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Edvards Spravniks dzimis
1911. gada 4. septembrī Abrenes
apriņķa Viļakas pagastā. Beidzis
Viļakas Eržepoles pamatskolu, tad
Malnavas lauksaimniecības vi-
dusskolu un Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmiju 1939. gadā ar
agronoma grādu. 

Tuvojoties Latvijas okupācijai,
1944.gadā emigrēja uz Zviedriju,
1949.gadā uz Kanādu. Esot trim -
dā strādāja galdniecībā un papīra
rūpniecības firmā. Edvards Sprav-
niks pēc aicinājuma bija māksli-
nieks, plašāk pazīstams kā metāla
svečturu kalējs un kokapstrādes
meistars, kas nemitīgi nesa Latvijas
vārdu pasaulē. 

Edvarda Spravnika darbs aptver
arī citas ikdienas dzīvē mazpazīsta -
mas nodarbības. Viena no tām –
ornitoloģija-putnu gredzenošana
un putnu olu kolekcionēšana. 

Edvards Spravniks bija rosīgs
Kanādas latviešu sabiedriski  po-
litiskajā dzīvē, piedalījās demons-

trācijās un citos pasākumos, kas
bija vērsti pret padomju okupāciju
Latvijā. 

Mūsu novadnieks mūžībā aiz-
gāja 1993.gada 29.janvārī Toronto.

Izstādes atklāšanu ievadīja 
I. Ra ginskas skanīgā kokles melo -
di ja. Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs S. Maksimovs aicināja
ikvienu no klātesošajiem mācīties
no Ed.Spravnika putnu olu kolek -
cijas dabas mīlestību un mīlestību
uz savu dzimto novadu. Esot tālu
prom Kanādā, Ed.Spravniks ne -
kad nebija aizmirsis savu Latviju,
savu Viļakas novadu. 

Izstādes atklāšanā piedalījās
Ed.Spravnika ģimenes radinieks
Ģirts Valdis Kristovskis, kurš pa-
stāstīja par Ed.Spravnika dzīvi
un vaļaspriekiem. Klausoties Kris-
tovska stāstā likās, ka mēs visi
iepazinām nelielu daļu no Ed.
Spravnika dzīves. Stāsts atdzīvi -
nāja putnu olu kolekcijas izstādi,
jo līdz ar kolekciju, mums bija

iespēja ieklausīties par pašu ko-
lekcionāru – viņa ikdienu, sajūtām
un domām. 

Viļakas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes vadītāja S.Šaicāne uzsvēra,
ka sarakste ar Ed.Spavnika dzī-
vesbiedri Veltu Spravniks, meitu
Bai bu Finlayson, mazdēlu Džeiso -
nu Jarrel un Ģ.V.Kristovski vei-
cināja Ed.Spravnika Latvijas put -
nu olu kolekcijas nonākšanu
dzimtā novada muzejā. Šī unikāla
kolekcija ir ievērojams ieguvums
ne tikai Viļakas novada ļaudīm,
bet arī pārējiem interesentiem.

J. Trupovnieks apsveica visus
ar putnu olu kolekcijas nonākšanu
dzimtajā Viļakas novadā un aici -
nāja neapstāties un meklēt arvien
jaunus kolekcionārus, kuru rezul -
tātā veidotos jaunas izstādes, kas
popularizētu Viļakas novadu. 

Izstādes atklāšanā piedalījās
arī Malnavas koledžas pārstāvji,
ku riem bija prieks par izstādes at -
klāšanu, jo kādreiz, tālajā 1931. ga dā
Ed. Spravniks absolvēja Malnavas
lauksamniecības vidus sko lu. Iespē -
jams, ka  kāda kolek cijā esošā ola
ir arī nākusi no Malnavas puses. 

Viļakas novada domes depu -
tāts L. Cvetkovs uzsvēra, ka ir ļo ti
svarīgi, ka mūsu pilsētā notiek
šādi pasākumi, kad katram iedzī-
votājam ir iespēja apskatīt mūsu
novadnieku (kolekcionāru) darbus
un vaļaspriekus. 

Balvu novada muzeja direkto -
re I.Supe aicināja veidot arvien
jau nas kolekcionāru izstādes, kas
po pularizē Viļakas novada vēstu -
ri. Katrai kolekcijas izstādei ir
savs neatkārtojams stāsts, arī Ed.
Spravnika putnu olu kolekcijai ir
tāds stāsts. 

Izstādes īpašais viesis bija vēs -
turniece, skolotāja, novadpētniece
Leontīna Maksimova, kura lielāko
daļu savas dzīves veltījusi Viļakas
novada vēstures izpētei un sarakstei
ar novadniekiem, kuri dzīvo tālu
prom no Latvijas. Gadu desmitiem
ilgstoša sarakste ar Spravniku ģi-
meni sekmējusi saiknes uzturēša -
nu ar  tautiešiem svešumā. Ļoti
sva rīgi nezaudēt šīs saiknes, jo
novadnieki, kas nedzīvo Latvijā
bie ži vien ir tie, kuri nes mūsu
no va da vārdu plašajā pasaulē.
Ed.Spravniks bija viens no tiem.
Viņa darbs atstājis vērtības, kuras
dāvā prieku ne vien sava novada
ļaudīm, bet arī visai pasaulei. 

Aicinām ikvienu interesentu
apmeklēt Ed.Spravnika putnu olu
kolekcijas izstādi, kas aizraus ik-
vie nu neparastā dabas piedzīvo-
jumā. 

Sakām lielu paldies visiem,
kuri palīdzējuši un ieguldījuši sa -
vu darbu izstādes veidošanā.

Teksts: Viļakas novada muze-
ja vadītāja R. Gruševa un

krājuma glabātāja M. Boldāne
Foto: T. Babāne

Tuvojoties Lieldienām, Viļakas novada muzejā tika atklāta
Edvarda Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas izstāde.
Novad nieks Edvards Spravniks bija pazīstams ornitologs. Viņa
savāktā  putnu olu kolekcija ir viena no vērtīgākajām dabas ko-
lekcijām Latvijā. Putnu olas sācis vākt 1928. gadā un pēdējās
olas kolekcijai pievienotas 1941. gadā. Ilgu laiku no 1974. gada –
2014. gada augustam putnu olu kolekcija atradās latviešu centrā
Toronto. 2014. gada nogalē Velta Spravniks ar ģimeni olu
kolekciju uzdāvinājusi E.Spravnika dzimtā – Viļakas novada
muzejam. Izstādē var apskatīt 636 putnu olas no 130 Latvijas un
eksotisko putnu sugām.

Edvarda Spravnika Latvijas putnu
olu kolekcijas izstādes atklāšana

Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa (pirmā no kreisās puses),  Viļa -
 kas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Ģirts Valdis  Kristovskis

Klātesošos uzrunā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Sarmīte Šaicāne
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l 2015. gada 26. marta Domes sēdes lēmumi

2015.gada 26. martā notika kārtējā Viļakas novada domes
sēde, kurā deputāti izskatīja 34 jautājumus.

Domes deputāti nolēma:
• Izdarīt grozījumus Upītes pamatskolas nolikumā (turpmāk –

Nolikums), papildinot nolikumu  ar 9.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
«9.3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar

mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611».
• Apstiprināt jaunā redakcijā Viļakas novada bibliotēkas lietošanas

noteikumus ar pielikumiem «Datoru, interneta un vispārpieejamu
elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība
Viļakas novada bibliotēkā» un «Viļakas novada bibliotēkas maksas
pakalpojumi». 

Ar noteikumiem var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes, 26. marta domes sēdes protokolā.

• Apstiprināt jaunā redakcijā Kupravas  bibliotēkas lietošanas no-
teikumus. Ar noteikumiem var iepazīties Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes, 26. marta domes
sēdes protokolā.

• Apstiprināt jaunā redakcijā nolikumu «Par finansējuma pie šķir -
šanu reliģiskajām organizācijām, biedrībām /nodibinājumiem».   

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas evaņģēliski
lu te riskai draudzei, reģ.nr.90000466715, baznīcas elektroinstalācijas
remontam – EUR 974.40 apmērā

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu «Pareizticīgo kristiešu
biedrībai», reģ.nr.40008112367, Viļakas pareizticīgo baznīcas centrālās
apkures ierīkošanai – EUR 3000.00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «LVC»,
reģ.nr.40008113042, grāmatas «Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu»
izdošanai - EUR 200,00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Virica»,
reģ.nr.40008218746, apstādījumu un dekoratīvās norādes izveidei Žī -
gu ru pagastā – EUR 900.00.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Egle», reģ.
nr.40008178176, dziesmu CD diska ierakstam – EUR 1000.00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Balvu teri -
toriālā invalīdu biedrība»,  reģ.nr. 40008017698, EUR 285,00 apmē-
rā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Invalīdu
sporta un rehabilitācijas klubs «Medņeva»», reģ.nr.40008070595,
EUR 650.00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai Žīguru
vecmāmiņu klubs «Omītes», reģ.nr.40008158377,  krievu ansambļa
«Ivuški» tautisko blūžu šūšanai – EUR 150,00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu nodibinājumam «LFF
Ziemeļaustrumu futbola centrs», reģ.nr.40008219597, EUR 150,00
apmērā Latvijas Ziemeļaustrumu futbola reģiona 20. gadadienai vel -
tītās grāmatas sagatavošanai.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Marienhau -
zena», reģ.nr.40008039089, EUR 400.00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Monsinjora Pētera
Vilcāna piemiņas fondam, reģ.nr.4000821841, grāmatas «Monsinjors
Pēteris Vilcāns 1929.-2012.» un CD «Promesa» projekta realizēšanai
– EUR 500.00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Motosporta
klubs «Motokruīzs», reģ. nr. 40008149177, EUR 3000,00 apmērā
Latvijas čempionāta motokrosā organizēšanai.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Rēzeknes Latgaliešu
kultūras biedrībai, reģ.nr.40008005063, karaļa Mindauga un karalienes
Martas piemineklim  EUR 300,00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Vide.
Cilvēks. Kultūra», reģ. nr. 40008169775, Eiropas deju dāmu deju
kolektīva skatuves tērpiem – EUR 224,00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Viļakas
pensionāru biedrība», reģ. nr. 50008102021, EUR 800,00 apmērā.

