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Aktuāli

/Kornēlija Apškrūma/

Visi sienāži šodien vasarai spēlē,
visas puķes
to smaržu vainagos pin,
bites, tauriņi
madaru kupenās līgo,
pļava vasaras
saulgriežu tuvumu svin.
Klausos kamenēs,
kuras medu nes mājās,
dedestiņos,
kas maigi
čukstas pie auss,
un no zālīšu elpas, caur sirdi kas stīgo,
atkal jūtos kā dzīvības pārpildīts kauss

Aicina uz Bērnības
svētkiem
Pepija Garzeķe aicina uz

bērnības svētku pasākumu

2. jūlijā plkst. 11:00 2006.
gadā dzimušos mazuļus.
Sākusies pieteikšanās Kultūras
un atpūtas centrā.

Galva pilna iespaidiem
Balvu Mākslas skolas
direktore
Elita
Teilāne
papildināja zināšanas seminārā
“Daudzveidīgas
mācību
metodes profesionālās ievirzes
izglītības programmā Vizuāli
plastiskā māksla mācību
priekšmetā Gleznošana”, kas
notika Daugavpils mākslas
vidusskolā “Saules skola”.
Kā atzina pedagoģe, tās
bija lietderīgas dienas, kurās
iegūtas jaunas zināšanas un
iespaidi.

Lai saulgriežu naktī līgotājus silda
jāņuguns liesmas un sirdī ikkatrā
skan gaismas dziesmas!
Balvu novada Dome

29. jūnijā
Lauku dienas Balvos
Tradicionāli Balvu reģionā ir notikušas
Lauku dienas. Šogad šis pasākums tiek plānots 29. jūnijā. Virsvadība šinī jautājumā
LKC Balvu nodaļai, Balvu novada pašvaldībai, agronomu biedrībai.
Tiks skatīti jautājumi:
*par perspektīvajām kartupeļu šķirnēm,
kartupeļu audzēšanas tehnoloģiju
z.s. Užgava,
*zemplēves siltumnīcu izmantošanu dārzeņu audzēšanā, to rotācija, apkures sistēma
z.s. Rīts,
*kultivēto ganību ierīkošana z.s. Āzīši,
*kā pavairot lielogu dzērvenes, krūmmellenes z.s.Dālders,
*kūdras un kūdras substrāta ražošanas iespējas SIA Balvi-Flora,
*piedalīsies tehnikas firmas ar jaunāko
tehniku, kas tiks demonstrēta pielietojot to
praktiski.
Lauku dienas noslēgums Balvu pagasta
Sporta hallē.

Ai, Jānīti, ziedainīti,
Pēterīti, lapainīti!
Ziediem Jāni pušķojam,
Pēterīti lapiņām.
Balvu novada Dome un pašvaldība
sveic
Balvu novada Domes deputātus

Līgu Kozlovsku, Jāni
Trupovnieku, Pēteri Ozoliņu,
Pēteri Kalniņu, pansionāta
„Balvi” direktoru Pēteri Supi un

Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāju Jāni Roginski svētkos!

Aicinām piedalīties
daiļdārzu konkursā!
Latvijas
Dārzkopības
biedrība aicina pieteikt dalībai
konkursā „Par skaistāko
daiļdārzu un lauku sētu 2011.
gadā” sava novada skaistos
daiļdārzus un lauku sētas.
Pieteikumus līdz 2011.
gada 30.jūlijam var sūtīt
Latvijas Dārzkopības un
biškopības biedrībai, Zalves
iela 23-1, Rīga, LV - 1046
vai e-pastu: darzukonkurss@
inbox.lv. Pieteikumā jānorāda
– daiļdārza vai lauku sētas
atrašanās
vietas
adrese,
pieteicēja adrese un tālrunis.
Ņem spēku no
jāņuzālēm,
Ko tās tev šovakar
sniedz Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis
zieds.
Ņem spēku no Jāņu
gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd Tā paliks ar tevi tik ilgi.
Kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no
jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos
zied,
Ņem spēku no nakts bez
tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.
/A. Anitīna/

Sirsnīgi sveicam
Pēteri Supi 60 gadu
jubilejā!
Balvu novada Dome un
pašvaldība
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Domes priekšsēdētāja sleja

Dome lēma

9. jūnija
Domes sēde

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Domes sēdē 9. jūnijā izskatīja
41 jautājumu, to vadīja Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina.

piešķiršanu, adrešu piešķiršanu
telpu grupām, zemes lietošanas
tiesību
izbeigšanu,
zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu,
zemes
lietošanas
tiesību
izbeigšanu, zemes nomas līguma
izbeigšanu, zemes īpašuma daļas
nomu, zemes vienības daļas
nomu, zemes nomas līguma
pagarināšanu un citus jautājumus.

Par Briežuciema
Par ievietošanu
pamatskolas maksas
ilgstošas sociālās
pakalpojumiem
aprūpes
institūcijā
un
Kad daba dāsni dalās ar mums
Pakalpojuma veids
sociālā pakalpojuma
Telpu izīrēšana
Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, apmaksu
Deputāti lēma par četru

mūsu tauta svin Jāņus. Šie svētki uzskatāmi par vislatviskākajiem
svētkiem, kurus vismazāk ietekmējušas svešas vēsmas. Senlatvijā
Jāņi svinēti kopš aizvēsturiskiem laikiem, pirmsākumi aizsniedzas
nepārskatāmā pagātnē – zemkopju Saules kulta laikos.
Pastāv pieņēmums, ka senākais šo saulgriežu svētku nosaukums
bijis Zāļu diena, nevis Jāņi. Īsti svinamais laiks ir 21. vai 22. jūnijs,
kā nu katru gadu astronomiski iekrīt saulgriežu punkts. Latvijā šos
svētkus atzīmējam pāris dienas vēlāk, piesaistot Jāņu svinēšanu Jāņa
Kristītāja dzimšanas dienai, ko Romas katoļu baznīca svētī 24. jūnijā.
Tas norāda, cik ļoti liela nozīme šai dienai piešķirta.
Ozollapu vainagi, ķimeņu siers, putojošs alus, ugunskuri,
dziedāšana, dejošana, papardes zieda meklēšana un citi līdzīgi
atribūti dominē vasaras pašā viducī. Tieši Jāņos mēs atskāršam, ka
esam dabas bērni. Tieši Jāņos mēs fiziski sajūtam, kā visa dzīvā
radība saņem spēkus, uzplaukst neparastā krāšņumā un dāsni dalās ar
mums. Mēs jūtamies vienoti – Dievs, Daba un Cilvēks. Tā ir varena
vienotība, kas rada harmoniju.
Arī mūsu novada ļaudis šinīs garajās brīvdienās varēs saturīgi
atpūsties un piedalīties kādā no kultūras darbinieku un pašdarbnieku
organizētajiem pasākumiem. Līgo svētki tiks ieskandināti ar
starpnovadu ansambļu sadziedāšanos Balvu pagasta Tautas namā
jau 22. jūnijā. Lustīga Jāņu ielīgošana šajā pašā vakarā plānota arī
Vectilžas, Lazdulejas un Briežuciema pagastos. Savukārt 23. jūnijā
Jāņubērnus gaidīs Bērzkalnes, Bērzpils un Tilžas estrādēs. Līgo
vakara sarīkojums „Ols lobs, gosti lobi” pulcinās pilsētniekus un
pilsētas viesus Balvu pilsētas parka estrādē.
Lai ir saplūktas visvērtīgākās jāņuzāles, jo vasaras saulgriežu
laikā vāktajām zālēm piemīt īpašs dziedinošs spēks! Lai ir sapīti
viskrāšņākie vainagi un godināti visi Jāņi! Īpašs svētku sveiciens
Līgām un Jāņiem mūsu pašvaldības administrācijā, Domē, iestādēs
un pagastu pārvaldēs!
Novēlu it visiem novada iedzīvotājiem līksmus un neaizmirstamus
šos svētkus!

A f i š a
Balvi
Balvu Kultūras un atpūtas centra 1.stāva foajē telpā Ojāra
Millera foto izstāde.
29.jūnijā plkst. 10:30 Balvu centrālajā bibliotēkā
Krāsojamo grāmatiņu atklāšanas svētki
1.jūlijā plkst. 19:00 Balvu muižā
Izrāde HENRIJS VIII Karaliskais gambīts
nopietna komēdija 2 cēlienos. Biļetes Servisa kasēs un Balvu
Muižā, Brīvības ielā 47. Biļešu cenas: Ls 4,00 un Ls 5,00. Pērkot
sešas un vairāk biļetes atlaides
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 pilsētas parka estrādē
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.
7.jūlijs Trešo reizi Balvos ieskanēsies klasiskās dramaturģijas
festivāls “ĶIRŠU DĀRZS 2011”, kurš notiks laikā no 7.-10.
jūlijam.

