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Sveicam simtgadnieci

Aktuāli
Par ugunsnedrošo
laikposmu
AnastasijaiDukaļskai100
gadu jubilejā
Sirsnīgi sveicu Jūs
nozīmīgajā gadskārtā.
Ļaudislaikuskaitaminūtēs,
dienās un gados, taču
jūsu dzīves gājums ir
patiesiapbrīnojams,jotas
mērojamsveselagadsimta
garumā.Cikdaudzcilvēkam
iespējams piedzīvot tā
laikā, cik daudz paveikt!
Man ir patiess prieks,
ka Jūs esat mūsu vidū ar
savupadomuunpieredzi,
palīdzotveidotlepnuun
drošu nākotnes Latviju.
Novēlu Jums daudz
laimes,stipruveselībuun
dzīvesprieku.
Valsts prezidents
Valdis Zatlers

Visā valsts teritorijā no
2011.gada 28.aprīļa noteikts
ugunsnedrošais laikposms.
Ugunsnedrošajā laikposmā
aizliegts kurināt ugunskurus un
dedzināt cirsmu atliekas mežos
un tiem pieguļošajās platībās,
nomest mežos un purvos,
vai uz tiem šķērsojošajiem
ceļiem, degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus vai citus
degošus priekšmetus. Meža
īpašnieka (valdītāja) pienākums
ir nodrošināt ugunsdrošības
prasības mežā un veikt
ugunsgrēka vietas uzraudzību
pēc
meža
ugunsgrēka
likvidācijas.
Par ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa 71.pantu paredzēta
administratīvā
atbildība
naudas sods fiziskām personām
no 20 līdz 250 Ls, bet juridiskām
personām no 50 līdz 500 Ls.

Balvu novada
Domes vadības un
deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem
6.maijā plkst. 13:00
Krišjāņu pagasta Tautas namā
visi interesenti tiek aicināti
uz tikšanos ar Balvu novada
Domes vadību un deputātiem.

Aicina
BIBLIOTĒKAS
nakts!

Anastasija Dukaļska 100. jubilejā

Skaistā pavasara dienā,
27.aprīlī, simts gadu jubileju
svinēja
Balvu
pilsētas
iedzīvotāja
Anastasija
Dukaļska. Anastasijas kundze
sava mūža lielāko daļu ir
dzīvojusi Vidučos, Medņevas
pagastā, kur kopusi un lolojusi
savu lauku īpašumu. Pēdējos
36 gadus simtgadniece dzīvo
Balvos.
Jubilāri šajos cienījamajos
gados apsveica Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, un vēlēja stipru
veselību un izturību, lai kopā
ar ģimeni sagaidītu vēl daudzas

dzimšanas dienas. Plašākas
svinības tuvinieku un radu lokā
ir plānotas sestdien.
Lielās jubilejas svinības
ir notikums, kas ikvienam
Balvu novada un Latvijas
iedzīvotājam atgādina, ka mūsu
vidū ir arī cilvēki, kuru mūžs ir
mērāms gadsimtu garumā, kuri
piedzīvojuši divus Pasaules
karus, Latvijas Republikas
proklamēšanu, okupāciju un
Latvijas atdzimšanu, un viņi
ir pelnījuši būt sumināti par
spēku to visu pārdzīvot un būt
mūsu vidū vēl joprojām.

Jau sestdien - talka!
Lielās Talkas Balvu
novada koordinators Māris
Verjanovs aicina:
- Balvu pilsētā visiem
talkotgribētājiem
tikšanās
pulksten 9.00 pie estrādes.
Viņš atgādina, ka
talkošanas vietas pilsētā būs:
• no
gaļas
kombināta
stāvlaukuma līdz Bolupes

iztekai no Balvu ezera.
• Ezera ielas gals, sākot no Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta ēkas, gar J. Logina
ielu līdz Brīvības ielai
• apkārt Pareizticīgo un Katoļu
kapiem.
• pēc labi padarīta darba,
protams, būs silta zupa Lāča
dārzā.

Ja vēlies pārbaudīt savas
zināšanas, iemācīties kaut ko
jaunu un jautri pavadīt laiku,
Nāc uz bibliotēku!!!

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis lasa
Domes apsveikumu

Savukārt tie Balvu
pilsētas iedzīvotāji, kuri savā
mājās ir atraduši makulatūras
kaudzītes, ir aicināti tās sasiet
rūpīgās paciņās un novietot
ielu malās labi redzamās vietās.
Laika posmā no 9.00-11.00
tiem pašvaldības aģentūras SanTex uzņēmuma busiņš kopā ar
centrālās bibliotēkas zēniem
un meitenēm mēģinās tās
savākt. Ja kādam šķitīs, ka viņa
makulatūras kaudzīte var tikt

aizmirsta vai neievērota, šajā
laikā drīkst piezvanīt pa tālruni
29213768.
Aicinām visus novada
iedzīvotājus piedalīties un
turpināt ikgadējo pavasara
tradīciju Lielās Talkas ietvaros,
un uzkopt savu pilsētu, ciemu vai
kādu citu sev nozīmīgu atpūtas
vietu, iepriekš piesakoties pie
sev tuvākā talkas koordinatora.
Uz talku jāņem līdzi
cimdi un, ja ir, kāds darba rīks.

Ir pavasaris un atkal laiks
bibliotēkas
naktij.
Spoži
izgaismotā Balvu Centrālā
bibliotēka Tevi gaidīs 29.aprīlī
no plkst.19.00 līdz 23.00 nakts
pasākumā „Nesēdi tumsā 2”.
Tu varēsi – gleznot, locīt,
darināt piespraudes, orientēties
bibliotēkā un pilsētā,
minēt
krustvārdu mīklas, klausīties
pasakas un spoku stāstus, iešūt
grāmatas, piedalīties erudīcijas
konkursos un bibliotēkas
olimpiādē, skatīties multenes,
izsaukt uz dueli „Domino”
direktori! Šogad bibliotēkas
darbiniekiem
pievienosies
profesionāli palīgi – skolotājas
Skaidrīte Veina un Biruta
Vizule. Jau iepriekš paldies
bibliotēkas fanu klubam par
atbalstīšanu...
Nesēdi
tumsā!

mājās,
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Domes priekšsēdētāja sleja
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Dome lēma

15. aprīļa
Domes sēde

Andris Kazinovskis,
Balvu
novada Domes priekšsēdētājs

Lai objektīvi informētu par
pašvaldības darbu
Pagājis zināms laiks kopš novadam jauna vadība, un viens
no mūsu darbības aktuālākajiem uzdevumiem – sniegt objektīvu
informāciju par pašvaldības darbu un novada dzīvi kopumā. Tāpēc
lielu uzmanību veltām pašvaldības izdevuma “Balvu Novada
Ziņas” nostiprināšanai, mūsu pašvaldības laikraksta veidošanai un
tā kvalitātei. Pašlaik par izdevumu atbild žurnāliste Ilona Vītola,
tā veidošanā piedalās Balvu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Iluta Mežule un Modris Teilāns. Domāju, ka
novada iedzīvotāji būs pamanījuši, ka Balvu Novada Ziņas sniedz
daudzpusīgu informāciju. Galvenais uzdevums, kā jau minēju,
lai tā būtu objektīva. Novada vadība lielu uzmanību velta tieši
mūsu lauku teritoriju attīstībai un viens no avīzes uzdevumiem ir
atspoguļot dzīvi pagastos.
“Balvu Novada Ziņas” var uzskatīt par otru laikrakstu, ko saņem
mūsu novada iedzīvotāji. Domāju, ka tas stimulē arī “Vaduguni”
padarīt tās informāciju kvalitatīvāku un objektīvāku. Pēdējā laikā
Vaduguns objektīvi neatspoguļoja vairākus pašvaldības lēmumus,
tad mēs centāmies to izdarīt ar pašvaldības izdevuma starpniecību.
Kā piemēru varu minēt “Vaduguns” nesaprotamo informāciju, ka
līdzekļu piešķiršana pašvaldības uzņēmumam SAN-TEX ir “slikta
ziņa”. Nesaprotu, kāpēc to nosaukt par sliktu ziņu. Man šķiet gluži
pretēji. Iepriekšējā pašvaldības vadība bija devusi SAN-TEX
zināmus darba uzdevumus, piemēram, pilsētas estrādes salabošana
pagājušajā vasarā. Darbi bija veikti, bet pašvaldība par to nebija
samaksājusi. Tādi neapmaksāti darbi bija sakrājušies vairāki. Šobrīd
domes vadība nolēma šo iepriekš pieļauto kļūdu labot. Tika piešķirts
10 000 latu no rezerves fonda, kas nosedza daļu no nesamaksātā.
Tā ir laba ziņa uzņēmumam SAN-TEX un pilsētas iedzīvotājiem,
jo, kā skaidroja SAN-TEX direktors Uldis Sprudzāns, šo naudu
izmantos smilšu tīrāmās mašīnas iegādei. Pie tam improvizācija par
uzņēmuma bankrotu ir pilnīgi nevietā.
Balvu Novada Ziņas iedzīvotājiem piedāvā jaunu iespēju
– ievietot reklāmu un maksas materiālus par lētāku cenu nekā
“Vadugunī”. Domes sēdē tika noteikts:
Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus par informācijas
publicēšanu Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Balvu Novada Ziņas”:
1.1. par publicēto reklāmu, sludinājumiem un apsveikumiem:
1.1.1. Ls 0.45 par 1 cm2 (bez PVN) – juridiskām personām;
1.1.2. Ls 0.35 par 1 cm2 (bez PVN) – fiziskām personām.
1.2. par publikāciju, kuras laukums lielāks par 300 cm2 – 50%
apmērā no šā lēmuma 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos minētajām
summām.
Noteikt, ka reklāmas un sludinājumu kopējais laukums
informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” nedrīkst pārsniegt
vienu ceturto daļu no kopējā laikraksta apjoma.
Protams, mēs nevaram garantēt regulāru un biežu izdevuma
iznākšanu, taču, ja, sazinoties ar mūsu darbiniekiem pa telefonu
64522465 vai 26395302, jūs apmierinās avīzes iznākšanas laiks, var
vienoties par reklāmas ievietošanu.
Šī ideja radās tādēļ, lai dotu izvēles iespēju mūsu iedzīvotājiem
ievietot reklāmu, kā arī lai samazinātu izdevumus, ko prasa laikraksta
drukāšana. Pie tam, pašvaldības avīze, ievietojot tos lēmumus,
saistošos noteikumus, projektu materiālus un citus dokumentus,
kuru obligāta publicēšana noteikta ar likumu, ietaupa līdzekļus, ko
nāktos samaksāt citiem preses izdevumiem. Kā informēja novada
pašvaldības budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Andra Kudrjavceva, “Vadugunij” vien par reklāmas pakalpojumiem
pagājušajā gadā samaksāts 2958,34 lati.
Mēs, pašvaldība, esam ieinteresēti, lai iespējami vairāk novada
iedzīvotāju izlasa mūsu izdevumu, uzzina par pašvaldības, tās
iestāžu un novada dzīves aktualitātēm kopumā. Lai šis bezmaksas
izdevums būtu pieejams ikvienam, to izplatām noteiktās vietās
pilsētā un 10 mūsu pagastos. Ja šis izdevums ir nonācis jūsu rokās,
aicinu to izlasīt, un nodot tālāklasīšanai citiem. Aicinu arī uz
sadarbību laikraksta veidošanā – informējiet izdevuma veidotājus
par to, kas svarīgs jūsu dzīvē, kas labs noticis, kādas problēmas
gaida risinājumu. Lai dienas kopā ar “Balvu Novada Ziņām”
veicina pašvaldības un novada iedzīvotāju savstarpēju sapratni
un sadarbību! To sekmēs savstarpēja informētība par kopējiem
mērķiem un mūsu dzīves vajadzībām.

Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013. gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Sporta laukuma rekonstrukcija Bērzpilī”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Sporta
laukuma rekonstrukcija Bērzpilī”,
projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu
10% apmērā jeb Ls 1277,63 no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām un neattiecināmās
izmaksas Ls 2793,19, kopā
nosakot Ls 4070,82. Projekta
kopējās izmaksas Ls 15569,52.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Bērzpils pagasta ielu
un ielu apgaismojuma
rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Bērzpils
pagasta ielu un ielu apgaismojuma
rekonstrukcija”,
projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 14116,23 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
30697,76, kopā nosakot Ls
44813,98.
Projekta
kopējās
izmaksas Ls 171860,01.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Ceļa “Krišjāņi - Krampiņas
- Runcene - Krišjāņi”
rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Ceļa
“Krišjāņi - Krampiņas - Runcene Krišjāņi” rekonstrukcija”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 7477,79 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
16257,54, kopā nosakot Ls
23735,34.
Projekta
kopējās
izmaksas Ls 91035,47.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi

ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Tilžas pagasta Tautas nama
rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Tilžas
pagasta Tautas nama rekonstrukcija
un teritorijas labiekārtošana”,
projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošināt
līdzfinansējumu
10% apmērā jeb Ls 7765,11 no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām un neattiecināmās
izmaksas Ls 16979,84, kopā
nosakot Ls 24744,95. Projekta
kopējās izmaksas Ls 94630,95.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Vectilžas pagasta
sporta un atpūtas centra
rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Vectilžas
pagasta
sporta
un
atpūtas
centra rekonstrukcija”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 2976,98 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
6509,75, kopā nosakot Ls 9486,72.
Projekta kopējās izmaksas Ls
36279,5.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Kubulu pagasta Kalna
ielas apgaismojuma
rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu
konkursā ar projektu „Vectilžas
pagasta
sporta
un
atpūtas
centra rekonstrukcija”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 2976,98 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
6509,75, kopā nosakot Ls 9486,72.
Projekta kopējās izmaksas Ls
36279,5.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Bērnu rotaļu laukuma
izbūve Vectilžā”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atklātā projektu

konkursā ar projektu „Bērnu rotaļu
laukuma izbūve Vectilžā”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 873.09 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
1920.80, kopā nosakot Ls 2793.89.
Projekta kopējās izmaksas Ls
10651.73.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Ceļa “Dukuļeva - Cērpene”
rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un
iedzīvotājiem”
atklātā
projektu konkursā ar projektu
„Ceļa “Dukuļeva - Cērpene”
rekonstrukcija”,
projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 24385,35 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
53272,02, kopā nosakot Ls
77657,38.
Projekta
kopējās
izmaksas Ls 297125,57.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Bērzkalnes pagasta
saieta nama būvniecība un
teritorijas labiekārtošana
Rubeņos”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un
iedzīvotājiem”
atklātā
projektu konkursā ar projektu
„Bērzkalnes
pagasta
saieta
nama būvniecība un teritorijas
labiekārtošana Rubeņos”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 2260.32 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
4922.10, kopā nosakot Ls 7182.42.
Projekta kopējās izmaksas Ls
27525.27.
Par dalību projektu
iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un
iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam
„Tilžas internātpamatskolas
katlu mājas rekonstrukcija”
Balvu novada Dome nolēma
piedalīties ELFLA pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un
iedzīvotājiem”
atklātā
projektu konkursā ar projektu
„Tilžas internātpamatskolas katlu
mājas rekonstrukcija”, projekta
atbalsta gadījumā, nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb
Ls 8071.52 no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās
izmaksas
Ls
17536.98, kopā nosakot Ls
25608.50.
Projekta
kopējās
izmaksas Ls 98252,14.
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Balvu pilsētas iedzīvotāji būs ieguvēji
Iecere – pirms
vairākiem gadiem

Par to, ka Balvu pilsētā
varētu
tikt
uzbūvēta
koģenerācijas stacija, kas
apgādātu pilsētu ar salīdzinoši
lētāku siltumenerģiju, ražotu
elektrību un kā kurināmo
izmantotu vietējos koksnes
resursus, diskusija rit jau
vairākus gadus. Ir izteikti
un analizēti vairāki varianti,
diemžēl, krīze tiem pārvilkusi
svītru. Arī mūsu uzņēmums
–
„Balvu
Enerģētikas
risinājumi’’ jau pirms pāris
gadiem uzsāka darbu, lai
īstenotu šādu projektu. Par
šiem jautājumiem jau esmu
rakstījis laikrakstā Vaduguns,
tāpēc neatkārtošos.
Tomēr
ideja
par
koģenerācijas
stacijas
celtniecību ir dzīvotspējīga. Par
to esmu pārliecinājies, sekojot
projektu
piedāvājumam
Balvu un citās pilsētās. Tā
kā šāda objekta īstenošana
saistās ar investoru piesaisti,
jo iegudījumu ir ievērojami,
galvenais ir izvērtēt, vai tas
ir ilglaicīgs, cik ekonomiski
pamatots, vai nepieciešams
pilsētai.
Attiecinot
šos
kritērijus uz koģenerācijas
stacijas izbūvi Balvos, var
teikt, ka atbilde ir pozitīva, jo
investoram, kas šeit ieguldīs
savus līdzekļus, ir iespēja tos
atpelnīt, bet sabiedrība iegūs
kvalitatīvu un ekonomiski
izdevīgāku pakalpojumu. Šajā
sakarā varam runāt par visām
pašlaik tik aktuālajajām lietām
– alternatīvās, zaļās enerģijas
ieguve, vides aizsardzība,
apkārtējo mežu sakopšana
un to kvalitātes uzlabošana,
vietējā darbaspēka piesaiste.

Kāda būs koģenerācijas
stacija?

Tās būvniecības vietas
izvēli un lielumu nosaka
pragmātisks kritērijs – cik
elektroenerģijas varam saražot
un pārdot Latvenergo tīklā,
jo tā ir koģenerācijas stacijas
galvenā saražotā produkcija.
Projektējamās
stacijas
jauda ir plānota 0,998 MW
elekriskiskā jauda un – 3 MW
siltumenerģija.
Topošā
koģenerācijas
stacija kā kurināmo izmantos
šķeldu.
Ražotni
iecerēts
izvietot Bērzpils ielā 67A,
no tās jāizbūvē elektro

savienojuma līnija uz blakus
esošo 20 KW līniju un
siltumtrase aptuveni 900 metru
garumā gar Bērzpils ielu, kas
savienos koģenerācijas staciju
un esošo katlu māju.
Tehnoloģiskos risinājumus
piedāvā
firma
„Balthem
Ltd” - tās būs Itālijā ražotas
iekārtas. Runājot tieši par
tehnoloģisko pusi, jāsaka,
ka tās ir ļoti mūsdienīgas
iekārtas
elektroenerģijas
ražošanai no biomasas, Balvu
gadījumā, šķeldas. Atbilstoši
stacijas jaudai, plānots, ka tā
patērēs ap 40 000 kubikmetru
koksnes šķeldas. Tā kā šķeldu
ražo no mazvērtīgas koksnes,
šī būs laba iespēja novada
uzņēmējiem
paplašināt
koksnes resursu ieguvi un
attīstīt savu uzņēmējdarbību
reģionā. Koģenerācijas stacijas
tehnoloģiskajā procesā rodas
arī ekoloģiski tīri pelni, ko
kā minerālvielu var izmantot
augsnes mēslošanai, arī kūdras
substrātu bagātināšanai.
Ražošanas
process
ir
automatizēts, paredzēta skaņas
izolēta telpa, kur darbosies
dzinējs - ģenerators, līdz ar
to tiks maksimāli novērsti
visi
vides
piesārņošanas
riski. Ražotne pilnībā atbildīs
visiem Eiropas standartiem.
Konkrētajai
ražotnei
ir
piešķirts eiro sertifikāts.

