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Manam novadam svētki!

- Balvu novads ir mans novads,
kurš šogad svin savu otro dzimšanas
dienu. Tātad tā ir arī mana dzimšanas
diena, nevis man vienam, bet mums
visiem kopā. Vai nav skaisti visiem
kopā nosvinēt kopējo dzimšanas
dienu? Gribētos, lai tādas sajūtas būtu
ikvienam Balvu novada cilvēkam.
Bet kad mēs svinam svētkus,
mēs īpaši tiem gatavojamies rotājam telpu atbilstoši svinību
tematikai, sapošamies paši un labā
noskaņojumā ļaujamies svētkiem
notikt! Pilsētas ļaudis tiek aicināti
izrotāt savus balkonus un māju
pagalmus. Tie, kuri šiem svētkiem
būs īpaši gatavojušies un vēlas, lai
svētku organizatori noteikti viņus
pamanītu un novērtētu, tad jāpiesakās
Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz
17. augustam.
Balvu
novada
svētku
priekšvakarā, t.i. 19.augustā pulksten
19.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā būs skatāma Siguldas tautas
teātra izrāde 2 cēlienos, Eleonora H.
Portere ,,Pollianna”.
Svētku rīts sāksies pulksten
8.00 ar ekumenisko dievkalpojumu
Balvu Romas katoļu baznīcā, kurā
aicinām aktīvi piedalīties ikvienu,
lai kopīgi lūgtos par mūsu novadu.
Dievkalpojumu
vadīs
katoļu,
luterāņu un pareizticīgo mācītāji.
Pēc pulksten 10.00 pa pilsētu
pārvietosies izpušķots transporta
līdzeklis, kurš apbraukās visu pilsētu
un komisija izvērtēs visus pieteiktos
pagalmus, balkonus, privātmājas,
uzņēmumus un iestādes, kuri būs
pieteikušies un īpaši izpušķojušies
šiem svētkiem.
Pulksten 10.00 Balvu Novada
muzejā ikviens interesents var
nākt skatīties un klausīties Irēnas
Šaicānes prezentāciju par to, kā
viņas skolēni ir iesaistījušies Balvu
novada vēstures pētniecībā un guvuši
augstu novērtējumu Latvijas mērogā.
Klātienē varēs tikties arī ar Oskaru
Smoļaku, kurš pētījis Balvu luterāņu
baznīcas vēsturi un labprāt atbildēs
uz interesentu jautājumiem.
Fotokonkursam „Mēs Latgalē”
pagaidām 11 autori iesnieguši 42
darbus. Fotogrāfijas gan melnbaltas,
gan krāsainas. Ne tikai foto autorus,
bet arī visus interesentus aicinām

uz izstādes atklāšanu 20. augustā
pulksten 11.00 Balvu Novada
muzejā. Kūtrākie fotogrāfi tiek
aicināti vēl līdz pēdējam brīdim
un pat pēc izstādes atklāšanas
iesniegt fotogrāfijas, lai varētu
izveidot bilžu kopumu, ko piedāvāt
konkursam „Latvijas fotogrāfi atklāj
Latgali”, kuru organizē Latgales
fotogrāfu biedrība. Viņu mērķis pēc
šī konkursa ir izdot fotoalbumu par
Latgali. Mūsu pašu rokās tas, vai šajā
izdevumā būs vai nebūs fotogrāfijas
no un par Balvu pusi.
Balvu Novada muzejā no 20.
augusta būs skatāma arī Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās
administrācijas
piedāvātā fotoizstāde „Mirklis īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā”. Tajā
skatītāji varēs iepazīties ar gan
Latgalē, gan bijušajā Balvu rajonā
sastopamajiem retajiem augiem,
putniem, dabas liegumiem.
No pulksten 11.00 Balvu pilsētas
parkā darbosies dažādas atrakcijas
bērniem, ko piedāvās „Jurģa parks”
no Jēkabpils un būs iespēja iepirkties
vai pašam pārdot savu saražoto vai
izgatavoto. Ja vēlies pārdot, tad gan
pirms tam jāiet uz Balvu novada
Domi, vai jāraksta e-pasts un jāsaņem
atļauja no izpilddirektores.
Pulksten 11.00 sāksies amatieru
iesācēju
spēkavīru
sacensības
„Tautas stiprinieks”, kurās piedalīsies
atlēti no Alūksnes un Gulbenes.
Šajās sacensībās varēs piedalīties
tikai sportisti, kas nav piedalījušies
Latvijas amatieru, ne elites spēkavīru
čempionātos. Pieteikties dalībai
sacensībās var, rakstot uz e-pasta
adresi: gulbenes.ksp@inbox.lv vai
zvanot pa tālruni 26376375 Andrim.
Pulksten 12.00 bērni kopā ar
savām ģimenītēm tiek aicināti uz
muzikālo izrādi „Brīnumskapis”,
kura notiks uz parka lielās estrādes,
kur bērni varēs ne tikai būt kā
klausītāji un skatītāji, bet arī kā aktīvi
dalībnieki.
No pulksten 13.00 Balvu parka
teritorijā izvietosies visu pagastu un
Balvu pilsētas ,,sētas”, kurās varēs
iegādāties amatnieku ražojumus un
darinājumus, kā arī piedalīties to
piedāvātajās aktivitātēs.
Vienlaikus Balvu parka zaļajā

zonā būs iespēja klausīties tautas
muzikantus no Alūksnes, Lizuma,
Salnavas, Bērzpils, Baltinavas,
Medņevas un Balviem.
Pulksten 14.00 sāksies „Jautrie
starti” ar humora pieskaņu, kurā
piecās disciplīnās: “Nauda, naudiņa”,
“Gardais mikslis”, „Svētku zalve”,
„Laiks pucēties” un „Svinam
svētkus” sacentīsies visu pagastu
un
pilsētas
iepriekšsagatavotās
komandas. Uzvarētāji tiks noteikti
katrā disciplīnā. Kopējā ,,Jautro
startu” uzvarētāju komanda tiks
noteikta, summējot iegūtos rezultātus
visās disciplīnās.
Pēc
,,Jautrajiem
startiem”
uz lielās parka estrādes sāksies
uzvedums- koncerts ”Meklējam
novada zvaigznes”, kurā piedalīsies
Balvu pilsētas un visu pagastu
pašdarbnieki.
Pulksten 18.30 Balvu pilsētas
skvērā
spēlēs
Tautas
pūtēju
orķestris „Balvi”. Pa to laiku
jau apkārt skvēram pulcēsies un
sāks stāties svētku gājiena „Mēs
savā spožumā” dalībnieki. Lai
svētku gājiens būtu skaistāks un
interesantāks, izsludinājām gājiena
dalībniekiem nomināciju „Spožākie
gājiena ļaudis”, kur ir paredzētas
arī naudas balvas. Šajā gājienā
aicinām piedalīties darba kolektīvus,
ģimenes, draugu grupas, kuriem par
savu līdzdalību gājienā jāpiesakās
Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz
17.augustam.
Svētku gājiens virzīsies no Balvu
Mākslas skolas pa Partizānu ielu
strūklakas „Ūdensroze” virzienā, tad
gar parku pa Brīvības ielu “Sienāzīša”
virzienā un, izmetot nelielu līkumu pa
parku, gājiens pāries pāri arī lielajai
estrādes skatuvei, lai arī skatītāji, kas
jau būs sapulcējušies parkā, varētu
apskatīt gājiena dalībniekus.
Tad sekos Balvu novada Domes
priekšsēdētāja Andra Kazinovska
uzruna un ”Novada cilvēks 2011”
godināšana, kā arī konkursu
košākais „Gaisa dārzs”, ”Spilgtākais
pagalms„ , ,,Spožākie gājiena ļaudis”
uzvarētāju apbalvošana.
Tad sekos koncerts „Zvaigžņu
mirdzumā” un pulksten 21.30 lustīgas
dejas kopā ar grupu „Mākoņstūmēji”
no Smiltenes.

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!