Kubulu pagasts

2.jūlijā Pilngadības svētki. Balle

novada iedzīvotāju ievietošanu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā un sociālā pakalpojuma
apmaksu.

Par grozījumiem
Balvu kultūras
un atpūtas centra
nolikumā

Veica grozījumus Balvu
kultūras un atpūtas centra
nolikumā sakarā ar „bērnu
un jauniešu iniciatīvu centra”
reorganizāciju.
Apstiprināja Balvu Kultūras
un atpūtas centra struktūru jaunā
redakcijā.

Par laukuma
ierādīšanu suņu
apmācībām

Deputāti nolēma slēgt nomas
līgumu ar biedrību „Remis”
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas Ezera ielā 42A, Balvos,
0,1 ha platībā iznomāšanu suņu
apmācību laukuma vajadzībām.
Zemes nomas līgumu slēgt uz 5
gadiem.

Par nekustamo
īpašumu jautājumiem

Sēdē izskatīja jautājumus par
adrešu precizēšanu, likvidēšanu
un apstiprināšanu, nosaukuma

Lielā un mazā zāle
Telpas kursu organizēšanai
Virtuves izīrēšana
Ēdamzāles izīrēšana
Mazās zāles izīrēšana Baltinavas
Mākslas skolai

Sēdē nolēma noteikt maksu
par Briežuciema pamatskolas
sniegtajiem pakalpojumiem:

Par „SAN-TEX”

Deputāti lēma par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” 2010.gada publiskā
pārskata
apstiprināšanu
un
„SAN-TEX” darbības stratēģijas
apstiprināšanu 2011. - 2013.
gadam

Par parādu piedziņu

Sēdē analizēja jautājumus par
nodokļu parādiem un pieņēma
lēmumus par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu.

Par Balvu Centrālās
bibliotēkas
paplašināšanas
projektu

Sēdē
akceptēja
projekta
„Balvu Centrālās bibliotēkas
paplašināšana sabiedrisko un
e-pakalpojumu
kvalitātes
nodrošināšanai” sagatavošanas
darbus, piekrita izstrādāt projekta

„Balvu Centrālās bibliotēkas
paplašināšana sabiedrisko
e-pakalpojumu
kvalitātes
nodrošināšanai” skiču projektu un
tehniski ekonomisko pamatojumu
un piešķīra 3000 latu no Balvu
novada
pašvaldības
2011.
gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētajiem
gadījumiem projekta „Balvu
Centrālās
bibliotēkas
paplašināšana
sabiedrisko
un e-pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanai” dokumentācijas
izstrādei.

Vienība

Cena latos
(bez PVN)

1 stunda
1 stunda
1 diena
1 diena
1 stunda

2.00
1.00
10.00
10.00
0.80

Mainīsies pašvaldības
policijas priekšnieks

Sēdē atbrīvoja Ilvaru Ūzuliņu
no Balvu novada pašvaldības
Policijas priekšnieka amata ar
2011.gada 9.jūniju.
Balvu novada pašvaldības
policijas vecākais inspektors
Vilmārs Kubaks veiks Balvu
novada Pašvaldības policijas
priekšnieka pienākumus līdz
Balvu
novada
Pašvaldības
policijas priekšnieka iecelšanai
amatā.

Ieceļ Balvu Bērnu
un jauniešu centra
direktoru

Deputāti
piekrita
iecelt
Leldi Keišu par Balvu Bērnu
un jauniešu centra direktori ar
4.jūliju.
Sēdē noteica Balvu Bērnu
un jauniešu centra direktora
mēnešalgu.
Vairāk informācijas internetā:
www.balvi.lv

Balvu novada pašvaldības Būvvalde aicina
pieteikties uz Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
būvinspektora/-es amatu
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
* Kontrolēt būvniecības procesu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
* vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
* sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu
iesniegumiem;
* konsultēt juridiskās un fiziskās personas būvniecības
jautājumos.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ -ĒM:
* LR Ekonomikas ministrijas būvniecības, arī vides pieejamības
kontroles tiesību apliecība (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1009);
* augstākā vai vidējā speciālā izglītība kādā no būvniecības
specialitātēm, profesionālā pieredze būvniecībā vismaz 5 gadi;
* pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības
jautājumos;
* pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
* valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
* augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
* labas datorprasmes (MS Office);
PIEDĀVĀJAM:
* profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
* stabilu atalgojumu.
Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi
„būvinspektora/-es vakance” sūtīt līdz 20.07.2011. Būvvaldei,
Bērzpils iela 1a Balvi, LV4501. Uzziņas pa tālruni: 64507075,
62122484; e-pasts: zanete.martuza@balvi.lv

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

“Meža dienu” ekskursijā

Ar
izlaidumu
Tilžas
vidusskolas Vectilžas filiālē
noslēdzās
mācību
gads.
Kāds tas bijis, vaicāju skolas
direktorei Elitai Čirkai. Viņa
pastāstīja:
- 10. jūnijā Tilžas vidusskolas
Vectilžas filiālē apliecības par
pamatizglītību saņēma pieci
absolventi - Aivis Jermacāns,
Māra Keiša, Kristaps Miķelsons,
Laura Šustova un Guntis
Zaharāns.
Skanot mūzikai, tāpat kā
sākot skolas gaitas 1. klasē,
vecāki savas atvases ieveda
zālē. 8. klases skolēni kopā ar
audzinātāju Silviju Jermacāni
bija parūpējušies, lai izlaidums
būtu svinīgs un sirsnīgs. Paši
mazākie Vectilžas dejotāji domās
lika pakavēties agrā bērnībā un
soliste Sonora Logina ar savām
dziesmiņām
papildināja
šīs
izjūtas. Visus klātesošos priecēja
jauniešu deju kolektīvs - Vectilžas
pamatskolas bijušie absolventi,
ar atraktīvu priekšnesumu ievadot
jaunības pasaulē. Īpašas izjūtas
radīja 8. klases apsveikums
absolveniem
no vecmāmiņas
puķu dārza.
9. klases audzinātāja Anna
Gudļevska saviem audzēkņiem
vēlēja veiksmīgas turpmākās
gaitas. Pasākuma noslēgumā uz
Margrietiņu valsi tika aicināti
gan absolventi, gan viņu vecāki.
- Kādi bija mācību darba
rezultāti?
- Šogad mācības beidza
31 skolēns, 12 pirmskolēni.
Labāko vārdi tika ierakstīti
Tilžas
vidusskolas
Goda
grāmatā:4. klases audzēknis
Dagnis Bukšs(vidējā atzīme
8,6), 6. klases audzēkne Alise
Lazarenko(vidējā atzīme 8,7) un
9. klases audzēkne Laura Šustova
(vidējā atzīme 8,5). Nākošā
gada 1. septembrī skolēnu skaitu
plānojam 29, pirmskolēni būs 12.
- Jūsu skolā ir plaša un
interesanta
ārpusklases
dzīve. Iepazīstiniet, lūdzu, ar
nozīmīgākajiem pasākumiem.
- Pastāstīšu par populārākajiem. Mūsu skolas 8. klase šajā
mācību gadā iesaistījās Veselības
inspekcijas rīkotajā projektā
„Nesmeķējošā klase”. Projekta
ietvaros tika veidota fotoizstāde
par
veselīgu
dzīvesveidu,
uzfilmēts mazs video „Ieelpo
dziļi”, kuru varēja apskatīt You
Toobe. Noslēgumā klase saņēma
atzinību un katrs skolēns nozīmīti
par
veiksmīgu
piedalīšanos
projektā .
6. un 8. klase 2. mācību

semestrī piedalījās izdevniecības
Zvaigzne ABC rīkotajā konkursā
„Zvaigžņu klase”. Godalgotās
vietas gan neieguvām, bet
interesanti pavadījām laiku,
mācījāmies strādāt ar dažādiem
informācijas avotiem- vārdnīcām,
enciklopēdījām,
internetu.
Paši filmējām, ieguvām jaunas
zināšanas, kā arī mācījāmies
pacietību, jo konkurss ilga 5
mēnešus. Ja šādu konkursu
organizēs arī turpmāk, noteikti
piedalīsimies.
Jau rudenī skola pieteicās
makulatūras vākšanas konkursā
„Tu vari izglābt...”, ko organizēja
„Zaļā josta”, AS „Latvijas valsts
meži” un SIA „Papīrfabrika
„Līgatne””. Pavisam savācām 3,
25 t makulatūras un ieguvām 7.
vietu valstī .
Maijā saņēmām uzaicinājumu
piedalīties pasākumā „Meža
dienas - 2011”, kas notiek 21.
maijā Rīgā Mežaparkā.
Šo
uzaicinājumu izmantojām un

