ja kāds steidzams lēmums būs
jāpieņem, tiks sasaukta ārkārtas
sēde.
- Vai vasarā apciemosiet
arī Balvus?
- Biju uz ģimnāzijas
salidojumu, un vēl ilgi saglabāju
sevī to jauko noskaņu, kas valdīja
skolas jubilejā. Balvos cilvēki
ir gaiši. Man bija arī patīkami
dzirdēt, ka daudzas ģimenes
Balvus uzskata par savu pilsētu,
ar kuru var lepoties un atzīst, ka
Balvos ir labi dzīvot, ir labvēlīga
vide gan mācībām, gan atpūtai.
Tas ir novada vadības nopelns,
ka šādi mobilizē cilvēkus, prieks,
ka savā dzimtajā pusē nejūtu
to nolemtības sajūtu, kas valda
dažviet citur Latvijas laukos.
Ciemojoties pie tēva, centīšos
izbaudīt man tik pazīstamos
Balvu jaukumus.
Piedalīties parakstu vākšanā
varēs
balsstiesīgie
Latvijas
pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī
būs sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu. Lai piedalītos parakstu
vākšanā, vēlētājam nepieciešama
derīga Latvijas pilsoņa pase. Par
parakstīšanos nav jāmaksā.
Satversmes grozījumi tiks
iesniegti Saeimā, ja tos atbalstīs
ne mazāk kā viena desmitā daļa
no pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 153 232 vēlētāji. Ja Saeima
vēlētāju iesniegto Satversmes
grozījumu projektu pieņems bez
satura labojumiem, tas stāsies
spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai
grozīs, būs jārīko referendums.
Intervēja
Ilona Vītola

Jūnijā turpinās Centrālās
vēlēšanu
komisijas
(CVK)
izsludinātās parakstu vākšanas
kampaņas par likumprojekta
“Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanu, kas
paredz valsts un pašvaldību
skolās stundas pasniegt tikai
latviešu valodā, kā arī pret dažādu
pabalstu – maternitātes, slimības
un bezdarba apdrošināšanas –
iesaldēšanu.
Līdz maija beigām Balvu
novada vēlēšanu iecirknī pret
pabalstu iesaldēšanu parakstījušies
163 vēlētāji. Par likumprojekta
“Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanu, kas
paredz latviešu valodu ieviest kā
vienīgo mācību valodu valsts un
pašvaldību skolās, Balvu novadā
parakstījušies 132 cilvēki. Politiski
aktīvo notikumu virpulī esam
iesaistīti arī mēs ikviens. Bet kādi
vērojumi un secinājumi ir tieši
mūsu valsts varas pārstāvjiem. Par
to vaicāju Saeimas deputātei Inesei
Laizānei.
– Uz kādām sabiedriski
politiskām aktivitātēm jūs aicināt
un pašlaik?
- Līdz 9. jūnijam notiek
parakstu vākšana likumprojekta
“Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē”
ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt
Satversmes 112.pantu, papildinot
to ar nosacījumu, ka „valsts
nodrošina iespēju bez maksas
iegūt pamatizglītību un vidējo

izglītību valsts valodā”, kā arī
ierosina pārejas noteikumu,
nosakot, ka „ar 2012.gada
1.septembri visās valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs,
sākot ar pirmo klasi, mācības
notiek valsts valodā”.
- Kādēļ
vajadzētu
parakstīties?
- Satversmes
grozījumi
paredz visās valsts finansētajās
skolās ieviest apmācību latviešu
valodā un nodrošināt pārejas
posmu, lai reforma neskarto tos
skolēnus, kuri nav apmācību
latviešu valodā sākuši no 1.
klases. Pētījumi pierāda, ka
39% krievu skolēnu paši savas
latviešu valodas zināšanas vērtē
„slikti” vai „ļoti slikti”,80%
no viņiem atrodas Krievijas
informācijas telpas ietekmē, jo
lieto tikai krieviskos medijus un
33% krievu skolēnu uzskata, ka
latviešu valoda viņiem nebūs
nepieciešama
- Kādi būs ieguvumi?
- Galvenais - latviešu
valoda
nostiprināsies
kā
vienojošā valoda. Bērniem ar citu
dzimto valodu pavērsies plašākas
iespējas saglabāt savu īsto etnisko
identitāti, nevis tapt rusificētiem.
Tas nozīmē, ka par valsts naudu
skolas audzinās pilsoņus savai
valstij, nevis svešām.
- Prezidents
Valdis
Zatlers
ierosināja
atlaist
Saeimu. Kā šo lēmumu vērtējat
jūs, Saeimas deputāti?

Aicinām uz izrādi
Balvu muižā
1.jūlijā plkst. 19:00
Balvu muižā, Brīvības 47
HENRIJS VIII
Karaliskais gambīts
nopietna komēdija 2
cēlienos
Vasarā izrāde par
skandalozo 16.gs. angļu
monarhu Henriju VIII
Tjūdoru
viesosies dažādās Latvijas
pilsētās un novados!

līmenī darbojas deju kolektīvi, ar
panākumiem startē arī vokālais
ansamblis.
Pirms šīs tikšanās reizes
Jānis Trupovnieks, kurš dzīvo
Kubulu pagastā, bija izbraucis
cauri gandrīz visam pagastam.
Viņš priecājās par Kubulu
pagasta
zemes
īpašniekiem,
viņu sakārtotajiem īpašumiem.

Sarunā ieklausās deputāts Sandis Puks, būvvaldes vadītāja Žanete
Mārtuža un Kubulu pagasta pārvaldes vadītās Artūrs Luksts
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- Liekas, ka tam vajadzēja
notikt jau iepriekš. Politiķi ir
uzskatāmi demonstrējuši, ka
tiem sabiedrības viedoklis ir
vienaldzīgs. Īpaši uzskatāmi
tas tika pierādīts prezidenta
vēlēšanās. Ja politiķi būtu godīgi,
tad viņi atklāti pateiktu par ko
balso, argumentētu savu viedokli
un nebūtu vajadzīgi nekādi brīvie
balsojumi. Tika demonstrēta klaja
nerēķināšanās ar sabiedrības
viedokli. Manuprāt, ja ir
sabiedrības atbalstīts kandidāts,
tad Saeimas deputātiem, kas
pārstāv tautu un ir tās ievēlēti,
būtu jābalso par šo kandidātu.
Tikpat pārsteidzoši arī klausīties,
ka partijas ir atkarīgas no citu
viedokļiem un ka deputāti nav
brīvi savā rīcībā.
- Vai kas mainīsies?
- Būs jaunas vēlēšanas,
es ceru, ka sabiedrības atmiņa
ir ilgāka par četriem mēnešiem,
un cilvēki izdarīs pareizo izvēli.
Mūsu pienākums ir stāstīt, ko mēs
esam izdarījuši un vēl vairāk par
to, kas būtu jāveic.
- Tātad šī Saeima strādās
līdz tiks ievēlēta jauna. Bet
vasara taču ir atvaļinājumu
laiks.
- Domāju, ka lēmums
par to, ka visu vasaru Saeimai
jāstrādā, un īpaši aktīvi, ir
populistisks. Tad jau Saeima
tiks pārvērsta par priekšvēlēšanu
tribīni. Atbalstu viedokli, ka
Saeima strādās ierastajā režīmā,