Novada Domes vārdā sveicu Jūs novada svētkos!
Novada svētki -tie ir svētki ikvienam no mums. Svētku sajūtu
radām mēs paši – īpaši tiem gatavojoties. Arī es aicinu katru novada
iedzīvotāju iesaistīties svētku organizēšanas procesā, jo tas dod
vislielāko gandarījumu, ja pats domā, rotā, uzpoš, dzied un dejo līdz.
Aicinu visus būt kopā un veidot novada otros svētkus par košiem,
krāšņiem, mirdzošiem un zvaigžņotiem! Lai mēs viens otram kā
zvaigznes spīdam!
Ceru, ka Balvu novada svētku atmosfēra dāvās Jums daudz
neaizmirstamu iespaidu!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis
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Balvu novada
svētku noslēguma
pasākumā pilsētas
parkā Balvu novada
Domes Atzinības raksti tiks pasniegti:
Balvu pagasta iedzīvotājai
INTAI OZOLAI par
izciliem panākumiem
savas profesionālās
meistarības celšanā un
tās pārmantojamības nodrošināšanā;
Bērzkalnes pagasta
iedzīvotājiem GUNITAI UN
EGONAM SIRMAČIEM par
augstu morāli ētisko un
tikumisko vērtību uzturēšanu
ģimenē un sadzīvē;
Bērzpils pagasta iedzīvotājai
ANNAI GRIESTIŅAI par
izciliem panākumiem
savas profesionālās
meistarības celšanā un
tās pārmantojamības
nodrošināšanā un par
aktīvu iesaistīšanos novada
politiskajā un sabiedriskajā
dzīvē, kas veicinājis novada
attīstību un vairojis tā
publicitāti un atpazīstamību;
Briežuciema pagasta
iedzīvotājai VALENTĪNAI
KAŠAI par panākumiem
pedagoģiskajā darbā, lielu
ieguldījumu Briežuciema
kultūrvēsturiskā mantojuma
izpētē un labdarībā;
Tilžas pagasta
iedzīvotājiem, z/s „Ezerlīči”
īpašniekiem SKAIDRĪTEI
UN ĒRIKAM KAŠIEM par
izciliem panākumiem
savas profesionālās
meistarības celšanā un
tās pārmantojamības
nodrošināšanā;
Lazdulejas pagasta
iedzīvotājam, z/s „Stūrīši”
īpašniekam GUNĀRAM
BUKLOVSKIM par ieguldījumu
ciemata labiekārtošanā un
darbavietu radīšanā pagasta
iedzīvotājiem;
Kubulu pagasta iedzīvotājai
MAIJAI LAICĀNEI par
ilggadēju un radošu kultūras
vides bagātināšanu;

ANDRAM VANAGAM par
uzņēmējdarbības attīstīšanu
pagastā, par sabiedrisko
aktivitāti un politiski represēto
ģimeņu vēstures izpēti.
Vectilžas pagasta iedzīvotājai,
folkloras kopas „Saime”
vadītājai SOLVETAI LOGINAI
par ilggadēju, radošu un
profesionālu darbību Vectilžas
pagasta folkloras kopā
“Saime”;
Krišjāņu pagasta iedzīvotājai
JUZEFAI STEPĀNEI par
panākumiem pedagoģiskajā
darbā un aktīvu sabiedrisko
darbību;
Balvu pilsētā Valsts Probācijas
dienesta vadītājam JURIM
RAGOVSKIM par aktīvu
sadarbību ar Balvu novada
iestādēm un uzņēmumiem;
SIA „Balvu autotransports”
šoferim MĀRIM GARKĀJIM
par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu uzņēmumā
SIA „Balvu autotransports”;
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras
darbiniecei INTAI ROMKAI
par ilgstošu, pašaizliedzīgu,
profesionālu darbu sociālās
apdrošināšanas jomā un
sakarā ar dzīves 60 gadu
jubileju;
Laikraksta „Balvu Vaduguns”
darbiniecei INGRĪDAI
ZINKOVSKAI par ilggadēju un
profesionālu darbu aktuālu
jautājumu atspoguļošanā
laikrakstā un sakarā ar viņas
dzīves 60.Dzimšanas dienu un
40 gadu darba jubileju;
Latvijas Lauku konsultāciju
un Izglītības centra
Balvu Konsultāciju biroja
vecākajai speciālistei OLGAI
ZELČAI par ieguldīto darbu
lauksaimniecības nozares
attīstībā novadā.

Vīksnas pagasta iedzīvotājam,
SIA „DEG” īpašniekam

Balvu novada ģimeņu sporta diena
27. augustā Balvu pilsētas stadionā

10:00-10:50 Ģimeņu komandu reģistrācija
11:00 Ģimeņu gājiens un komandu pieteikšana
11:10 Pasākuma atklāšana
11:20-15:00 sacensību norise
15:00-15:15 rezultātu apkopošana
15:30 Komandu apbalvošana
Loterijas un individuālie pārsteigumi pasākuma laikā!
Pasākuma laikā darbosies bufete!

“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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Dome lēma

4. augusta
Domes sēde
Sēdi vadīja Andris Kazinovskis,
domes priekšsēdētājs

Par papildus finansējumu
Deputāti lēma par papildus finansējuma nodrošināšanu
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
līdzfinansētā projekta „Ceļa
“Dukuļeva - Cērpene” rekonstrukcija” īstenošanai. Noteica,
ka Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
līdzfinansētā projekta „Ceļa
“Dukuļeva - Cērpene” rekonstrukcija” kopējās izmaksas
palielināt par 40124,51 latiem.
Projekta „Ceļa “Dukuļeva
- Cērpene” rekonstrukcija”
kopējās izmaksas ir 337250,08
lati, tiks nodrošināts projekta
papildus izdevumu finansējumu
40124,51 lats no Balvu novada pašvaldības 2011.gada
aizņēmuma līdzekļiem.
Par iestāšanos
„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācijā”
Sēdē lēma par iestāšanos
Balvu novada pašvaldības
dalību sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību
„Ziemeļvidzemes

atkritumu
apsaimniekošanas
organizācijā”.

Par amatu izmaiņām
Deputāti lēma par Balvu
novada pašvaldības policijas priekšnieku iecelt Ēriku
Ločmeli, atbrīvoja no amata
Balvu Valsts ģimnāzijas direktoru Viktoru Šļuncevu, par Balvu Valsts ģimnāzijas direktori
apstiprināja Inesi Paideri.
Par
derīgo
izrakteņu
ieguves atļauju
Sēdē lēma izsniegt Vladimiram Mālijam bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju
uz laiku līdz 2017. gada 16. oktobrim Smilts atradnei „Upeslīči”,
kas atrodas Bērzkalnes pagastā,
Balvu novadā. Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskajai
pārvaldei jāizstrādā zemes dzīļu
izmantošanas nosacījumi.

11. augusta
Domes sēde
Sēdi vadīja Ināra Ņikuļina,
priekšsēdētāja vietniece

Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par sociālā
pakalpojuma
apmaksu
„Pansionātā
„Balvi”,
par
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā
pakalpojuma apmaksu, par
izrakstīšanu no ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijas „Pansionāta
„Balvi””,
par
sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā. Sēdē nolēma piešķirt
finansējumu izdevumu segšanai
par
ārstēšanos
stacionārā,
atbalstīja
līdzfinansējumu

integrējošai nometnei “Lidojums” maznodrošinātiem un
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Deputāti nobalsoja par pabalstu
trūcīgo ģimeņu bērniem mācību
līdzekļu iegādei, kopā 400
bērniem Balvu novadā.

Izmaiņas dokumentos
Sēdē lēma par grozījumiem
Balvu novada muzeja nolikumā,
par grozījumiem Balvu novada
domes 2009.gada 22.oktobra
lēmumā „Par pedagogu atlases nolikumu”, par izmaiņām
Balvu novada pašvaldības
interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisijā.
Nekustamo īpašumu
lietas
Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
„Esmeralda”
Kubulu pagastā, nekustamajam
īpašumam „Irbītes 1” Vīksnas
pagastā, lēma par būvniecības
ieceres Balvos, Tirgus ielā 7
publisko apspriešanu, par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomu, par zemes vienības
nomu, par nekustamā īpašuma
„Ceļinieki” Lazdulejas pagastā,
„Raita” Bērzpils pagastā, par
nekustamā īpašuma „Trapi”
Kubulu pagastā, par nekustamā
īpašuma „Mežlejas” Krišjāņu
pagastā, sadali, par telpu grupu
izslēgšanu no adrešu reģistra
un adrešu piešķiršanu, par valstij piekrītošo zemes vienību
Balvu pilsētā, par nedzīvojamo
telpu nomas līguma slēgšanu
Partizānu ielā 14 Balvos.
Atbalsts projektiem
Sēdē lēma par aizņēmumu
Eiropas
Savienības
Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda
lauku
attīstībai
pasākumu
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta
„Ceļa “Dukuļeva - Cērpene”
rekonstrukcija”, projekta „Ceļa
Balvu robeža - Verpuļeva rekonstrukcija”, projekta „Tilžas pagasta Tautas nama rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana”,
projekta „Vectilžas pagasta
sporta un atpūtas centra rekonstrukcija”, projekta „Balvu
pamatskolas jauniešu kluba
„Erudīts” attīstība”, projekta
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma
informācijas
tehnoloģiju
un programmu iegāde un
uzstādīšana,
sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai novada
jauniešiem”, projekta „Kubulu pagasta ielu apgaismojuma rekonstrukcija”, projekta
„Bērzkalnes pagasta saieta
nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana”, projekta
„Tilžas
internātpamatskolas
katlu mājas rekonstrukcija”,
projekta „Bērnu rotaļu un sporta
laukuma rekonstrukcija”, projekta „Bērzpils vidusskolas
skolēni dejo Ziemeļlatgales
tautu tērpos”, projekta „Balvu novada tradicionālo tautas tērpu daļu darināšanas
un
rotāšanas
paņēmienu
pētniecība, izgatavošana un
popularizēšana”, projekta „Sporta laukuma labiekārtošana”
realizēšanai.

Par nekustamā īpašuma
izsoli
Deputāti
apstiprināja
nekustamā īpašuma „Mežupe”
Lazdulejas pagasts, Balvu
novads, kustamās mantas izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju SIA „TAKO SD”,
kurš iegādājās augstāk minētā

nekustamā īpašumā kustamo
mantu (cirsmu) par izsolē
nosolīto augstāko cenu 22 500,lati.