Latvijas valsts mežu Cūkmens
un Mammadaba, Zaļās jostas
Ezis Jostiņš, Rīgas mežu Zīļuks,
Latvijas finiera Bērzs un Panda
no Pasaules Dabas fonda. Bērni
labprāt izmantoja iespēju kopīgi
ar tēliem nofotografēties.
Jau reģistrējoties saņēmām
nozīmītes, kas , kalpoja kā atlaižu
kupons 50 % apmērā ieejas
biļetei pasākuma dienā Rīgas
Zoodārzā un 25 % apmērā Rīgas
parkā „Mežakaķis”. Skolai tika
arī zīmēšanas papīrs no Līgatnes
papīrfabrikas .
Noslēguma
pasākumā
tika sveikti
uzvarētāji. Visi
varējām baudīt iemīļotu mūziķu
uzstāšanos- Aisha, Jānis Stībelis,
grupa „Triānas parks” . Dienas
gaitā bja iespēja darboties meža
interaktīvajās spēlēs, atrakcijās,
radošajās darbnīcās, kā arī citādi
atpūsies un jauki pavadīt laiku.
Skolēniem lielu sajūsmu
izraisīja dotā iespēja izmantot
Mežakaķa trases, kas prasīja lielu
drosmi, izturību un labu fizisko
sagatavotību
Savukārt pirmsskolas vecuma
bērni kopā ar māmiņām atpūtās
bērnu pilsētiņas rotaļu laukumā.
Pēcpusdienā visi apmeklējām
Rīgas Zoodārzu. Daudzi no
mazuļiem šeit bija pirmo reizi.
Skolā mums ir laba sadarbība
ar Hjulsbro skolu Zviedrijā.
Draudzības
saites
izveidot
un stiprināt palīdzēja Velku
biedrība. Zviedru bērni savā
skolā rīko labdarības tirdziņu
un naudu dāvā mūsu bērniem,
ko izmantojām skolēnu atpūtas
stūrīša iekārošanai, ekskursijai.
Šie un daudzi citi pasākumi

Laureāti projektā “Nesmēķējošā klase”

devāmies ekskursijā skolēni
kopā ar vecākiem. Transporta
izdevumu segšanai izmantojām.
sadraudzības Hjulsbroo skolas
Zviedrijā ziedoto naudu .
Mežaparkā mūs sagaidīja

palīdz padarīt skolas dzīvi
interesantāku , attīstīt bērnu
talantus un paplašināt redzesloku.
- Paldies par sarunu un
jauku vasaru!

Skolas izlaidumā 2011. gada jūnijā
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Studējiet tuvāk mājām –
Balvos!
Balvi pamazām kļūst par
studentu pilsētu. Aizvadītās
nedēļas nogalē mācību gada
noslēguma
pārbaudījumus
veiksmīgi nokārtoja Daugavpils
Universitātes Balvu filiāles
klātienes
nodaļas
Tiesību
zinātņu
un
Datordizaina
specialitāšu studenti.

Īpašs mācību gads

Balvu Tālākizglītības centra
vadītāja
Maruta
Castrova
pastāstīja, ka sadarbība ar
Daugavpils Universitāti pastāv jau
desmit gadus. Turklāt Universitāte
šogad atzīmē deviņdesmit gadu
jubileju. Klātienes pilna laika
studiju programma šogad ir pirmo

Pirmais mācību gads ir
pierādījis, ka klātienes studijas
Balvos ir pilnīgi labi iespējamas.
Mācības notiek piektdienās,
sestdienās un svētdienās no rīt
līdz vēlam vakaram. Programma
ir tieši tāda pati, kā visiem citiem
augstskolas studentiem. Tikai tas,
ko Daugavpilī studenti apgūst
nedēļas laikā, te ir sakoncentrēts
trijās dienās.

Laba iespēja

Kristīne
Korneja
studē
tiesībzinātnes.
Viņa
stāsta,
ka iespēja studēt Balvos ir
brīnišķīga: „Te var studēt ne tikai
jaunieši, kuri tikko beiguši skolu,
bet arī ģimenes cilvēki, kuriem ir

Pirmais mācību gads veiksmīgi noslēdzies. Tiesību zinātņu
specialitātes studenti dodas vasaras brīvlaikā

gadu. Iespēju studēt tuvu mājām
izmanto dažāda vecuma studenti
gan no Balviem, gan novada, no
Gulbenes.
Svešvalodu pasniedzēja Inta
Vingre atzīst, ka Balvos studenti
ir īpaši centīgi: „Es īsti nesaprotu,
kāpēc šeit studenti ir tik vairāk
mācīties griboši nekā Daugavpilī.
Visi pasniedzēji atzīst, ka Balvos
studiju grupas ir ļoti stipras. Man
patīk braukt uz šejieni. Patīk ne
tikai studenti, bet arī Jūsu pilsēta.
Patīk balveniešu attieksme pret
savu pilsētu – sakoptība, skvēri,
puķu dobes, zālāji, skaistais
muzejs, muižas komplekss. Te
patīk būt, strādāt un dzīvot.”

bērni, darbs. Ja vajadzētu braukt
kaut kur tālāk, diezin vai es to
varētu atļauties.”
Studenti stāsta, ka pasniedzēji
ir stingri, zinoši un ļoti
pretimnākoši. Ikviens Daugavpils
Universitātes
Balvu
filiāles
students ir pārliecināts, ka ir
vērts mācīties Balvos. Tā ir laba
iespēja iegūt labu izglītību esot
tuvu ģimenei, darbam, lētāk.
Viņi iesaka ikvienam vidusskolu
absolventam apsvērt iespēju
studēt šeit – tuvāk mājām.
Augstskolu Latvijā ir daudz.
Arī Balvos tiek gaidīti jauni
studenti. Izmantojiet iespēju
studēt mājās!

Plenērs Balvu ezera krastā. Datordizaina studenti izmanto jauko
laiku un gatavo darbus ieskaitei un jaunajai izstādei
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Līgo svētkus izjūtu īpaši

Gadu gaitā tautas tradīcijas
ir mainījušās, un mainījušies
esam arī mēs paši. Mūsdienu
Jāņi ir ieguvuši pilsētnieciskas
profesijas,
strādā
ražošanā,
zinātnē, izglītības un kultūras
jomā. Lauku darbos vairs palikusi
maza tautas daļa, un līdz ar to
mainījies arī Jāņu dzīvesveids.
Tam spilgts pierādījums ir saruna
ar Jāni - skolotāju, futbolistu .
- Kā sagaidāt šos tautas
svētkus, vai, būdams Jānis,
kaut kā īpaši? – vaicāju Jānim
Zakarītim.
- Nē, to, ka esmu Jānis īpaši
neizjūtu, bet svētkus gan. Arī
mans sievastēvs ir Jānis , pie viņa
Vīksnā arī svinam. Pēc sentēvu
tradīcijām, tāpat kā citur.
- Vai arī citādi esat ar lauku
dzīvi saistīts?
- Braucam uz laukiem bieži,
tur ir gan lauku darbi, gan atpūta
svaigā gaisā, vasarā un rudeņos
lasām ogas, sēņojam, kopā ar
ģimeni labprāt aizbraucu uz jūru.
- Bet darba gaitas jums
galvenokārt Balvos?
- Tā varētu teikt, jo esmu
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
skolotājs,
pasniedzu
sporta
stundas arī Vīksnas skolā.
- Kā kļuvāt par sporta
skolotāju?
- Tas bija 1992. gadā, kad sāku
strādāt Vīksnas pamatskolā. Bet
taisnību sakot – vispirms kļuvu
par sportistu, tikai pēc tam par
skolotāju. Jau strādājot neklātienē

studēju un pabeidzu Latvijas
Sporta Pedagoģijas akadēmiju.
- Kāds ir jūsu sporta veids?
- Protams, futbols. Pats
populārākais. Tagad esmu treneris
mūsu komandai Balvu vilki/
Austrumi 2010.Tā ir pieaugušo
komanda, bet tieši šajā sezonā
tajā ir daudz jauniešu, esam
50:50. Futbolisti piedalāmies
ZA čempionātā, būs arī novada
čempionāts 7:7, apstiprināsim
kalendāru un nolikumu.
- Kā sākāt sportot?
- Tradicionāli, kā jau daudzi
zēni, kas mājas pagalmā dzenā
bumbu. Bet nopietnāk futbolam
pievērsos pateicoties Ainim
Šaicānam. Sāku staigāt uz futbola
treniņiem. Āķis bija lūpā. Pēv
vidusskolas sāku strādāt par
sporta skolotāju.
- Kā futbolistiem veicas šajā
sezonā?
- Atjaunojam sastāvu, vairāk
tiek strādāts nākotnes vārdā. Kā
jau minēju, komandā ir daudz
jauniešu, jācer, ka viņi no Balviem
neaizies un turpinās trenēties.
- Droši vien var teikt , ka
tā ir zināma pēctecība skolas
laika
sporta
aktivitātēm?
Kāda ir bērnu attieksme pret
sportošanu skolās?
- Vēlētos lielāku atsaucību.
Protams, ir arī tādi bērni, kuri
vēlētos, lai visas stundas būtu
sporta stundas. Man šķiet, ka
nodarbību
skaitu
vajadzētu
palielināt. Tās ģimnāzijā ir