Henriju VIII spēlē populārais
aktieris Andris Bērziņš
Henrija sievu lomās spožas
aktrises - Lāsma Kugrēna,
Aīda Ozoliņa, Raimonda
Vazdika, Indra Burkovska,
Zane Burnicka, Egija Silāre
un Ruta Vītiņa.
Režisors Voldemārs Šoriņš:
„Luga, kas ir par karali un
sešām sievietēm viņa dzīvē
- par vēsturiskām personām
un notikumiem, būtībā iztirzā
daudzas mūsdienīgas politiskas,
sociālas un ētiskas problēmas,
kas nav atrisinātas joprojām un
arī šodien izrādās apbrīnojami
aktuālas. Neskatoties uz to, tajā
ir gan smiekli, gan asaras, gan
kaislības un erotika. Lēmumi,
kas maina valstu un cilvēku
likteņus, tiek pieņemti karaļa
gultā....
Izrāde ir atjaunota, lai
papildinātu Latvijas muižu
un piļu asociācijas 10 gadu
jubilejas
pasākumus
un
atbilstīgi pilīm karalis un viņa
karalienes ir tērptas vēsturiski
krāšņos tērpos.”
Lugas autors ir vācu
dramaturgs Hermanis Gresīkers (Hermann Gressieker),
pirmizrāde vācu valodā notika
1957.gadā un to tūlīt uzveda
vairāk nekā 20 teātri Vācijā,
Austrijā un citur. Angliski luga
pirmoreiz iestudēta 1959.
gadā Ņujorkā Selivana ielas
teātrī,
Kanādā
Monreālas
Repertuāra teātrī luga uzvesta
50.gadu
beigās
Kanādā
dzīvojoša latviešu režisora
Gunāra Vērenieka režijā. Pirms
vairāk nekā 10 gadiem Gunārs
Vērenieks izrādi pirmo reizi
iestudēja arī Latvijā.
Biļetes Servisa kasēs un
Balvu Muižā, Brīvības ielā 47.
Biļešu cenas: Ls 4,00 un Ls
5,00
Pērkot sešas un vairāk biļetes
atlaides
Vairāk informācijas - www.
izradehenrijs.lv
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Mūsu novada bērnu panākumi pagājušajā mācību gadā