Par īpašumu
atsavināšanu un izsoli
Deputāti pieņēma lēmumu
par nekustamā īpašuma Ķiršu
iela 9, Ķiršu iela 9A, Pelnupes
iela 10A Balvos, atsavināšanu
un
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu.
Par parādsaistību dzēšanu
Sēdē lēma dzēst biedrības
„Balvu teritoriālās invalīdu
biedrība”, parādu Ls 309.12
apmērā par nedzīvojamo telpu
īri Daugavpils ielā 73 a, Balvos,
kas izveidojies par laika periodu
no 2010. gada 1. janvāra līdz
2010. gada 31. augustam pamatojoties uz 2010. gada 4. janvārī
starp Balvu novada pašvaldības
Sociālo pārvaldi un Balvu
teritoriālo invalīdu biedrību
noslēgto nomas līgumu.

Atbalsts izglītības
projektiem
Deputāti pieņēma pozitīvu
lēmumu par dalību izglītības
inovāciju projektu konkursā
un
priekšfinansējuma
nodrošināšanu
projektiem
„Radošo
darbu
konkurss
Bērzpils vidusskolā eksaktajos mācību priekšmetos „Grūto
apgūsti radoši, tā ir vieglāk un
interesantāk!””, „Radošās dienas Balvu Valsts ģimnāzijā”,
„Bērnu nometne „Raibās dienas””.

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

Laiks izmantot savas iemaņas un spējas
Saruna ar Balvu Valsts ģimnāzija direktori Inesi Paideri

Viestura Reķa foto

- Iepazīstiniet, lūdzu, ar
sevi!
- Esmu māmiņa savai 11
gadus vecajai meitiņai, optimiste
un cilvēks, kas mīl savu dzimto
novadu. Dzimusi Balvu novadā,
beigusi Balvu Amatniecības
vidusskolu, divreiz absolvējusi
Daugavpils Universitāti, iegūstot
Humanitāro zinātņu bakalaura
grādu Angļu filoloģijā un angļu
valodas skolotājas kvalifikāciju,
kā arī profesionālā maģistra grādu
sabiedrības pārvaldē un iestāžu
vadītāja kvalifikāciju. Esmu
daudz bijusi ārzemēs, tomēr
palieku pie pārliecības, ka savas
zināšanas realizēt vēlos vienīgi
dzimtajā pilsētā – Balvos!
- Kāpēc nolēmāt pieteikties
konkursam uz šo amatu?
- Mana īsā atbilde uz šo
jautājumu būtu: kad - ja ne tagad,
kur - ja ne savā dzimtajā pilsētā Balvos!
Manuprāt, cilvēkam sevi
jāizglīto visu mūžu, un kur vēl
to labāk izdarīt, ja ne skolā, kur
notiek nepārtraukta mainība!
Diplomi mūsdienās ir gandrīz
visiem, bet tas nenozīmē, ka
visi strādājam savās profesijās,

manuprāt, esmu atgriezusies
pie sfēras, kas man vistuvākā –
izglītības!
- Vai jums ir līdzīga darba
pieredze?
- Uzskatu, ka līdz šim ir uzkrāta
pietiekoša un daudzveidīga darba
pieredze ne tikai pedagoģiskā
darbā,
bet
arī
pieredze
mūžizglītības sektorā, svešvalodu
nometņu un kursu organizēšana
un vadīšanā, projektu izstrādes un
vadības pieredze Balvu pilsētas
pašvaldībā, darbs Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē, kas
radīja manī pārliecību par to, ka
ir laiks izmantot savas iemaņas un
spējas kandidējot uz Balvu Valsts
ģimnāzijas vadītājas amatu. To
- par iemaņu un spēju iespējami
kvalitatīvāku izmantošanu rosinu un arī turpmāk ieteikšu
saviem kolēģiem un audzēkņiem.
Uzskatu, ka mācīties vajag
patstāvīgi. Skola dod tikai
atslēgu uz izglītību, visa dzīve
ir ārpusskolas izglītība, ko esmu
praktizējusi arī attiecībā uz sevi,
nesen
iegūstot
profesionālā
maģistra
grādu
sabiedrības
pārvaldē un iestāžu vadītāja
kvalifikāciju.
Šīs
zināšanas

devušas man teorētiskas zināšanas
BVĢ vadīšanai, bet praksi var
iegūt tikai un vienīgi caur praksi.
- Kādi uzdevumi jūs sagaida
jaunajā darbā, kā domājat tos
īstenot?
- Pašreiz nodarbojos ar
kadru atbilstības izvērtēšanu un
analīzi, ar mērķi uzlabot skolas
mikroklimatu, kas būtiski ietekmē
gan bērnu pašsajūtu skolas vidē,
gan mācību rezultātus. Protams,
vissvarīgākais ir Valsts ģimnāzijas
statusa saglabāšana, jau esošo
izglītības programmu un iesākto
darbības virzienu īstenošana un
attīstība, kā arī vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena izglītības programmas
ar padziļinātu angļu valodas
apmācības ieviešana! Jādara
viss iespējamais, lai skola
nostiprinātos kvalitatīvi, lai mēs
dotu iespēju jauniešiem iegūt ļoti
labu izglītību. Pārrunu rezultātā
esmu nonākusi pie secinājuma,
ka man noteikti būs zinoši un
uz inovācijām tendēti vietnieki,
ar kuriem strādājot komandā,
rezultāti noteikti neizpaliks!
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Rīdzinieki augstu novērtē
sociālo darbu mūsu novadā

Rīgas
pilsētas
Domes
labklājības departamenta sociālo
dienestu pārstāvji apmeklēja
mūsu novadu, lai iepazītu sociālā
darbu organizēšanas un vadīšanas
pieredzi.

sociālos dzīvokļus, krīzes istabu.
Viņus patīkami pārsteidza mūsu
pilsētā radītā iespēja saņemt
sociālo palīdzību Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļā.
Pēc sociālā dienesta ēku

savu kolēģu darbu un iespējas.
Ar pansionātu iepazīstināja tā
direktora vietniece juridiskajos
un sociālajos jautājumos Jana
Komane.
Rīdziniekus Balvu pilsētā

3.

Skaisti zirgi un lieliski
braucēji Tilžā
Balvu novada Tilžas pagasta
“Kapulejās’’ 13. augustā jau trešo
gadu pēc kārtas notika Latvijas
Jātnieku federācijas kausa izcīņas
III posma sacensības pajūgu
braukšanā, kuras organizēja

biedrība “Sudraba pakavi”, z.s.
“Vāliņi’’ sadarbībā ar LJF.
Sacensībās piedalījās 15
ekipāžas no Latvijas un Igaunijas,
kā arī viens Vācijas pilsonis.

Poniju klasē uzvarēja Dzintra Blūma ar divjūgu Mikijs/Karolina no
Liepājas

Ināra Ņikuļina un Anita Petrova aicina iepazīt sociālo dienestu

Viesus sagaidīja un ar
paveikto iepazīstināja Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece
Ināra
Ņikuļina.
Vispirms viesi apmeklēja sociālo
dienestu. Tā vadītāja Anita
Petrova nelielā prezentācijā
sniedza ieskatu par sociālā
dienesta struktūru, iespējamiem
pakalpojumiem, par sociālās
palīdzības
nepieciešamības
izmaiņām gadu garumā un
pakalpojumu veidu attīstības
tendencēm. Viņa arī pastāstīja,
kā un kādus pakalpojumus var
saņemt Balvos, kāda ir sociālā
dienesta pieejamība laukos. Par
galveno stūrakmeni savā darbā
vadītāja uzskata speciālistus –
Lolitu Laicāni, Ilonu Džiguri,
Annu Laizāni, Līviju Voroņinu,
Marutu Prancāni un citus.
Visiem
sociālajiem
darbiniekiem
ir
atbilstoša
izglītība. Daudziem no viņiem
– liela pieredze. Bet vēl lielākas
cerības vadītāja liek uz jaunajiem
speciālistiem, kas ir ar iniciatīvu
un darba sparu apveltīti.
Viesi apskatīja Dienas centru,
novērtējot tā piedāvātos frizieru,
šuvējas un citus pakalpojumus.
Rīdzinieki apskatīja patversmi,

Raiņa ielā 52 un Daugavpils ielā
73A apmeklējuma viesi devās
uz Liepu ielu 52, kur apskatīja
sociālo māju, sarunājās ar tās

un sociālos objektos redzētais
patīkami
pārsteidza.
Rīgas
sociālās
aprūpes
centra
„Mežciems” direktors Ainārs

Sacensību saimnieki Larisa Klitončika un Andrejs Klitončiks ar
zirgu Sidrabs palika septītie

Jaunzirgu klasē 1. vietu ieguva Anda Pavlovska, palīgs Zane
Pavlovska ar zirgu Kristāls B no Mārupes

Jana Komane rāda viesiem Balvu pansionātu

iemītniekiem. Viņus patīkami
pārsteidza ne tikai ēkas sakoptība,
bet arī lieliskā kārtība, kādā
sociālie dzīvokļi tiek uzturēti.
Tālāk ceļš veda uz pansionātu
„Balvi”, kur labklājības iestāžu
darbinieki profesionāli izvērtēja

Judeiks dienas beigās atzina, ka
pieredzes apmaiņas brauciena
laikā viņa priekšstats mainījies
par 180 grādiem un viņš varot
piekrist spārnotajam teicienam,
ka Balvu pilsēta esot mazā
Ventspils.