Balvu pilsētas ieguvumi

Pirmkārt – investīcijas
mūsdienīgā ražotnē. Ikviena
pašvaldība cenšas atbalstīt
investoru
ienākšanu
tās
teritorijā, jo tas sekmē
konkrētās vietas attīstību un
modernizāciju.
Lētākas
siltumenerģijas
garantēta piegāde.
Šķeldas
piegāde
ļaus
attīstīties uzņēmējiem, kas
specializējušies
mazvētīgas
koksnes ieguvē un pārstrādē,
racionālāk izmanotot koknes
pārstrādes atlikumus.
Privāta investora ienākšana
dos iespēju pilsētai straujāk
modernizēt
siltumapgādi,
atbrīvos pašvaldības līdzekļus,
kas ļaus tos izmantot sociālo
un citu pašvaldībai svarīgu
funkciju veikšanai.
Jaunā siltumtrase dos
iespēju pieslēgties jauniem
siltumenerģijas patērētājiem
pilsētā.
Lētāka siltumenerģija un
elektroenerģija pavērs iespēju

uzņēmējiem attīstīt citas,
energo ietilpīgas ražotnes,
piemēram, koksnes žāvēšana,
betona izstrādājumu ražošana,
siltumnīcas, pārtikas ražošana,
piemēram, zivju žāvēšana vai
citu.
Koģenerācijas
stacijas
izbūve var būt pirmais solis,
lai sāktu risināt jautājumu par
pilsētas katlu mājas pārcelšanu
no dzīvojamās zonas ārpus
pilsētas. Iegums būs arī
attiecībā uz darbavietām, kas,
kā pats par sevi saprotams,
rodas ikvienā ražotnē.
Minēju dažus piemērus,
kurus redzu kā ieguvumu Balvu
pilsētai, ja mēs realizēsim
projektu par koģenerācijas
stacijas izbūvi.
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Vairāk interesē apmaksāts un
brīvprātīgais darbs Eiropā
27. aprīlī Balvos ar Eiropas
Komisijas
pārstāvniecības
Latvijā atbalstu tika rīkotas
Eiropas
Savienības
(ES)
informācijas
diena
„Tava
iESpēja”. Pasākuma mērķis
bija informēt iedzīvotājus par
iespējām, ko sniedz dalība
Eiropas Savienībā

darbībā” konsultants Sergejs
Andrejevs,
Balvu
jauniešu
biedrības Raibais kaķis vadītājs,
kurš pats ir bijis brīvprātīgajā
darbā
Somijā,
informēja
par neformālās izglītības un
brīvprātīgā
darba
iespējām.
Jaunieši ļoti daudz interesējās
par brīvprātīgā darba iespējām,

Aicinu apspriest
projektu un to atbalstīt

Izskatot uzņēmuma „Balvu
Enerģētikas Risinājumi” ieceri,
Balvu novada domes deputāti
1. aprīļa sēdē to atbalstīja.
Pie tam esam gandarīti, ka
desmit
deputāti
saskatīja
mūsu priekšlikuma pozitīvos
ieguvumus un balsoja par.
Tagad, kā to nosaka valsts
likumdošana,
ir
sākusies
būvniecības ieceres publiskā
apspriešana.
Būvniecības
ieceres prezentācijas pasākums
notika 27. aprīlī
Balvu
novada muzeja konferenču
zālē
Brīvības ielā 46,
Balvos. Uzņēmuma „Balvu
Enerģētikas
Risinājumi”
pārstāvis
Arnis
Mētra
informēja par projektu, par tā
tehnoloģiskajiem risinājumiem
stāstīja projektētāji, uzņēmuma
„Balthem Ltd” inženieris
enerģētikas
departamenta
vadītājs Igors Cibulis. Paldies
balveniešiem, kas bija atnākuši
uz tikšanos, kas izteica savu
viedokli un uzdeva mums savus
jautājumus. Ar būvniecības
ieceres projekta priekšlikumu
detalizēti var iepazīties Balvu
novada pašvaldības būvvaldē
Balvu novada pašvaldības ēkas
2.stāvā, Bērzpils ielā 1A.
Aicinu Balvu iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par
mūsu projektu un atbalstīt
to. Mēs nākam ar pozitīviem
uzstādījumiem un labticīgiem
nodomiem un ceru, ka rezultāts
dos gandarījumu visiem.
Juris Čudars,
uzņēmuma “Balvu
Enerģētikas Risinājumi”valdes
loceklis

Ansis Bogustovs vada diskusiju Balvu Valsts ģimnāzijā

Uzņēmēji varēja uzzināt
par iespējām piesaistīt ES
finansējumu un konsultēties
par sava biznesa attīstību.
Pieaugušajiem bija iespēja saņemt
praktisku informāciju par darba
un mūžizglītības iespējām ES.
Jaunieši varēja ne vien uzzināt
par iespējām, ko ES paver tiem
izglītībā un brīvprātīgajā darbā,
bet arī skatīties videostāstus par
citu jauniešu pieredzi. Visiem
interesentiem
bija
iespēja
piedalīties konkursā par gatavību
dzīvei Eiropā.
Balvu novada iedzīvotājus un
viesus visvairāk interesēja iespēja
strādāt kādā no Eiropas valstīm
vai arī doties brīvprātīgajā darbā.
Visbiežāk tika apmeklēti EURES
(Nodarbinātības valsts aģentūras)

mazāk par augstākās izglītības
iegūšanu vai augstākās izglītības
programmām ES, kā ERASMUS.
Apmeklētāji ar ļoti konkrētiem
un mērķtiecīgiem jautājumiem,
piemēram, par nodokļiem ES un
sadarbības iespējām, apmeklēja
arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla
(Europe Enterprise Network),
kas informēja par ES iespējām
uzņēmējiem, un Latgales reģiona
ES struktūrfondu informācijas
stenda.
Mazāka
aktivitāte
bija
pie Valsts Lauku tīkla stenda,
kas informēja par ES atbalstu
lauku attīstības veicināšanas
pasākumiem.
Tajā pašā laikā visi Balvu
skolēni un studenti tika aicināti
uz Eiropas vēstures stundu, kas

Jauniešiem liela interese par Eiropas Savienību

un programmas „Jaunatne darbībā
informācijas stendi.
EURES informācijas stendā
varēja uzzināt par darba iespējām,
ko piedāvā ES. Interesenti
vairāk jautāja par iespēju strādāt
Vācijā, Dānijā, Norvēģijā un
Lielbritānijā. Interesējās par
aprūpētāja, celtnieka, galdnieka
un
sezonālajiem
darbiem
lauksaimniecībā
vai
darbu
fabrikā.
Programmas
„Jaunatne

notika Balvu Valsts ģimnāzijā.
Šīs unikālās mācību stundas
ietvaros bija iespēja noskatīties
2010. gada dokumentālo filmu
„Pretrunīgā vēsture” un diskutēt
ar filmas autoru un vēstures
pētnieku Uldi Neiburgu un ES
lietu ekspertu Jāni Kapustānu par
nozīmīgiem datumiem Latvijas
un Eiropas vēsturē – 8. un 9.
maiju. Diskusiju vadīja LTV
žurnālists Ansis Bogustovs.
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Balvu Valsts ģimnāzijai-80
Godātie Balvu novada
iedzīvotāji, mūsu absolventi,
skolēni, vecāki, skolotāji un
tehniskie darbinieki!
Laiks skrien tik ātri, ka
dažreiz to grūti aptvert. Dienai
tiekoties ar dienu, veidojas
gadi, un tādu dzīves gadu ,

spilgtiem notikumiem bagātu,
mūsu skolai, Balvu Valsts
ģimnāzijai, jau ir 80. Tā ir
milzīga bagātība, jo aiz katra
gada, katras stundas ir konkrēts
skolēns, viņa vecāki, skolotāji,
mūsu pašvaldības darbinieki,
kas kopīgiem spēkiem veido
mācību vidi, lai bērni spētu

izaugt par krietniem, zinošiem
cilvēkiem.
Balvu Valsts ģimnāzija
svin savu 80 gadu jubileju.
Tas ir nozīmīgs skaitlis, kas
parāda, cik daudzus gadus
zinošie un radošie skolotāji
audzina un māca jauno
paaudzi, un palīdz apgūt dzīvē

nepieciešamās zināšanas un
iemaņas. Ģimnāzisti, savu
skolotāju rosināti, apgūst
pamatizglītības, humanitārā un
sociālā virziena, matemātikas,
dabaszinību
un
tehnikas
virziena,
vispārizglītojošā
virziena
un
profesionāli
orientētā virziena izglītības
programmas, kā arī valsts
jaunsardzes
apmācību,
Latvijas uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmijas „Esi
līderis!” programmu, apgūst
mācību firmu dibināšanas,
vadīšanas un likvidācijas
pamatus,
darbojoties
biznesa izglītības biedrībā
Junior Achievement Young
Enterprise Latvijā.
Skolas darbā tiek ieviestas
jaunas
zināšanu
apguves
metodes.
Ģimnāzijas
skolotāji,
vadot un darbojoties mācību
priekšmetu
skolotāju

metodiskajās
apvienībās,
popularizē savu pieredzi ,
mācās no pieredzējušākajiem
kolēģiem.
Par to, lai skolā ikviens
justos labi , ar lielu atbildības
sajūtu rūpējas skolas tehniskais
personāls.
Balvu pilsētas ģimnāzija,
tu esi kļuvusi par Valsts
ģimnāziju, esi 24 Latvijas
Valsts ģimnāziju savienības
dalībniece, tāda arī paliec!
Lai turpmākajos gados tu
nenovecotu, dzīvotu laimīgi,
jautri un brīvi! Lai turpmāk
skolotājiem ir zinoši, talantīgi
skolēni, skolēniem –radoši,
degsmes
pilni
pedagogi!
Skolai - jauni sasniegumi ar
ietekmi novada un visas valsts
uzplaukumā.
Viktors Šļuncevs, Balvu
Valsts ģimnāzijas direktors