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Atzelšana»,
reģ.nr.40008214320, garmoškas iegādei – EUR 400,00 apmērā.

• Piešķirt Viļakas novada bibliotēkai finansējumu  EUR 250,00
ap mērā Viļakas novada literātu biedrības «Viļakas Pegazs», reģ.
nr.50008136901, dalībai kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanai «Pa
Daugavas lokiem».

• Piešķirt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei finansējumu
EUR 1500,00 apmērā Latvijas sporta spēļu cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām rīkošanai.

• 1. Atļaut Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei, reģ.Nr.
90000450413, 2014. gadā pašvaldības piešķirtos un neizlietotos
finanšu  līdzekļus summā   EUR 3412,88 izlietot 2015. budžeta gadā
baznīcas žirandola elektroinstalācijas rekonstrukcijai. 

2. Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei līdz 2015. gada
1.de cembrim jāiesniedz atskaite par šo līdzekļu izlietojumu.

• Apstiprināt SIA «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas numurs
Nr.42403013299, 2014. gada finanšu pārskatu.

• Apstiprināt SIA «Žīguru namsaimnieks», reģistrācijas numurs
Nr.43203003530, 2014. gada finanšu pārskatu.

• Apstiprināt SIA «Viļakas veselības aprūpes centrs», reģistrācijas
numurs Nr. 42403025230,  2014. gada finanšu pārskatu.

• Noteikt Rekavas vidusskolā pusdienu vienas porcijas izmaksas
–  EUR 1,14  (t.sk.PVN).

ar pilnu 2015. gada 26. marta domes sēdes protokolu var ie -
pa zīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.

16.–18. aprīlī Baltkrievijā
notika Latvijas un Baltkrievijas
3.partnerības tikšanās. 

Mēr  ķis – reģionu un pilsētu
sadarbības nostiprināšana un pa-
plašināšana. Viļakas novadu pār-
stāvēja Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Leonīds Cvetkovs, Izglī -
tības, kultūras un sporta pār val -
des vadītāja Sarmīte Šai cāne.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Leonīds Cvet-
kovs 17. aprīlī konferences laikā
parakstīja sadarbības līgumu
ar Baltkrievijas republikas Čaš -
niku rajonu.

17.aprīlī Latvijas delegācija,
tai skaitā arī Viļakas novada paš -
valdības pārstāvji, Vitebskas ap-
gabala Oršā tikās  ar sadraudzī -
bas partneriem no Baltkrievijas,
piedalījās konferencē, darba gru -
pās, kur iepazinās ar Oršas pilsē -
tas ekonomiskajiem, izglītības un
kultūras objektiem, izbrauca ie-

pazīšanās ekskursijā pa pilsētu.
18.aprīlī novada pārstāvji tikās ar
Čašniku rajona izpildkomitejas
priekšsēdētāju Vladimiru Bulaju,
priekšsēdētāja vietniekiem, kultūras
un izglītības pārvalžu  vadītājiem.
Tika iestādīts  Draudzības koks

kā simbols  Viļakas un Časniku
sadarbības attīstībai, sekoja darba
vizītes  Lukomļas pilsētas hidro -
elektrostacijā, kulturas namā, bib -
liotēkā, Izglītības pārvaldē, Čaš -
niku valsts ģimnazijā un ekskur -
sija vēstures muzejā.

Noslēgts sadarbības līgums 
ar Batkrievijas Republikas Čašnikas rajonu

Šī gada pirmā ceturkšņa
pē dējā dienā – 31. martā kār-
savas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā ēkā notika bied-
rības «Eiroreģions «Pleskava-
Livonija»» dalībnieku kopsa-
pulce.

Kopsapulces laikā tika pārru -
nāti aizvadītā gada notikumi un
aktualitātes, izskatīts finansiālās
darbības revīzijas akts un apstip-
rināts Vadības ziņojums, kā arī
pārrunāti 2015. gada budžeta jau-
tājumi. Nākošā kopsapulce plāno -
ta vasaras nogalē Ciblas novadā.

Sadarbībā ar Pleskavas apga-
bala Tirdzniecības un rūpniecības
kameru 2015. gada 22. aprīlī Smil -
tenē tiek organizēta septītā piero-
bežas teritorijas uzņēmēju tikša-
nās– partneriāts. Partneriāta for -
māts – individuālas sarunas starp
partneriem (Latvijas, Igaunijas,
Krievijas (Pleskavas apg.) un Balt -
krievijas uzņēmējiem) par sadar-
bības iespējām biznesa attīstībai.
Partneriātā uzņēmējiem tiek pie-
dāvāts izstādes vai degustāciju

veidā prezentēt savu produkciju,
būs iespēja apmeklēt atsevišķus
Smiltenes novada uzņēmumus.
Dalības maksa – 20 EUR/pers.

Pieteikšanās un papildus in-
formācija par uzņēmēju partne-
riātu– 29163807 (Latvijas sekcijas
izpilddirektors Juris Annuškāns)
vai 26133029 (Latvijas sekcijas
sekretāre Ineta Bordāne).

Paldies Kārsavas domes priekš-
sēdētājai Inārai Silickai par laipno
uzņemšanu un iespēju viesoties
vienā no Kārsavas novada popu-
lārākajiem tūrisma objektiem –
Maiznīcā «Dzīles»!

Informāciju sagatavoja «Ei-
roreģiona «Pleskava-Livonija»»
Latvijas jauniešu sekcijas valdes
priekšsēdētāja Madara Jeromāne

Foto : Ineta Bordāne

Biedrības «Eiroreģions «Pleskava-Livonija»»
dalībnieku kopsapulce

8. aprīlī Viļakas novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Leo -
nīds Cvetkovs piedalījās kopējā
sapulcē robežkontroles punktā
«Vientuļi».

Sapulcē piedalījās pārstāvji no
Valsts Nekustamajiem īpašumiem,
Valsts Robežsardzes, muitas, Pār-
tikas un veterinārā dienesta un

SIA «Arčers». Tika apspriesti ak -
tuāli jautājumi  par robežkontroles
punkta  «Vientuļi» projekta reali -
zāciju, tai skaitā mūsu iedzīvotā -
jiem būtisks jautājums par robež -
šķērsošanas nepārtrauktī bu celtnie -
cības periodā. Celtnieki apgalvoja,
ka projekts tiks veikts un nodots
ekspluatācijā  ieplānotajos termi -

ņos, t.i., 2015. gada decembrī,
un, ka transporta un gājēju  plūs -
ma uz robežas netiks pārtraukta.

Viļakas novada dome un pro-
jekta veicēji  SIA «Arčers» atvai -
nojas par uz laiku  radītajām ne-
ērtībām sakarā ar ceļa vecā se -
guma noņemšanu un jaunā uzlik-
šanu.

Sanāksme robežkontroles punktā «Vientuļi»

Aicinām piedalīties Lielajā Talkā
25. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. arī Viļakas novads

katru gadu iesaistās šajā akcijā. 
Lielās Talkas koordinators Viļakas novadā: 

Tehniskās nodaļas vadītājs mārtiņš rēdmanis, tālr. 27807820.
Pieteiktās talkošanas vietas var aplūkot www.talkas.lv

Apgūst zināšanas
Viļakas novada domē sadarbībā ar SIA «Buts» Gulbenes, Balvu filiāli Viļakas novada pārvalžu,

iestāžu vadītāji un iestāžu darbinieki un interesenti iziet apmācības Ugunsdrošībā un aizsardzībā,
kā arī Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmā.
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10. aprīlī rēzeknes augst -
skolā (ra) notika Informācijas
diena. dienas gaitā apmeklētā-
jiem tika piedāvātas dažādas
aktivitātes, viena no tām bija «Ser-
geja Boļšakova vārdā nosaukto
inovatīvo pētniecisko ideju kon-
kursa» fināls, kurā piedalījās
četri ra studenti, prezentējot
savus zinātniskos darbus un cī-
noties par naudas balvām, ku -
ru kopējais fonds bija Eur
1000.00.

Studentu prezentētās idejas
rūpīgi vērtēja kompetenta žūrija,
kurā bija arī Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, kā arī  RA zinātņu pro-
rektore Ilga Šuplinska, Ekonomi -
kas un pārvaldības fakultātes de-
kāne Iveta Mietule, RA projektu
koordinators Māris Igavens,  Biz-
nesa inkubatora vadītāja Aija Va-
naga, RA Studējošo padomes Zi-
nātnes virziena vadītāja Margarita
Božko un RA Studējošo padomes

Finanšu daļas vadītāja Dagnija
Kotāne.

Žūrijas pārstāvis S. Maksi -
movs konkursu vērtē pozitīvi un
atzīst, ka tā ir ļoti laba ideja un
dos studentiem iespēju padomāt
ne tikai no zinātniskā, bet arī no
praktiskā viedokļa. Tāpat viņš
atzīst, ka šā di ideju konkursi ir
jāturpina un ka mēs redzēsim po-
zitīvo piemēru, kas īstenosies
dzīvē un dos arī citiem drosmi un
ierosmi darboties. 