Reģionālo, valsts un starptautisko konkursu godalgoto vietu ieguvēji un viņu skolotāji
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Skola
Klase
Vieta
Pedagogs
Vispārējā izglītība
Starptautiskais matemātikas konkurss „Tik...vai Cik?”
Konkursu organizē A.Liepas Neklātienes matemātikas skola. Mācību gada laikā notika 4 kārtas - 3 kārtas tika organizētas skolās uz vietas. Konkursa 4.kārtā tika aicināti
piedalīties tie skolēni, kas uzrādījuši labākos rezultātus pirmajās kārtās. 4. kārta tika rīkota vienlaicīgi ar Lietuvas valsts olimpiādi, un uzdevumu komplektu šai kārtai veidoja
kopā ar Lietuvas kolēģiem. Būtībā tie ir divi konkursi- Latvijas mēroga konkurss četrās kārtās un Starptautisks matemātikas konkurss, kura uzvarētāji tiek noteikti pēc 4.kārtas
rezultātiem, vērtējot kopā Latvijas un Lietuvas skolēnus.
1.
Paula Paidere
Balvu pamatskola
4.
3.
Ineta Gargurne
Atklātā vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasēm Balvos, 2011.gada 15.martā
Olimpiādi „Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” organizēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu novada Vizuālās
mākslas metodiskā apvienība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Piedalījās 110 dalībnieki no 57 Latvijas skolām. Četrās vecuma grupās tika piešķirti 11 pirmās vietas
diplomi, 8 otrās vietas diplomi, 9 trešās vietas diplomi un 19 atzinības.
1.
Līva Supe
Stacijas pamatskola
6.
1.
Biruta Vizule
2.
Elīna Raciborska
Bērzpils vidusskola
5.
2.
Jolanta Dundeniece
3.
Alīna Logina
Balvu pamatskola
6.
3.
Biruta Vizule
4.
Kitija Ozoliņa
Balvu Amatniecības vidusskola
5.
3.
Daina Mediniece
5.
Ieva Šmate
Balvu Amatniecības vidusskola
5.
atzinība
Daina Mediniece
6.
Katrīna Pundure
Briežuciema pamatskola
6.
atzinība
Lidija Ločmele
7.
Beāte Romka
Balvu Valsts ģimnāzija
8.
1.
Biruta Vizule
8.
Amanda Veinberga
Balvu Valsts ģimnāzija
8.
2.
Biruta Vizule
9.
Oļesja Fjodorova
Stacijas pamatskola
7.
atzinība
Biruta Vizule
10.
Lauma Silauniece
Balvu Valsts ģimnāzija
10.
1.
Biruta Vizule
11.
Evita Mača
Balvu Valsts ģimnāzija
10.
2.
Biruta Vizule
12.
Ilva Aleksandrova
Tilžas vidusskola
9.
atzinība
Iveta Kuģeniece
13.
Madara Biezā
Balvu Amatniecības vidusskola
11.
1.
Daina Mediniece
14.
Agnese Berne
Balvu Valsts ģimnāzija
11.
3.
BirutaVizule
Skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Ceļā uz zinātni”
2010. gada novembrī tika izsludināta pieteikšanās Daugavpils Universitātes rīkotajam 3. skolēnu pētniecisko darbu konkursam «Ceļā uz zinātni». Konkursa laikā skolēniem
bija iespēja izpētīt kādu no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās vai dabaszinātnēs un pēc veiktā pētījuma izvērtēšanas iegūt tiesības tikt uzņemtiem valsts
apmaksātās studiju vietās Daugavpils Universitātē (DU).
Kopā konkursam tika iesniegti 143 zinātniski pētnieciskie darbi. Saviem pētījumiem jaunie zinātnieki izvēlējās tādas tematiskās jomas kā psiholoģija, mākslas zinātnes,
bioloģija, veselības zinātne, ķīmija, fizika, matemātika, informātika, vēsture, latviešu valoda un literatūra, ekonomika u.c.
Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja visus atbilstoši nolikumam iesniegtos darbus un piešķīra godalgotās vietas. Konkursa laureāti (1., 2. un 3.vietas ieguvēji) tiks uzņemti
budžeta finansētās studiju vietās pilna laika studijām DU programmās attiecīgajā nozarē 2011./2012. studiju gadā (ja attiecīgajā studiju programmā budžeta vietas ir paredzētas).
1.
Inita Zuša
Bērzpils vidusskola
12.
1.
Irīda Maderniece
2.
Guntars Pužulis
Balvu Valsts ģimnāzija
10.
2.
Valentīna Pužule
Latvijas 35.skolēnu zinātniskā konference
Latvijas 35. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā no 15.–17. aprīlim, to organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras
akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, pašvaldībām un izglītības iestādēm. 477 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 395 darbus. 311 darbi tika prezentēt klātienē. 173 autori (144
darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
1.
Mārtiņš Vīksna
Balvu Valsts ģimnāzija
11.
3.
Valentīna Pužule
Profesionālās ievirzes izglītība
Māksla
14.starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde „Mana māja” Hivinki, Somija
1.
Karīna Vasiļjeva
Balvu Mākslas skola
Diploms
Anita Putniņa
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu ekspozīciju konkurss Gleznošanā
1.
Balvu Mākslas skolas ekspozīcija
5. vieta
Elita Teilāne
2.
Balvu Mākslas skolai par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas profesionālās ievirzes mākslas
Atzinība
Balvu Mākslas skola
skolu konkursā Gleznošanā
Latvijas skolu audzēkņu 8. karikatūru konkurss – izstāde „Runča piedzīvojumi” Tukumā
1.
Kristīne Inga Lipska
Balvu Mākslas skola
2. vieta
Rudīte Liepiņa
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu konkurss Zīmēšanā
1.
Olafs Deņisovs
Balvu Mākslas skola
2. vieta
Olga Reče
2.
Balvu Mākslas skolai Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra atzinība par pārliecinošu
Balvu Mākslas skola
zīmēšanas metodikas atspoguļojumu
Atzinība
II Starptautiskai vizuālās mākslas konkurss „Dažādā pasaule 2011” „Dzīvnieki manā zemē” Balvos
1.
Svetlana Duļko
Balvu Mākslas skola
3. vieta
Elita Teilāne
2.
Deivis Putniņš
Balvu Mākslas skola
2. vieta
Anita Putniņa
3.
Vita Servidova
Balvu Mākslas skola
3. vieta
Rudīte Liepiņa
4.
Viktorija Jeršova
Balvu Mākslas skola
3. vieta
Olga Reče
Mūzika
XVI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss 2011. gada 28.-30.janvārī Rīgā
1.
Atis Ripa
Balvu Mūzikas skola
7.trompetes
3.
Egons Salmanis
Egita Salmane
2.
Aivars Jaunžeikars
Balvu Mūzikas skola
7.trombona
3.
Jānis Budevičs
Ina Iļjučonoka
3.
Kristaps Kroičs
Balvu Mūzikas skola
7.eifonija
atzinība
Egons Salmanis
Egita Salmane
4.
Eduards Lipāns
Balvu Mūzikas skola
5.tubas
atzinība
Edvīns Timošenko
Ina Iļjučonoka
XVI Starptautiskais pianistu konkurss 2011. gada 26.janvārī Valmierā
1.
Māris Zaharovs
Balvu Mūzikas skola
8.klavieru
2.
Ina Iļjučonoka
Latgales novada skolēnu pūtēju orķestru skate 2011. gada 19.martā Rēzeknē
1.
Skolēnu pūtēju orķestris
Balvu Mūzikas skola
1.
Egons Salmanis
I Latgales pūšaminstrumentu ansambļu konkurss „Latgales svilpaunieki” 2011. gada 16.martā Daugavpilī
1.
Metālpūšaminstrumentu ansamblis Balvu Mūzikas skola
1.
Jānis Budevičs
(K.Kroičs, T.Grigorjevs, E.Lipāns,
B.Sležis, A.Jaunžeikars)
Starptautiskais konkurss-festivāls „Dzied un spēlē puiši” 2011. gada 17.-20.martā Narvā (Igaunija)
1.
Kirils Siņko
Balvu Mūzikas skola
4.vijoles
1.pakāpes
Zoja Zaharova
bronzas diploms Jeļena Agafonova
2.
Ernests Mežals
Balvu Mūzikas skola
1.akordeona
2.pakāpes
Inta Sleža
bronzas diploms
I Latgales stīdzinieku konkurss „Pavasara stīgas” 2011. gada 02.aprīlī Daugavpilī
1.
Nadīna Magone
Balvu Mūzikas skola
2.vijoles
1.
Zoja Zaharova
Jeļena Agafonova
2.
Annija Anete Logina
Balvu Mūzikas skola
3.vijoles
1.
Zoja Zaharova
Jeļena Agafonova
3.
Lāsma Vītola
Balvu Mūzikas skola
7.vijoles
1.
Zoja Zaharova
Jeļena Agafonova
4.
Elīza Zelča
Balvu Mūzikas skola
4.vijoles
atzinība
Zoja Zaharova
Jeļena Agafonova
VI Latgales Jauno pianistu konkurss 2011. gada 09.aprīlī Balvos
1.
Māris Zaharovs
Balvu Mūzikas skola
8.klavieru
1.
Ina Iljučonoka
2.
Dāvis Lāpāns
Balvu Mūzikas skola
5.klavieru
2.
Jeļena Agafonova
3.
Igors Višņakovs
Balvu Mūzikas skola
7.klavieru
3.
Lija Ivanova
4.
Alīna Barbaniška
Balvu Mūzikas skola
6.klavieru
3.
Egita Salmane
5.
Marija Elizabete Lipāne
Balvu Mūzikas skola
2.klavieru
3.
Ina Iļjučonoka
6.
Guna Apša
Balvu Mūzikas skola
4.klavieru
atzinība
Jevgenija Strazda
V Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss 2011. gada 16.aprīlī Līvānos
1.
Dāvis Lāpāns
Balvu Mūzikas skola
5.klavieru
2.
Jeļena Agafonova
Konkurss „Talants Latvijai” 2011. gada 01.maijā Rīgā
1.
Eduards Lipāns
Balvu Mūzikas skola
5.tubas
2.
Edvīns Timošenko
Ina Iļjučonoka
2.
Kristaps Kroičs
Balvu Mūzikas skola
7.eifonija
2.
Egons Salmanis
Egita Salmane
3.
Atis Ripa
Balvu Mūzikas skola
7.trompetes
3.
Egons Salmanis
Egita Salmane
4.
Māris Zaharovs
Balvu Mūzikas skola
8.klavieru
3.
Ina Iļjučonoka

Katras
vasaras
sākums
izglītības
iestādēs
atnāk
tradicionāli - ar padarītā darba un
sasniegto rezultātu izvērtēšanu.
Tā arī šogad, paraugoties uz
2010./2011.mācību gadu, varam
atzīt, ka šis gads devis iespēju
jaunajiem talantiem pilnveidot
savas zināšanas, attīstīt radošās
spējas un dažādos pasākumos
parādīt un apliecināt savas
prasmes un iemaņas. Mūsu novada

vispārizglītojošo un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu skolēni
visa mācību gada laikā aktīvi
piedalījušies mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skatēs
un sacensībās. Priecājamies par
katra skolēna sasniegumiem, bet
īpaši atzinīgi vērtējam tos, kuri
mūsu novadu ar panākumiem
pārstāvējuši reģionālajos, valsts
un starptautiskajos pasākumos.
Skolēnu panākumi apliecina to,

ka ikdienā tiek veikti ne tikai
patīkamie, bet arī grūtie un
vajadzīgie darbi. Tie apliecina
arī
skolotāju
neatsveramo
ieguldījumu skolēnos- augsto
profesionalitāti, gribu, ieinteresētību un atbildību.
Mūsu skolēnu sasniegumi
zināmā mērā ir arī novada
sasniegumi. Līdz ar skolēnu
panākumiem Latvijā un ārpus tās
izskan Balvu novada vārds.