Skolas pedagogu kolektīvs

Uz audzināšanas darbu atskatoties
Skola ir vieta, kur iegūst ne
tikai zināšanas dažādos mācību
priekšmetos, bet arī izkopj prasmi
dziedāt, dejot, uzstāties, spēlēt
teātri. Balvu Valsts ģimnāzijā ir
savas izkoptas audzināšanas darba
tradīcijas, kas balstās uz skolotāju,
skolēnu un viņu vecāku sadarbību.
Lai katrs skolēns var izkopt un
attīstīt savus talantus, te darbojas
dažādi pulciņi. Aktīvi strādā deju
kolektīvi. Šogad skolotājas Lūcijas
Bukšas deju kolektīvs „Purenīte”
piedalījās starptautiskā konkursā
Klaipēdā (Lietuvā) un ieguva
Grand Prise, kā arī uzstājās
Valsts ģimnāziju 15 gadu jubilejas
koncertā Rīgā. Tautisko deju
kopa „Rakarīši” (vad. L. Bukša)
piedalījās
10.Latvijas
skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
bet deju kopa „Vanadziņš” (vad.
L. Jermacāne) – 24.Latvijas
vispārējos dziesmu un deju
svētkos.
BVĢ ir daudz skanīgu
balsu, par to liecina koris (vad.
L. Akmeņkalne), kas piedalījās
Dziesmu un deju svētkos Rīgā,
kā arī ansamblis un solisti, kas
uzstājas koncertos skolā un ārpus
tās. Jau daudzus gadus skolēniem
ir iespēja nodarboties ar teātra
sportu, kā arī iestudēt nelielas
ludziņas skolotājas Aijas Dvinskas
vadībā. Šajā jomā gūti panākumi
gan vietēja mēroga konkursos,
gan arī konkursos reģionālā
līmenī. Šajā mācību gadā īpašus
panākumus
guva
uzvedumi
„Putekļu princese” un „Manā
bērnības pļavā”.
Savukārt
sarīkojumu
vadīšanas
pulciņa
(vad.
I.
Oplucāne) skolēni piedalās gan
skolas, gan arī pilsētas un novada
pasākumos, kā arī gūst labus
panākumus konkursos. Šogad
projekta „Andreja Eglīša Dzejas
svētki” finālskatē piedalījās divi

ģimnāzijas skolēni Agnese Berne
un Andris Kaļiņins, un uzrādīja
ļoti labus rezultātus, kas deva
iespēju kopā ar Daugavpils
teātra aktieriem uzstāties dzejas
uzvedumā „Dievs, tava zeme deg!”
Vienu reizi gadā tiek rīkota
īpaša literatūras pēcpusdiena,
kurā ar saviem pašsacerētajiem
darbiem
uzstājas
literārās
jaunrades pulciņa dalībnieki.
Pasākumā parasti piedalās arī
kāds vietējais dzejnieks.
Skolā latviešu tautas kopības
apziņu audzina Vanadzēnu kopa,
kuru vada L. Jermacāne. Viņi
pēta
vēsturisko
mantojumu,
nodarbojas ar labdarību, piedalās
mākslinieciskajā
pašdarbībā,
brauc arī izzinošās ekskursijās.
Priecē noformēšanas pulciņa
(vad. B. Vizule) dalībnieku
radošums,
noformējot
skolas
telpas dažādiem pasākumiem.
Skolā darbojas arī mācību firmas
(vad. L. Šļunceva), kurās skolēni
apgūst pirmās iemaņas biznesā.
Skolēni,
kuri
ir
aktīvi
un radoši, iesaistās dažādos
konkursos, piemēram, Latvenergo
koncerna erudīcijas konkursā
„Experiments”,
vēstures
konkursos,
skatuves
runas
konkursos,
eseju
konkursos
un Zelta zivtiņas rīkotajā ZZ
čempionātā. Ir gūti labi panākumi,
godalgotas vietas, arī ceļojumi
uz ārzemēm, iespēja piedalīties
atvērto durvju dienā Eiropas
Savienības mājā.
Darbojas skolēnu pašpārvalde,
kas aktīvi iesaistās skolas dzīvē,
dibinot jaunas tradīcijas un
sadraudzību ar citu Valsts
ģimnāziju skolēnu pašpārvaldēm.
Lai skolēni varētu veiksmīgi
izvēlēties savu nākotnes profesiju,
BVĢ ir izveidots karjeras izglītības
kabinets (vad. V. Muldiņa). Šeit ir
pieejami materiāli par izglītības

iestādēm Latvijā un ārzemēs,
dažādu
profesiju
apraksti,
videomateriāli, testi, informācija
par darba tirgu un normatīvajiem
aktiem par darba tiesībām un
darba aizsardzību. Tiek rīkotas
tikšanās gan ar augstskolu un
koledžu mācībspēkiem, gan darba
devējiem un dažādu profesiju
pārstāvjiem. Šogad Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība organizēja
konkursu „SMĀRTS. Spēle tiem,
kas mācās.”, kurā piedalījās
arī BVĢ 10b.klases skolēni un
Latgales reģionā ieguva otro vietu.
Šis konkurss palīdzēja skolēniem
iepazīties un izprast darba tiesību
un darba aizsardzības jautājumus.
Skolotājas Valentīnas Pužules
vadībā darbojas Starptautiskās
pašizaugsmes
programma
jauniešiem – AWARD, kas
vairākiem BVĢ skolēniem deva
iespēju gūt jaunu pieredzi,
zināšanas un prasmes ne tikai
Latvijā, bet arī citās valstīs.
Gadu gaitā skolā savu vietu
ieguvušas tādas tradīcijas kā
Zinību diena, 7./10.klašu pasākums
„Esmu jaunākais ģimnāzists”,
Skolotāju diena, „Sudraba pūces”
pasniegšana, žetonu vakari, Rožu
svētki 9.un 12.klašu skolēniem,
pasākumi „Atklājam talantus!”,
„Barikādes stāsta” u.c.
Skolā tiek veiksmīgi organizēts
audzināšanas darbs, pateicoties
klašu
audzinātāju,
atbalsta
personāla, skolēnu, viņu vecāku un
skolas vadības sadarbībai.
Skolas
nākotne
sakņojas
šodienas
darbā,
tāpēc
gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan
vecākiem lai pietiek radošu ideju,
pozitīvas enerģijas un savstarpējās
sapratnes.
Veronika Spridzāne, direktora
vietniece audzināšanas jomā,
Valija Muldiņa, direktora
vietniece karjeras izglītībā.
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Zināšanas – mūsu prioritāte

Šogad mūsu skolai aprit 80
gadi. Pietiekami ilgs laiks, lai
pierādītu sava vārda skanējumu
un darbības nozīmi sabiedrībā.
Skolas darbības pamatmērķis
ir skolēns. Tas ir izglītots cilvēks,
kurš mācās, veido savu dzīvi,
saprot sevi un citus un spēj izmainīt
apkārtni.
Šīs darbības pamatā ir
savstarpēji
saskaņots
un
pārdomāti organizēts mācību un
audzināšanas darbs, kas nodrošina
attīstības un izaugsmes iespējas.
Skolas jubilejas laiks ir īpašs,
jo vērtējam paveikto, atceramies
skolotājus
un
absolventus,
pateicamies par viņu devumu
skolas izaugsmē un vēlam izturību,
darba prieku visiem, kas ikdienā
rūpējas par mācību procesa norisi,
tā kvalitāti un skolas turpmāko
attīstību. Padarīts ir daudz.
Astoņdesmit gados vidējo
izglītību ir ieguvuši vairāk nekā
3000 skolēnu. Gandrīz 84%
absolventu turpinājuši izglītību
Latvijas un citu valstu augstskolās.
Iepriecina, ka absolventu vidū ir
gan grāmatu autori un skolotāji,
gan lielu uzņēmumu un iestāžu
vadītāji, gan banku un muzeju
darbinieki, gan juristi, gan
godprātīgi un čakli darba rūķi
dažādos amatos.
Sasniedzot labus rezultātus
centralizētajos
eksāmenos,
nodrošinot kvalitatīvu izglītību,
mūsu darbs tika novērtēts,
un 2010.gada septembrī mēs
pievienojāmies Valsts ģimnāziju
saimei.
Esam gandarīti par valsts
centralizēto eksāmenu rezultātiem,
kuru vērtējums ir izaudzis līdz pat
92% ABC līmenī. Mūsu skolas
31 audzēknis par sasniegumiem
mācībās
un
sabiedriskajām
aktivitātēm ir saņēmis LR
Ministru prezidenta pateicības

vēstules.Priecē arī mūsu audzēkņu
sniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs. Pēdējos piecos gados
valsts olimpiādēs iegūtas 2.vieta
vizuālajā
mākslā
(E.Ozoliņa,
sk.B.Vizule), 3.vieta matemātikā
(K.Antonova, sk,L.Boldāne), gūtas
atzinības vēsturē (U.Grigorjeva,
R.Sirmace,
sk.V.Spridzāne;
K.Šmiukše,
sk.M.Stepanova),
biznesa ekonomiskajos pamatos
(L.Mozule, sk.L.Šļunceva),vides
projektos (I.Pužulis, G.Pužulis,
sk.V.Pužule),
matemātikā
(L.Mozule, sk.L.Boldāne).
Labi rezultāti ir arī Latgales
novada atklātajās olimpiādēs
latviešu valodā un literatūrā,
matemātikā, fizikā un ķīmijā.
Ievērojami
ir
skolēnu
sasniegumi
zinātniski
pētnieciskajos darbos ne tikai
novada (rajona), bet arī valsts
līmenī. Gūtas otrās un pirmās
vieta valsts zinātnisko darbu
konferencēs. G. un I. Pužuļi kopā
ar skolotāju V.Pužuli tika izvirzīti
uz starptautisko izstādi Expo
Maskavā, kur prezentēja savu
zinātnisko darbu, pārstāvēja savu
skolu, pilsētu un valsti.
Realizējam ESF VISC projektu
“Dabaszinības un matemātika”,
kura
rezultātā
modernizēti
matemātikas, fizikas, bioloģijas
un ķīmijas kabineti, skolēni
mācību procesā izmanto jaunākās
tehnoloģijas.
Jau otro gadu iedibināta
tradīcija
–
Sudraba
pūces
pasniegšana
skolēniem,
kuri
centralizētos
eksāmenus
nokārtojuši A līmenī. Pirmo
Sudraba pūci saņēma Elvijs
Sprudzāns, bet otro – Laura
Mozule.
Mūsu skolēni regulāri piedalās
sporta sacensībās gan rajona,
gan novada, gan reģiona līmenī.
Ievērojami panākumi ir gūti