Zirgu konkurencē 1. vietu izcīnīja Dace Stūre, palīgs Nellija Upīte
ar zirgu Hippija no Kocēniem

Emocionāli skaists bija ratiņdejotāju priekšnesums

Ilonas Vītolas teksts un foto

Alita un Andis Meijeri no Alūksnes izcīnīja 2. vietu jaunzirgu
sacensībās, braucot loka aizjūgā
Kristīnes Uzulas foto
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Savai ceļa zvaigznei Pasākums ‘’Dziesma Bērzpilij’’

Trīspadsmit
Briežuciema
pagasta jaunieši kopā ar
vecākiem, radiem un draugiem
svinēja Jaunības svētkus.
Jau bērniņiem piedzimstot
Dieviņš katram pie debesīs
iededz savu laimes un ceļa
zvaigzni un nosauc to dzimušā
bērniņa vārdā. Tā pirms 18
gadiem pie debesīm parādījās 13
jaunas un spožas zvaigznītes –
Alīna, Agnese, Santa, Iluta, Aivis,
Artis, Arnis, Jēkabs, Igors, Ēriks,
Gatis, Nauris, Raitis. Zvaigznēm
tika nolemts sargāt šos bērnus un
vadīt ‘’no tēva sliekšņa un mātes
pavarda guns līdz augstākam
kalnam un tālāk....’’
Pasākuma vadītāji Renāte,
Valērijs, Evija un Kaspars katram
jaunietim vēlēja sekot savai ceļa

zvaigznei, būt saskaņā ar sevi,
sapņot un sapņus piepildīt.
Pateicības vārdus un ziedus
saņēma mīļākie cilvēki – vecāki.
Kad ar vēju matos un saules
zaķīšiem skropstās staigā jaunība,
noder arī nopietni vēlējumi,
tāpēc līdz ar dāvanām un ziediem
jaunieši saņēma dzīves ceļam līdzi
arī mūsu novadnieka pedagoģijas
zinātņu doktora Jura Stabiņa
izteiktos vēlējumus veiksmīgai
dzīvei.
Pēc pasākuma jaunieši
kopā ar vecākiem un ciemiņiem
palaida gaisā krāsainas laternas,
kā sveicienu katrs savai ceļa
zvaigznei, ticībai, ka laimes
un veiksmes zvaigznes mūsu
jauniešus neatstās arī turpmākajos
dzīves ceļos.

Pasākums ‘’Dziesma Bērzpilij’’ šogad notiek jau 14 reizi.
Koncertā izskanēja 21 dziesma.
Pavisam piedalījās 74 dalībnieki.
Koncertu vadīja Aija Eriņa no
dziedošās Eriņu ģimenes. Priekšnesumus vērtēja gan skatītāji, gan

žūrija: 50 pret 50. Žūrijā dziesmas
vērtēja - Māra Kokina- Rēzeknes
valsts poļu ģimnāzijas mūzikas
skolotāja, diriģente un vokālo
ansambļu vadītāja, Aija BogdaneJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas studente.
Pirmo vietu kopvērtējumā

ieguva vokālā grupa no Rugāju
novada Skujetniekiem ‘’ Fantastiskais četrinieks’’ ar G. Rača, A.
Palkeviča dziesmu- ‘’Uz četrām
pusēm’’;
Otrā vieta - Beļausku karaliskajam korim. Viņi dziedāja
popūriju ar nosaukumu ‘’Sadzie-

Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājs Ādolfs Sergevičs un Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis
Inetas Ikstenas foto

dāšanās beļauskiešu gaumē’’. Jāteic, viņiem bij viens no šoviskākajiem numuriem.
Trešo vietu dalīja Inga Kaļva
(Balvu novads) ar G. Rača E. Zaganovs, M. Miļevskis dziesmu“Tu esi mana mīlestība’’ un Edgars Ākuls (Balvu novads) ar J.
Ķirsona dziesmu “Ir tādas lietas’’.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
dziedātājam Andrim Vilciņam
pasniedza īpašo balvu - priekšēdētāja balvu, kas šogad tiek iedibināta pirmo gadu. Andris Vilciņš dziedāja savu jaunības dienu
dziesmu “Maija naktis”.
A. Kriviša
Īpašās, Balvu novada domes
priekšsēdētāja balvas ieguvējs
- Andris Vilciņš
Zitas Mežales teksts un foto

Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko
un e-pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai Tirgus ielā
7, Balvos
Pasūtītājs: Balvu novada
pašvaldība Bērzpils ielā 1a
Balvi, Balvu novads
LV- 4501
Reģ.Nr.90009115622

Inetas Ikstenas foto

Piedalās Pitalovas pilsētas svētkos

Objekts: Balvu novada
pašvaldības Centrālā
bibliotēka Tirgus ielā 7
Balvi Balvu novads
LV- 4501

Pamatojoties uz Balvu novada domes 2011.gada 9.jūlija lēmumu
Nr.12&36 par skiču projekta izstrādi „Balvu Centrālās bibliotēkas
paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitatīvai
nodrošināšanai Tirgus ielā 7, Balvos”.
Ar būvniecības ieceres projektu iespēja iepazīties www.balvi.lv,
Balvu centrālajā bibliotēkā (Tirgus ielā 7, Balvos) un Balvu novada
pašvaldībā (Bērzpils ielā 1a, Balvos).
Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Balvu novada pašvaldības
Būvvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos vai elektroniski
anita.
avotina@balvi.lv no 2011. gada 11. augusta līdz 8. septembrim.
Jūsu sniegtā informācija tiks apkopota un izmantota tikai šī projekta
ietvaros.
Projekta galvenais mērķis uzlabot bibliotēkas apkalpošanas
kvalitāti, izveidojot jaunas abonementa, lasītavas un interneta telpas
pieaugušajiem un bērniem jaunajā piebūves daļā. Apmeklētājiem
pieejamā daļa veidota kā vienotas, plašas, gaišas telpas katrā stāvā,
kur iespējams gan izvēlēties grāmatas, gan apsēsties pie atsevišķiem
galdiņiem, lai lasītu, gan piekļuve pie informācijas internetā.
Esošās bibliotēkas un jaunās piebūves savienojošā daļa
arī paredzēta divos stāvos un tiks izmantota periodikas
lasītavas pirmajā stāvā un ekspozīcijas zāle otrajā stāvā.
Bibliotēkas visām apmeklētāju telpām abos stāvos tiks nodrošināta
atbilstība vides pieejamības prasībām.

Balvu novada pašvaldības delegācija, ko vadīja pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, piedalījās
Pitalovas pilsētas svētkos. Svinīgajā pasākumā pitaloviešus sveica Ruta Cibule, Ivans Baranovs un
Inta Kaļva (attēlā). Bija arī tikšanās ar Pitalovas administrāciju, lai pārrunātu pašreizējo un turpmāko
sadarbību.
Sandras Ločmeles foto
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Dzīvā bibliotēka Balvos Pāršķirstot lapas gadagrāmatā
Balvu pilsētas parkā Jauniešu dienas ietvaros notika Dzīvā
bibliotēka.
Pasākums tika organizēts projekta „Travelling Social Cusine”
ietvaros sadarbojoties jauniešu
biedrībai „Raibais kaķis”, „Daugavpils un Ilūkstes novada partnerībai „Kaimiņi” un Lietuvas
Nacionālajam institūtam „For social integration”.
Dzīvās bibliotēkas ideja ir

kas veica savu brīvprātīgo darbu
Rumānijā un Vācijā programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros, kristiete, Amerikāniete Latvijā, atturībnieks, māksliniece, žurnāliste,
subkultūras pārstāvji – breika dejotāji un radošs aktīvists pavisam
kopā 14 grāmatas. Lasītājiem bija
piedāvāts plašs klāsts dažādu grāmatu un šā pasākuma ietvaros 30
dažāda vecuma cilvēki izmantoja
Dzīvās bibliotēkas iespējas un

- Lūk, šeit ir skolas gadagrāmata, kurā visa mācību gada garumā
apkopoju visu svarīgāko, kas noticis skolas dzīvē, - atverot failu
datora ekrānā, stāsta Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne.

nā. Ja no 59 skolām varam iegūt
5.vietu metodikas izstādē-konkursā, tad es to uzskatu par labu
rādītāju. Šajos konkursos vienmēr
paņemam priekš sevis labāko no
visas Latvijas skolu metodikas.