5.

Lai arī nākamajā mācību
gadā mūsu skolēnu sabiedrotie
ir
zinātkāre,
mērķtiecība
un radošums! Lai vecāku
sirdsmīlestība un gādība ik
dienu pavada katru! Lai skolēna
labākais ceļvedis ir skolotājs, kas
nemitīgi rosina, mudina un atklāj
jaunus talantus!
Saulainu
un
jaukiem
pārsteigumiem bagātu vasaru!

25.maijā novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Atzinības rakstus un piemiņas balvas saņēma vispārizglītojošo
skolu skolēni un viņu skolotāji par augstiem sasniegumiem Valsts izglītības satura centra noteiktajās valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs. Šogad tie bija astoņi mūsu novada skolēni un viņu skolotāji. Par individuālām uzvarām valsts un starptautiskajos
konkursos un sacensībās tika apbalvoti 14 profesionālās ievirzes skolu audzēkņi un viņu pedagogi.
Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Dagne Striķe
Guntars Pužulis
Pāvels Jegorovs

Tilžas vidusskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu pamatskola

9.
10.
9.

Jānis Petrovs

Balvu Amatniecības
vidusskola

12.

Mārtiņš Pugačs

Tilžas vidusskola

9.

Maksis Garais
Laura Logina
Lauris Krištopanovs

Balvu pamatskola
Briežuciema pamatskola
Balvu Valsts ģimnāzija

5.
7.
8.

Sallija Štāle

Balvu Mākslas skola

Vieta
Pasākums
Vispārējā izglītība
3.
Vēstures 17. Valsts olimpiāde
3.
Vides projektu 16. Valsts olimpiāde
2.
7.atklātā mājturības un tehnoloģiju
olimpiāde- „Ūdens” (koka un metāla
tehnoloģijas)
3.
7.atklātā mājturības un tehnoloģiju
olimpiāde- „Ūdens” (koka un metāla
tehnoloģijas)
2.
7.atklātā mājturības un tehnoloģiju
praktiskā olimpiāde- „Ūdens” (koka un metāla
daļa
tehnoloģijas)
3.
Latvijas 38. atklātā olimpiāde matemātikā
3.
Latvijas 38. atklātā olimpiāde matemātikā
atzinība
Latvijas 38. atklātā olimpiāde matemātikā

Pēc apbalvošanas Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē
Modra Teilāna foto

Sports
Latvijas kausa izcīņas sacensības sporta dejās 2011.gada 3.aprīlī Salaspilī
N.p.k.
1.
Matīss Poševs
2.

Jūlija
Kokoreviča

Bērni II
grupā
Bērni II
grupā

Vieta
2.
Anita Grāmatiņa
2.

E4 klasē

Anita Grāmatiņa

E4 klasē

Latvijas čempionāts vieglatlētikā 2010.gada 2.-3. jūlijā Ventspilī
1.

Santa Groševa

Juniori
(1991.1992.g.dz.)

3.

Sarmīte Keisele

Jeļena Suhova

Pieaugušo
grupā

3.

Sarmīte Keisele

400m

Latvijas čempionāts vieglatlētikā 2010.gada 30.-31. jūlijā Valmierā
1.

Emīls Gasperts

2.

Sanita Pastare

A grupā
(1993.1994.g.dz.)
A grupā
(1993.1994.g.dz.)

Undīne Broka

Balvu Mūzikas skola

1.

Dāvis Lāpāns

Balvu Mūzikas skola

Deivids Bebins

Balvu Sporta skola

Zelta
diploms
3.pakāpe
1.

Amanda Romka

Balvu Sporta skola

1.

Dāvis Keiselis
Aigars Kuprišs
Andris Ivanovs
Raivis Vilciņš
Mārtiņš Pundurs

Balvu Sporta skola
Balvu Sporta skola
Balvu Sporta skola
Balvu Sporta skola
Balvu Sporta skola

1.
1.
1.
1.
1.

Sergejs Maruks

Balvu Sporta skola

1.

Dmitrijs Dubrovs

Balvu Sporta skola

1.

Krišjānis Kočāns

Balvu Sporta skola

1.

Oļegs Dubrovs

Balvu Sporta skola

1.

3000m

Valsts Prezidenta balvu izcīņas sacensības vieglatlētikā 2010.gada 16.-17. jūlijā Valmierā
1.

Profesionālās ievirzes izglītība
1.
II Starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss „Dažādā pasaule”, tēma
„Dzīvnieki manā zemē”

2.

Ludmila Beļikova

400m

3.

Sarmīte Keisele

Lodes grūšana

Starptautiskais akordeonistu konkurss
„Naujene 2011”
Starptautiskais konkurss- festivāls „Dzied
un spēlē puiši” 2011.gada17.-20.martā
Narvā (Igaunija)
Latvijas kausa izcīņas sacensības sporta
dejās 2011.gada 16.aprīlī
Latvijas kausa izcīņas sacensības sporta
dejās 2011.gada 16.aprīlī
Latvijas čempionāts vieglatlētikā
Latvijas čempionāts svarcelšanā
Latvijas čempionāts svarcelšanā
Latvijas čempionāts svarcelšanā
Latvijas čempionāts svarcelšanā

Latvijas čempionāts vieglatlētikas daudzcīņas 2010.gada 5.-6. jūnijā Jēkabpilī
1.

Kristaps Ločs

Pieaugušo
grupā

3.

Sarmīte Keisele

10 –cīņa

Latvijas čempionāts svarcelšanā 2011.gada 4.-6.martā Ludzā
1.
3.

Nikolajs
Starikovs
Ruslans
Dimitrijevs

Pieaugušo
grupā
Junioru
grupā

3.

Varis Sārtaputnis

Svaru kategorija 62kg

3.

Varis Sārtaputnis

Svaru kategorija 77kg

Latvijas čempionāts svarcelšanā 2011.gada 11.-13.februārī Ludzā
2.

Ervīns Dille

3.

Artūrs
Berezovs
Kalvis Krakops

4.

Jauniešu
grupā
Jauniešu
grupā
Jauniešu
grupā

3.

Varis Sārtaputnis

Svaru kategorija virs 62kg

2.

Varis Sārtaputnis

Svaru kategorija 62kg

3.

Varis Sārtaputnis

Svaru kategorija 69kg

Latvijas čempionāts svarcelšanā atsevišķos vingrinājumos un L S K A kausa izcīņa 2010.gada
27.-28.novembrī Ogrē
1.
2.
1.
2.
5.
6.
1.