basketbolā, futbolā. Aizraujošas
ir izvērtušās tradicionālās sporta
nedēļas, kurās tiek iesaistīti
ne tikai skolēni, bet arī klašu
audzinātāji. Par tradīciju ir
izveidojušās draudzības spēles
basketbolā, futbolā un volejbolā
starp skolotājiem un skolēniem.
Sports vieno tagadējos skolēnus,
skolotājus, vecākus un absolventus.
Minēto darbību aktivitātes un
mācību darba sasniegumi pierāda
skolas pedagogu darba kvalitāti un
atbildību par ikdienas darbu katrā
mācību stundā.
Šobrīd skolā ir paaudze ar
plašāku
pasaules
redzējumu,
bagātāku pieredzi informācijas
tehnoloģiju pielietošanā un citu
motivāciju nākotnei.
Skolēni lepojas ar skolu, it
īpaši par to, ka arī viņu vecāki
un radi ir mācījušies mūsu skolā,
ka iepriekšējo paaudžu dzīves un
darba stāstus glabā skolas muzejs.
Protams,
skolas
darba
panākumu atslēga ir zinošs,
saprotošs un radošs skolotājs.
Patiesu
gandarījumu
sniedz
pedagogu radošais darbs skolēnu
mācību kvalitatīvā nodrošinājumā,
motivācijas
attīstīšanā,
dzīvesprasmju veidošanā.
Skola
šobrīd
kļūst
par
kvalitatīvu pārmaiņu centru.
Šī virzība katram skolotājam,
skolēnam
un
darbiniekam
uzliek par pienākumu uzņemties
atbildību par izglītības kvalitātes
līmeni par nepārtrauktu attīstību
tehnoloģijās un saturā.
Vēlu,
lai
mūsu
skolas
absolventus un mūsu skolas
kolektīvu vienmēr pavada veiksme,
sapratne un panākumi!
Ināra Konivale,
ģimnāzijas direktora vietniece
izglītības jomā

Sudraba pūces laureāti
Intervija ar Elviju Sprudzānu – pirmo
skolas Sudraba pūces saņēmēju

1.
Kādas
izjūtas
bija,
saņemot
Sudraba
pūci?
Bija liels pagodinājums saņemt
šādu apbalvojumu, jo īpaši, esot
pirmajam, kam tas tika piešķirts.
Prieks, ka skola ne tikai uztur, bet
arī veido jaunas tradīcijas, un ir
lepnums būt par to dalībnieku.
2.
Kādas
ir
spilgtākās
atmiņas par vidusskolas gadiem,
ko gribētu piedzīvot vēlreiz?
Spilgtākās atmiņas viennozīmīgi
ir par mūsu klases kolektīvu
un skolotāju Ināru, par visiem
darbiem un nedarbiem, ko
paveicām. Ja būtu iespēja, labprāt
vienkārši izdzīvotu vēl vienu dienu
vidusskolā, jo skolas ikdiena ir
tieši tas, kas liek visvairāk ilgoties
pēc tās.

3.
Kā
skolā
iegūtās
zināšanas
palīdz
studijās?
Tā nu sanāk, ka manās studijās
pašlaik
no
skolā
gūtajām
zināšanām tiešā veidā noder vien
pāris trigonometriskās formulas.
Tomēr mācības skolā, manuprāt,
nav jāuztver kā konkrētu
priekšmetu un mācību vielas,
kurai dažbrīd pat grūti saskatīt
jēgu, apguvi. Viss, ko skolā gūst,
paplašina pasaules redzesloku,
izkopj domāšanu un mācību
kultūru. Tieši prasme organizēt
savu mācību darbu ir vissvarīgākā
lieta turpmākajās studijās.
4.
Ko
ieteiktu
ģimnāzijas
skolēniem,
nākamajiem
absolventiem?
Topošajiem absolventiem ieteiktu
pārlieku neuztraukties par gala
eksāmeniem, tā vietā izbaudīt
pavasari un pēdējās nedēļas
skolas sienās.
5.
Ko
novēlētu
skolai
80
gadu
jubilejā?
Turpināt attīstīties. Domāju,
ka zinu, cik ļoti skola tiecas
sasniegt savus augstos mērķus
mācību, kultūras, sporta un citās
jomās, tādēļ labākais vēlējums
būtu tos piepildīt un tiekties pēc
nākamajiem.
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Intervija ar Lauru Mozuli – otro Sudraba pūces īpašnieci

ka ir tādas skolas, kas skolēnus
piesaista, maksājot stipendijas.
Diemžēl, mēs dzīvojam tādā laikā,
kad daudzas lietas nosaka nauda.
2.
Kādas
ir
spilgtākās
atmiņas par vidusskolas gadiem,
ko gribētu piedzīvot vēlreiz?
Ir ļoti daudzas lietas, ko vēlētos
piedzīvot vēlreiz. Klasesbiedri,
joki skolas telpās un gaiteņos. Viss
jau vēl ir tepat, jo skolu pabeidzu
tikai pirms nepilna gada. Mācību
laiks man saistās ar interesantiem
pasākumiem,
ekskursijām,
konkursiem, arī olimpiādēm.
Olimpiādes bija izaicinājums
paveikt vairāk un labāk, bet
daudz aizņēma brīvo laiku.

1.
Kādas
izjūtas
bija,
saņemot
Sudraba
pūci?
Gandarījums un prieks par
paveikto. Visus skolas gadus
mācījos nevis atzīmju dēļ, bet lai
gūtu zināšanas, kas man noderētu
nākotnē. Vienā priekšmetā apgūto
centos izmantot citā. Sudraba pūce
ir sava veida motivācija mācīties.
Esmu dzirdējusi masu mēdijos,

3.
Kā
skolā
iegūtās
zināšanas
palīdz
studijās?
Visas skolā gūtās zināšanas ir
kā pamats tālākajām studijām.
Ar zināšanām,
ko
iemāca
skolā ir par maz, jāprot sevi
pasniegt,
prezentēt.
Studijas
Rīgas Ekonomikas augstskolā
(Stockholm school of economics
in Riga) notiek angļu valodā,
tādēļ īpaši gribu pateikties
savām angļu valodas skolotājām

Gaidai Fengānei un Venerandai
Vasiļevskai.
4.
Ko
ieteiktu
ģimnāzijas
skolēniem,
nākamajiem
absolventiem?
Es viņiem ieteiktu izbaudīt skolā
pavadīto laiku un mācīties nevis
atzīmju, bet sevis dēļ. Daudzas
lietas mēģināt apgūt patstāvīgi,
iemācīties neizniekot laiku, jo
dzīve viss noderēs. Iespējams tas,
ka es visu dienu biju aizņemta,
plānoju savu laiku, deva arī
rezultātus. Man arī tagad ir ļoti
maz brīvā laika, te nedaudz cieš
mani vaļasprieki, bet gan jau...
5.
Ko
novēlētu
skolai
80
gadu
jubilejā?
Skola
jubileju
svin
jaukā
laikā- Pavasarī! Vispirms jau
skolotājiem vēlu labu veselību un
izturību. Izturību ne tikai mācot
skolēnus, bet arī pārvarot visas
grūtības, ko rada šī brīža situācija
valstī. Skolēniem gribu vēlēt
veiksmi eksāmenos, jo veiksme
visās lietās jau ir puse no uzvaras.
Valsts Ģimnāzija, tas skan lepni.
Tā arī turēt!

5.

Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures lappuses

No
1921.līdz
1927.
gadam Balvos darbojās Balvu
komercskola, kas bija vidēja
tipa mācību iestāde, jo mācību
process bija organizēts atbilstoši
komercskolu
–
vidusskolu
plāniem.
Mācības ilga četrus gadus.
Pēc arhīva materiālu ziņām un
rakstiem laikrakstā „Latgolas
Vōrds” Balvu komercskolu četros
izlaidumos beidzis 51 audzēknis
(39 zēni un 12 meitenes).
Absolventu vidū bija tādi
pazīstami cilvēki kā Tālis Matīss
(1904 – 1985) – operdziedātājs,
Kārlis Ozoliņš (1904 – 2005) –
ilggadējais Balvu rajona Stacijas
pamatskolas direktors, Vilberts
Krasnais (1908 – 1942) – grāmatu
„Latviskā
Jaunlatgale”
un
„Latviešu kolonijas” autors.
Skola
no
1927.gada
5.septembra darbību turpināja kā
Rēzeknes komercskola, bet Balvu
miests (ar 1928.gada 11.februāri
iegūst pilsētas tiesības) palika bez
vidējās mācību iestādes.
Jau 1927.gada 27.septembrī
Balvu miesta valde raksta
IM Skolu virsvaldei lūgumu,
ka Balvos jāatver latviešu
vidusskola, jo viss apriņķis
palicis bez vidusskolas. Arī no
Viļakas 1927.gada 18.decembrī
sūtīta vēstule ar lūgumu atvērt
vidusskolu Viļakā.
Tomēr ceļš pēc komercskolas
pārcelšanas uz Rēzekni līdz
vidusskolas atvēršanai Balvos
ilgst trīs gadus, jo darbus traucēja
grūtības pils ēkas atjaunošanā,
traucēja arī tas, ka trūka vajadzīgās
naudas. Tomēr, pateicoties Balvu
pilsētas pašvaldības aktīvajai
un enerģiskajai darbībai un tam,
ka tā pati bija gatava uzturēt
vidusskolu, tikai lūdzot algu
divu klašu skolotājiem, IM
izdod rīkojumu, ka ar 1930.
gada 1.augustu Balvu pilsētas
ģimnāzija ar divām klasēm ir
valsts subsidējamo skolu skaitā.
Mācību sākums: 27.augusts
(tā laikraksta „Jaunō Straume”
reklāmrakstā. – 1930. – 9.aug.
– 4.lpp.), bet reāli sākās 1930.
gada 1.septembrī, kad notika
ģimnāzijas ēkas iesvētīšanas
svinīgais akts. Lieli nopelni
ģimnāzijas atvēršanā bija Balvu
pilsētas
galvai
Reinholdam
Smurģim (1885 -1933).
Sākot ar 1932.gada 1.augustu,
pamatojoties
uz
Izglītības
ministrijas 1932.gada 23.jūlija
rīkojumu Nr.282, Balvu pilsētas
ģimnāziju
pārņēma
valsts
uzturēšanā. To pārdēvēja par
Balvu valsts ģimnāziju. Ar
šādu nosaukumu skola darbojās
līdz
1944.gadam
(izņemot
1940./1941.m.g. – padomju varas
gads), kad, atjaunojoties padomju
varai, nosaukumu „ģimnāzija”
vairs nelietoja.
Balvu ģimnāzijā mācījās
skolēni ne tikai no Balviem un
Balvu pagasta, bet arī no tuvākās
apkārtnes, tai skaitā, piemēram,
Litenes, Šķilbēniem, Viļakas,
Bērzpils, Lizuma, Rugājiem.
Septītā izlaiduma (1940.g.) 20
absolventu vidū 7 jaunieši bija
no citiem pagastiem ( Rugāju,
Lizuma, Tilžas, Litenes un
Bērzpils).