E.Teilānes grafikas darbu personālizstādes atklāšana Balvu
novada muzejā

rast iespēju tikties cilvēkiem,
kuri ikdienā nesatiekas, un veidot
dialogu, kura ietvaros tiek lauzti
aizspriedumi un stereotipi. Pirmo
reizi dzīvā bibliotēka notika Dā-

nijā 2000.gadā, lai nenotiktu vardarbība starp mūzikas festivāla
apmeklētājiem. 11.gadu laikā šo
metodi izmanto vairāk nekā 50
pasaules valstīs. Dzīvajā bibliotēkā ir divas puses grāmata un lasītājs un abas puses ir dzīvi cilvēki.
Jauniešu dienas apmeklētājiem bija iespēja lasīt dažādas dzīvās grāmatas, kuru virsraksti bija
sekojoši – brīvprātīgās no Polijas
un Francijas, bijušie brīvprātīgie,

iepazinās ar dažādām grāmatām.
Dzīvās bibliotēkas pasākuma
moto bija „Sper soli” un kā pirmais lasītājs, kas spēra soli, lai
iepazītos ar grāmatu kristietis bija

Andra Kaļiņina foto

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva.
Pasākuma laikā bija pozitīvas
atsauksmes no lasītājiem, kaut
arī daudzi no lasītājiem atzinās,
ka nebija viegli lauz sevī barjeru
un uzsākt dialogu ar nepazīstamu cilvēku. Kā arī grāmatas bija
apmierinātas par kuplo lasītāju
skaitu un par paveikto brīvprātīgo
darbu.

Balvu pedagogiem
augsti novērtējumi

Pedagogu
profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas
valsts komisija ir pieņēmusi
lēmumu piešķirt 5. kvalitātes
pakāpi Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures
skolotājai
Irēnai
Šaicānei un Balvu mūzikas skolas
direktoram Egonam Salmanim.
5. kvalitātes pakāpe ir
augstākā pakāpe, kura tiek
piešķirta, ja pedagoģiskā procesa
kvalitatīvā
organizēšanā
un
vadīšanā pedagogs darbojas
radoši gan standarta, gan it
īpaši
nestandarta
situācijas,
balstoties
uz
profesionālo
pieredzi
un
sistemātisku
zināšanu
papildināšanu;
pedagogs valsts līmenī aktīvi
iesaistās izglītības politikas un
stratēģijas veidošanā, izglītības
sistēmas darbības nodrošināšanā,

savu pieredzi mērķtiecīgi un
metodiski nododot to citiem.
Pamatojoties
uz
Ministru
kabineta
noteikumu
„Noteikumi
par
darbības
programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.2.2.5.2.apakšaktivitāti
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” 15.
punktu, pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas
mērķis ir veicināt ikkatra
pedagoga patstāvīgu profesionālo
kompetenču
pilnveidi
un
profesionālās karjeras izaugsmes
iespējas, palielinot pedagoga
atbildību
par
mācību
un
audzināšanas darba rezultātiem
un periodiski novērtējot pedagoga
profesionālās darbības kvalitāti.

- Tā ir sava veida hronika par paveikto. Šajā mācību gadā svinējām skolas 17 gadu jubileju. Ir iespēja atskatīties un izvērtēt skolas
attīstību un virzību. Priecājos, ka
joprojām katru gadu ir daudz mācīties gribētāju mūsu skolā - tas ir
vislabākais rādītājs. Šogad skolu
apmeklēs 138 audzēkņi.
- Kā ar finansējumu? Ne reizi
vien valsts mērogā ir izskanējušas runas, ka jāsamazina valsts
dotācijas mākslas un mūzikas
skolām.
- Jau vairākus gadus nemitīgi
notiek izmaiņas profesionālās ievirzes skolās, jo tur, kur beidzas
nauda - sākas reformas. Šobrīd
mākslas skolas Latvijā mēģina izdzīvot šajos mainīgajos apstākļos
un sadarbojoties ar dibinātājiem
saglabāt izglītības kvalitāti un
skolu misiju vispār Latvijas kultūrvidē. Svarīgi ir daudzi kritēriji
un protams arī pašvaldības interese nodrošināt mācību kvalitāti
un iespējas sava novada bērniem
un jauniešiem. Skolas darbību
nodrošina trīs finansējuma avotivalsts mērķdotācija, pašvaldības
atbalsts, mācību maksas. Šobrīd
notiek virzība uz pašvaldības
lielāku iesaistīšanos skolu darbībā. Balvu Novada pašvaldība ir
vienmēr izpratusi kultūrizglītības
iestāžu lomu jaunās paaudzes izglītošanā un nemainīgi savu iespēju robežās atbalstījusi Balvu
Mākslas skolu.
- Kas palīdz skolai nodrošināt
kvalitāti?
- Skolas pedagogi nemitīgi
papildināja savas zināšanas apmeklējot kursus, seminārus par
animāciju, gleznošanas metodiku, digitālajām iespējām. Viss
skolotāju kolektīvs iesaistījās
projektā un veica sava darba kvalitātes izvērtēšanu. Rezultātā no
5 skolas pedagogiem trīs ieguva
3 kategoriju un divi ceturto. Diviem pedagogiem būs arī mentoru apliecības. Joprojām visi pedagogi arī paši radoši darbojas. Gan
man pašai, gan skolotājai Olgai
Rečei bija darbu personālizstādes Balvu novada muzejā. Anita
Putniņa aktīvi piedalījās priekšmeta Mākslas valodas pamati
vadlīniju izstrādē valsts mērogā.
Kvalitāti palīdz nodrošināt arī dalība valsts konkursos, šogad tādi
bija divi- zīmēšanā un gleznoša-

veidošanai. Mācību procesu bagātina muzejstundas. Šogad ieguvām izpratni par grafiti mākslu.
Skolai ir arī mājas lapa www.balviart.webs.com
- Kā jūtaties jaunajā mājvietā
Teātra ielā 2?
- Ļoti labi, esam tuvu pamatskolai, mūzikas skolai, autoostai,
arī Balvu novada muzejs ir pāris
minūšu attālumā. Divus gadus atbilstoši savām finansu iespējām
esam vairāk strādājuši pie iekštelpu sakārtošanas, šovasar sakopām parketa un koka grīdu segumus 3 telpās, vienu mācību telpu
paplašinājām apvienojot divas
mazas. Nākamajā gadā nopietni
jāpievēršas skolas apkārtnes sakopšanai.
- Kāds ir jūsu moto darbam?
- Laba skola ir daudzu cilvēku
kopdarbs. Tikai kopīgi strādājot,
iesaistoties un atbildot par savu

Viktorija Gavrilova pie sava noslēguma darba

Kvalitātes uzturēšanai palīdz arī
Starptautiskais konkurss, kuru
sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un NVO „SAVI” rīkojam
jau otro reizi. Konkursam tika
iesūtīti 1206 darbi no Latvijas,
Krievijas, Itālijas, Polijas un Ķīnas. Šobrīd konkursa darbu izstāde ir Krievijā, pilsētā Pečori.
Mācību procesu daudzveidīgāku
padara arī radošās darbnīcas divas
reizes mācību gadā un mācību
ekskursijas.
- Kādi jaunumi ir ienākuši
skolā?
- Ir uzsākta datorgrafikas apguve, to plašāk izvērst šobrīd gan
neļauj datoru trūkums. Nepieciešama datorklase. Esošie 4 datori
tiek ekspluatēti arī animācijas

darba daļu mēs varam cerēt uz
gala iznākumu ar pievienoto vērtību.

Lūdzam ziedot
Mākslas skolai:

- auduma atgriezumus, audumus;
- dažādas formas senlaicīgus
traukus, krūzes, vāzes u.c.
- dažādus materiālus radošai
pielietošanai;
- avīzes, papīru;
- dzijas;
- flīzes, tapešu atlikumus...
- visu, ko var sagriezt, pielīmēt un apkrāsot...;
- finansiālu atbalstu.

Starptautiskā konkursa „Dažādā pasaule” darbu izstādes „Zvēriņi
manā zemē” atklāšana Krievijā, Pečoru rajona bibliotēkā 2011.
gada 13. augustā. No labās: Pečoru pilsētas administrācijas jaunatnes
un sociālās sfēras attīstības nodaļas vadītāja Jeļena Mokrikovskaja;
Pečoru rajona bibliotēkas vadītāja Vera Šuvalova; Balvu Mākslas
skolas skolotāja Olga Reče, direktore Elita Teilāne un PleskavasPečoru Dievmātes aizmigšanas klostera priesteris- igumens Marks
kopā ar audzēkņiem.
Materiālu sagatavoja Ilona Vītola
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GAIDĀM 12. KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLĀ BALVOS!
27.un 28.augustā Balvu muižā
jau divpadsmito reizi norisināsies
Balvu kamermūzikas festivāls.
Festivāla organizatori jau trešo
gadu sadarbojas ar Liepājas Simfonisko orķestri (LSO) un tā mūziķiem. Arī šogad Balvos skanēs
aizraujošas koncertprogrammas
gan LSO labāko kameransambļu,
gan arī Liepājas Simfoniskā orķestra un solistu izpildījumā.
Festivāls solās būt visai aizraujošs un interesants – bez kamermūzikas skanēs arī džezs un
simfoniskā mūzika, būs sarunas
ar mūzikas pasaules pārstāvjiem,
pastaigas pa skaisto Balvu muižas
parku, garšīgi ēdieni un dzērieni,
braucieni ar plostu un dejas.
27.augustā plkst.14:00 Balvu
muižas dārzā vēl pirms festivāla
atklāšanas koncerta notiks muzikāla saruna, kur apmeklētājiem būs lieliska iespēja tikties ar
spilgtiem Latvijas mūzikas dzīves
pārstāvjiem, kas katrs darbojas
mazliet citādā lauciņā. Muzikālo
sarunu ar burvīgo dziedātāju Amber, Liepājas Simfoniskā orķestra
fagotu grupas koncertmeistaru un
Latvijā ļoti ievērojamu muzikālo
personību Dzintaru Jurgelaiti un
ilggadējo Balvu mūzikas skolas
vadītāju, kā arī viena no labākajiem Latvijas jauniešu pūtējorķestra vadītājiem Egonu Salmani.
Ceļu uz skatuvi Amber sāka
bez jebkādas muzikālās izglītības
ar dalību konkursā uz vietu Regnāra Vaivara projektā meiteņu
grupā Rimmel Rose, kur kopā ar
Ladybird un Lily viņa tika izraudzīta grupas sastāvam. Par Amber
skatuves krusttēvu tiek saukts
Jānis Stībelis. Savulaik gan pie
viņa, gan Marijas Naumovas
Amber ir bijusi fona dziedātāja.
Piedalījusies muzikālās izrādēs
Cabaret, Allez! un Viva la Bomba, arī projektā Dīvu nakts un
Liepājas teātra izrādē Agrā rūsa.
Dziedājusi Denisa Paškēviča projektā The Spirit Shadows. Balvu
kamermūzikas festivālā dziedātāja sniegs koncertu kopā ar metāla pūšamo instrumentu ansambli
Amber Sound Brass.
Muzikālajā sarunā par un ap
mūziku festivāla organizatori aicina iesaistīties arī publiku – uzdot jautājumus, uzzināt sev interesējošas lietas.