Edijs Oplucāns

Pieaugušo
3.
Varis Sārtaputnis
Raušanā
grupā
2.
Grūšanā, sv. k. 77 kg
Vilnis Logins
Pieaugušo
3.
Varis Sārtaputnis
Raušanā
grupā
2.
Grūšanā, sv. k. 85kg
Latvijas meistarsacīkstes grieķu- romiešu cīņā 2011.gada 21.-22.janvārī Liepājā
Vladislavs
Zēnu grupā
2.
Konstantīns Titorenko Svaru kategorija 30kg
Baranovs
Martins
Zēnu grupā
3.
Konstantīns Titorenko Svaru kategorija 35kg
Višņevskis
Alans Nipers
Zēnu grupā
2.
Konstantīns Titorenko Svaru kategorija 32 kg
Dmitrijs
Zēnu grupā
3.
Konstantīns Titorenko Svaru kategorija 46 kg
Goļikovs
1999.1.
Arnis Voika
2000.g.dz.
zēnu komanda
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Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu
cīņā
Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu
cīņā Latvijas meistarsacīkstes grieķuromiešu cīņā
Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu
cīņā
Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu
cīņā

Pedagogs
Aina Rakstiņa
Valentīna Pužule
Aldis Voits
Aigars Noviks
Dzintars Putniņš
Dzintars Students
Ineta Gargurne
Ingūna Kaņepe
Irēna Baltiņa
Biruta Vizule
Par Atklātās vizuālās mākslas
olimpiādes „Ainava. Tās
pārveidošanas iespējas”
organizēšanu Balvos 2011.
gada 15.martā
Elita Teilāne
Par starptautiskā vizuālās
mākslas konkursa „Dažādā
pasaule” organizēšanu Balvos
Irēna Šņitkina
Jeļena Agafonova
Anita Grāmatiņa

Sarmīte Keisele
Varis Sārtaputnis
Par Latvijas Valsts
čempionāta svarcelšanā
organizēšanu Balvos 2010.
gada novembrī un Vjačeslava
Kirjanova starptautiskā kausa
izcīņas sacensību svarcelšanā
organizēšanu Balvos 2011.
gada 29.aprīlī- 1.maijā
Konstantīns Titorenko
Par Givi Abdušelišvilli
starptautiskā turnīra grieķuromiešu cīņā organizēšanu
Balvos 2011.gada19.-20.
februārī

Sasniegumi valsts nozīmes konkursos interešu izglītībā 2010./2011. mācību gadā
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru skate
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris (vad. Egons Salmanis) –
I pakāpe valstī
Tradicionālais
dziedāšanas
konkurss „Dziedu dziesmu, kāda
bija”
Briežuciema pamatskolas folkloras
kopa „Soldanī” (vad. Anita
Pakalnīte) – I pakāpe valstī
Latvijas 2.-4.klašu koru konkurss
„Tauriņu balsis”
Tilžas vidusskolas 1.-4.klašu koris

(vad. Linda Vītola)- I pakāpe Latgales
reģionā, salidojuma „Tauriņu balsis”
dalībnieki Tukumā
Vokālās
mūzikas
konkurss
„Balsis”
Tilžas vidusskolas vokālais
ansamblis „Varbūt” (vad. Linda
Vītola) –
I pakāpe Latgales reģionā
Mūsdienu
konkurss

dejas

jaunrades

Modes deju grupa
„Rozīnītes” (vad. Dita Nipere) - II
pakāpe Latgales reģionā

39. Starptautiskā bērnu mākslas
izstāde „Lidice 2011”
Balvu pamatskolas skolniece
Marija Galuškina (sk. Larisa Berne)
Bērzpils vidusskolas skolnieces
Marija Poševa un Alise Žeikare
(sk. Jolanta Dundeniece) - laureāti
Vizuālās un lietišķās mākslas
konkurss „Lietas un tēli”
Bērzpils vidusskolas skolniece Alise
Žeikare (sk. Jolanta Dundeniece) –
Vidzemes reģiona laureāte
Stacijas pamatskolas skolnieces
Ieva Vizule un Oļesja Fjodorova
(sk. Inga Voiciša) - Vidzemes

reģiona laureāte, darbi izvirzīti
eksponēšanai Mūzikas un mākslas
festivālā 2012.gada maijā.
IV Latvijas skolu un jauniešu
teātru
festivāls
„Kustības
turpinājums”
Balvu Valsts ģimnāzijas teātra
pulciņš (vad. Aija Dvinska)
Balvu Amatniecības vidusskolas
teātra sporta pulciņš (vad. Iveta
Supe) - ieguvuši tiesības piedalīties
festivālā.
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Bērnu diena Balvos Tilžas ugunsdzēsējiem jauna garāža
1. jūnijā, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu,
Balvos Jauniešu iniciatīvu centrs rīkoja Bērnu dienu.
Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar robežsarga darbu un
noskatīties filmu par Valsts robežsardzes koledžu. Par to pastāstīja
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības
nodaļas priekšnieka vietnieks virsleitnants Raimonds Romanovskis.
Vislielāko interesi bērnu un jauniešu vidū radīja robežsargu lielais
palīgs - dienesta suns Gastons, ar kuru kopā bija Valsts robežsardzes
Viļakas pārvaldes vientuļu robežšķērsošanas vietas inspektors
kinologs virsniekvietnieks Romualds Kokarevičs. Suns rādīja dažādus
paraugdemonstrējumus.
Kā atzīst suņa saimnieks - Suņi robežsardzē ir dažādi. Ir tādi, kuri
specializēti uz narkotiku, ieroču vai sprāgstvielu meklēšanu. Ir tādi,
kuri meklē cilvēku pēdas, meklē robežpārkāpējus. Suni sāk apmācīt
jau no 2 mēnešu vecuma. Strādā ar vācu aitu suņiem, labradoriem un
beļģu aitu suņiem.
Orientēšanos „Lāča dārzā”, organizēja draugu kopa „Baisie eži”.
Ar lielu azartu un entuziasmu tajā piedalījās gan lieli, gan mazi.
Vēl katrs apmeklētājs varēja izmēģināt savus spēkus jautrajā
stafetē, virves vilkšanā un bērni līdz 7 gadu vecumam - velosipēdistu
sacensībās.
Paralēli šīm aktivitātēm visas dienas garumā darbojās tirdziņš –
mācību grāmatu, sporta inventāra un citu skolai noderīgu lietu, burbuļu
darbnīca, galda spēles, atrakcijas – batuti, velokarti un darbojās
saldumu kioskiņš.
Vakarā bija īpaša Bērnu Diskotēka Balvu Novada muzeja pagraba
telpās.
1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena, tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās
Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu
svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš
tā laika Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija
daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi
pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu
diena.
Iluta Mežule

1. jūnijā svinīgi tika
atklāta Valsts ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
Latgales reģiona brigādes
Balvu daļas Tilžas posteņa
jaunā garāža.
Pasākumā piedalījās un
atzinīgus vārdus par paveikto
teica Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva,
Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales
reģiona brigādes Balvu daļas
komandieris Guntis Magone
un Balvu novada Tilžas
pagasta pārvaldes vadītājs
Vilnis Dzenis. Par jauno
garāžu priecājas viss Tilžas
postenis un tā komandieris
Viktors Galvanovskis. Paldies
visiem, kuri palīdzēja šīs
celtnes būvniecībā!

par iecirkņu komisiju izveidošanu
tautas nobalsošanai
par 10. Saeimas atlaišanu
2011. gada 23. jūlijā