Pārskatot Latvijas Valsts
vēstures arhīvā (LVVA) visus
izlaidumu eksāmenu protokolus,
gatavības
apliecības,
var
aprēķināt, ka no 1932./33.m.g.
līdz 1943./44.m.g., tas ir no
1.izlaiduma līdz 11.izlaidumam,
Balvu ģimnāziju beidza 236
audzēkņi ( 119 zēni un 117
meitenes).
No pirmajiem absolventiem
minams Jānis Viliberts Kļaviņš
(1939.gada – 6. – izlaiduma
– absolvents), kas jau skolas
gados bija īpaši centīgs un
apdāvināts, ar savu darbu,
uzcītību spēdams nest Latvijas
vārdu pasaulē. Beidzis Balvu
valsts ģimnāziju ar teicamām
sekmēm, iestājās LU Medicīnas
fakultātē, taču ģimene 1944.
gadā dodas bēgļu gaitās. 1959.
gadā K.Albrehta universitātē
Ķīlē iegūst Dr. med. grādu.
Specializējies vēža pētniecībā. Ir
saņēmis dažādus apbalvojumus
un goda nosaukumus. Arī 2000.
gada
27.janvārī
J.Kļaviņš,
Nujorkas latvietis, atkal bija
Rīgā, lai saņemtu Paula Stradiņa
balvu par nozīmīgiem pētījumiem
onkoloģijā
un
ieguldījumu
Latvijas medicīnas attīstībā.
Taču viņš ir arī izcils mūziķis
(dziedonis – basbaritons), kas,
piemēram, realizējis unikālu
projektu – veicis visu Jāzepa
Vītola 108 solo dziesmu
hronoloģisko ieskaņojumu u.c.
Tā laika jaunekļi studēja
tieslietas, medicīnu, agronomiju,
teoloģiju,
matemātiku
u.c.
Jaunietes izvēlējās filoloģiju,
farmāciju, Angļu valodas institūtu
u.c., arī žēlsirdīgo māsu skolu,
Kaucmindes mājturības skolu.
30.gados Balvu ģimnāzija
darbojās bijušajā muižas ēkā,
kura bija nodegusi 1920.gada
novembrī, bet tad atjaunota
speciāli
skolas
vajadzībām.
Adrese toreiz: Parka, tad Smurģa,
tad Rīgas ielā 2. Ģimnāzijas ēka
nodega 1944.gada jūlijā. Karam
beidzoties, skolēni vairākus
gadus mācījās dažādās pilsētas
ēkās, līdz 1948.gada rudenī skolas
ēka bija atjaunota. No 1965.gada
1.septembra līdz 2010.gadam
vasarai bijušajā ģimnāzijas ēkā
Brīvības ielā 47 darbojas Balvu
sākumskola (vēlāk -pamatskola,
kurā mācās bērni no 1. – 6.klasei).
Vidusskola ar 1965.gadu darbojas
Partizānu ielā 16, bet kopš 1977.
gada 1.septembra latviešu klases
mācības turpina jaunuzceltajā
skolā Dārza ielā 2.
Ģimnāzistiem 30.gados bija
skolēnu cepurītes (ir skolas
muzejā), strādāja pie skolas
karoga, taču līdz 1940.gadam,
kad izveidojās padomju režīms,
tika pieņemta un apstiprināta tikai
karoga devīze: „Darbs – dzīves
pildītājs, tēvzemes sargs.”
1997.gada 1.septembrī skolai
tika atjaunots vēsturiskais pilsētas
ģimnāzijas nosaukums. Balvu
Valsts ģimnāzijas nosaukums
iegūts 2009./2010.m.g.
Irēna Šaicāne, ģimnāzijas
vēstures skolotāja
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Balvu Tautas pūtēju orķestrim 55
Otrajās Lieldienās ar skaistu
jubilejas koncertu priecēja Tautas
pūtēju orķestris „Balvi”, kurš
šogad svin 55 gadu jubileju.
Orķestri un tā vadītāju Egonu
Salmani jubilejā sveica Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietniece
Ināra
Ņikuļina.
Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centra vārdā Tautas
pūtēju
orķestrim
„Balvi”

laikā strādāja Balvu vidusskolā. S.
Kravalis apvienoja Balvu kultūras
nama un Balvu vidusskolas
pūtējus, tādejādi radās iespēja
sagatavot
nepieciešamo
programmu, un 1959. gada vasarā
kolektīvs dodas uz Rīgu, uz
Mežaparka estrādi, lai piedalītos
A. Upīša “Ziņģu Ješkas uzvara”
brīvdabas uzvedumā.
1963. gadā par kolektīva

1977. gada oktobrī tiek izcīnīta 3.
vieta sacensībās un 11. oktobrī
orķestrim tiek piešķirts Tautas
kolektīva nosaukums. Šajā pat
reizē kolektīvam tiek dots arī
vārds: Tautas pūtēju orķestris
“Balvi”.
1983. gadā, sakarā ar
dzīvesvietas maiņu, V. Dreimanis
orķestri vairs nevada. Viņa
vietu ieņem ilggadējs orķestra

dalībnieks Samuels Šors, tad
Benedikts pedagogs Benedikts
Paršovs.
1987. gadā orķestra vadību
pārņem J. Ivanova Rēzeknes

No 11. maija sākas parakstu vākšana

mūzikas vidusskolas pūšamo
instrumentu nodaļas absolvents
Egons Salmanis, kurš ar kolektīvu
veiksmīgi strādā arī šobrīd.

No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. Parakstu vākšanai nodotais likumprojekts
paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka “valsts nodrošina iespēju
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka “ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs,
sākot ar 1.klasi mācības notiek valsts valodā”.
Kā arī no 2011.gada 18.maija līdz 2011.gada 16.jūnijam notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu “Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu izmaksu
laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, “Grozījumi likumā “Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu””, “Grozījumi likumā “Par bezdarba gadījumiem”” atcelšanu.
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Teātri spēlē mazie bērzkalnieši
Par
jauku
tradīciju
Bērzkalnes
Pirmsskolas
izglītības iestādē ir kļuvusi
teātra diena.

bija iestudējuši muzikālu ludziņu
„Grūtais uzdevums”, savukārt
bērnudārza darbinieces attēloja
pasaku „Kukulīša noslēpums”

Balvu novadā būs sekojošas parakstu vākšanas vietas:
Nr. Novads vai
p.k. pilsēta
1.

Egons Salmanis svētku brīdī

(diriģents Egons Salmanis) tika
pasniegts Atzinības raksts par
ieguldījumu pūtēju orķestra
mūzikas tradīciju saglabāšanā un
novada kultūrvides saglabāšanā
sagaidot kolektīva 55 gadu
jubileju. Un Egonam Salmanim
- Atzinības raksts par ilggadēju,
kvalitatīvu un radošu pedagoģisko
ieguldījumu
jauno
mūziķu
audzināšanā un pūtēju orķestra
mūzikas tradīciju saglabāšanu.
Balvu rajona kultūras nama
pūtēju orķestris uzsāka darbu
1956./1957.
gadu
sezonā,
kad orķestra vadību uzņemas
profesionāls
trompetists
Staņislavs Kravalis, kurš tajā

vadītāju kļūst Balvu mūzikas
skolas pasniedzējs Jānis Vītols.
Vēlāk neilgu laiku orķestri
vada Jāzeps Kozurs, Viktors
Strapcāns. 1967. gadā republikā
notiek gatavošanās 3. pūtēju
salidojumam Talsos. Balvu rajona
izpildkomitejas kultūras nodaļas
vadītājs
Vitolds
Dreimanis
nostiprina un arī pats uzņemas šī
kolektīva vadīšanu. Par pamatu
viņš paņem sava bijušā Balvu
vidusskolas
pūtēju
orķestra
dalībniekus, Balvu un Viļakas
bērnu mūzikas skolu pedagogus.
Sākas rūpīgs darbs mēģinājumos,
apgūstot salidojuma repertuāru.
Darbs vainagojas panākumiem un

izdevis savu pirmo soloalbumu
ar nosaukumu Sax in Santa Fe.
Kriss Bītijs aktīvi iesaistījies
Ziemeļamerikas
Saksofonu
Apvienībā, darbojas kā praktiskais
konsultants Apvienības darbā
un uzstājas tās organizētajās
konferencēs.
Viņa
koncerti
guvuši atsaucību gan klasiskās
mūzikas, gan džeza cienītāju vidū.
Papildus plašajai koncertdarbībai
un pedagoga darbam Kriss Bītijs
bieži tiek pieaicināts darbam
dažādu konkursu žūrijas komisijās,
darbojas arī kā diriģents. Kā
džeza mūziķis viņš uzstājies kopā
ar labākajiem džeza orķestriem
ASV, kā arī sniedzis neskaitāmus
koncertus kopā ar simfoniskajiem
orķestriem. Ražens ir arī viņa
komponētās un aranžētās mūzikas
klāsts – to skaits sniedzas
pāri 40 kompozīcijām džeza
kombo un saksofonu kvartetam.
Pateicoties Fulbraita stipendijai,
šajā akadēmiskajā gadā Kriss Bītijs
ir Latvijas Mūzikas akadēmijas
mācībspēks.
RĪGAS
SAKSOFONU
KVARTETS
/RSK/
dibināts
1992. gadā un tieši ar tā darbību ir

2.