1.aprīlī Latgales kultūrvēs-
tures muzejs aicināja pie sevis
ciemos Latgales reģiona valsts
akreditētos muzejus, lai kopīgi
pārrunātu 2014.gada darba re-
zultātus un plānotu 2015.gada
svarīgākās ieceres katrā muzejā.
Viens no semināra mērķiem
bija arī veicināt reģiona muzeju
ciešāku sadarbību. 

Semināru iesāka pašvaldības
aģentūras «Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centra» direktore Jūlija
Daņilina, kura stāstīja par svarī-
gākajiem notikumiem Rēzeknes
pilsētā. Kultūras Ministrijas Muzeju
nodaļas vadītājs Jānis Garjāns
pastāstīja par svarīgākajiem jau-
numiem muzeju nozarē, uzsverot,
ka «muzeji nav radīti, lai taisītu
naudu, bet kā padomdevēja iestā-
de». Savā prezentācija viņš akcentu
lika uz muzeju apmeklētību, kas
tika salīdzināta gan ar reģiona
muzeju apmeklējumiem gan mu-
zejiem visā Latvijā 

Tikšanas otrajā daļā, katram
muzeja 3 minūšu laikā bija iespēja
pastāstīt par svarīgajiem notiku-
miem savos muzejos 2014.gadā

un iecerēm 2015. gadā. Viļakas
no vada muzejs savā prezentācija
uzsvēra, ka līdz ar muzeja pasā-
kumu dažādošanu (Muzeju nakts
akcija, muzejpedagoģiskās pro-
grammas, pasākumi) pieauga
2014. gada apmeklētāju skaits sa -
lī dzinoši ar iepriekšējiem gadiem.
2014.gads bija veiksmīgs projekta
«Amatniecības tradīciju kultūr-
vēsturiskā pārmantojamība Viļakas
novadā» realizēšana. Projekta
laikā īstenotas 4 meistardarbnīcas,
viena izstāde, pierakstīti amatnieku
amata prasmes un dzīvesstāsti,
kā arī izdots buklets «Amatu ap-
guve un pārmantojamība Viļakas
novadā». 

2015.gadā vienas no svarīgajām
muzeja iecerēm ir papildināt «Vi-
ļakas novada skolu vēsture» ek-
spozīciju. Ceram iesaistīties pro-
jektos, kas sekmētu kultūrvēsturis -
kā mantojuma saglabāšanu, sva -
rīgs jautājums ir arī par muzeja
ēkas pieejamības uzlabošanu. Pēc
visu muzeju prezentācijām tika pār -
runāti muzeju problēmjautājumi,
īpaši akcentējot muzeja darbības
virzienus, kurus nedrīkst aizmirst

ne viens muzejs (jaunu ekspozīciju
veidošana, kas ietver sevī zināt -
niskā materiāla apstrādi  pievēr-
šoties vairākām pētnieciskām tē-
mām, uz kuru bāzes, tad arī turas
mu zeja darbs).

Īpaša vieta pārrunās atvēlēta
kultūras kartei un Nacionālā mu -
zeja krājuma diģitalizācijai, kas
ir ļoti būtiska katra akreditētā mu -
zeja sastāvdaļa. Katru gadu ikviens
muzejs atskaitās Kultūras Minis-
trijai par savu darbu skaitļos, bet
diemžēl lielai daļai muzeju šie
rādītāji nav pietiekoši. Šī problēma
it īpaši jūtama mazos muzejos,
kuros strādā 1-3 cilvēki, kuri vien -
kārši fiziski nevar aptvert visus
muzeja darba laukus. Diemžēl dau -
dzos muzejos nepietiekams cil-
vēkresursu skaits liedz pilnvērtīgi
pildīt šīs muzeja funkcijas. Katram
muzeja darbiniekam seminārs ro-
sināja dziļas pārdomas par katra
muzeja darbu un tā iespējām nā-
kotnē.

Teksts: Viļakas novada muzeja
vadītāja R. Gruševa un krājuma
glabātāja M. Boldāne

Atbalstīts projekts «Ekspedīcija džungļos»
Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras izsludinātājā

projektu konkursā «atbalsts jauniešu centru darbības nodroši-
nāšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās ak-
tivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu
dzīves veidu» Viļakas novada dome iesniedza projektu «Ekspe -
dīcija džungļos». 

Projekts saņems valsts atbalstu EUR 4000,00. Projekta Nr. 4-
25/45 «Ekspedīcija džungļos» vispārējais mērķis ir dot iespēju
Viļakas novada jauniešiem iepazīties ar dažādām profesijām,
saņemt profesionālu novērtējumu turpmākas karjeras izvēlē,
līdzdarboties savas nākotnes karjeras izvēlē un izveidot videofilmu
un brošūru par karjeras izglītību un iepazītajām profesijām.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra un Šķilbēnu iniciatīvu centra «Zvaniņi» jaunieši vecumā no
16 līdz 19 gadiem – 70 jaunieši.

Projektu īstenos no 2015. gada 1.aprīļa līdz 30. septembrim.
Maija un jūnija mēnešos jaunieši iegūs zināšanas par karjeras izglī -
tību, noklausoties lekciju, darbojoties darba grupās un saņemot indi -
viduālu konsultāciju no izglītības karjeras speciālista. Maijā un jūni -
jā jaunieši apmeklēs dažādas iestādes un uzņēmumus Ziemeļlatgalē
un Rīgā, lai praktiski iepazītos ar profesijām, kuras interesē viņus. 

Visa projekta laikā jaunieši paši filmē un fotogrāfē ikvienu veik -
to aktivitāti. Noslēgumā raksta videofilmai scenāriju un gatavo
tekstus brošūrai. Septembrī tiks izdota jauniešu veidotā videofilma
un brošūra. Projekts ienesīs būtiskas pozitīvas izmaiņas Viļakas
novadā karjeras izglītības sfērā, jo Viļakas novadā nav darbinieka
«Karjeras konsultants», tāpēc projekta laikā  pielietotās vieslektora
metodes un materiāli tiks izmantoti arī citu gadu vidusskolēnu
karjeras izvēles nodarbībās.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Projekts tiks īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2015.gada
valsts budžeta finansējuma ietvaros

Viļakas novada muzejs Latgales reģiona
muzeju seminārā rēzeknē

Informācija diena rēzeknes augstskolā Jaunieti – nāc un iesaisties! 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk

JSPa) no 2014. līdz 2018. gadam realizēs projektu «ProTI un
darI»! Projekts ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada
plānošanas perioda darbības programmas «Izaugsme un nodar -
binātība» 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa «attīstīt NVa nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVa īs-
tenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā» aktivitāte.

JSPA projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām vai pašvaldību
ap vienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos
partnerus. Viļakas novada dome 2015. gada 26. marta domes sēdē
pieņēma lēmumu (protokols Nr.4, 6.&), ka piedalīsies projektā
«PROTI un DARI!».

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (turpmāk NVA) kā bezdarbnieki un veicināt šo jauniešu
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasā -
kumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģen tūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Iesaisties!
Jaunieti, ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nekur

nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts NVA kā bez-
darbnieks, tad aicinām pieteikties dalībai projektā, lai apgūtu jaunas
prasmes un zināšanas. Lūdzam pieteikties sūtot informāciju uz 
e-pastu vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai zvanot pa tālruni 64507216. 

konsultējies!
Ikviens jaunietis, kurš pieteiksies darboties projektā, saņems in-

dividuālu konsultāciju. Kopā ar speciālistiem jaunietim izstrādās in-
dividuālo darbības plānu no 2 līdz 9 mēnešiem. Ikviens var kļūt par
veiksminieku, tikai pašam/ai ir jālīdzdarbojas, jāiegūst jaunas zinā -
šanas un prasmes. Jaunietim projekta laikā būs iespējams apgūt vi -
ņam interesējošas prasmes, savu hobiju pārvērst par nopietnu nodar-
bošanos, būs iespēja praktizēties uzņēmumos, pašvaldības iestā dēs,
darboties dažādu aktivitāšu organizēšanā.

Saņem piedāvājumu!
Jaunietim ir izstrādāts individuālais plāns jeb veikta profilēšana

atbilstoši viņa interesēm, izglītībai, dzīves pieredzei, raksturam un
hobijiem. Jaunās prasmes palīdzēs saprast, ko jaunietis vēlētos tur -
pināt studēt, mācīties profesionālās vai vispārizglītojošās mācību
iestādēs, Apgūstot arodu pie amata meistara, jaunietim būs iespē -
jams saprast kāds arods viņam ir saistošākai, un nākotnē iesaistīties
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu: http://jaunatne.gov.lv/lv/jau-
niesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari un jauniešu garantijas
pasākumiem http://www.lm.gov.lv/text/2607. 

Jaunieti, kļūsti par veiksminieku un veido pats savu nākotni!!!
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada dome, pama-
tojoties uz 2014. gada 01.aprīļa
MK noteikumiem Nr.185 «No-
teikumi par darbības program -
mas «Infrastruktūra un pakalpo-
jumi» papildinājuma 3.2.2.2. ak-
tivitāti «Publisko interneta pieejas
punktu attīstība»» 2.punktu, kas
nosaka, ka aktivitātes mērķis ir
paaugstināt piekļuves iespējas
internetam pēc iespējas plašā -
kām sabiedrības grupām, nodro-
šinot piekļuvi publiskās pārvaldes

un komercsabiedrību piedāvāta-
jiem elektroniskajiem pakalpo-
jumiem un informācijai, lai vei-
cinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomis -
kajos un kultūras procesos un
uzlabotu viņu dzīves kvalitāti,
iz veidos sešus jaunus publisko
interneta pieejas punktus, katru
savā teritoriālajā vienībā un piln-
veidos sešus esošos publiskā in-
terneta pieejas punktus. Paredzēts
nodrošināt interneta pieslēgu -

mus visos projektā paredzētajos
punktos, izveidojot bezvadu in-
terneta pieejas zonas, tai skaitā
datortīkla un komunikāciju iekārtu
iegāde un uzstādīšana. Plānots
aprīkot punktus ar datortehniku,
citām iekārtām un programm-
nodrošinājumu. 