Ilutas Mežules foto

Desmit skanoši, darbīgi un
skaisti gadi
Balvu
pagasta
jauktā
vokālā ansambļa „Malduguns”
kolektīvam ir aizritējuši desmit
skanoši, darbīgi un skaisti
gadi, kura dalībniekus šajos
gados ir aizrāvusi un kopā
vienojusi dziesma - raiba un
krāsaina, tāpat kā cilvēka
mūžs. Tās valoda ir varena, tā
ir iepazīstinājusi, satuvinājusi
un cieši kopā tur visus dziedāt
gribošos, vienkāršos cilvēkus.
Jubilejas koncertā „Es gribu
sevi dziesmā izdziedāt”, kurš

notika 20. maija vakarā viņu
izpildījumā skanēja sirdij tuvas
un mīļas dziesmas no 10 gadu
repertuāra.
Šajos gados dziedātāju
sastāvs ir nedaudz mainījies –
kāds aizgājis, kāds nācis klāt,
bet kodols palicis tas pats. Savu
darbību kolektīvs uzsāka kā
sieviešu vokālais ansamblis, taču
pēc gada jau pievienojās vīri un
tā izveidojās jauktais vokālais
ansamblis. No izveidošanas
brīža kolektīvu vada Gunta

Ripa, koncertmeistars- Ģirts
Ripa. Visus šos gadus kolektīvā
dzied: Aija Ķerāne, Ieva
Zujāne,
Dzintra
Jauntēva,
Ginta Zaharāne, Andris Ķerāns,
kuriem vēlāk ar savām balsīm
pievienojās Kristīne Urtāne,
Elīna Zujāne, Līga Zaharāne,
Dainis
Trubņiks,
Dzintars
Bisenieks, Māris Zaharovs,
Artis Zaharāns.
Neraugoties uz aizputinātajiem ceļiem, stindzinošo
aukstumu, pļavā nesagrābto
siena vālu, neizravēto burkānu
vagu dārzā, šie cilvēki ir raduši
laiku, lai sanāktu kopā un
izdziedātu sevi dziesmā. Viņi ir
kļuvuši bagātāki, kopā pavadītie
vakari ir dāvājuši lieliskus
draugus un paši viņi uzskata, ka
dzīvē šai laimējies ļoti un katru
mirklīti kopā ar dziesmu gribas
ierakstīt lielajā dzīves grāmatā.

Foto Kaspars Cielavs

Koncertā (no kreisās - ansambļa vadītāja Gunta Ripa)

Foto Modris Teilāns

Balvu novada vēlēšanu komisijas
paziņojums

Aina Biseniece,
Balvu pagasta Tautas
nama kultūras darba
organizatore, pasākuma režisore

Jubilejas koncertā kopā ar kolēģiem un draugiem
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2011.gada 1.jūnijā Balvu novada vēlēšanu komisijas sēdē
tika nolemts :
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju
„Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas
pilsētās un novados”, noteikt iecirkņa komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2011.gada 3.jūnija
līdz 2011.gada 28.jūnijam plkst. 17.00
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt: Balvu novada domē pieņemamajā
istabā, Balvu novada pagastu pārvaldēs, CVK mājas lapā
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu
pieteikumus iesniegt Balvu novada domē (Bērzpils iela
1a, Balvi) otrajā stāvā pieņemamajā istabā sekretārei .
Balvu novada vēlēšanu komisijas tālruņi :
• komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins 29118683
• komisijas sekretāre Ilona Ločmele 26161143
Vēlēšanu iecirkņu numuri:
• 318.vēlēšanu iecirknis (Balvu pilsētas ģimnāzija)
• 319. vēlēšanu iecirknis (Balvu pilsētas kultūras un
atpūtas centrs)
• 320. vēlēšanu iecirknis (Balvu amatniecības
vidusskola)
• 323. vēlēšanu iecirknis (Tautas nams Balvu pagastā)
• 324. vēlēšanu iecirknis (Bērzkalnes pagasta pārvalde)
• 325.vēlēšanu iecirknis (Bērzpils pagasta pārvalde)
• 326.vēlēšanu iecirknis (Briežuciema pagasta pārvalde)
• 327.vēlēšanu iecirknis (Krišjāņu pagasta pārvalde)
• 328.vēlēšanu iecirknis (Kubulu pagasta pārvalde)
• 331.vēlēšanu iecirknis (Lazdulejas pagasta pārvalde)
• 336.vēlēšanu iecirknis (Tilžas pagasta pārvalde)
• 337.vēlēšanu iecirknis (Vectilžas pagasta pārvalde)
• 339.vēlēšanu iecirknis (Vīksnas pagasta pārvalde)

Balvu novada integrējošā
nometne-maznodrošinātiem
un bērniem ar īpašām
vajadzībām (kopā 30
dalībnieki)
–Balvu novada nometne
„LIDOJUMS”
23.07. 2011-31.07.2011.
IERAŠANĀS NOMETNES
VIETĀ: 23.07.2011. no
13.00 -14.00
Balvu Muižas ēkā, Brīvības
ielā 47
Gulēšana Dārza ielā 2
PAPILDUS INFORMĀCIJU
VARAT SAŅEMT (arī
nometnes laikā):
Nometnes vadītājs
- Maruta Castrova tālr.
26162614, e-pasts azote@
balvi.lv
Nometnes organizators:
Latvijas Bērnu fonds,
adrese Rīgā, Balvu novada
pašvaldība

Stacijas pamatskolas 4.
klases skolēni, skolotājas
Sarmītes Loses ierosināti,
piedalījās
Latvijas
Republikas Aizsardzības Ministrijas rīkotajā konkursā
“Sargeņģelis karavīram.”
Konkursā ieguva diplomu
par labākajiem eņģeļiem un
iespēju apmeklēt kādu no
Nacionālo bruņoto spēku
vienībām.
Pēdējā skolas dienā, 31.
maijā, 4. klase devās ekskursijā
uz Nacionālo bruņoto spēku
Kājnieku skolu Alūksnē.
Karaspēka
daļā
bērni
uzzināja, kā dzīvo karavīri,
kāds ir karavīru ekipējums,
apskatīja ieročus un skolēni
piedalījās militārā stafetē.
Skolēniem bija jāapvelk
karavīru
zābaki,
ķivere,
jāuzliek soma un jāskrien uz
noteiktu kontrolpunktu, kur
jāsaliek patronas, tad jāturpina
ceļš tālāk un jāmet granātas
noteiktos mērķos. Stafetes
noslēgumā katrai komandai
bija uz nestuvēm jāaiznes viens
no komandas dalībniekiem.
Skolēniem ļoti patika,
un katrs ar lielāko prieku
piedalījās stafetē. Bija jauka
un patīkama diena!