Balvu novads

3.

Balvu novads

4.

Balvu novads

5.

Balvu novads

6.

Balvu novads

7.

Balvu novads

8.

Balvu novads

9.

Balvu novads

10. Balvu novads
11. Balvu novads

Adrese
Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu
novads, LV-4592
Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils
pagasts, Balvu novads, LV-4576
Melderu iela 2, Vectilžas pagasts,
Balvu novads, LV-4571
„Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts,
Balvu novads, LV-4580
Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts, Balvu novads, LV-4574
„Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu
Balvu pagasta pārvalde pagasts, Balvu novads, LV-4561
Brīvības iela 3a, Tilža, Tilžas pagasts,
Tilžas pagasta pārvalde Balvu novads, LV-4572
Bērzkalnes pagasta
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes
pārvalde
pagasts, Balvu novads, LV-4590
Balvu novada
Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads,
Dzimtsarakstu nodaļa LV-4501
Kubulu pagasta
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4566
Briežuciema pagasta
Briežuciems, Briežuciema pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4595

Teātra uzvedums “Vecīša cimdiņš”

Tai bērni un skolotājas
gatavojas jau laikus, izvēloties
un iestudējot ludziņas. Savu
aktiermākslu parāda ne tikai bērni,
bet arī bērnudārza darbinieces.
Šogad, aizejot Lieldienu
brīvdienās, jauktā vecuma grupas
bērni rādīja pasaku „Vecīša
cimdiņš”, 5-6 gadīgo grupas bērni

mūsdienu interpretējumā.
Uz izrādēm tika aicināti
vecāki un vecvecāki, brāļi un
māsas, kā ieejas maksu līdzi
ņemot saldumus un augļus
mazajiem aktieriem.
Šķiet, vislielāko prieku izjuta
tieši jaunākie bērni, iejūtoties
dažādās lomās.

Uzņēmēju un novada vadības domu apmaiņa

Rīgas saksofonu kvarteta un Krisa Bītija koncerts Balvu mūzikas skolā
ASV kultūras dienu ietvaros
otrdien, 10. maijā plkst. 18.00
Balvu mūzikas skolā aicinām
uz Rīgas Saksofonu kvarteta un
amerikāņu saksofonista Krisa Bītija
/Chris Beaty/ koncertu. Koncerta
programmā iekļauti klasiskās
mūzikas pārlikumi saksofonu
kvartetam, mūsdienu Latvijas
un ASV komponistu mūzika
saksofonu kvartetam un kvintetam
- skanēs J. S. Baha, P. Goldsteina
, R. Dubras, N. Gothema, R.
Hercoga, R. Peka, Dž. Kellija un
citu komponistu darbi. Koncertu
atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.
Īpašais viesis Kriss Bītijs
ir
Austrumu
Ņūmeksikas
Universitātes
asociētais
profesors, vada džeza studiju
programmu, ir saksofona spēles
un saksofonu kvarteta pedagogs,
kā arī lasa vairākus izvēles
lekciju kursus mūzikas teorijā
un vēsturē. Izveidojis džeza
ansambļus Faculty Jazz Players
un High Winds Jazztet, kā arī
iedibinājis Austrumu Ņūmeksikas
Universitātē
ikgadējo
džeza
festivālu. 2009. gadā, sadarbībā ar
Berta Doltona /Bert Dalton/ trio,

Balvu novads

Iecirkņa nosaukums
Lazdulejas pagasta
pārvalde
Bērzpils pagasta
pārvalde
Vectilžas pagasta
pārvalde
Vīksnas pagasta
pārvalde
Krišjāņu pagasta
pārvalde

aizsākusies akadēmiskā saksofona
ēra latviešu mūzikā. Pašreizējais
kvarteta sastāvs kopā ir kopš
2009. gada. Vienīgais no pirmās
dienas līdz šodienai kvartetā
palicis tā izveidotājs Artis Sīmanis.
RSK darba lauks ir ne tikai
koncertzāles, bet arī Latvijas
skolas, baznīcas, dažādu firmu
prezentācijas, izstāžu atklāšanas.
Par aktīvu koncertdarbību un
augstu māksliniecisko sniegumu
1999. gadā kvartets saņēmis Lielo
Mūzikas balvu. Kvartets uzstājies
arī Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā,
Somijā, Igaunijā, Krievijā, Lietuvā,
Polijā, Čehijā, Austrijā, Vācijā,
Portugālē, Kanādā, Ķīnā, ASV,
Francijā, Horvātijā, Slovēnijā,
Rumānijā, Bulgārijā, Itālijā un
Izraēlā. RSK piedalījies tādos
starptautiski nozīmīgos mūzikas
festivālos kā Probaltica /Polija/,
Jazz Kaar /Igaunija/, Rainbow
Jazz /Igaunija/, Upbeat /Norvēģija
un Zviedrija/, Baltijas Kultūras
festivāls /Somija/, Pārsteidzošā
Latvija
/Francija/,
Pasaules
Saksofonistu kongresā Monreālā
2000.gadā un Ļjubļjanā 2006. gadā.
pārstāvējis Rīgu tās kultūras dienās

Varšavā, Porto, Lībekā un Prāgā.
RSK
ir
kā
centrālā
ass
Starptautiskajam Saksofonmūzikas
festivālam
Saxophonia,
kas
2011. gada februārī jau septīto
reizi
norisinājās
Latvijā.
Ar savu spēli RSK guvis atzinību
gan
publikas,
gan
kritiski
noskaņotu speciālistu vidū: būdams
demokrātisks izvēlētajā stilistikā
un ietiepīgi cerīgs profesionālās
prasmes izkopšanā, pilnveidojot
skanējuma nianses un meistarību.
Ne mazsvarīgu lomu līdzspēlējusi
arī iesīkstējušo stereotipu laušana
par saksofonu kā tīri džezisku
instrumentu.
Pierādījums?
Dažādais repertuārs: J.S. Baha,
Dž. Gabrieli, G.F. Hendeļa, B.
Marčello skaņdarbu pārlikumi
saksofonu kvartetam no vienas
puses, 20. un 21. gs. saksofona
orģinālmūzika /Andrew Poppy,
Gabriel Jackson, Carleton Macy,
Joe Cutler, Perry Goldstein u.c./
no otras, bet trešā puse saistīta ar
aizraujošajiem Latīņamerikas deju
ritmiem un asociatīvi līriskajām
melodijām,
kurās
klausītājus
ieved izcilā argentīnieša Astora
Pjacollas mūzika. Ir arī ceturtā

puse: pasaulē labi pazīstamo
džeza komponistu (Dž. Gēršvina,
D. Gilespija, D. Elingtona, F.
Vūdsa, M. Movera un daudzu citu
džezistu) šedevru aranžējumi un
orģinālkompozīcijas.
Nozīmīgu
vietu RSK repertuārā ieņem
latviešu komponistu orģinālmūzika
saksofonam (Rihards Dubra, Ilze
Arne, Alvils Altmanis, Selga
Mence, Vineta Līce, Kārlis Lācis,
Pēteris Butāns, Ēriks Ešenvalds),
kas rakstīta tieši šim sastāvam.
Daļa no šīm kompozīcijām
iekļauta RSK diskā Mirabo tilts,
kas ierakstīts kopā ar franču
saksofonistu Žanu-Pjēru Baralioli,
savukārt Kārļa Lāča kompozīcijas
izskanējušas sadarbībā ar orķestri
Rīgas Kamermūziķi un pašu
autoru. Veiksmīga sadarbība RSK
izveidojusies ar Latvijā dzīvojošo
kanādiešu
saksofonistu
un
komponistu Niku Gothemu, kura
kameropera Zemes augļi uzvesta,
kā arī ierakstīta CD kopā ar Latvijas
Radio kori.

Lai apmainītos domām par
novada dzīves aktualitātēm,
Biznesa inkubatorā notika
tikšanās, ko organizēja Balvu
novada
Uzņēmējdarbibas
konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs Ģirts Teilāns.
Par
novada
pašvaldības
lēmumiem informēja Domes
priekšsēdētajs
Andris

Kazinovskis, kurš
pievērsa
uzmanību
jautājumiem
par
daudzajiem
projektiem,
ko
īstenos laukos, par Bērzpils ielas
remontu, kur projekta īstenošanu
kavē
būvnieki
apstrīdētais
iepirkums, par kūdras ieguves
attīstību,
par
koģenerācijas
stacijas izbūves iecerēm un
citiem aktuāliem jautājumiem.

I. Ņikuļina, A. Kazinovskis (no kreisās), Ģ. Teilāns (no labās)

Esiet laipni gaidīti!

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

Balvu novada uzņēmēji aktīvi iesaistījās sarunā

Domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Ņikuļina informēja par
pārmaiņām izglītības jomā un
vēlējās dzirdēt uzņēmēju viedokli
par
profesionālās
izglītības
attīstību
Balvos.
Uzņēmēji
un pašvaldības vadītāji bija

vienisprāt, ka,ja lielākas iespējas
jautājumu risināšanā tiktu dotas
pašvaldībām, tad ne viens vien
jautājums tiktu atrisināts ātrāk
un saprātīgāk, mazāk traucētu
birokrātija un citi ierobežojumi.