Publiskā interneta pieejas
punktus izvietos vietās, kas brīvi
pieejami projekta gala labuma sa-
ņēmējiem. Projektu plānots realizēt
līdz 2015.gada 30. jūnijam.

Projekts «Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Viļakas novadā»
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12. aprīlī uz projekta noslē-
guma pasākumu Žīguru kultūras
namā pulcējās vecmāmiņu kluba
«Omītes» dalībnieces, Krievu
dziesmu ansamblis «Ivuški» (vad.
S.Romāne, folkloras kopa «Me-
žābele» (vad. V.Igovena) un divi
šī projekta sadarbības kolektīvi
no Viļakas kultūras nama – fol-
kloras kopa «Atzele» (vad. A.An-
nuškāne) un krievu dziesmu an-
samblis «Sudaruška» (vad. S.Kras-
nokutska). Kopīga pasākumu or-
ganizēšana, iespēja pasākumus
apmeklēt ikvienam interesentam
veidos pozitīvu sadarbības vidi
arī nākotnē, līdz ar to tiks papla-
šināta  pašdarbības kolektīvu kon -
certdar bība, izveidojot kopīgus
jaunus repertuārus. Neapšaubāmi
šis projekts veicināja sadarbību
starp latviešu un mazākumtautību
kolektīviem un to vadītājiem. Ar
pareizticīgo Lieldienu pasākumu
«Slava Saulei un jaunai dzīvībai»
noslēdzās pareizticīgo tradīciju
cikls. Tika iepazītas ne tikai Mas-
ļenicas tradīcijas, izdzīvots klusais
gavēņa laiks ar ciemošanos un
jaunu prasmju apgūšanu meistar-
darbnīcās un noslēgumā iepazī -
tas un  prezentētas Lieldienu tra-
dīcijas.

Pasākumu atklāja  folkloras
kopa «Mežābele» un ievadvārdus
teica projekta vadītāja V.Kaļāne
īsi raksturojot projekta posmus
un pieminot projekta atbalstītājus
Kultūras ministriju, Kultūra lv
un Dienvidlatgales NVO atbalsta
centru. Folkloras izpildījumā ska-
nēja «Pavasara un rudeņa bolss»,
«Caune sylu pordavuse» un
«Ļauds iz mani izrunova». Nāka -
majiem vārds tika dots ciemiņiem
no Viļakas, folkloras kopai «At-
zele», kura dziedāja  «Spīdi nu
saulīte Lildīnu rītā», «Karīt broļi
šūpulīti» un «Maltuvīte» Ansambļa
vadītāja starp dziesmām bija pie-

meklējusi un pastāstīja interesan -
tus atgadījumus saistībā ar Liel-
dienām. Tad vadības grožus savās
rokās pārņēma pasākuma vadītā -
jas S. Romāne un L. Smirnova.
Ska tītāji pabija pareizticīgo Liel-
dienu pirmsākumos mūsu ēras
13.gadsimtā. S. Romāne bija at-
radusi interesan tu risinājumu savā
stāstījumā iesaistot projekciju par
pareizticīgo baznīcām: vispirms
plašajā Krievijā, tad Latvijā un
beidzot mūsu novadā, ko pavadīja
Lieldienu baznīcas zvani. Pareiz-
ticīgo dziesmas izjusti dziedāja
krievu dziesmu ansamblis «Su-
daruška» – «Svetlaja pasha» un
«Hristos voskres!», ka arī «Vo
zeļonom sadu». 

Krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški» izpildīja «Voločebnuju»,
vienu no dziesmām, kuras tika
dziedātas ejot no mājas uz māju.

Interesanti bija iepazīties ar
olu krāsošanas tradīcijām un ci -
tām Lieldienu parašām. Ieintere -
sētie varēja nokrāsot vai aplicēt ko -
ka olas, par kuru izgatavošanu

sakām paldies Pēterim Kuzmanam.
Pasākuma noslēgumā VK

«Omītes» un krievu dziesmu an-
sambļa dalībnieces apmeklētājus
cienāja ar tradicionālajiem pa-
reizticīgo ēdieniem. Neizpalika
ar olu ripināšanām un rotaļām.
Noslēgumā gribu teikt lielu paldies
vecmāmiņu kluba dalībniecēm
par atbalstu, krievu dziesmu an-
samblim «Ivuški», folkloras ko -
pām «Mežābele», «Atzele», krievu
dziesmu ansamblim «Sudaruška»
un rokdarbnieču pulciņa dalīb-
niecēm. Ļoti lielu ieguldījumu pro-
jekta realizācijā deva S. Romāne,
G. Kokoreviča, Ļ. Lariono va, A.
Korņejeva, M.Meijere, D. Boro-
ņenko utt. Paldies visiem, visiem.
Projekts ir pierādījis, ka kopīgi
darbojoties var paveikt daudz.
Cerot arī uz turpmāko sadarbību.

Projekta aktivitātes atbalstīja
projekts Nr LG-2014/NVO-1»Zo-
lovkini posidelki»

Valentīna Kaļāne projekta
«Zolovkini posidelki» vadītāja

Noslēdzies projekta «Zolovkini posidelki»
pēdējais III posms

Projekta «zolovkini posi-
delki» turpinājumā 15. martā
interesenti sanāca kultūras namā
uz tikšanos ar salmu un siena
leļļu – oberegu darinātāju andru
korņejevu. 

Kultūras nama 2 stāvs pārtapa
par īstu darbnīcu, kur ar smidzi-
nātāju tika smidzināts siens un
salmi, lai labāk veiktos ar leļļu –
oberegu veidošanu. Tīts, veidots
un rotāts, lai salmu un siena lel -
les izskatītos pievilcīgākas. 

Sevišķi atsaucīgi bija bērni
un viņu vecmāmiņas, protams,
neizpalika arī bez māmiņām, ku -
ras labprāt iesaistījās šajā procesā.
Pēc pusdienām pie mums iera dās
ansambļa «Slavjanočki» dziedā -
tājas  no Jel gavas novada, Glūdas
pagasta ar mērķi pastāstīt par
«leļ ļu – oberegu» nozīmi slāvu
senajā dzīvē, kā arī dziedāt gan
krievu, gan baltkrievu un ukraiņu
valodās, pa rādīt dejas, rotaļas un
lelles-oberegus Olgas Rožko va-
dībā. Lai tās «lelles-oberegi» –
«Dieva acs», «Sievietes liktenis»,
«Ģimenes barotāja», kuras esat
sagatavojuši bez adatām no dzijas,
lupatiņām šajā dienā, sargā jūs!»
Izskanēja ciemiņu vēlējums. 

Savukārt ciemiņi ar lielu in -
teresi nolūkojās uz mūsu meis-
tardarbnīcas apmeklētāju darinā-

jumiem teicās arī paši pamēģināt. 
Savukārt 22. martā visi inte-

resenti varēja izmēģināt roku ar
sintafona pildmateriālu pildīto
leļļu darināšanā no auduma. Šīs
meistardarbnīcas vadīja Evita Zā-
līte, kurai ir tapusi ne viena lelle
vien. Diena pagāja nemanot un
to paredzēto 8 stundu bija krietni
vien pamaz, lai darbiņus pilnībā
pabeigtu. Te nu bija mājas darbs
visas nedēļas garumā, jo 29. mar -

tā jau tapa lelles no dzijas. Meis-
tardarbnīcu vadītāja Mārīte Meijere,
kuras tāpat bija jāapģērbj un jā-
sapucē, lai varētu izvietot izstādē,
kura darbosies no 12. aprīļa līdz
24. aprīlim.

Projekta aktivitātes atbalstīja
projekts Nr. LG- 2014/NVO-1
«Zolovkiposidelki».

Projekta vadītāja –
Valentīna Kaļāne Žīguru VK

valdes locekle

Meistardarbnīcas projektā «Zolovkini posidelki»

Šūšanas firma aicina darbā darbam Viļakas ražotnē:
1. Šūšanas tehnologs

Prasības:
• obligāta vismaz vidējā speciālā izglītība šūšanas tehnologa

specialitātē; 
• obligāta pieredze darbā rūpnieciskajā šūšanā;
• spēja strādāt kolektīvā;
• pieredze konveijera tipa ražošanā.
Pienākumi: 
• ražošanas plūsmu tehnoloģiskā vadība; 
• etalonparaugu izražošana; 
• izstrādājumu ražošanas normēšana un tehnoloģiskās

apstrādes secības izstrāde; 
• ražošanas plūsmas kvalitātes kontroles nodrošināšana;
• ražošanas dokumentācijas izstrāde;
• plānu izpildes nodrošināšana.
Piedāvājums:
• stabils darbs;
• visas sociālās garantijas;
• konkurētspējīgs atalgojums.

2. Šūšanas iekārtu mehāniķis
Prasības:
• pieredze darbā ar rūpnieciskās šūšanas iekārtām;
• atbildīga attieksme pret amata pienākumiem.
Pienākumi:
• ražošanas ceha iekārtu uzstādīšana un palaišana darbam;
• iekārtu uzturēšana, apkope un remonts;
• sadarbības nodrošināšana ar šūšanas tehnologu plānu izpildē;
• iekārtu uzturēšanas tehniskā nodrošinājuma plānošana un

pieprasījumu noformēšana;
• iekārtu dokumentācijas vešana.
Piedāvājums:
• stabils darbs;
• visas sociālās garantijas;
• konkurētspējīgs atalgojums.