Uzreiz pēc sarunas ar mūziķiem plkst.16:00 burvīgajā
Balvu muižas koncertzālē, no kuras logiem paveras skaists skats
uz Balvu ezeru, atskanēs Balvu
kamermūzikas festivāla atklāšanas koncerts. Koncertu atklās
LSO stīgu kvarteta B.E.E.R. mūziķi, kuri šoreiz muzicēs trijatā,
izpildot brīnišķīgus stīgu trio
skaņdarbus. Programmā skanēs
gan Franča Šūberta, gan Žana
Fransē stīgu trio, kā arī Ludviga
van Bēthovena neierasti humora pilnais duets ar brillēm. Stīgu
kvartets B.E.E.R. Balvu kamermūzikas festivāla publikai jau ir
pazīstams no pagājušā gada, kad
publika ar lielu sajūsmu uzņēma
Šostakoviča kvintetu, ko kvartets
izpildīja kopā ar vienu no Latvijas
labākajām pianistēm – Elīnu Bērtiņu. Varam atgādināt, ka stīgu
kvartets B.E.E.R. ir četru kolēģu
un draugu savienība mūzikā, kas
neierasti saticīgi un radoši kopā
muzicē kopš 2010.gada. Kvarteta
sastāvu veido vijolnieces Elgita
Polloka un Baiba Lasmane, altists
Raimonds Golubkovs un viens
no Latvijas labākajiem čellistiem
Ēriks Kiršfelds. Stīgu kvarteta
žanra neierobežotās iespējas aicinājušas kvarteta dalībniekus meklēt plaša spektra izaicinājumus
gan sev, gan klausītājam. Mīlot
tradīciju bagātību, kā arī atklājot eksperimentālu, neikdienišķu piedzīvojumu skaņu pasaulē,
ansambļa mūziķu individualitāte
un dažādība apvienojas saskanīgā darbā gan ar pasaules dižgaru
mantojumu, gan arī ar mūsdienu
tuvu un tālu komponistu skaņdarbiem.
Koncerta otrajā daļā klausītāju uzmanībai tiks stādīts priekšā
lieliskais LSO koka pūšamo instrumentu kvintets Amber Sound
Quintet. Arī kvintets ir izveidojies
2010.gada sākumā. Tajā kopīgi
muzicē pieci LSO mūziķi – flautists Reinis Lapa, obojists Mārtiņš
Zālīte, klarnetists Kārlis Catlaks,
mežradznieks Ingus Novicāns un
fagotists Artis Zēns. Tieši šāds
piecu pūšaminstrumentu apvienojums vienā ansamblī (līdzīgi kā
stīgu kvartets) ir vēsturiski nostabilizējies sastāvs, kuram nu jau
vairāku gadsimtu garumā daudzi
komponisti uzticējuši savas mu-

LSO Metāla pūšamo instrumentu ansamblis “Amber Sound Brass”

zikālās domas izklāstu. Kvinteta
burvība slēpjas tembru un krāsu
bagātībā, ko sniedz instrumentu
atšķirīgie skanējumi un dažādās
saskaņas. Šie iemesli un arī vēlme izbaudīt kamermuzicēšanas
prieku ir Amber Sound Quintet
darbības pamatā. Kvinteta dalībnieki uzsver, ka ansamblis rodas
ne tikai spēlējot. Pēkšņas idejas
un kaislīgas diskusijas par interpretāciju ir Amber Sound Quintet
mēģinājumu procesa ikdiena, un
tieši tas mūziķus tik ļoti saista.
Kvinteta izpildījumā koncertā skanēs franču mūzika – Žaka
Ibēra amizantie Trīs īsie skaņdarbi pūšaminstrumentu kvintetam
un Fransisa Pulenka romantiski
neoklasicistiskais Sekstets pūšaminstrumentu kvintetam un
klavierēm, kurš ir ļoti pazīstams
un daudz spēlēts skaņdarbs un
uzskatāms par šī žanra klasisku
vērtību. Pie klavierēm sēdīsies
talantīgā jaunās paaudzes pianiste
Ieva Kļaviņa.
27.augusta
vakarā
plkst.20:00 Balvu muižas koncertzālē atskanēs džeza skaņas.
Koncertu Sweet love sniegs Balvu
kamermūzikas festivāla publikas
jau iemīļotais ansamblis Amber
Sound Brass šoreiz kopā ar burvīgās balss īpašnieci Amber.
Atgādināsim, ka Amber Sound
Brass ir LSO metāla pūšamo instrumentu ansamblis, kas jau ir
guvis plašu Latvijas publikas atzinību. Tā dibinātājs ir talantīgais
bastrombonists Māris Zondaks,
kurš ir pulcējis kopā divpadsmit
LSO mūziķus – savas profesijas
entuziastus. Desmit metāla pūšamie instrumenti ansamblī papildināti ar sitamo instrumentu spēles
meistaru. Par savu diriģentu un
koncertu vadītāju ansamblis uzaicinājis Dzintaru Jurgelaiti, kurš
līdztekus rūpēm par ansambļa
skanējuma saliedētību saistoši
vada ansambļa koncertus, pārvērzdams tos ne tikai muzikālos,
bet arī izklaidējoši izglītojošos
notikumos.
Amber Sound Brass īpašā
atšķirības zīme ir augsti lādēts,
enerģētisks skanējums, savu instrumentu mīlestība un entuziasms
pret kopēji iesākto lietu. Jau ar
pirmajām koncertprogrammām
ansamblis pierādīja savu spēju

pastāvēt un ieņemt vēl samērā
tukšo vietu Latvijas metālpūšamo
instrumentu ansambļu nišā. Un
starp citu, trīs no ansambļa dalībniekiem – trompetists Viktors
Hrustaļovs, trombonists Artūts
Hrustaļovs un tubists Mārtiņš

izpildīs divi izcili mūziķi, kas
regulāri koncertē gan kā solisti,
gan kā kameransambļu dalībnieki
– LSO flautu grupas koncertmeistars Reinis Lapa un LSO oboju
grupas koncertmeistars Mārtiņš
Zālīte. Gadu simteņus mūzikas

Burvīgā soliste Amber

Leišavnieks ir Egona Salmaņa
audzēkņi.
Amber sound Brass un burvīgās dziedātājas Amber izpildījumā klausītāji dzirdēs Jēkaba Ozoliņa aranžijas tādiem slaveniem
darbiem kā Zigmāra Liepiņa Vēl
nav par vēlu un Ķiršu lietus, Luisa Armstronga What a Wonderful
World, Badija Džonsona Save
Your Love for me un Nīla Heftī
Cute, arī slaveno Leonarda Koena Hallelujah šoreiz trompetista
Oleksija Demčenko aranžējumā.
Vēl viens Amber Sound Brass
trompetists – Jānis Ivuškāns ir radījis aranžiju džeza skaņās pazīstamajai grupas Scorpions dziesmai Still Loving You. Skanēs arī
vairākas slavenas instrumentālās
kompozīcijas Dzintara Jurgelaiša
aranžējumā, tai skaitā arī Semija
Nestiko A Little Blues, please.
Festivāls noslēgsies 28.augusta pēcpusdienā plkst.15:00
ar īpaši šim festivālam sagatavotu
koncertprogrammu, kur klausītājiem būs iespēja izbaudīt Liepājas
Simfoniskā orķestra vareno skanējumu. Pie diriģenta pults stāsies Lielās Mūzikas balvas 2010
ieguvējs Atvars Lakstīgala.
Koncerts iesāksies ar Johana
Sebastjana Baha Trešo Brandenburgas koncertu, kas rakstīts 10
mūziķiem, būtībā lielam kameransamblim. LSO mākslinieki šo
koncertu gatavoja visu vasaru un
atskaņos bez diriģenta.
Koncertu turpinās Liepājas
Simfoniskais orķestris, atskaņojot
Volfganga Amadeja Mocarta Pirmo koncertu vijolei ar orķestri.
Skaisto vijoles solo izpildīs izcila vijolniece, LSO vijoļu grupas
koncertmeistare Līga Baltābola.
Otrajā
daļā
skanēs
V.A.Mocarta sāncenša Antonio
Saljēri Dubultkoncerts, kur solo