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

Numura skaitlis

80

7. maijā Balvu
Valsts ģimnāzijai
- 80

Numura vārdi
Zenta Mauriņa
Pasaules skaitums no
izmisuma un vientulības glābj
tikai tad, ja cilvēkam ir spēks
kaut mirkli atraisīties no sava
Es, aizmirst savas iekāres un
godkāres, savus sirdsēstus
un sirdsdedzi. Un ja kāds
līdzīgi Skalbes tēliem spēj tapt
par lietu tīro spoguli, tad šīs
pasaules ļaunumam pār viņu
nav varas. Ne jau vienmēr
ir vajadzīgas princeses, lai
izraisītu apbrīnu, lai apstātos
un skatītos. Kam dvēsele
jūtīga, tam arī saules stars ir
skaists

Balvu Mūzikas
skola

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

Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2011. gada 21. aprīlis

8. (30.) numurs

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

Šogad Balvu populārākajai
atpūtas un apskates vietai „Lāča
dārzam” tiks svinēta 20 gadu
jubileja. Tai par godu 14. maijā
plkst. 15.00. Balvos, Lāča dārzā,
notiks pirmais „Lāču dienas
Balvos” pasākums, uz kuru tiek
aicināti visi interesenti.
Pasākums bez maksas būs
pieejams ikvienam, piedāvāto
aktivitāšu klāsts būs ļoti
plašs, gan koncerti un izrāde,
gan izstādes, gan sportiskās
aktivitātes, gan atrakcijas,
konkursi, u.c.
Īpaši aicināti ir tie, kuru
uzvārdi, māju vārdi, uzņēmumu, to produkcija u.c. nosaukumi ir
saistīti ar vārdu „Lācis” (dažādās variācijās), jo pasākuma ietvaros
tiks organizēts pirmais „Lāču” vārda nesēju salidojums.
Piedalīties pasākumā tiek aicināti arī amatnieki, jo būs
amatnieku darinājumu tirdziņš.
Pieteikties aicinām līdz 10. maijam: pa tel. 64521976; 26812104;
e-pastu: kac72 @inbox.lv
Būsiet mīļi gaidīti!

Starptautiskā akcija „Muzeju nakts 2011”
No Lāču dienām uz Muzeju nakti Balvu Novada
muzejā, kuru aktivitātes šoreiz uzsāksies jau dienā:
~Visu dienu skatāmas muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas, izstādes un prezentācijas:
• Izstāde - konkurss „Balvu Lācis 2011”.
Balvu Novada muzejs izsludina konkursu
„Balvu Lācis 2011”, kur ikviens liels
vai mazs var atnest uz muzeju savu lāci
(tas varētu būt arī pašdarināts) un varbūt
tieši šis lācis kļūs par „Balvu Lāci 2011”.
Katrs muzeja apmeklētās būs žūrijas
komisijā un varēs vērtēt un balsot par sev
tīkamāko lāci. Jūsu lāčus gaidīsim līdz
10. maijam.
•
II Starptautiskā bērnu un jauniešu vizuālās
mākslas konkursa ”Dažādā pasaule”2011 izstāde
”Dzīvnieki manā zemē.”
•
Tekstilmākslas izstāde “Personīgā
pasaule”.
Piedalās tekstilmākslinieki, Latvijas Mākslas
akadēmijas Latgales filiāles tekstilmākslas studenti
un Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas
tekstilizstrādājuma dizaina un rokdarbu izglītības
programmu audzēkņi.
• Izstāde “Balvu ugunsdzēsējiem 100”.
Būs iespēja pielaikot un nofotografēties ar kādu
uguns stihijas valdnieku atribūtu.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu
izstāde.
~No plkst.13:00 kopā ar Žīguru meža muzeja
saimnieci Annu Āzi lāča migas veidošana
un lāču stāsti.
~13.00., 14.00., 15.00.- ekskursijas pa Balvu
pilsētu gida pavadībā.
~ Ērika Kanaviņa darbnīcā varēs ielūkoties
dokumentālos kadros no lāču dzīves.
~16.00 “Balvu Lāča 2011” īpašnieka
apbalvošana.
~20:00 “Austriņa tautās iet.” Vakars tautiskā noskaņā
ar kaimiņiem no Baltinavas novada.
Muzejs būs atvērts no 11:00 līdz 01:00 naktī!
Būsiet mīļi gaidīti!
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Par izdevumu atbild

Ilona Vītola

Redakcijas adrese:
Bērzpils iela 1A,Balvi

A f i š a
Balvos
3.maijā plkst.20:00 Balvu Novada muzeja pagraba telpās,
Kubulu jauktais vokālais ansamblis izpilda Māra Lāpāna
autordziesmas radoši muzikālā notikumā ”Otrdienas vakara
mūzika”
4.maijā plkst. 16:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Koncerts „Nāc! Dziedi, dejo līdzi!” Piedalās divpadsmit
kolektīvi. Ieeja bezmaksas.
Plkst.17:30 divas deju pusstundas četrās Kultūras un atpūtas
centra zālēs. Katrs var izmantot iespēju dejot 2 pusstundas
dažādu stilu dejas, izvēloties latviešu rotaļdejas, līnijdejas,
Eiropas tautu dejas vai hip-hop dejas. Līdzi jāņem apavi
dejošanai. Nodarbības bezmaksas.
6. maijā plkst.16:00 Balvu Novada muzejā, Mākslas dienas
2011.g. „Mākslas ceļojums Balvos” atklāšana.
7.maijā plkst. 11:00 Balvu muižā
Balto zeķīšu svētki ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2010.gadā
9.maijā plkst. 14:30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Neatkarībā teātra „Kabata” viesizrāde – muzikāla pasaka bērniem
un pieaugušajiem „Princese uz zirņa”. Režija, telpa, scenārijs
– Dita Balčus, mūzika – Valts Pūce. Biļešu iepriekšpārdošana.
Ieejas maksa Ls 1,50 un Ls 2, Lāča dārzā
14. maijā plkst. 15:00 „Lāču dienas Balvos”. Pasākums bez
maksas. Būs pieejams ikvienam, piedāvāto aktivitāšu klāsts būs
ļoti plašs, gan koncerti un izrāde, gan izstādes, gan sportiskās
aktivitātes, gan atrakcijas, konkursi, u.c.
14.maijā Muzeju nakts aktivitātes, kuras sāksies jau plkst.
13:00 un līdz 01:00 naktī.
Pagastos
Balvu pagasts
20.maijā plkst. 20:00 Jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” 10.
gadu jubilejas pasākums, Balvu pagasta Tautas namā
Bērzkalnes pagasts
3.maijā plkst. 17:00 Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena.
Dokumentālā filma „Es esmu latvietis”
6.maijā plkst. 9:30 Koncerts veltīts māmiņu dienai, Bērzkalnes
pirmsizglītības iestādes zālē
Bērzpils pagasts
4.maijā plkst.14:00 Saieta nama otrajā stāvā gleznotājas Edītes
Madernieces gleznu izstādes atklāšana.
7.maijā plkst. 20:00 Atpūtas vakars ‘’Tiem , kam pāri 30 un
vairāk...’’, Bērzpils Saieta namā
21.maijā plkst. 22:00 Brīvdabas sezonas atklāšana- Bērzpils
pagasta estrādē- zaļumballe
Briežuciema pagasts
Līdz 16.maijam bibliotēkā apskatāma Briežuciema audēju
pulciņa dalībnieču Irinas Pundures, Annas Pundures un Ainas
Ločmeles pašdarināto somu izstāde.
6.maijā Ģimeņu dienas pasākumi Briežuciema pamatskolā
14.maijā plkst. 14:00 Starpnovadu amata meistaru tikšanās,
darbu prezentācija, pieredzes apmaiņa
28.maijā plkst. 22:00 Kaspara Antesa koncertballe
Krišjāņu pagasts
14. maijā plkst.10:00 Amatnieku izstrādājumu gadatirgus
Krišjāņa dienā plkst.22:00 Balle
Kubulu pagasts
20.aprīlis – 20.maijs Fotoizstāde „Deju kolektīvam „Cielaviņa” –
10, Kubulu Kultūras nama Mazā zāle
1.maijā plkst. 14:00 uz atpūtas pēcpusdienu aicinām Kubulu
pagasta vecākās paaudzes ļaudis. Ar koncertu jūs iepriecinās
mazie un lielie pašdarbnieki, deju mūziku spēlēs grupa
„Pārsteigums”. Līdzi jāņem groziņš.
7.-8.maijs Deju maratons NAAC UN TUSEE, Kubulu Kultūras
namā
14.maijā plkst. 20:00 Teātra izrāde Aivars Banka „Visi radi
kopā”(Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri”), Kubulu Kultūras
namā
Lazdulejas pagasts
4.maijā plkst.12:00 Koku stādīšana Lazdulejas pagasta teritorijā
8.maijā plkst. 14:00 Mātes dienai veltīta pēcpusdiena,
Lazdulejas pagasta pārvaldes zāle
Tilžas pagasts
30.aprīlī plkst.22:00 Diskotēka
6.maijā Grupas” Tranzīts” nakts koncerts un diskotēka, Tilžas
Kultūras nams
7.maijā Lielais pavasara gadatirgus
Vectilžas pagasts
7.maijā Pavasara gadatirgus
21.maijā Pensionāru pēcpusdiena ,,Dzīvīte, dzīvīte…”
Vīksnas pagasts
30.aprīlī plkst.22:00 Diskotēka
7.-21.maijs Māmiņu portretu izstāde, 1.-5.klases skolēnu
zīmējumi, Vīksnas pagasta Tautas namā
8.maijā Mātes dienai veltīts koncerts, Vīksnas pagasta Tautas
namā

Tirāža: 5000
eksemplāri

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