Savus pieteikumus un vēlams CV sūtīt: info@brasa.lv, 
kā arī jautājumu gadījumā zvanīt 67311624.

Viļakas novada dome ir realizējusi projektu. Nr.14-07-LL04-
L413201-000001 «aprīkojuma iegāde Šķilbēnu Iniciatīvu centram
«zvaniņi» par kopējo summu Eur 1936,00. Eiropas lauksaimniecības
fonda  lauku attīstībai finansējums ir Eur 1440,00, līdzfinansējumu
nodrošināja un PVN izdevumus sedza pašvaldība.

Projektā iegādājās jaunu datortehnikas un projecēšanas iekārtas
komplektu. «Jaunais aprīkojums ir ļoti noderīgs, jo vecā datortehnika
bija nokalpojusi jau vairāk kā 7 gadus un bija nolietojusies. Tāpēc
esam priecīgi, ka mums ir jauns portatīvais dators, ekrāns un pro -
jektors, kurš projicē no tuvas distances. Nebūs jādomā, cik tālu
zāles vidū novietot ekrānu, lai tas būtu pietiekoši plats un rādītu
skaidru attālu. Tagad projektors projicē, atrodoties tuvu pie ekrāna,»
projekta ieguvumus atklāja Šķilbēnu iniciatīvu centra «Zvaniņi»
vadītājs Vilis Cibulis.

Jauniešu centra vadītāja ieguvumiem piekrīt Rekavas vidusskolas
audzēknis Nauris Konovalovs un piebilst, ka «jauniešiem ir nepie -
ciešams mobils aprīkojums, jo pasākumus organizējam arī dabas
parkā «Balkanu kalni», kultūras centrā «Rekova» un citur. Tāpēc ir
svarīgi, lai viegli var pārvietot aprīkojumu, lai to ir viegli paņemt līdzi».

Ir sasniegts projekta mērķis: iegādāties datortehnikas un proje -
cēšanas iekārtas komplektu Šķilbēnu iniciatīvu centram «Zvaniņi»
pasākumu kvalitātes uzlabošanai, aktivitāšu dažādošanai un jaunatnes
pasākumu organizēšanai. Jauniešu turpinās aktīvi darboties kultūras,
izglītības un sporta pasākumu organizēšanā pagastā un novadā. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Šķilbēnu iniciatīvu centrā
«Zvaniņi» jauns aprīkojums
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Pusnakts, lietus, vēji salti,
Aizrestoti ešaloni –
Asinīs un dzelzīs kalti
Apvīti ar ērkšķu kroni

Liekas, šonakt zeme visa
Nodreb asarās un mokās.
Tur- aiz restēm gaisma dzisa,
Dievs, tos glābt ir tavās rokās!

Nakts un tumsa. Lāse salta
Saka man «Šo stundu vēlo
Latvija tiek krustā kalta».
Raudi, cilvēk! – Dievs, jel žēlo!

25. martā Viļakas novadā,
tāpat kā citur Latvijā, pieminēja
komunistiskā genocīda upurus.
Piemiņas brīdis notika pie Ve-
cumu stacijas un politiski rep-
resētie pulcējās uz kopīgām at-
miņām kultūras un radošo in-
dustriju centrā Viļakā.

Pirms 66 gadiem, 1949. gada
25.martā Latvijas vēsturei tika
ievilta melna svītra, jo daudzi
tūkstoši mūsu valsts iedzīvotāju
tika izsūtīti uz Sibīriju. Arī mūsu
novadu skāra šis baisais noti -
kums. No bijušā Viļakas apriņķa
tika izvesti vairāk nekā trīs simti
ģimeņu, 1508 iedzīvotāji, tai skai -
tā arī bērni. Viļakas apriņķa ie-
dzīvotāji tika nometināti galve-

nokārt Omskas apgabala Marja-
novskas, Poltovskas, Šerbakuļas
rajonā.

«Laiks ir nepielūdzams. Aiz-
ejošo minūti nomaina nākošā, un
mūžs sadeg mirkļos. Otrā pasaules
kara un pēckara paaudze sarūk,
aiznesdama līdzi pa lappusei vien
no tautas un savas zemes vēstu-
res.

Divi latviešu tautai liktenīgi
datumi – 14. jūnijs un 25. marts.
Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir
emociju jūra. Vienīgi, runājot no
sirds uz sirdi, var cerēt uz sav-
starpējo sapratni starp paaudzēm

un tautām. Tas ir visīsākais ceļš
un dzīvie vēstures liecinieki – ce-
ļazīmes.» Ar šādiem skaudriem
vārdiem aizsākās piemiņas brīdis
pie Vecumu stacijas. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, uz-
runājot klātesošos, teica: «Mēs
ti kai varam iedomāties, kas brauca
vagonos. Tie bija zemnieki, izglī -
toti cilvēki-sabiedrības ko dols.
Viņi strādāja savu darbu, prata
savu amatu, bet traucēja izpild -
varai.» Pateicās visiem, kuri at-
griezušies savā dzimtenē, piedalījās
pasākumā un uzsvēra, ka «mūsu

uzdevums ir sargāt savu brīvību.
Strādāt savā zemē tā, lai šiem cil-
vēkiem, kuri nav atgriezušies un
kuri atgriezās mājās-dzimtenē,
mēs varētu skatīties acīs un teikt,
ka mēs saimniekojam jūsu un mū -
su zemē kā saimnieki.»

Atmiņu stāstā par šo dienu
kavējās Albīna Veina, un Vecumu
pagasta iedzīvotāja Melānija Mar-
tiņenko, noslēdzot atmiņu stāstus,
klātesošajiem teica: «Nekad, lai
tas neatkārtojas!»

Piemiņas pasākums noslēdzās
Kultūras un radošo industriju
centrā, kur uz kopīgām atmiņām

pulcējās politiski represētie. Ar
emocionāli piesātinātiem priekš-
nesumiem uzstājās Žīguru kul -
tūras nama vokālais ansamblis
«Relako» un Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi – Ieva
Jurjāne, Valdis Kravalis  un sko-
lotāja Svetlana Krasnokutska. Pie
Vecumu stacijas piemiņas pasā-
kumu ar vijoles spēli  papildināja
Ilona Bukša.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas 

vadītāja 

komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi Viļakas novadā

katru gadu pavasarī un ru-
denī Vadlaučos, Ķekavas novadā
jau kopš 1993.gada sadarbībā
ar Latvijas republikas zemko-
pības ministriju notiek Lauk-
saimniecības izstādes «Pavasa-
ris», «Lauksaimniecības Tehni -
ka» un «Lauku sēta», kuru laikā
notiek profesionāli semināri,
mehanizācijas un tehnikas de-
monstrējumi. arī šogad no 9.–
12. ap rīlim notika jau 23. starp-
tautiskā lauksaimniecības, lop-
kopības, mežkopības, celtniecī-
bas, vides veidošana un labie-
kārtošanas izstāde. 

Viļakas novada lauku attīstī -
bas konsultante Anita Kokoreviča
sadarbībā ar Viļakas novada domi
noorganizēja braucienu mūsu no-
vada jaunajiem un jau esošajiem
lauksaimniekiem. 

Izstādi apmeklēja Arnis Dvin-
skis no Susāju pagasta, kurš savā
saimniecībā, galvenokārt, nodar-
bojas ar aitkopību. «Liels paldies
visiem, kas organizēja šo braucienu.
Rāmavas lauksaimniecības izstā -
dē biju pirmo reizi, un tādēļ viss
bija ļoti interesanti. Īpaši pārstei -
dza iespaidīgais ŠAROLĒ šķirnes
vaislas bullis PEDRO, kura svars
četros gados un četros mēnešos ir

1170 kilogrami. Protams, skaisti
bija arī HAILANDES un HERE-
FORD šķirnes buļļi. Skaisti bija
arī dažādu šķirņu truši, kur dažam
labam svars sasniedza 10kg.

Tāpat interesants bija dažādas
tehnikas un agregātu piedāvājums,
īpaši nezāļu pļāvējs, kurš būtu
ļoti noderīgs bioloģiskajiem lauk-
saimniekiem. Par cik audzēju aitas,
cerēju redzēt kādas aitu šķirnes,
bet šoreiz nebija. Šādi braucieni
ir vajadzīgi, jo tie dod lielāku sti-
mulu saimniekošanai laukos, ro -
das iespēja iepazīties ar citiem lauk -
saimniekiem, abpusēji dalī ties
pieredzē, ja nepieciešams uztu rēt
kontaktus un sadarboties, tā gūstot
vēlamos rezultātus. Ceru, ka arī
turpmāk būs šādi braucieni, nebū -
tu slikti pabūt arī uz aitu dienām,
ko organizē katru gadu «Latvijas
Aitu audzētāju asociācija,» par
redzēto izstādē un nākotnes pasā-
kumiem dalās Arnis.

Silvija Gorbačova no Vecumu
pagasta: «Paldies lauku konsul -
tantei Anitai Kokorevičai un no -
vada domei par autobusu, kas mūs
nelielu grupu aizvizināja skatīties,
vākt idejas un, protams, iegādāties
kaut ko savai saimniecībai vai
piemājas dārziņiem. Nezinu, kā

citi, bet man patika viss, tikai žēl,
ka niecīgas iespējas. Ļoti patika
dekoratīvie žogi, izrādās tādus
izgatavo tepat netā lu – Rēzeknes
novada Griškānu pagastā uzņē-
mums «Geavtex». 