mīļotāji ir bijuši nodarbināti ar
mītu par to, ka Saljēri it kā aiz
skaudības ir nogalinājis Mocartu. Turpinot šo gadsimtu gaitā
neatrisināto mīklu, kas notika
starp abiem komponistiem, koncertprogramma ir apzināti izveidota tā, lai noliktu līdzās šo abu
ģeniālo komponistu skaņdarbus.
Klausītāji paši varēs izvērtēt, vai
tiešām Saljēri bija tik nožēlojams
komponists, lai izjustu greizsirdību pret Mocartu.
Koncerta izskaņā klausītāji
varēs baudīt skaisto Ludviga van
Bēthovena Ceturto simfoniju, ko
komponists savulaik (tāpat kā
savu Piekto simfoniju) radījis kādam vācu grāfam, kurš bijis liels
mūzikas mīļotājs.
Biļetes uz festivāla koncertiem ir nopērkamas Balvu muižā.

Papildus piedāvājums
12. KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLA laikā BALVOS!
27.08. no pulksten 19:00 un 28.08.
no pulksten 13:00
„PROMENĀDES”. Iespēja doties
pusstundas pastaigā pa Balvu muižas
kompleksu kopā ar gidi Irēnu Šaicāni. Tikšanās Balvu Muižas terasē.
27.08.no pulksten 18:00 un 28.08.
no pulksten 12:00
„AR „VILNĪTI” PA VILNĪŠIEM”.
Labvēlīgos laika apstākļos gidu pavadībā ir iespēja doties izbraucienā
ar plostu „Vilnītis” pa Balvu ezeru.
Ls 1,- personai.
27.08. pēc džeza mūzikas koncerta
no pulksten 21:30
„MUZIKĀLĀS VAKARIŅAS”.
Ja nelīs, uz terases būs iespēja ieturēt vakara maltīti, nogaršojot tādus
ēdienus kā aukstā Klēts zupa, zivs
Hilzenas gaumē, Abrenes akniņas,
„Traboletti” karbonādi, Muižas saldumiņš. Varēs baudīt mūziku un dejot, jo muzicēs brāļi Prancāni.

Materiālu sagatavoja Viktors
Hrustaļovs, Liepājas Simfoniskā
orķestra izpildproducents
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Man ar veselību viss kārtībā!
Šogad simtgadnieku pulks
mūsu novadā arvien palielinās.
Šomēnes to skaitu papildina Aleksandra Dimitrijeva,
Vīksnas pagasta iedzīvotāja.
Tieši jubilejā – 1. augustā –
pie sirmās gaviļnieces ieradās
viesi no novada pašvaldības –
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un Vīksnas
pagasta pārvaldes vadītāja Gunta
Raibekaze. A. Kazinovskis pasniedza jubilārei Domes apsveikumu un pašvaldības dāvanu
– 100 latus, ko saņem ikviens
100 gadu vecumu sasniegušais
novada iedzīvotājs. Pašvaldības
vadītājs sirsnīgi uzrunāja jubilāri
un vēlēja simtgadniecei labu
veselību. Pateicoties par laba
vēlējumiem, Aleksandra Dimitrijeva sacīja, ka labu veselību
viņa vēlot citiem, jo pašai ar to
viss vislabākajā kārtībā. Viņa arī
pastāstīja, ka visā savā garajā
mūžā nekad neesot bijusi pie
ārsta.
Tiešām apbrīnojami. Ne jau
velti sasniegta dzīves 100 gadu jubileja. Arī tagad jubilāre ir moža,
seko līdzi dzīves norisēm, ir lietas
kursā par notiekošo, piemēram,
kāda melleņu raža mežā, cik
tās maksā. Jautāju, vai viņa vēl
piedalās arī kādos mājas darbos.
Sirmgalve paskaidroja, ka tagad
gan nē, bet pirms pāris gadiem
vēl no rīta gatavojusi brokastis
mazbērniem un vadījusi tos uz
skolu. Viņa saka paldies vedeklai Valentīnai, tā viņu aprūpējot,
visu vajadzīgo klāt pienesot.
Nesen ciemos bijusi mazmeita
no Daugavpils, viesojoties arī citi
radinieki.Simtgadniece, kaut arī
ar grūtībām, bet vēl staigā. Pirms
neilga laika mazmeita aizvedusi
viņu uz pareizticīgo baznīcu
Vīksnā.
Zinātnieku atzinumus, ka
cilvēka mūža ilgumu nosakot
iedzimtība, respektīvi, gēni, un,
ka smags fizisks darbs drīzāk
paildzina dzīvi, nevis to saīsina,

Modra Teilāna foto

pierāda arī Aleksandras Dimitrijevas dzīve. Viņa Aleksandra,
tolaik Andrejeva,ir vietējā, dzimusi 1911. gadā tagadējā Vīksnas
pagasta Georgijevas ciemā.
Aleksandrai bija seši brāļi un
māsas. Pēc apprecēšanās viņa
dzīvoja Berezņakā. Aleksandra
ir dzemdējusi un uzaudzinājusi
piecus bērnus, diemžēl tagad
no viņiem dzīvi vairs tikai divi.
Viņa ir strādājusi dažādus lauku
darbus, kopusi kolhoza fermā zirgus, slaukusi govis, vedusi pienu.
Vēlāk viņa un arī viņas vīrs Semjons strādāja Vīksnas pastā pastniekiem. Salīdzinoši nesen viņi
iegādājās māju Annas birzī, kur
tagad dzīvo kopā ar savu jaunāko

dēlu Viktoru un viņa ģimeni.
Simtgadniece par dzīvi vai
tas grūtībām nesūdzas. Viņa
ir dzīvespriecīga arī tagad,
tik cienījamā vecumā. Pagasta pārvaldes vadītāja Gunta
Raibekaze zināja pastāstīt, ka
jubilāre arvien bijusi sabiedriski
aktīva, vēl pavisam nesen – pirms
pāris gadiem – apmeklējusi pagasta pensionāru pasākumus.
Ko mēs varam novēlēt
jubilārei? Jaukus turpmākos
dzīves gadus. Bet no viņas varam
mācīties – uz dzīvi skatīties
pozitīvi, nebaidīties priecāties un
nebaidīties strādāt. Kā izrādās –
tā ilga mūža ķīla.
I. Vītola

Aicina piedalīties
spēkavīru iesācēju
sacensībās

Balvu novada svētku laikā
20.augustā pulksten 11.00 pilsētas parkā pie estrādes notiks
spēkavīru iesācēju sacensības
“Tautas stiprinieks 2011” otrais
posms. Pirmais posms jūlija sākumā notika Gulbenē.
Sacensībās aicināts piedalīties ikviens interesents, kuram ir
vēlēšanās izmēģināt spēkus šāda
veida sacensībās. Sacensības
kuplinās arī atlēti no Gulbenes
un Alūksnes. Dalībniekiem būs
jāizpilda pieci vingrinājumi:
baļķa celšana, mašīnas vilkšana,
fermera pastaiga, krucifikss un
stafete.
Sacensību mērķis ir veicināt spēkavīru sporta attīstību
un radīt sportistiem impulsu
turpmākiem treniņiem. Jāpiebilst gan, ka piedalīties šajās
sacensībās var tikai sportisti,
kas nav piedalījušies ne Latvijas amatieru, ne elites spēkavīru čempionātos. Arī skatītājiem
sacensību laikā būs iespēja izmēģināt savus spēkus konkursos. Sporta pasākumu organizē
sporta klubs “Gulbenes K.S.P.”
sadarbībā ar Balvu novada domi.