Aicina uz radošo dienas nometni vasaras
brīvlaika noslēgumā

Balvu Tālākizglītības Centrs sadarbībā ar biedrību,, Ritineitis” vasaras
brīvlaika noslēgumā aicina TEVI uz Angļu valodas radošo dienas
nometni!
KĀPĒC?
- Lai iedarbinātu smadzenes pēc vasaras brīvdienām;
- Lai brīvā un nepiespiestā gaisotnē veltītu laiku angļu valodas
prasmju attīstīšanai caur dalību radošajās darbnīcās;
- Lai pilnveidotu savu izaugsmi;
- Lai praktiski līdzdarbotos mūzikas, kulinārijas, tūrisma, seno amatu
prasmju, glezniecības un sporta darbnīcās.
KAD? – no 15.- 26. augustam
KUR? – Balvu Tālakizglītības Centrā, Balvos, Brīvības ielā 47
DALĪBNIEKU VECUMS: 7-10.un 10-15 gadi
CIK ILGI? – darbdienās plkst. 9.00 – 17.00
TEVI GAIDA: – 4 akadēmiskās nodarbības katru dienu;
- Angļu valodas prasmju apguve caur interaktīvām rotaļām, spēlēm,
prezentācijām, iestudējumiem;
- Angļu valodas apguve ņemot dalību mūzikas, kulinārijas, tūrisma,
seno amatu prasmju, glezniecības un sporta darbnīcās;
- 2-reizēja ēdināšana;
DALĪBAS MAKSA: 70,-Ls
KĀ PIETEIKTIES: zvanot pa tālruņiem: 26162614 (Maruta Castrova);
28351941 (Inese Paidere); e-pasts: ritineitis@inbox.lv
Nepalaid garām iespēju apmeklēt radošu, izglītojošu, un atpūtas
nometni, padarot krāsainākas pēdējās brīvlaika nedēļas un vienlaicīgi
pilnveidojot savas svešvalodas zināšanas!

Rīgas Valsts tehnikuma Balvu
filiāle

izsludina audzēkņu uzņemšanu
2011./2012.m.g. KOMERCZINĪBU izglītības
programmā.

Pieteikšanās/dokumentu pieņemšana: Brīvības ielā
47, Balvos (Balvu muižas ēkā), 26. telpa, darbdienās no
plkst.8.00 līdz 16.00. no
1. jūnija līdz 29. jūnijam.
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

Stacijas pamatskolas 4.klase piedalījās
konkursā “Sargeņģelis karavīram”

7.

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.
Konsultācija 29. jūnijā plkst.10.00 Brīvības ielā 47,
Balvos. Kompleksais iestājeksāmens (uzdevumi
matemātikā, fizikā, latviešu valodā un literatūrā)
notiks 30. jūnijā plkst. 10.00. Brīvības ielā 47, Balvos.
Eksāmena rezultāti 1. jūlijā plkst. 10.00
Papildus informācija: Uzskaitvede Eleonora Barkāne,
mob. 26152940.
Struktūrvienības vadītāja Solvita Gabranova, mob.
22307993.

Ar 2011.gada 1.jūliju Rīgas Valsts
tehnikuma Balvu filiāles atrašanās
vieta būs - Vidzemes iela 28, Balvi,
Balvu novads, LV-4501.

Izlaidumu laiks Balvu novada skolās
2010./2011.m.g. Balvu novada skolās 9. klasēs mācās 208
skolēni.
Pēdējā mācību diena 9. klašu audzēkņiem bija 20. maijs,
bet pēdējā eksāmenu diena - 7. jūnijs, kad skolēni kārto
eksāmenu vēsturē.
Jūnija sākumā notiks izlaidumi.
10.jūnijā
16:00 9.klases izlaidums Tilžas internātpamatskolā
17:00 9.klases izlaidums Vectilžas filiālē
17:00 9.klases izlaidums Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē
19:00 9.klases izlaidums Bērzpils vidusskolā
19:00 9.klases izlaidums Balvu Amatniecības vidusskolā
19:00 9.klases izlaidums Balvu Valsts ģimnāzijā
11.jūnijā
16:00 9.klases izlaidums Briežuciema pamatskolā
17:00 9.klases izlaidums Tilžas vidusskolā
17:00 9.klases izlaidums Stacijas pamatskolā
17:00 9.klases izlaidums Vīksnas filiālē
18:00 9.klases izlaidums Balvu pamatskolā

2010./2011. mācību gadā 12. klasēs Balvu novada skolās
mācās 204 audzēkņi. Vidusskolu eksāmenu laiks ir no 23.
maija līdz 17. jūnijam. Centralizēto eksāmenu rezultāti skolās
būs zināmi 13. jūlijā
Jūnijs ir izlaidumu laiks Balvu novada vidusskolās.
17.jūnijā
20:00 12.klases izlaidums Bērzpils vidusskolā
18.jūnijā
12:00 9.klases un 12.klases izlaidums vakarskolas programmas
audzēkņiem
17:00 12.klases izlaidums Tilžas vidusskolā
17:00 12.klases izlaidums Balvu Amatniecības vidusskolā
18:00 12.klases izlaidums Balvu Valsts ģimnāzijā

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522465, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Atvadu vārdi Andrai Kairišai
1973.g. 6. aprīlis – 2011.g. 2. jūnijs

Andriņa! Tavā darba kabinetā uz galda raud svece. Rāmi un klusi
pil vaska asaras. Līdzās – Tava fotogrāfija, no kuras pretī mums
raugies smaidīga, laimīga, ar ziedu klēpi rokās... Mēs vēl nespējam
noticēt, ka Tevis vairs nav mūsu vidū. Kāda nepielūdzama
nolemtība. Kāda nežēlīga patiesība.
Tik ļoti visi ticējām labajam un cerējām, ka ļaunais tiks uzveikts.
Jo Tu taču pārāk stipra, lai padotos. Jo Tava mīlestība un gādība
tik ļoti nepieciešama Taviem mīļajiem. Bet Tavs dzīvesprieks un
labestība – mums - Taviem draugiem un kolēģiem. Šinī brīdī ir grūti
atrast vārdus, tie paliek ikvienā no mums un klusē...
Bet atmiņas runās, runās smeldzīgi un ilgi... Par Tavu neatlaidību
un mērķtiecību, apbrīnojamajām darbaspējām. Par Tavu prasmi
atrast uzmundrinošu vārdu, pat tad, kad pašai bija grūti. Un par
pusceļā nomaldījušos sapni. Sapni par mīlestību un savu meitiņu
laimi. Tu biji pārliecināta, ka caur mīlestību un ar mīlestību var visu.
Tā bija Tavas Laimes atslēdziņa, ar kuras palīdzību spēji atslēgt savu mīļo sirdis, un viņu mīlestības
veldzēta juties laimīga pati. Kā reti kura meita to prot, dievināji savus māmiņu un tēti. Tu augstu
vērtēji draudzīgās attiecības ar brāli Gati. Tu slavēji savu čaklo vīramāti. Tu lepojies ar savas vecākās
meitas Māriņas veiksmēm skolā, ar sajūsmu stāstīji un priecājies par mazā Līvuka prātīgajiem, bērnam
neraksturīgajiem spriedumiem un izdarībām. Tu ļoti vēlējies, lai meitenes ātrāk aug. Tu steidzies dzīvot
pati... Jo tu zināji...
Bet blakus ir mīloša cilvēka plecs – Aigara gādība, un milzīgā uzticība pārāk skopi atvēlētajam
dzīves mirklim dod jēgu. Mīlestība taču spēj visu. Nespēja...
Piedod, Andriņ, ka arī mēs Tev nespējām palīdzēt, ka nepratām Tevi pasaudzēt darbā. Tu biji cilvēks
ar augstu pienākuma apziņu, pedantiski precīza. Tik nevainojama kārtība, kāda bija Tavā darba laukā,
šim steidzīgajam laikam pat neraksturīga. Tas tāpēc, ka ļoti mīlēji savu vienīgo – pašvaldību darbu,
kuram ar prieku atdevi visu savu darba mūžu – 20 gadus. No sekretāres mašīnrakstītājas Tu izaugi par
personālvadības speciālisti, iegūstot gan jaunākā jurista specialitāti tehnikumā, gan Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolas diplomu.
Tu prati būt uzmanīga, vienkārša, patiesa, sirsnīga un atsaucīga. Mēs kā mīļu piemiņu glabāsim tās
mīļlietiņas, ar kurām Tu svētkos iepriecināji savus kolēģus. Mēs saudzīgi glabāsim atmiņas. Paldies
Tev par visu!
Tu šo ceriņziediem iekrāsoto pasauli atstāji Debessbraukšanas dienā. Tā nav nejaušība. Saka, ka
Dieva noliktais pārbaudes laiks šinī dienā mūžībā aizgājušajiem netiek dots. Tas būtu tikai taisnīgi, jo
pārāk daudz vienai trauslai būtnei pārbaudījumu tika uzlikts virs zemes.
Nu Tava dvēselīte ieguvusi mieru. Lai Tavā mūžības ceļā aiziet līdzi arī mūsu mīlestība un sirds
siltums. Skumjās un pateicībā dziļi noliecam galvas Tava īsā, bet spilgtā un piepildītā mūža priekšā.
Tavi kolēģi
Balvu novada
pašvaldība, Balvu Kultūras un
atpūtas
centrs
un Balvu Tautas
teātris gatavojas III
Starptautiskajam
klasiskās
dramaturģijas festivālam
,,Ķiršu
dārzs”. Festivāls
norisināsies no 7.
līdz 10. jūlijam pulcējot teātru
kolektīvus no Latvijas un būs
ciemiņi arī no Lietuvas. Tie
mūsu skatītājiem piedāvās
padsmit
dažāda
žanra
izrādes, aicinās smieties un
arī pārdomāt kādu nopietnu
tēmu. Kāds uz Balviem vedīs
pirmizrādi, cits jau iespēlētu
dramatisko darbu. Piedalīties
tiek aicināts arī Daugavpils
profesionālais teātris. Izrādes
tiks spēlētas Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, Balvu
novada muzeja pagrabā, kā
arī brīvdabā. Organizatori
un kolektīvi ar prieku gaidīs
ikvienu skatītāju. Uz tikšanos
„Ķiršu dārzā”!