daudzveidīgas, ejam arī uz
baseinu.
Skolās
iecienītas
ir sporta spēles - volejbols,
futbols, basketbols, arī florbols.
Sporta stundas ir tendētas uz
to, lai bērni pēc iespējas vairāk
izkustētos. Maldīgs ir priekšstats
– ja skolēns nevar kaut ko izdarīt,
tad fizkultūrā viņš nevar būt
sekmīgs. Svarīga ir līdzdalība,
mācām dažādus sporta veidus,
sniedzot bērniem priekšstatu
par sporta spēlēm, sniedzam
metodiku, kā to panākt. Paralēli
stimulējam skolēnus piedalīties
ārpusklases
treniņnodarbībās,
iesakām apmeklēt sporta skolu.
Mums ir laba sadarbība, sporta
skolas daudzi pasākumi notiek
ģimnāzijas telpās. Esmu sporta
skolotāju metodiskās apvienības
vadītājs.
- Kā saprotu, sports, tanī
skaitā futbols aizņem daudz
laika jūsu dzīvē. Vai ģimene to
atbalsta?
- Tas jau ir kļuvis par mūsu
dzīves modeli. Reizēm gan man
pašam liekas, ka svaru kausi
būtu jānosver no futbola uz
ģimenes pusi. Man ir trīs meitas
– Sintija, Kristiāna un Anete.
Priecājos, ka meitenes ir draugos
ar sportu, vecākā un vidējā meita
spēlē volejbolu, vecākā meita
arī trenējas vieglatlētikā pie
skolotājas Sarmītes.
- Paldies par sarunu.
Priecīgu līgošanu!

Pieredzes apmaiņas braucienā Vecumniekos
16. jūnijā Balvu novada pagastu pārvaldnieki un iestāžu
vadītāji apmeklēja Vecumnieku
novada pašvaldību.
Vecumnieku novads izveidojies apvienojoties Bauskas
un Aizkraukles rajonu pagas-

tiem -Vecumniekiem, Bārbelei,
Kurmenei, Skaistkalnei, Stelpei un Vallei. Vecumnieku novada priekšsēdētājs tikšanās
reizē uzsvēra, ka viņu novadā
nav pilsētas, kas ir gan labi, gan
slikti, jo vairāki projekti, kur

var piedalīties pilsēta, iet secen, tomēr pašvaldība aktīvi izmanto citas projektu iespējas,
kur veiksmīgi saņem atbalstu
infrastruktūras sakārtošanā, pateicoties veiksmīgam plānošanas
nodaļas darbam. Pašvaldībā tiek
iekārtotas un uzturētas kārtībā
atpūtas vietas, sakārtoti vietējie
ceļi pašu spēkiem, jo ir izveidotas
pašvaldību funkciju realizēšanai
kapitālsabiedrības,
kurās
pašvaldībai ir kapitāldaļas. Balvu
novada pagastu pārvaldniekus
ieinteresēja pieejamā tehnika ceļu uzturēšanai it īpaši

grunts ceļu atputekļotājs, kurš
būtu nepieciešams mūsu novada pilsētas un ciematu ceļu
uzturēšanai
kārtībā
vasaras
periodā. Vecumnieku pašvaldība
lepojas ar savu pansionātu „Atvasara”, kur nepastāv problēmas par
norēķiniem ar citām pašvaldībām
nodrošinot
pakalpojumu.
Pašvaldības godprātīgi maksā
par savu iedzīvotāju uzturēšanos
pansionātā. Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis atzinīgi vērtēja
reģionālo reformu pašvaldībā, pie
veiksmīga un pārdomāta deputātu
un iestāžu darbinieku darba

ieguvējs ir novada cilvēks.
Pēc iepazīšanās ar Vecumnieku
novada pašvaldību apmeklējām
Ausekļu dzirnavu brīvdabas
muzeju, kur pārliecinājāmies par
latviešu ģimenes cilvēku izdomu,
sīkstumu un darba mīlestību.
Paldies saimniekiem Ainai un
Mārtiņam Mediņiem.
Apmeklējām
Skaistkalnes
baznīcu - Latvijas ģimeņu
aizbildnes svētnīcu, kā arī
priecājāmies par Rundāles pils
rožu un peoniju ziedu burvību.
R. Krūmiņa

Kopā ar Vecumnieku kolēģiem

Balvu novada Domes izpilddirektore Inta Kaļva pie Skaistkalnes
baznīcas

Balvu novada Domes darbinieki pie Rundāles pils. Bija tik skaisti, ka nevarējām nefotografēties
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Balvu novada kultūras iestādēm aizvadītā
sezona bijusi radoša un veiksmīga
Jau kopš neatminamiem
laikiem pieņemts uzskatīt, ka
aktīvā darba sezona sākas līdz
ar skolas zvaniem 1.septembrī
un beidzas vasaras sākumā, kad
skolēniem sākas brīvdienas un
vairums strādājošo dodas visu
gadu gaidītajos atvaļinājumos.
Par spīti dažādām pārmaiņām
Balvu novada kultūras iestādēm
aizvadītā sezona bijusi radoša
un veiksmīga. Tomēr, kā atzīst
kultūras darbinieki - līdz ar
pirmajiem saules stariem darbs
kultūras lauciņā nebeidzas –
šobrīd jo aktīvi tiek strādāts
pie tā, lai ikvienam novada
iedzīvotājam brīvajā laikā
būtu pieejamas daudzveidīgas
kultūras aktivitātes.
Īpaši nozīmīga aizvadītā
sezona bijusi Balvu novada
muzejam, kas sev ir ieguvis
jaunas mājas – kopš rudens
muzejs atrodas bijušajā muižas
klētī.
Muzejā uzsākts pasākumu
cikls „Pagraba stāsti”, kur
katru mēnesi uz sarunu par kādu
aktuālu tēmu tiek aicināti novada
iedzīvotāji. „Pagraba stāstos”
bijušas sarunas par „Vaduguns”
pirmssākumiem, Lāča dārzu,
Balvu pilsētas vēsturi un
barikādēm.
Šosezon
muzejs
turpina
realizēt jau uzsāktos, Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
un

Latgales
Reģiona
attīstības
aģentūras atbalstītos projektus
„Ziemeļlatgales atmiņu banka”
un „Abrenes tērpa atdzimšanas
darbnīcas”. Paveiktais tērpa
darināšanā ir guvis arī augstu
speciālistu novērtējumu. Jaunu
elpu ieguvusi bērniem paredzētā
muzejpedagoģiskā programma
„Kas muzejam vēderā”.
Balvu novada muzejā regulāri
skatāmas novada mākslinieku
izstādes.
Daces
Teilānes
fotoizstāde „Pa novada saules
takām” jau apceļojusi Kubulu,
Briežuciema un Tilžas pagastus.
Šosezon muzejs ir organizējis
pētniecisko darbu konkursu
skolēniem
„Latviešu
pēdas
Sibīrijā”.
Veiksmīgākie
šī
konkursa
dalībnieki
martā
prezentēja savus darbus koferencē
Gulbenē.
Turpinās krājuma izpētes
darbs un datu ievade Nacionālā
muzeja krājumu kopkatalogā.