Ar sajūsmu skatījos  uz trak-
toriem no sērijas Plus 90/plus
100 un vēl tādi ne visai apjomīgi,
sacīsim, es labi tādā izskatītos J
sērija 27, Mitsubishi 3 cilindri no
SIA «HORO mechanika», būtu
labs palīgs mazā saimniecībā. 

Tā, ka iesaku visiem, kam ir
naudiņa neturēt to burciņā, bet
prom uz Rāmavu, tā Jūs atvieglo -
siet savu ikdienu. Tur rodas ide -
jas sapņiem, bet sapņi kādreiz arī
piepildās!»

Pati lauku attīstības konsul -
tante Anita Kokoreviča izstādē
iegādājās stādus, aplūkoja tehni -
ku, jo saimniecība grib iegādāties
jau nu tehniku, apgūstot projektu
un lielu paldies saka braucējiem,
šoferītim Atim un Viļakas novada
domes priekšsēdētājam Sergejam
Maksimovam.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas 

nodaļas vadītāja

Idejas sapņiem rodas rāmavā
ak Tu aLITāTES
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IzGLīTīBa

2015. gads Latvijas kultūrā
un literatūrā ir nozīmīgs ar
mūsu tautas dižgaru – aspazijas
un raiņa – 150. dzimšanas dienu.

Atzīmējot talantīgās, spilgtās
un emocionāli dziļās dzejnieces,
dramaturģes un tulkotājas Aspazijas
dzīves jubileju, Viļakas Valsts ģim -
nāzijā pulcējās 5.–9. klašu skolēnu
komandas no visām novada sko-
lām, lai piedalītos ceļojumā-spēlē
«Es eju dzīvē kā ar liesmām seg -
ta, lai mana zvaigzne rietētu vai
austu» (Aspazija). Šo izzinošo un
radošo pasākumu organizēja nova -
da latviešu valodas un literatūras
metodiskā apvienība sadarbībā
ar skolu bibliotekāru metodiskās
komisijas vadītāju V.Riekstiņu un
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes vadītāju S.Šaicāni.

Ceļojums iesākās ar muzikālu
sveicienu- Viļakas Valsts ģimnāzi -
jas apdāvinātā un radošā jaunieša
Normunda Orlova izpildītu pa-
šsacerētu dziesmu, kuras sapņainā
noskaņa harmoniski sasaucās ar
Aspazijas romantisko būtību. Dzej -
nieces personības atklāsmi turpi -
nāja Viļakas Valsts ģimnāzijas
10.klases skolniece Elīna Zaķe,
viena no novada talantīgākajām
daiļrunātājām, izpildot fragmentu
no Aspazijas autobiogrāfiskā darba
«Zi la debess zelta mākoņos». 

Skatoties prezentāciju par
dzejnieces personību un daiļradi,
pasākuma dalībnieki varēja gūt
jaunas zināšanas, kā arī justies
lepni par latviešu tautu, kurai
pieder šāds gara lidojums. Pre-
zentāciju mērķtiecīgi papildināja
Rekavas vidusskolas jauniešu vei-
dotā animācijas filma par Aspazijas
dzejoli «Pasaciņa».

Skolu jauniešus un viņu peda -
gogus uzrunāja ģimnāzijas direk-
tores vietniece izglītības jomā
V.Medne, kura akcentēja izcilās
dzejnieces spilgto personību, uz-
svēra dzejas nozīmi cilvēka garī-
guma un jūtu veidošanā, izteica
prieku par radoši darboties gribo-
šajiem skolēniem, kā arī atcerējās
savus skolas gadus, izjusti un mī ļi
norunājot Aspazijas dzejas rindas.

Turpinājumā pēc dažādu krāsu
ģeometrisku figūru izvēlēšanās
ti ka izveidotas skolēnu grupas, ku -
ras sāka ceļojumu-spēli, radoši
darbojoties septiņās «pieturās».

v«IZJŪTU KALEIDOS-
KOPS» – Upītes pamatskolas sko -
lotājas S. Bukšas vadībā skolēni

ar aplikācijas, krāsu palīdzību
uzbūra savu saulaino stūrīti un
izveidoja gleznainus zīmējumus
un interesantas kolāžas. 

v «KUSTĪBAS UN MŪZI-
KAS MIKSLIS» – Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotāja I. Lindenber -
ga kopā ar ceļotājiem kustībās un
žestos atraktīvi un enerģiski «iz-
dejoja» Aspazijas dzejoļus.

v «ZINI VAI MINI!» – Re-
kavas vidusskolas pedagoģes
A.Cibules uzdevumā bija jāatrisina
krustvārdu mīkla par dažādiem
dzejnieces biogrāfijas un daiļrades
faktiem, tādēļ noderēja literatūras
stundās gūtās zināšanas.

v «ROTAĻAS AR KRĀ-
SĀM» – Žīguru pamatskolas sko-
lotāja S. Orlovska skolēnus sa-
gaidīja ar krāsu apli un mudināja
veikt vairākas radošas darbības –
ierakstīt dzejolī trūkstošo tekstu
(krāsas nosaukumu),izteiksmīgi
to nolasīt, salīdzināt ar oriģinālo
teksta versiju, kā arī uzspēlēt
krāsu spēli «Twister», kura ļoti
aktivizēja un ieinteresēja.

v «ESI DZEJNIEKS!» – Vi-
ļakas pamatskolas un Valsts ģim-
nāzijas skolotājas R.Vilkastes
meistardarbnīcā ceļotājiem node -
rēja radošās rakstīšanas iemaņas,
tēlainā un loģiskā domāšana, kā
arī aktualizētā pieredze un intuīcija,
jo no sagrieztajām Aspazijas dze -
jas rindām bija jārada jauns
dzejolis, kura salīdzināšanas laikā
ar oriģinālu virmoja gan joki un
smiekli, gan pārsteigums un lep-
nums par paveikto.

Viļakas Valsts ģimnāzijas pe-
dagoģe S. Šaicāne skolēnus uz-
mundrināja ar domu, ka katrs no
mums (arī dzejnieks) ir sava vei -
da mākslinieks, un iepazīstināja
ar veicamo – pēc Aspazijas afo-
risma asociatīvās uztveres lapas
rāmītī uzzīmēt gleznu. Radošā pro -
cesa rezultātā tika izveidotas in-
dividualizētas un savdabīgas aso-
ciatīvas glezniņas, kurās atspo-
guļojās katra autora personības
un uztveres neatkārtojamība.

v «CEPSIM KOPĀ AR AS-
PAZIJU!» – ar Viduču pamatskolas
skolotājas L.Babānes atbalstu šajā
«pieturā» skolēni veidoja, dekorēja
papīra tortes gabaliņus, iepazinās
ar Aspazijas viedajām atziņām,
izvēlējās sev tīkamāko un ievietoja
to kūkas gabaliņā. Tādējādi, radoši
un izzinoši darbojoties, kopīgi ti -
ka izveidota simboliska (dzejnieces

dzīvesgudrību) svētku torte.
v «ASPAZIJAS DZĪVES UN

DAIĻRADES LABIRINTI» –
Viļakas Valsts ģimnāzijas biblio-
tekāre V. Riekstiņa, sadarbojoties
ar Viļakas pamatskolas lasītavas
vadītāju R.Jeromāni, sagaidīja
ceļotājus ar nopietniem (dažādu
mācīšanās un komunikācijas pras-
mju attīstošiem) uzdevumiem: li-
teratūras izstādē «ES skrēju pār
dzīvi un kļuvu par dzeju» izvie-
totajos avotos skolēniem bija jāat -
rod vajadzīgā informācija un jāat-
bild uz viktorīnas jautājumiem.

Kad skolēni bija apceļojuši
visas «pieturas», visi atkal pulcējās
zālē, lai rezumētu paveikto. Ne-
tradicionālā un interesantā darba
rezultātā bija izveidotas gleznas,
radīti jauni dzejoļi, atbildēts uz
viktorīnu jautājumiem, «dejots»,
tika izcepta pat dzimšanas dienas
torte. Šajā ceļojumā uzvarētāju
vai zaudētāju, protams, nebija:
katrs bija ieguvējs.

Noslēgumā skolēni saņēma
pateicības par aktīvu un radošu
līdzdalību, kā arī Rekavas vidus-
skolas skolotājas A.Koniševas
veidotās Aspazijas dzejas puķes,
bet skolotāji – Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes apliecinājumus
par vadītajām meistarklasēm. Tā
kā ceļotāji bija mazliet piekusuši,
tie devās atjaunot enerģiju, mie-
lojoties gan ar pārvaldes, gan ar
ģimnāzijas skolotājas B. Miņinas,
gan ar  skolas pavārīšu sagādāto
cienastu.

Liels paldies skolēniem, sko-
lotājām, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājai S.Šai -
cānei, Viļakas pamatskolas direk -
torei A. Ločmelei,  administrācijai
un pedagogiem, Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotājai Birutai Mi-
ņinai, Rekavas vidusskolas ani-
matoru grupai, Ruttai Jeromānei,
Normundam Orlovam, Elīnai Za-
ķei, Amandai Orlovskai, Raineldai
Zondakai, Kristiānai Ivanovskai,
Sergejam Saveļjevam, Marijai Bra-
tuškinai, skolas pavārēm un ģim-
nāzijas tehniskajam personālam!
Visiem veltu Aspazijas atziņu: 

«Sevi pašu nekad nevar pa-
zaudēt tas,

Kas lielā darbā paceļas,
Kam dvēsele pilna radošas

dzīvības.»
Novada latviešu valodas unlite-
ratūras metodiskās apvienības

vadītāja Rasma Vilkaste  

radošais ceļojums-spēle «Es eju dzīvē kā ar liesmām segta,
lai mana zvaigzne rietētu vai austu» (Aspazija)

Sadarbības partneru dāvinājums
upītes pamatskolai

marta nogalē upītes pamatskolā atkal viesojās mīļie un gai -
dītie ciemiņi no zviedrijas. mūsu skolai ir izveidojusies sadarbība
ar Lunnevadas tautskolu, kura atbalsta mūzikas un mākslas mā-
cīšanu, īpašu uzmanību veltot talantīgākajiem skolēniem, tāpēc
ciemiņi ieradās skolā ar dāsnām dāvanām.