Atlicis nepilns mēnesis privatizācijas sertifikātu atgūšanai
Potenciālo zemes izpircēju ieinteresētība izpirkt lietošanā esošo
zemi ir ļoti zema – tā ir konstatējis Valsts zemes dienests (VZD), apkopojot informāciju par jūnijā un jūlijā VZD reģionālajās nodaļās iesniegtajiem lauku zemes izpircēju pieprasījumiem.
Līdz šim iesniegumus zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu iesnieguši tikai 11% no 700 lauku zemes lietotājiem.
VZD atgādina, ka vēl tikai augustā lauku apvidus zemes lietotāji
varēs iesniegt iesniegumus lēmumu saņemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu un nezaudēt izpirkšanai ieguldītos privatizācijas
sertifikātus.
VZD tuvākajās nedēļas plāno potenciālajiem lauku zemes izpircējiem nosūtīt īsziņas ar atgādinājumu par iesniegumu iesniegšanas termiņu.
VZD aicina tos lauku zemju izpircējus, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus Hipotēku un zemes
bankai par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam
bija iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai
kadastrā, izmantot šo pēdējo iespēju izpirkt zemi un doties uz tuvāko
VZD klientu apkalpošanas centru, lai iesniegtu iesniegumu lēmuma
saņemšanai zemes izpirkšanai. Tas pats attiecas uz arī pilsētas zemju
izpircējiem, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija iesnieguši pilsētas
zemes komisijā apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam reģistrējuši zemes
robežu plānu kadastrā.
VZD atgādina, ka gan tiem zemes izpircējiem, ka gan tiem zemes
izpircējiem, kuri VZD lēmumus par zemes izpirkšanu par samaksu būs
saņēmuši 2011.gadā, gan tiem, kuriem lēmumi par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu pieņemti jau iepriekš, vēl līdz 2011.gada 30.decembrim ir jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku.
Saskaņā ar Hipotēku un zemes bankas sniegtajiem datiem līdz
2011.gada augusta sākumam ar Hipotēku banku izpirkšanas līgumu
noslēgušas vien 127 personas par 228 zemes vienībām.
Esiet aktīvi, neatlieciet iesnieguma iesniegšanu uz pēdējo augusta
mēneša dienu un izmantojiet šo iespēju līdz 2011.gada 31.augustam,
lai iegūtu zemi īpašumā un atgūtu ieguldītos privatizācijas sertifikātus!
Plašāku informāciju par iesniegumu iesniegšanu un nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt - VZD klientu apkalpošanas centros,
VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv vai pa tālruni 67038613. Un informāciju par pilsētas zemes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā pilsētas vai
novada domē.

Uz Lauku dienu
aicina augļkopjus
Latvijas
Valsts
Augļkopības Institūts 19. augustā, plkst. 10.00 organizē
lauku dienu (apmācības). Reģistrācija no 9.30.
Programmā:
aktuālais
augļkopībā, ābolu, bumbieru, plūmju, rudens aveņu
šķirnes, veidošana vasarā ābelēm

un ķiršiem, augļu un ogu pārstrāde,
pieredze raudzētu dzērienu gatavošanā, kā arī daudz kas cits.
Informācija tiks aktualizēta:
www.fruittechcentre.eu
Apmācības
tiek
rīkotas
projekta
„Tehnoloģiju pārneses centrs izveide
augļkopībā” ietvaros ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
2007 – 2013 gadam atbalstu.

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Balvu novada pašvaldība, projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros, turpinās renovēt un
siltināt Balvu Amatniecības vidusskolas un Balvu pamatskolas
ēkas daļas. Uz doto mirkli ir veikti sekojoši darbi:

Balvu Amatniecības vidusskolā
Logu un durvju montāža
Cokola siltināšana
Fasādes siltināšana
Pagraba grīdas siltumizolācija
Jumta seguma nomaiņa
Ventilācijas sistēmas ierīkošana

Balvu pamatskolā

Logu un durvju montāža
Cokola siltināšana
Fasādes siltināšana
Jumta nomaiņa ieskaitot konstrukcijas un
ieklājot siltumizolāciju
1. stāva grīdas siltumizolācija
Bēniņu iekšsienu siltināšana
Ventilācijas sistēmas izveide

% paveiktie
darbi
50
100
54
90
20
50

100
70
70
60
70
70
20

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

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2011. gada 17. augusts
RĪGAS VALSTS TEHNIKUMA BALVU FILIĀLE

Numura skaitlis

14

Novada Dome atbalsta 14
Eiropas Savienības Eiropas
lauksaimniecības fonda
lauku attīstības pasākumus,
ko īstenos novadā.

Numura vārdi
Māra Zālīte
Man šķiet, ka drīz pasauli
pārvērtīs kaut kāda atklāsme,
viss mainīsies un dzīve būs
citāda.

Un kas par to, ka gadu vesels klēpi,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/K.Apškrūma/

Lai netrūkst saulespuķu
prieka, arvien no jauna
sauli ieraudzīt, un to, kas
nomācošs un nepieņemams
liekas, lai spēj aiz
trejdeviņām jūrām dzīt !
Sveicam Dainu Stāmeri
skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu pansionāta kolektīvs

Turpina
audzēkņu
papilduzņemšanu 2011. / 2012. mācību
gadam Komerczinību programmā,
specialitāte „Komercpakalpojumu
darbi-nieks”. Jāiesniedz:
• iesniegums
(tehnikuma
veidlapa);
• pamatizglītību
apliecinošs
dokuments (uzņem 1. kursā);
• vidusskolas
izglītību
apliecinošs atestāts (uzņem 2.
kursā);
• medicīniskā izziņa (veidlapa
Nr.086/u) ar norādi par atļauju
mācīties RVT;
• 6 fotokartiņas 3 x 4 cm;
• pases kopija.
RVT Balvu filiālei ir kopmītnes.
Audzēkņi
saņem
stipendiju
mēnesī no 7 Ls līdz 75 Ls.
Iepriekšēja
pieteikšanās
un sīkāka informācija pa
tālruņiem:
Eleonora Barkāne 26152940
Antra Eizāne 26432444.

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē:
Trūcīgās ģimenes ar bērniem
• var saņemt Latvenergo dāvanu
karti,
• uzrādot pirkuma čekus saņemt
pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēnam,
• iesniegt iesniegumu bērnu ēdināšanas apmaksai.
Sīkāka informācija Sociālajā
dienestā Raiņa ielā 52, vai pa
telefonu 64521176, kā arī pagastu
pārvaldēs pie sava sociālā darbinieka.

Uzticības
tālruņa akcija
pedagogiem
un vecākiem
No 29. līdz 31. augustam
laikā no 8:00- 23:00 pedagogi
un vecāki tiek aicināti
zvanīt uz Valsts bērnu tiesību
aizsardzības
inspekcijas
bezmaksas Bērnu un pusaudžu
uzticības
tālruni
116111
un
saņemt
profesionālas
psiholoģiskās
konsultācijas
un atbalstu sev aktuālos
jautājumos saistībā ar:
- psiholoģiskām problēmām
attiecībās ar bērniem;
- bērnu disciplinēšanu;
- konfliktsituāciju
risināšanu;
- attiecībām skolā.
Uzticības tālrunis ir anonīma
bezmaksas tālruņa līnija,
zvanot gan no fiksētā, gan
mobilā telefona.
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Balvi
19.augustā plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Siguldas Tautas
teātra viesizrāde – Eleonora H.Potere „POLLIANNA”. Ieejas maksa Ls 2,pieaugušajiem, studentiem un pensionāriem Ls 1,50
20.augusts BALVU NOVADA SVĒTKI
27.augustā Balvu stadionā no plkst. 10.00 ģimeņu sporta diena
27.augustā plkst. 14.00 Kamermūzikas festivāla ietvaros „MUZIKĀLĀ
SARUNA „DO-RE-MI” Balvu Muižas dārzā.
27.augustā plkst.16.00 KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS
KONCERTS Balvu Muižas Koncertzālē.
27.augustā Kamermūzikas festivāla ietvaros no plkst. 19.00 un 28.augustā
no pulksten 13.00 „PROMENĀDES”
27.augustā Kamermūzikas festivāla ietvaros no plkst. 18.00 un 28.augustā
no plkst. 12.00 „AR „VILNĪTI” PA VILNĪŠIEM”..
27.augustā plkst. 20.00 Kamermūzikas festivāls. SWEET LOVE – DŽEZA
MŪZIKAS KONCERTS.
28.augustā plkst.15.00 Kamermūzikas festivāla NOSLĒGUMA
KONCERTS.
Briežuciema pagasts
26.augustā plkst.16.00 Baltinavas novada amatierteātra “ Palādas’’
izrāde “Lauku kurorts pilsātnīkīm’’. Ieeja brīva
27.augustā Jautri svētki Briežuciemā visas dienas garumā.
12.00 - Netradicionālo tērpu skate ‘’ Jautras zeķes jautros tērpos’’;
13.00 - Jautrie starti, sporta disciplīnas; 15.00 - batuts, velokarti;17.00 pasākuma noslēgums, dalībnieku apbalvošana
Krišjāņu pagasts
21.augustā plkst.20:00 draudzības skrējiens pēc „Zelta kausa”.
Skrējiens komandās ar vismaz četriem dalībniekiem.
Tilžas pagasts
19.augustā plkst.22:00 Tilžas estrādē Raibā ballīte. Vēlams ierasties
raibos, rūtainos, puķainos tērpos. Oriģinālāko tērpu autoriem – balvas.
Ballē muzicēs Kaspars Maks no Gulbenes. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00
Ls 1,- vēlāk Ls 1,50

Balvu novada
pašvaldības
Sociālais
dienests
Lasiet “Balvu Novada
Ziņas” arī internetā
www.balvi.lv
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!
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Iespēja uzņēmējiem

Latvijas
uzņēmējdarbības
attīstības centrs informē, ka no
10. - 23. augustam tiek piedāvāta jauna atbalsta programma
- tirgus izpētes pakalpojumiem.
Līdzfinansēti tiek līdz 50% no pakalpojuma «tirgus izpēte» izmaksām. Pieteikumi jāsūta uz luac@
luac.lv līdz šā gada 23. augustam.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas
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