Zane Kravale kopā ar meitiņu Elīzu

Ir izstrādāts projekts gleznu
krātuves aprīkojumam.
Aizvadītajā sezonā sekmīgi
attīstījusies
starptautiskā
sadarbība:
• Rudenī Vitebskā, Baltkrievijā
notika starptautiska konference,
kur muzeja direktore Iveta Supe
un darbiniece Guna Ševkina
uzstājās ar saviem referātiem;
• Sadarbībā ar Igaunijas un
Krievijas kolēģiem izstrādāti
pārrobežu
sadarbības

projekti
tūrisma
produkta
attīstības, kultūras mantojuma
saglabāšanas un pieredzes
apmaiņas jomā;
• Oktobrī muzeja izstāžu zālē tika
uzņemta ceļojošā izstāde no
Taivānas;
• Aprīlī
muzeju
apmeklēja
delegācija no Francijas un tika
uzsāktas sarunas par sadarbību
izstāžu apmaiņas jomā;
• Maija beigās Balvu novada
muzejā būs skatāmi delfīnu
zīmējumi no Lietuvas Jūras
muzeja.
Šogad muzejs ir iesaistījies
akcijā „Apceļo seno Atzeli”,
kas veltīta Atzeles novada 900.
gadadienai. Šīs akcijas ietvaros
ikviens iedzīvotājs ir aicināts
apmeklēt 15 tūrisma vietas, kas
atrodas bijušā Atzeles novada
teritorijā.
Šī
gada
14.maijā
Starptautiskās Muzeju nakts
ietvaros sadarbībā ar Balvu

Kultūras un atpūtas centru
Balvu novada muzejs piedāvāja
plašas aktivitātes, kas saistītas ar
kaimiņos esošo Lāča dārzu un
savās telpās uzņēma apmeklētājus
līdz pat pusnaktij.
Veiksmīgi vērtējama Balvu
Centralās bibliotēkas darbība
aizvadītajā sezonā. Salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, 2010.gadā
visās Balvu novada bibliotēkās
pieaudzis gan lietotāju, gan
apmeklētāju skaits. Ja 2009.
gadā Balvu Centrālās bibliotēkas
lietotāju skaits bija 2830, tad
2010.gadā tas bija jau 3477.
Straujš pieaugums vērojams
arī bibliotēku apmeklējumu
skaitā. Salīdzinot ar 2009.gadu,
2010.gadā apmeklējumu skaits
pieaudzis par aptuveni 5000,
sasniedzot 70 935 apmeklējumu
gada laikā. Pieaudzis arī kopējais
izsniegumu skaits Balvu novada
bibliotēkās. Tomēr, kā negatīvs
vērtējams fakts, ka, salīdzinājumā
ar citām reģiona bibliotēkām,
Balvu Centrālā bibliotēkā ir
vienīgā, kurā sarucis finansējms
krājuma komplektēšanai.
Pagājušā
gada
nogalē
sadarbībā ar Balvu novada
Pensionāru biedrību, izmantojot
bibliotēkas iekšējos resursus un

mīlestību, notika bezmaksas
kursi, kuros 59 pensionāri apguva
datora un interneta lietošanas
pamatprasmes.
Šī gada sākumā sadarbībā ar
Ārlietu ministriju Balvu, Alūksnes
un Gulbenes reģionos tika
realizēts projekts par Eiropas
Savienības jautājumiem „ES
vides vidū”. Projekta ietvaros
notika daudzveidīgas aktivitātes
ar mērķi radīt reģiona pamatskolu
skolēnu apzinātāku skatījumu par
pasaules apdraudējumu globālās
sasilšanas dēļ un rīcībām to
ierobežošanai, panākot attieksmes
maiņu pret sevi un savu apkārtni.
Īpaši jāuzteic Balvu Centrālās
bibliotēkas kolektīva darbība
reģiona kultūrvēstures datu
bāzes veidošanā, papildināšanā
un uzturēšanā. Šobrīd datu bāzē
ir vairāk nekā 750 ieraksti. Ir
uzsākta tradīcija „iedzīvināt
kultūrvēstures
datu
bāzi”,
uz klātienes sarunām aicinot
datu bāzē iekļautās personas
– cilvēkus, kas ar savu darbu
ir veicinājuši mūsu novada
atpazīstamību valstiskā mērogā.
Šogad bibliotēkā jau ir bijušas
tikšanās ar dzejnieci Leontīni
Apšenieci un viņas vīru –
ārstu Pēteri Akulu, bijušajām

5.

„Vaduguns” žurnālistēm Mārīti
Šperbergu un Rasmu Zvejnieci,
gleznotāju un dziesminieci Daci
Kašu.
Regulāri tiek papildināta
novadpētniecības
kartotēka.
Šogad ir pārveidota un publicēta
jauna un uzlabota Balvu
Centrālās bibliotēkas mājas
lapa www.balvurcb.lv. Šajā mājas
lapā iedzīvotāji var iepazīties
ar
bibliotēkas
aktualitātēm,
bibliotēkas
piedāvātajām
iespējām, kontaktiem, darba
laikiem, kā arī piekļūt dažādām
datu bāzēm.
Pavasara
sezonā
Balvu
centrālās bibliotēkas darbinieki
aicinājuši novada iedzīvotājus
iesaistīties dažādās akcijās
un konkursos. Martā novada
iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties
portāla www.letonica.lv konkursā
„Takas”, lai paustu savu skatījumu
par lokālo kultūrvidi.
Aprīlī
bibliotēka mudināja Balvu novada
iestādēs uzsākt makultatūras
vākšanu, paužot savu attieksmi
pret vides saudzēšanu. Šobrīd
ikviens iedzīvotājs tiek aicināts
piedalīties īpašas interaktīvas
Latvijas leģendu kartes veidošanā,
ievietojot informāciju par savu
leģendu speciāli izveidotā mājas
lapā.
Aprīļa beigās Balvu Centrālajā
bibliotēkā aizvadīta Bibliotēkas
nakts – pasākums „Nesēdi
tumsā 2”, kur vēlā vakarā novada
iedzīvotāji varēja piedalīties
neskaitāmās aktivitātēs – sākot
no orientēšanās pa bibliotēku un
beidzot ar Domino spēli kopā ar
bibliotēkas direktori Rutu Cibuli.
Bibliotēka var lepoties arī
ar saviem un savu darbinieku
panākumiem valstiskā mērogā.
Janvārī Balvu novadu apmeklēja
bibliotēku erudīcijas konkursa
„Meklē un atrodi datu bāzē
Letonika.lv” rīkotāji, lai klātienē
godinātu konkursā par aktīvāko
atzīto republikas bibliotēku Vectilžas pagasta bibliotēku - un
bibliotēkas vadītāju Inu Skrimu.
Savukārt, Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrības izsludinātajā
konkursā „Pagasta bibliotekārs
Turpinājums 6. lpp
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Turpinājums no 5. lpp

– gaismas nesējs” par 2011.
gada
bibliotekāru
Gaismas
nesēju Latgales novadā atzīta
Bērzpils pagasta bibliotēkas
vadītāja
Anna
Griestiņa.
Pavisam nesen Balvu centrālā
bibliotēka ir saņēmusi Atzinības
rakstu no Latvijas Bibliotekāru
biedrības priekšsēdētājas Silvijas
Tretjakovas Par labāko sniegumu
reģionu
bibliotēku
grupā
konkursā ,,Radošais pasākums
par drošību internetā manā
bibliotēkā 2011”, organizējot
interaktīvus un izglītojošus
pasākumus.
Pasākumiem un notikumiem
bagāta sezona bijusi arī Balvu
Kultūras un atpūtas centra un
pagasta kultūras namu dzīvē.
Sezonas
laikā
noorganizēti
vairāki valstiska mēroga kultūras
pasākumi – bērnu un jauniešu
talantu un modes festivāls „Pa
modes pakāpieniem”, „Mis un
Misters Balvi”, spēļu programmu
vadītāju saspēle „No smieklu
kules”,
7.Latvijas
„Lustu
salidojums”, deju kolektīvu
lielkoncerts „Ielūdz Nebēda
un Rika” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā, VIII Jauniešu deju
kolektīvu sadancošana „Lecam
pa vecam, lecam pa jaunam” un
disko deju maratons „NAAC un
tusee” Kubulu pagasta Kultūras
namā.
Šosezon
Balvu
novadā
darbojas
66
pašdarbības
kolektīvi,
kuros
kopējais
dalībnieku skaits ir 1052. Visas
sezonas laikā kultūras namu
pašdarbnieki aktīvi piedalījušies
starpnovadu,
valstiska
un
starptautiska mēroga pasākumos.
Balvu Tautas teātris (režisore
Vaira Resne) ar izrādi „Atraitnīte”
piedalījās teātru festivālā Gubahā,
Krievijā, Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kopa „Rika”
(vadītājs
Agris
Veismanis)
horeogrāfa Ilmāra Dreļa deju
„Jančuks, dančuks” prezentēja
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un deju svētu lieluzveduma
„Tēvu
laipas”
repertuāra
konkursā Valmierā, jauktais koris
„Ezerkrasts” un Kubulu pagasta
jauktais
vokālais
ansamblis
(diriģente Anastasija Ločmele)
mūsu novada vārdu spodrināja
koru festivālā Pilvā un Valgā
(Igaunijā), Briežuciema audējas
piedalījās Starptautiskajā tūrisma
izstādē „Balttour” Ķīpsalā, kas
ir lielākā tūrisma izstāde Baltijas
valstīs. Vectilžas pagasta folkloras
kopa „Saime” Ziemeļlatgales
kultūras mantojumu popularizēja