Ciemiņiem piedāvājām noskatīties mūsu sagatavoto koncertu, bet
rokās iegūla saldās konfekšu tulpes. Koncertā uzstājās V. Cibuļa
skolas ģitāristu pulciņš, kuri muzicēja uz zviedru dāvātajām ģitārām.
Dejoja paši mazākie skolas bērni – pirmsskolas grupiņa, kā arī
dziedāja Upītes bērnu folkloras kopa. Ciemiņiem piedāvājām arī
noskatīties prezentāciju – apkopojumu par mūsu ilggadējo sadarbību.

Kā viena no zviedru dāvanām mūsu skolēniem bija ekskursija, tā -
pēc izvēlējāmies maršrutu uz Lielvārdi un Skrīveriem. Pirmais ap -
ska tes objekts bija A.Pumpura Lielvārdes muzejs, kurš atrodas senajā
Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā jau kopš tā atklāšanas
1970.gadā. Blakus muzejam atrodas Lielvārdes parks ar Lāčplēša
gultu, Spī dalas bluķi, Lielvārdes ev.lut. baznīcu, koka skulptūrām un
13. gs. Livonijas ordeņa Lielvārdes pilsdrupām. 

A. Pumpura Lielvārdes muzejs – tā ir vieta, kurā var ne tikai iegūt
informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju
Pumpuru, par Lielvārdi un Lielvārdes jostu, bet arī pašam uz brīdi
kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, Andreju Pumpuru, apsiet sev Lielvārdes
jostu, un, protams, izcīnīt liktenīgo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo
Bruņinieku! Tur mēs interaktīvajā spēlē izspēlējām A. Pumpura
biogrāfiju un «Lāčplēša» eposu. Aizrāvāmies visi: gan lielie, gan
mazie. Sildījām savas plaukstas un Lāčplēša lielajai gultai uzticējām
savas kvēlākās vēlēšanās, ticot, ka noteikti piepildīsies.

Ekskursijas saldākā daļa aizritēja Skrīveru mājas saldējuma
ražotnē un Skrīveru «Gotiņu» ražotnē.

«Skrīveru mājas saldējuma» aizsākums meklējams Skrīveros,
vietā, kur sākotnēji bija izveidota vienkārša, mājīga kafejnīca. Taču
turpinot attīstīt «eko» idejas un pieturoties pie domas, ka labākā garša
tomēr ir tajā, kas ir īsts, radās saldējums no dabīgām sastāvdaļām -
īpašu garšu sniedz dabīgi audzētās piedevas (ogas, augļi). Bet dienā,
kad šis saldējums iegaršojies Igaunijas prezidentam Tomasam
Hendrikam Ilvesam (2009), «Skrīveru mājas saldējuma» meistaru
vārds izskanēja gana tālu, lai meistariem pēcāk būtu darba pilnas
rokas. Šobrīd «Skrīveru mājas saldējumu» var nobaudīt Skrīveros,
vairākās Rīgas kafejnīcās un restorānos, kā arī zaļajos tirdziņos.
Saldējuma meistari turpina radīt arvien jaunu izpratni par to, kas ir
īsts saldējums un kā to baudīt.

«Skrīveru mājas saldējuma» kafejnīcā saldējuma baudīšana ir
vesels stāsts. Viesiem tiek sagatavots saldējums dažādu veidu garšās,
un tas tiek pasniegts nesteidzīgā, mājīgā atmosfērā. Gardēžiem ir
iespēja atklāt plašāko saldējuma garšas piedāvājumu Latvijā – sākot
ar teju vai visām Latvijas ogām (mellenes, zemenes, ķirši, smilt -
sērkšķi...) un beidzot ar dažnedažādiem garšas eksperimentiem – pa -
cilājošo biezpiena saldējumu, sāļo tomātu, mārrutku, estragona sal -
dē jumu īpašās garšu kombinācijās, šokolādes un zilā siera, smilt -
sērkšķu, brūkleņu sorbertu, «Dzintara saldējumu» un citiem. Turklāt
meistari labprāt dalās receptēs un pastāsta, kā pašiem pagatavot
saldējumu. Viesiem arī neparasts pārsteigums – saldējuma baudīšana,
skanot «saldējuma dzejai».

Saldumu darbnīcā «Skrīveru saldumi» uzzinājām konfektes «Go -
tiņa» tapšanas vēsturi., kā arī ietinām savas konfektes. Tinot kon -
fektes, paši varējām tām pievienot dažādas piedevas – rozīnes,
riekstus, saulespuķu sēkliņas. Pašgatavotās konfektes tika satītas
gaumīgā tūtiņās, kuras varējām vest uz mājām.

Lai pa īstam iejustos tinēju darba procesā, katram ekskursijas da-
lībniekam tika izsniegti speciāls priekšauts un cepurīte – arī tos pēc
ekskursijas varējām ņemt līdzi uz mājām. 

Pavisam savādas un īpašas emocijas izbaudījām apmeklējot Lik-
teņdārzu Koknesē. Likteņdārzs ir iecerēts kā «vieta, kur sastopas pa -
gātne, tagadne un nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spē -
ku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus». Likteņdārzs ir piemiņas vieta
cilvēkiem, ko Latvija zaudēja 20. gadsimtā, – to, kas krituši karos,
represēti, bijuši spiesti doties trimdā vai citādi cietuši savu politisko
uzskatu dēļ. Gandrīz katrā latviešu ģimenē ir kāds cietušais. Tā ir
vieta, kas simboliski stāsta, kāda ir bijusi maksa par latviešu tautas brī -
vību un neatkarīgu valsti, vienlaikus apliecinot latviešu tautas pastāvību
un spēku, kas ļāvis tai izturēt un ar cerībām skatīties nākotnē.

Paldies zviedru sponsoriem un šoferītim J. Mežalam par brī -
nišķīgo ekskursiju!

Skolotāja S. Bukša. I. Romkas un E. Krakopes fotogrāfijas
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Seši skolēni (novada skatuves
runas 1.kārtas uzvarētāji) de -
vās uz rēzekni, lai piedalītos
skatuves runas un mazo formu
uzvedumu konkursa 2. kārtā. 

Šajā mācību gadā konkursa
mērķi bija:

‚ XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku kontekstā
izkopt skolēnos nacionālo identi -
tāti, veicināt viņu emocionālo un
radošo pašizpausmi, izmantojot
vārda mākslas spēku;

‚ Attīstīt un pilnveidot bērnu
un jauniešu skatuves runas kultūru
un aktiermeistarību;

‚ Profesionāli novērtēt da-
lībnieku skatuves runas iemaņas;

‚ Sekmēt bērnu un jauniešu
interesi par latviešu un pasaules
literatūras mantojumu, īpaši ak-

centējot izcilo latviešu dzejnieku
J.Raiņa un Aspazijas daiļradi un
devumu latviešu nacionālās kul -
tū ras veidošanā.

Konkursa 2.kārtu vērtēja Valsts
izglītības satura centra apstipri -
nāta profesionāla un objektīva
žūrija – Dace Jurka, Anna Jansone,
Dace Liepeniece.

Skatuves runas vērtēja pēc
šādiem kritērijiem:

v Domas atklāsme (runas lo-
ģika un runātāja uzdevums);

v Spilgtu priekšstatu gleznu
esamība un atklāsme klausītājam
(teikto redzēt, dzirdēt, saprast);

v Kontakts ar klausītāju (kam
runā);

v Skaidra dikcija un artiku-
lācija;

v Repertuāra atbilstība runā-
tājam (vecums, individualitāte).

Visu konkursa dalībnieku snie-
gums bija ļoti profesionāls, spilgts
un interesants, tādēļ iepriecināja
gan žūriju, gan līdzjutējus un
klau  sītājus. Varam lepoties ar mū -
su no vada daiļrunātāju sasniegu-
miem:

1. pakāpe
Elīna zaķe – Viļakas Valsts ģim-

nāzija, skolotāja Rasma Vilkaste
2. pakāpe
annija Plačinda – Žīguru pa -

matskola, skolotāja Biruta Kuz-
mane

Samanta martiņenko – Vi-
ļakas pamatskola, skolotāja Irēna
Logina

Žaklīna orlovska – Žīguru
pamatskola, skolotāja Sanita Or-
lovska

3. pakāpe
Elija astreiko – Viļakas Valsts

ģimnāzija, skolotāja Ineta Lin-
denberga

katrīna zaķe – Viļakas Valsts
ģimnāzija, skolotāja Ineta Lin-
denberga

Liels paldies dalībniecēm, vi -
ņu vecākiem, pedagogiem un vi-
siem atbalstītājiem! Lai veicas
arī turpmāk!

Novada latviešu valodas un
literatūras metodiskās apvienī-

bas vadītāja Rasma Vilkaste 

Novada talantīgākie daiļrunātāji sevi apliecina 
Latgales reģiona skolēnu skatuves runas 

un mazo formu uzvedumu konkursā rēzeknē

Bērni, kas dzied, arī dejo un
muzicē, vislabāk mācās mate-
mātiku, fiziku, ķīmiju, tas ir
pie rādīts fakts. Gan dziedātā -
jiem, gan dejotājiem šis laiks ir
ļoti saspringts – notiek skates,
konkursi, dažādi pasākumi, jo
gatavojamies diviem lieliem pa-
sākumiem –  XI  Latvijas Sko -
lu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem un paralēli tam, visi
dziedātāji gatavo atsevišķu re-
pertuāru  V Viļakas novada bēr -
nu un skolēnu radošajam festi-
vālam, kurš notiks 16.maijā,
Viļakā, pilsētas estrādē.