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

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina konkursu uz
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”
direktora amatu”
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība;
• vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā;
• labas krievu un angļu valodu zināšanas;
• labas datorprasmes;
• iemaņas lietvedībā;
• radoša un inovatīva personība;
• augsta saskarsmes kultūra;
• vēlama transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
Priekšroka tiks dota pretendentiem ar praktisko
pieredzi uzņēmējdarbības nozarē vai amatniecības jomā,
Eiropas fondu finanšu piesaistē.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāts (CV);
• motivācijas vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
kopijas (uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams)
• priekšlikumi uzņēmējdarbības veicināšanai Balvu
novadā ( vīzija uz A4 formāta lapas).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti jāiesniedz
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos
2.stāvā pieņemamajā istabā līdz 2011.gada 13.jūnijam
plkst.16.00.”
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Izdevumu sagatavoja

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Balvi
Balvu Kultūras un atpūtas centra 1.stāva foajē telpā
Ojāra Millera foto izstāde.
11.jūnijā plkst. 12:00 Retro motociklu brauciens kolonnā
Balvi – Kubuli. Maršruts: Brīvības iela – Partizānu iela –
Daugavpils iela – Bērzpils iela – Brīvības iela – J.Logina
iela – Ezera iela – Baznīcas iela – Brīvības iela – un tālāk
uz Kubuliem
11.jūnijā plkst.22:00 Balle pilsētas parka estrādē. Muzicē
grupa „Laikam līdzi”.
12.jūnijā plkst. 16:00 Vasarassvētku koncerts Edgara
Liepiņa piemiņai. Koncertu Balvu estrādē vada aktieris
Guntis Skrastiņš, muzicē grupa „No pusvārda” un Edgara
Liepiņa dziedātās dziesmas izpilda pazīstami mūziķi un
aktieri.
23.jūnijā plkst. 19:00 Balvu estrādē Līgo vakara
sarīkojums „Ols lobs, gosti lobi”. Savu alu un sieru
piedāvās visu 10 pagastu labākie brūvētāji.
Dziedās, dejos, teātri spēlēs! Dancot aicinās Gregs un
brāļi Ezeriņi.
25.jūnijā plkst. 22:00 Balle pilsētas parka estrādē.
Muzicē Ainārs Lipskis.
2.jūlijā plkst. 11:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Pepija Garzeķe aicina uz bērnības svētku pasākumu 2006.
gadā dzimušos mazuļus. Sākusies pieteikšanās Kultūras
un atpūtas centrā .
2.jūlijā plkst. 20:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Savvaļas dižkomēdija „Trakās musketieru avantūras”.
Patiesa mīlestība, smalka burvestība, melna nodevība
un īsta varonība. Piedalās Riču un Ņikonovu
dziedošas ģimenes, Zigurds Neimanis, Anna Dribas,
deju grupa „Karinedance”. No 6.jūnija sākas biļešu
iepriekšpārdošana.
Balvu pagasts
22.jūnijā Starpnovadu ansambļu sadziedāšanās ”Dziesma
vasarai”, Balvu pagasta Tautas nams
Bērzkalnes pagasts
11.jūnijs plkst.19:00 Sezonas atklāšanas pasākums
estrādē. Piedalās pašdarbības kolektīvi. Vakarā balle,
spēlē Gregs (Gulbene)
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo nakts pasākums. Ugunskurs,
līgošana, dejošana Bērzkalnes pagasta estrādē, DJ Ingars.
Bērzpils pagasts
23.jūnijā plkst. 21:00 Līgo pasākums Bērzpils estrādē
Briežuciema pagasts
22.jūnijā Pirmsjāņu ielīgošana kopā ar tautas
muzikantiem, Briežuciema Tautas nams
Krišjāņu pagasts
25.jūnijā Pasākums „Sagaidām vasaru”. Pasākums ar
pašdarbības kolektīvu piedalīšanos un balli
Kubulu pagasts
14.jūnijā Pasākums 1941.gada 14.jūnija upuru piemiņai“Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam…”-Balvu
Stacijā, pie piemiņas akmens represētajiem.Atjaunotās
piemiņas plāksnes atklāšana.
Lazdulejas pagasts
23.jūnijā plkst. 20:00 Līgo svētki Lazdulejas pagasta
teritorijā
Tilžas pagasts
23.jūnijā Vasaras saulgriežu pasākums Tilžas estrādē.
Koncertā piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi, ballē
spēlēs grupa „Draugi”
Vectilžas pagasts
22.jūnijā plkst. 20:00 Jāņu ielīgošana pie Vectilžas
pagasta Sporta un atpūtas centra. Piedalās Viļakas, Balvu,
Rugāju un Ludzas novadu folkloras kopas
Vīksnas pagasts
No 1. – 22.jūnijam Ziedu zīmējumu izstāde, 1.-5.klašu
skolēnu darbu izstāde

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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