Balvu novada kultūras iestādēm aizvadītā
sezona bijusi radoša un veiksmīga
Lietuvā. Briežuciema folkloras
kopa
„Soldanī”
pārstāvēja
Balvu
novadu
tradicionālās
dziedāšanas konkursa „Pulkā
eimu, pulkā teku” finālā Rīgas
Latviešu biedrības namā, iegūstot
1.pakāpes vērtējumu. Pavisam
nesen, 15.maijā Brīvdabas muzejā
notika Novadu dienas pasākumi,
kur no Balvu novada piedalījās
Vectilžas folkloras kopa „Saime”,
bērnu un jauniešu folkloras
kopa „Soldanī” no Briežuciema,
kā arī Tilžas un Briežuciema
etnogrāfiskie ansambļi.
Ļoti nozīmīga sezona bijusi
Tautas pūtēju orķestrim „Balvi”
(diriģents Egons Salmanis), kas
pavasarī ar vērienīgu koncertu
atzīmēja savas pastāvēšanas 55
gadu jubileju. Savukārt, Latvijas
pūtēju orķestru konkursā mūsu
orķestris vēlreiz apliecināja
savu piederību Latvijas pūtēju
orķestru elitei, II augstākās
grūtības grupā, iegūstot 2.vietu
valstī. Vasarā pūtēju orķestris

etnogrāfisko ansambļu un
folkloras sadziedāšanās – skate,
kur Balvu novadu pārstāvēja
folkloras kopas no Vectilžas un
Bērzpils, etnogrāfiskie ansambļi
no Tilžas un Briežuciema, kā arī
bērnu un jauniešu folkloras kopa
no Briežuciema. No tiem I pakāpi
ieguva kopa Vectilžas „Saime”
un Briežuciema un Tilžas
etnogrāfiskie ansambļi.
Martā Tilžas pagasta Kultūras
namā norisinājās Starpnovadu
vokālo ansambļu skate, kurā
piedalījās 6 Balvu novada vokālie
ansambļi un visi ieguva II pakāpes
vērtējumu.
Mākslinieciskās pašdarbības
skates turpinājās ar Alūksnes,
Gulbenes un Balvu koru
apriņķa koru skati, kas
norisinājās Gulbenes Kultūras
centrā. Šajā skatē no Balvu
novada jaukto koru grupā startēja
Balvu Kultūras un atpūtas centra
koris „Ezerkrasts” un Tilžas
kultūras nama jauktais koris

piedalījās Latgales un Vidzemes
pūtēju orķestru svētkos Smiltenē,
kā arī gatavojas piedalīties II
Starptautiskajā pūtēju orķestru
festivālā Rēzeknē.
Vēl vienu apaļu jubileju – 10
gadus - šogad svinēja Kubulu
pagasta bērnu un jauniešu tautisko
deju kolektīvs „Cielaviņa”
(vadītāja Zita Kravale), kas
Lieldienās skatītājus priecēja
dzimšanas dienas lielkoncertā
„Es mācēju danci vest”, bet jūnijā
savu dejas prasmi dosies rādīt
Zviedrijas iedzīvotājiem.
20. maijā savu 10 gadu jubileju
atzīmēs Balvu pagasta vokālais
ansamblis
„Malduguns”
(vadītāja Gunta Ripa).
Ļoti
veiksmīgi
savu
sezonas veikumu novada un
starpnovadu skatēs rādījuši arī
citi Balvu novada pašdarbības
kolektīvi. Pagājuša gada rudenī
Briežuciemā notika starpnovadu

(diriģente Aija Nagle), kas abi
ieguva II pakāpes vērtējumu.
Tāpat šajā skatē savu sezonā
apgūto repertuāru rādīja Balvu
Kultūras un atpūtas centra senioru
koris „Pīlādzis” (diriģente Liene
Akmeņkalne), nopelnot augstāko
punktu skaitu savā grupā un I
pakāpes vērtējumu. Novada kori
piedalīsies Vidzemes un Latgales
Dziesmu dienai, kas notiks 2.
jūlijā Alūksnē.
Pavasara skašu maratons
noslēdzās
ar
starpnovadu
deju kolektīvu skati Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Šajā
skatē piedalījās kopumā 14 deju
kolektīvi, no kuriem 8 pārstāvēja
Balvu novadu. 5 Balvu novada
deju kolektīvi skatē izcīnīja I
pakāpi, 3 – II pakāpi. Augstākais
punktu skaits – Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kopām „Rika”
un „Nebēda” (vadītājs Agris
Veismanis) un Kubulu pagasta

„Cielaviņai”. Visi Balvu novada
deju kolektīvi bija Latgales deju
kolektīvu sadancī Krāslavā, kas
notika 4. jūnijā.
Balvu novads var lepoties ar
saviem kultūras darbiniekiem.
Šī gada februārī Balvu deju
apriņķa virsvadītājs, deju kopu
„Rika” un „Nebēda” vadītājs
Agris Veismanis saņēma Kultūras
ministrijas
atzinības
rakstu
Par profesionālu darbu un
nozīmīgu
ieguldījumu,
veicinot un attīstot Balvu
novada un Alūksnes novada
tradicionālo kultūru un deju
nozari. 1.maijā svinīgā ceremonijā
Valsts prezidenta pilī Balvu
Tautas teātra mākslinieciskā
vadītāja, teātra jauniešu studijas
režisore Vaira Resne saņēma V
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Jāuzsver pilsētas un pagastu
kultūras darbinieku iesaistīšanās
dažādos
projektos.
Balvu
Kultūras un atpūtas centrs
piedalījies Valts Kultūrkapitāla
fonda
projektu
konkursā,
tādējādi
gūstot
finansiālu
atbalstu
vasarā
plānoto
pasākumu
(Kamermūzikas
festivāla un teātru festivāla
„Ķiršu
dārzs”)
veiksmīgas
norises nodrošināšanai. Bērzpils
pagastā, pateicoties projektu
finansējumam, tika uzcelts un
rudenī atklāts Saieta nams.
Tāpat
Valsts
Kultūrkapitāla
fonds atbalstījis projektus „Seno
prasmju apgūšana Balvu novada
Bērzpils pagastā” un „Aušanas
prasmju saglabāšana Bērzpils
pagastā”.
Vectilžā
realizēti
projekti „Kultūras mantojums
– nākotnes virziens Vectilžā”,
kura ietvaros darināti jauni tautas
tērpi folkloras kopai „Saime”,
kā arī „Skaistais rada labas
domas”, labiekārtojot sporta un
atpūtas centra apkārtni. Piesaistot
Eiropas Savienības finansējumu,
pie jauniem skatuves tērpiem
tikuši arī Kubulu pagasta jauktā
vokālā ansambļa dziedātāji.
Bērzkalnes pagastā apstiprināts
projekts par Saieta nama
celtniecību Rubeņos. Lai gan vēl
joprojām kultūras jomā Balvu
novadā netiek izmantotas visas
iespējas piedalīties projektos un
piesaistīt nozarei dažādu fondu
finansējumu, tomēr šis attīstības
virziens ir veiksmīgi uzsākts.
Šobrīd dažādos konkursos ir
iesniegti vairāki desmiti projektu,
kas
gaida
apstiprinājumus,
un nākotnē ir plānots uzsākto
turpināt, meklējot arvien jaunas
iespējas savu ideju realizācijai.
Sākoties
vasarai,
darbs
kultūras nozarē nebūt neapstājas,
bet tieši pretēji – dažādu kultūras
pasākumu rats sāk griezties
arvien straujāk, piedāvājot
novada un citu Latvijas novadu
iedzīvotājiem daudz un plašas
iespējas kulturālai brīvā laika un
atvaļinājumu pavadīšanai. Vasaras
pasākumu sezona tika atklāta
14.maijā, kad Starptautiskās
ģimenes dienas un Starptautiskās
akcijas „Muzeju nakts” ietvaros
plaši tika atzīmēta Lāča dārza
20.jubileja.
27.maijā
Balvu
pilsētas estrādē Starptautiskās

bērnu aizsardzības dienas ietvaros
notika bērnu un jauniešu radošais
festivāls „Sapņu karuselis”, kuru
apmeklēja ne tikai tās ģimenes,
kurās bērni dzied un dejo, bet
ikviens, kurš vēlējās izjust svētku
prieku. 4. jūnijā Balvos jau 7.
reizi notika Latvijas motoklubu
festivāls „Motociklu vasara”,
kura ietvaros bija parādes
brauciens pa Balvu pilsētas
ielām un vērienīgs koncerts
ar dažādiem pārsteigumiem.
Šogad ir īpaši domāts par
ģimeņu iespējām pavadīt vasaras
saulgriežus Balvos, piedāvājot
līgot gribētājiem Līgo vakara
sarīkojumu “Ols lobs, gosti lobi!”
23. jūnija vakarā Balvu
pilsētas parkā. Jūlija sākums
Balvu novadā paies teātra
noskaņās, jo no 8.-10.jūlijam
notiks
3.Starptautiskais
klasiskās dramaturģijas festivāls
„Ķiršu dārzs”. 15.jūlijā Balvu
pilsētas parka estrādē plānots
vērienīgs koncerts „Vasaras
ASSORTI”, kurā piedalīsies
grupas „Apvedceļš”, „Velves”,
„Bruģis”,
„Kaimiņi”,
„Inga
un Normunds”, „Baltie lāči”,
„Tranzīts”, „Otto”, Gregs un
„One day”. Savukārt, pašās jūlija
beigās – 30.jūlijā – Balvos būs
plaši jauniešu svētki ar iespēju
piedalīties
netradicionālajās
spēlēs, radošajās darbnīcās,
pašdarināto
izstrādājumu
tirdziņā, mākslinieku plenērā
un citās aktivitātēs. Šo svētku
noslēgumā plānots pasākums
pilsētas estrādē ar jauno mūziķu
grupu piedalīšanos. Jau šobrīd
uzsākts darbs pie Balvu novada
svētku organizēšanas, kas notiks
20.augustā.
Šajos
svētkos
būs daudzveidīga pasākumu
programma, kur ikviens novada
iedzīvotājs varēs atrast kaut ko
sev piemērotu. Neizpaliks arī
pārsteigumi. Vasaras sezonu
plānots noslēgt ar 12.Balvu
kamermūzikas festivālu, kas
notiks 27.-28.augustam Balvos.
Šis festivāls ir Liepājas simfoniskā
orķestra mūziķu velte Latgales
ļaudīm, veidojot muzikālu tiltu
starp pašiem Latvijas Rietumiem
un Austrumiem.
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde
izsaka
milzīgu
pateicību
visiem
novada
kultūras iestāžu vadītājiem,
kultūras darba organizatoriem,
pašdarbības
kolektīvu
vadītājiem un citiem kultūras
nozarē iesaistītajiem cilvēkiem
par ieguldīto laiku un darbu,
saglabājot un veicinot kultūras
mantojuma
tālāknodošanu,
attīstot Balvu novada kultūras
nozari, vairojot kultūras norišu
daudzveidību un ceļot novada
kultūras līmeni!
Balvu novada iedzīvotājiem
vēlam radošu un saulainu
vasaru! Lai kultūra Jums palīdz
atgūt spēkus pēc nogurdinošiem
darbiem un dod impulsu sevis
pilnveidošanai!
Zane Kravale, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes kultūras
nozares vadītāja
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„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

izsludina konkursu uz Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatu”
Prasības pretendentiem(-ēm):
• pilngadīgs Latvijas pilsonis(-e);
• nav sodīts(-a) par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
• nav notiesāts(-a) par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
• nav saukts(-a) pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
• augstākā juridiskā vai cita augstākā izglītība, kas saistīta ar policijas
darbu;
• veselības stāvoklis atbilst policista pienākumu veikšanai;
• fiziskā sagatavotība atbilst darbam policijā;
• prasme strādāt ar datoru;
• pārvalda latviešu valodu atbilstoši pirmajam valsts valodas prasmes
līmenim;
• brīvi pārvalda krievu valodu.
Angļu vai vācu valodas prasme vismaz sarunu valodu līmenī un darba
pieredze policijā tiks uzskatītas kā priekšrocības.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
• rakstisks apliecinājums par to, ka kandidāts atbilst Balvu novada
Pašvaldības policijas priekšnieka amata konkursa nolikuma 2.3.1. –
2.3.4., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.10. un 2.4. punktu prasībām;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• priekšlikumi par pašvaldības policijas darba organizēšanu un pilnveidošanu (apjoms – ne vairāk kā viena A4 lapa);
• jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase.
Ar konkursa nolikumu un fiziskās sagatavotības normatīviem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti
amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2011.gada 29.jūnijam plkst.14.00.
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā (2.stāvā).

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 12.maija lēmumu
(sēdes prot. Nr.10,5.§)

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu.

Izdarīt Balvu novada pašvaldības
2009.gada 27.augusta saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Noteikumu 4.un 5. punktā
tekstu „Sociālā pārvalde” aizstāt ar
tekstu „Sociālais dienests”.
2. Svītrot Noteikumu 7.2.1.
apakšpunktu.
3. Noteikumu 8.punktā tekstu:
„Ministru
kabineta
2009.gada
3.marta
noteikumiem
Nr.214
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi

Jānis Elksnis teica: “Šīs grāmatas
ir un vienmēr paliks kā piemineklis visiem, kurus nogalināja okupanti.”
Visā Latvijā pazīstamā visiem
godinātā literāte Anda Līce par
grāmatām recenzijās ir teikusi
atzinīgus vārdus.
Rakstnieks Egīls Lukjanskis
Latvijas Avīzē rakstīja: “Man
patīk literārie darbi, kuri balstīti
dokumentāli un vēsta par reāliem
notikumiem un cilvēku likteņiem.
Nesen ar lielu interesi izlasīju P.
Keiša sarakstīto grāmatu “...Te
maldu putni kliedz”. Tā veltīta
cilvēku piemiņai un atklāj ļaužu
skaudros likteņstāstus kara un
pēckara laikos.
No Pētera Keiša dzejas panta
izvēlēts grāmatas “...Te maldu

dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” aizstāt ar „Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.”
4.
Papildināt
Noteikumus
ar 101.punktu šādā redakcijā:
„101. GMI pabalsts tiek piešķirts
personām, kuras pilda līdzdarbības
pienākumus”.
5. Noteikumu 12.2.apakšpunktā
skaitli „80” aizstāt ar skaitli „75” un
skaitli „35” aizstāt ar skaitli „30”.
6. Noteikumu 13.4. apakšpunktu
izteikt šādā redakcijā: „13.4. Ja

persona pēdējo divu gadu laikā
atsavinājusi dzīvokli citai personai”.
7. Svītrot noteikumu 13.6.
apakšpunktu.
8. Noteikumu 25.3. apakšpunktā
vārdu „uzturmaksu” aizstāt ar tekstu
„maksu par ēdināšanu” un skaitli
„100” ar skaitli „50”.
9. Svītrot Noteikumu VIII
nodaļu „Pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotām personām”.
10. Noteikumu 28.punktu izteikt
šādā redakcijā: „28. Pabalstu piešķir
trūcīgām ģimenēm, pabalsta apmērs
gadā līdz 50% apmērā no valstī
noteiktās minimālās darba algas.”

Paskaidrojuma raksts
par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2011 “Grozījumi 2009.
gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Sakarā ar iedzīvotāju dzīves līmeņa pazemināšanos ir palielinājies un
turpina palielināties to ģimeņu (personu) skaits, kuras atbilst trūcīgas
ģimenes (personas) statusam, kas līdz ar to ir tiesīgas saņemt gan
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, gan
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešās daļas regulējumam pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga izmaksāt citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību nodrošināšanai, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi   nosaka   sociālās palīdzības pabalstu   veidus  
un   apmēru,   pabalstu   piešķiršanas   un izmaksas   kārtību personām
(ģimenēm), kuras    ir    tiesīgas    saņemt   šos    pabalstus,     kā   arī
lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs klientu skaitu. Budžeta
izdevumi varētu pieaugt par 24%, ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Lūdzam finansiāli atbalstīt Pētera Keiša grāmatas
izdošanu angļu valodā
Tas
ir
dokumentāli
vēsturisks izdevums, kas stāsta
par cilvēku un visu tautību
traģēdiju Otrā Pasaules kara
laikā Latvijā. Šie traģiskie
cilvēku likteņstāsti - tos nekad
mēs nedrīkstam aizmirst.
Grāmata ir tulkota no P. Keiša
sarakstītajām grāmatām “Kur
ilgu dzērve brien” un “...Te maldu putni kliedz”, “Lai tas vairāk
neatkārtojas” - ar tādu nosaukumu
angļu valodā ir pilnīgi sagatavotā
Rēzeknē, Latgales kultūras centra
izdevniecībā - iespiešanai.
Par P. Keiša sarakstītajām
grāmatām “Kur ilgu dzērve
brien” un “...Te maldu putni
kliedz”
Baltinavā
grāmatas
prezentācijā Latgales kultūras
centra izdevniecības vadītājs

Balvos
2011.gada12.maijā
Nr.13/2011

grozījumi 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”

Aicina iesaistīties „Likteņdārza” īstenošanā
Projekta īstenotāji „Kokneses fonds” aicina piedalīties nacionālajā
projektā, ko paredzēts īstenot līdz 2018. gadam kā dāvanu Latvijai 100.
dzimšanas dienā.
• Aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus par 50 LVL ziedojumu
„Likteņdārzam” iestādīt koku;
• Rosinām novada uzņēmumus un iedzīvotājus palīdzēt ar
nepieciešamajiem materiāliem amfiteātrim:
o Ir nepieciešami 20-30 cm diametra tumši pelēki laukakmeņi
amfiteātra akmens krāvumam. Kopš pagājušā gada katrs Latvijas
iedzīvotājs aicināts atvest pa akmenim, bet kopā to nepieciešams
ap 600 000;
o Ir nepieciešamas ap 380 m2 granīta flīzes (900x450x60), 33
granīta pakāpieni (2000 x 600), 1150 m3 betona (ar oļiem),
sausais betons, elektroinstalācijas materiāli, ģeotekstils un citi
materiāli;
• Ziedotu līdzekļus „Likteņdārza” tapšanai uz Fonda norēķinu kontu –
Nodibinājums „Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75-III, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: LV10UNLA0050006878844
Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Tuvāka informācija – valdes priekšsēdētājs Valdis Auziņš, tel.
67289535 un projekta vadītājs Koknesē, valdes loceklis Bruno
Cīrulis, tel.29259572. Projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lv

7.

putni kliedz”nosaukums.
...Te manas izdegušās ilgu
zvaigznes krīt,
Neviens tās vairāk nepieminēs
rīt.
Te maldu putni augstu miglas
kalnos kliedz,
Kas iecerētās tāles man vēl
atrast liedz...
Pēteris Keišs, kurš tagad dzīvo
Balvos, ir cienījamā vecumā. Visas savas grāmats finansējis pats
autors kopā ar nedaudziem saviem draugiem. Aicinām atbalstīt
grāmatas izdošanu angļu valodā.
Lūdzu
ziedojiet
grāmatas
izdošanai, ieskaitot naudu kontā:
GE Money Bank Balvu filiālē,
konts:
LV25BATR0056A40141300
klients Pēteris Keišs

Lauku dienas programma:
Balvu novads, 29. jūnijs

9:30 pulcēšanās Balvos, Brīvības ielā 46a
10:00 atklāšana
10:50 Lauku dienas apskates objekti:
- perspektīvākās kartupeļu šķirnes, to raksturojumi, kartupeļu audzēšanas tehnoloģija z.s. „Užgava”,
- dārzeņu audzēšana zemplēves platībās z.s. „Rīts”, kultūraugu rotācija, apkures sistēma,
- kultivēto zālāju ierīkošana lopbarības ražošanai z.s. „Āzīši”,
- jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi,
- krūmmelleņu, lielogu dzērveņu stādāmā materiāla pavairošana, ražojošo stādījumu apskate,
- kūdras ražotnes apskate SIA „Balvi-Flora”, darbnīcu rekonstrukcijas gaita kūdras substrātu ražošanai,
- Lauku dienas izvērtējums /pašvaldība, viesi, apbalvojumu
pasniegšana/
Lauku dienā informāciju sniegs vieslektori VAAD Aija
Čipa, SIA „Latvijas Šķirnes sēklas” speciāliste Iveta Gūtmane, Vaderstad Latvija, Agrotehnika Smiltene SIA, Agrimatco Latvija SIA, z.s. „Birzgaļi” u.c. firmu speciālisti.

“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 21. jūnijs

Jeļenas Suhovas panākumi
Valmierā

Pazīmes, kas liecina,
ka tuvojas Jāņi

Līgo
pasākumi
Balvu novadā

Beidz ziedēt pienenes, sāk ziedēt smaržīgās naktsvijoles.

No 10.-11. jūnijam Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, norisinājās
Valsts prezidenta balvas izcīņa sacensību vieglatlētikā.
Latgales komandā godalgotās vietas izcīnīja: Jeļena Suhova 2.vieta 400m skrējienā, rezultāts - 59.80 sek

Godalgotas vietas vieglatlētikā

Mūsu novada sportisti veiksmīgi startēja Valmieras spēlēs
2011. vieglatlētikā 7. jūnijā un ieguva godalgotas vietas.

Izvēloties līgošanas
vietas, tiek izpētītas
svētku afišas.

Aizvien
biežāk gadās
sastapt
tautu tērpos
ģērbušos
cilvēkus.
Aivis Krastiņš - 3.vieta 60m barjerskriešanā rez.- 10,66 sek

Veikalos
īpaši daudz
pērk sieru
un alu.

Vadims Sņegovs - 3.vieta 300m rez.- 51,04 sek

Krāsojamo
grāmatiņu
atvēršanas svētki
Kad izdzisis būs Jāņu
ugunskurs un izdziedātas
Līgo
dziesmas,
Balvu
centrālā bibliotēkā atnāks
Pēterdiena ar Krāsojamo
grāmatiņu „Braucamrīki”
un
„Dzīvās
radībiņas”
atvēršanas svētkiem.
Priecāsimies par grāmatiņām kopā ar jauno
mākslinieku Deivi Putniņu
un viņa māmiņu Anitu
Putniņu.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Ziedošās pļavas
lopbarībā

pārtop

Jāņa kundzes šašliks Internetā tiek meklētas
šašliku receptes

Sastāvdaļas
•
2 kg jebkāda gaļa - cūkas, vistas, tītara. Šai marinādei der
visi gaļas veidi.
•
1 l skābu kāpostu sulas - pudelēs var iegādāties veikalos,
sāls, cukurs, pipari pēc garšas
•
Sauja ķimeņu
•
ķiploki
•
1 gb citrons
Pagatavošana:
Gaļu sagriež sev vēlamā lielumā, visu sajauc kopā! Jānostāv 12
stundas. Nevajag nākamajā dienā baidīties no smakas, garša ir
neatvairāma un gaļa sulīga un mīksta. Šīs sezonas personīgais
atklājums.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Izdevumu sagatavoja

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

Tirāža: 5000
eksemplāri

Balvos
23.jūnijā
plkst.
19:00
Balvu pilsētas parka estrādē
Līgo vakara sarīkojums
„Ols lobs, gosti lobi”. Līgo
svētku vakarā tiksimies ar
Balvu novada pašdarbības
kolektīviem un iekursim
kopīgo ugunskuru. Ballē
muzicēs Gregs un brāļi
Ezeriņi. Ieeja bezmaksas.
25.jūnijā
plkst.
22:00
Balle pilsētas parka estrādē.
Muzicē Ainārs Lipskis.
Ieejas maksa Ls 2, Balvu pagasts
22. jūnijā plkst. 20:00
Starpnovadu
ansambļu
sadziedāšanās
”Dziesma
vasarai”, Balvu pagasta
Tautas nams
Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo
nakts pasākums. Ugunskurs,
līgošana,
dejošana
Bērzkalnes pagasta estrādē,
DJ Ingars.
Bērzpils pagasts
23.jūnijā plkst. 22:00 Līgo
vakarā Bērzpils brīvdabas
estrādē kopā ar pagasta
un skolas pašdarbniekiem
dziedāsim,
dejosim
un
iedzersim alu, un vēlāk
zaļumballē kopā ar grupu
‘’Laikam
līdzi’’ lustīgi
sagaidīsim saullēktu. Ja ir
vēlēšanās, nāciet ar saviem
groziņiem. Ieeja bezmaksas.
Briežuciema pagasts
22.jūnijā
plkst.
21:00
Briežuciema
stāvlaukumā
(lietus
gadījumā
tautas
namā) Pirmsjāņu ielīgošana
kopā ar tautas muzikantiem,
folkloras kopu un Bērzpils
kapelu. Ieeja bezmaksas.
Krišjāņu pagasts
24.jūnijā plkst. 20:00 Jāņu
dienas pasākums. Piedalās
Tilžas dramatiskais kolektīvs.
Kurināsim ugunskuru, būs
alus un siers un vēlāk ballē
spēlēs grupa „Rondo”. Ieeja
bezmaksas.
Lazdulejas pagasts
22.jūnijā
plkst.
20:00
Jāņu ielīgošana Lazdulejas
pagastā. Sumināsim Līgas un
Jāņus, kursim ugunskuru.
Tilžas pagasts
23.jūnijā
plkst.
22:00
Vasaras saulgriežu pasākums
Tilžas estrādē „Sanāciet
lieli, mazi, veci, jauni Jāņu
dienu sagaidīt!” Pasākumā
tiks sumināti Jāņi un Līgas,
priecēs pagasta pašdarbības
kolektīvi.
Plkst.
23:00
zaļumballe, spēlēs grupa
„Draugi”. Ieeja bezmaksas.
Vectilžas pagasts
22. jūnijā plkst. 20:00
pie Vectilžas sporta un
atpūtas centra lustīgs Jāņu
ielīgošanas pasākums ,,Kas
tos Jāņus ielīgoja?” Iekursim
ugunskuru, izbaudīsim Jāņu
alu, jāņuzāļu smaržu un
spēku. Izdziedāsim dziesmas
kopā
ar
Pušmucovas,
Beņislavas, Tilžas, Bērzpils,
Vectilžas folkloras kopām un
izlocīsim kājas ar Salnavas
kapellu.

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

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