Arī mūsu novadā pirmie kon-
kursam gatavojās vokālie ansambļi.
Februāra nogalē Viļakas Valsts
ģimnāzijas zālē notika konkurss
«Balsis», kurā piedalījās pagaidām
2 kolektīvi: jaunākā grupā Viduču
pamatskolas 1.-4.klašu vokālais
ansamblis un  vidējā grupā Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas 4.-7.

klašu vokālais ansamblis. Ce -
rams, ka sasparosies arī citi dzie-
dātāji un nākošgad kolektīvu būs
vairāk. Dziedātājiem tā ir milzīga
pieredze dziedāt citās telpās un
svešas auditorijas priekšā. 

Konkursa gaitā katrs kolektīvs
dziedāja divas dziesmas, vienu
no tām a capella (bez pavadījuma).
Dziesmu atlase konkursam ir ļoti
darbietilpīgs un atbildīgs process,
jo kā jau visos konkursos ir savi
noteikumi. Protams pedagogam
pašam ir jāsaprot cik daudz bērni
spēs izdarīt,  vai bērniem patiks
šī dziesma, lai kopīgi nonāktu pie
kopīga rezultāta, un kā skatītāji
pieņems priekšnesumu.  

Zinot, ka bērni ir ļoti noslogoti
gan ar mācībām, gan pulciņiem,
prieks ir par katru bērnu, kurš nāk
dziedāt un agrus rītus vai pēc-
stundas pavada apmeklējot  kora
vai vokālā ansambļa nodarbības.
Dziedātāji ir malači!

Žūrija, kurā piedalījās Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas di-
rektors  Aldis Prancāns, vijoles
skolotāja Ilona Bukša, kā arī  in-
terešu izglītības metodiķe Inese
Circene  piešķīra  abiem kolektī-
viem II pakāpi. 

Pēc konkursa bērniem notika
tusiņš  «Dziedāsim kopā», kur  bēr -
ni varēja piedalīties dažādās mu-
zikālās aktivitātēs, kā arī nopelnīt
kādu balviņu individuāli.

Paldies žūrijai, paldies par at-
balstu Viļakas pamatskolas mūzikas
skolotājai Karīnai Romanovai un
koncertmeistaram Arnim Prancā-
nam,  kā arī par telpām Viļakas
Valsts ģimnāzijas kolektīvam. 

Arī kori sparīgi gatavojas XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku skatei, kura notiks
Balvos  6. maijā. Aktīvi apmeklē
kopmēģinājumus, kurus vada G.
Ceplinieks. Otrais kopmēģinājums
notiks Balvos 2. aprīlī. Repertuārs
nav vienkāršs, tāpēc koru dzie-
dātājiem un vadītājai Ilonai Bukšai
novēlam  izturību, pacietību un
skanīgas balsis. Lai izdodas! 

XI  Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku noslēguma
koncerta Mežaparka Lielajā estrā -
dē mākslinieciskie vadītāji pirmo
reizi būs diriģenti Edgars

Vītols un Gints Ceplenieks,
režisore – Mirdza Zīvere.  Izpētot
repertuāru varu teikt, ka viņu iz-
vēlētais repertuārs ir laikmetīgs,
jo ir gan klasiskās, gan modernās
dziesmas, gan mūsdienīgās, gan
estrādes, gan a capella.

Mūzikas metodiskās apvienības
vadītāja Inita Raginska 

Gatavojoties V Viļakas novada bērnu 
un skolēnu radošajam festivālam un XI  Latvijas

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Viļakas novada skolēni piedalās
matemātikas un fizikas 

atklātajās olimpiādēs Rēzeknē
Skolēnu pavasara  brīvdienu laikā rēzeknes 1. vidusskolā

tika organizētas Latgales novada 12. atklātā olimpiāde ma -
temātikā 5.–8. klašu skolēniem un austrumlatvijas atklātā
fizikas olimpiāde 8.–11. klašu interesentiem.

Uz Rēzekni devās Upītes pamatskolas, Viļakas pamatskolas,
Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēni, lai
rastu iespēju  radoši pastrādāt un attīstīt patstāvīgā dar ba un
nestandarta matemātikas un fizikas uzdevumu risināšanas prasmes,
bet skolotāji – lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas atziņas turp mā -
kajam darbam.

Sveicam Latgales novada atklātās matemātikas olimpiādes
veiksmīgākos dalībniekus:

4 Viļakas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieci megiju Bor -
dāni ar iegūto 2. vietu;

4 Rekavas vidusskolas 6. klases skolnieku dāvi keišu ar
iegūto 2. vietu;

4 Viļakas pamatskolas 6. klases skolnieku dāvi Bisenieku ar
iegūto  2. vietu;

4 Viļakas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieku Edgaru zeļe -
novski ar iegūto atzinību;

4 Rekavas vidusskolas 7. klases skolniecei Viktoriju maksi -
movu ar iegūto atzinību.

Sveicam Rekavas vidusskolas 8. klase skolnieci Lāsmu me -
ža li ar iegūto atzinību Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē.

Paldies par ieguldīto darbu pedagogiem – Irēnai Slišānei,
Valen tīnai Žigurovai, Elvīrai Lemešonokai, Galinai Stepanovai,
Ingūnai  kaņepei un Ilzei maksimovai. Paldies vecākiem un sko -
lu administrā cijām par atbalstu, kā arī  pašvaldības darbiniekiem!

Viļakas novada Matemātikas, fizikas un informātikas MA 
vadītāja Lilita Bizune

daugavpils universitāte un daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
jau sesto gadu rīko Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības
iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kurā
piedalās 10. – 12. klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un arod -
skolu audzēkņi, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas dabas,
humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus
ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm,
iesaistot skolēnus tiešā pētījuma izstrādē.

Šogad konkurss notika 20.martā un tajā tika iesniegti pavisam
219 darbi no visa Latgales reģiona. Viļakas novadu tajā pārstāvēja
Viļakas Valsts ģimnāzija ar pieciem pētījumiem:

u karīna duļbinska – 1. vieta un tiesības aizstāvēt darbu Rīgā
39. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 25. aprīlī. Darbs
«Laikapstākļu pētījumi un to rezultātu analīze aprīļa mēnesī 1998.–
2014. g. Medņevas pag. Semenovas ciemā», aizstāvēts Zemes zi nāt -
ņu sekcijā.

u Evija kitova – 1. pakāpes diploms par pētījumu «Ilgdzīvošana
pasaulē un Viļakas novadā» (vadītāja Valentīna Beča), aizstāvēts vese -
lības zinātnes sekcijā.

Abas meitenēm-konkursa laureātēm ir tiesības ārpus konkursa stu -
di jām Daugavpils Universitātes bakalaura studiju divās programmās.

u Elvīra dzērve – pateicība par pētījumu «Skolas formas tērps-
vakar un šodien»(vad. Biruta Miņina), aizstāvēts pedagoģijas sekcijā.

u Viesturs Baltiņš – pateicība par darbu «Viļakas pilsētas uz -
ņēmumi un to likteņi gadu laikā» (vad. Lilita Šaicāne) kulturoloģijas
sekcijā.

u Normunds orlovs – pateiciba par darbu «Tetovējumi – vēs -
ture, simbolika, veselība» (vad. Valentīna Beča) kulturoloģjas sekcijā.

Liels paldies visiem skolēniem, kuru milzīgais ieguldītais darbs ir at-
maksājies un ir ticis novērtēts visa Latgales reģiona līmenī. Audzēkņi
ir gandarīti par savu veikumu, par to, ka ir iegūta jauna pieredze un
zināšanas, kas neapšaubāmi noderēs turpmākajās studiju gaitās.

Paldies šoferītim Atim Šimkevičam.
Viļakas novada Dabaszinību MA vadītāja Lilita Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzija 
daugavpils universitātē

IzGLīTīBa
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kuLTūra

Balvu kultūras un atpūtas
centrā notika Latvijas deju ko-
lektīvu skate Balvu apriņķa
(Balvu, Viļakas, rugāju un Bal-
tinavas novadu) kultū ras/tautas
namu deju kolektīviem, kurā
tika izvērtēta dejotāju gatavību
piedalīties VIII Vidējās paaudzes
dejotāju svētkos Jelgavā, XX
Senioru deju dienā madonā, Lat-
gales deju svētkos Višķos.

Skati vērtēja Deju svētku virs -
vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne,
Latvijas Nacionālā kultūras centra
dejas mākslas eksperte Maruta
Alpa, deju svētku virsvadītājs, ho -
re ogrāfs Gints Baumanis, Deju
svēt ku virsvadītāja, horeogrāfe Tai -
ga Ludborža un Balvu deju ap riņ -
ķa virsvadītājs Agris Veismanis.

Pēc skates Iveta Pētersone-
Lazdāne pateicās visiem kolektīvu
vadītājiem un dejotājiem:  «Pal -
dies, ka jūs dejojiet, paldies jums
un jūsu ģimenēm. Man īpašs
prieks par niansēm, kuras ieviešat
dejās, par jūsu tautu tērpiem un
krāsainajiem lakatiņiem, par no-
spodrinātajām kurpēm un izglu-
dinātajiem tērpiem. Par jūsu smai-
diem un stāju nesot tērpus. Pal-
dies.»

Savukārt es saku milzīgu pal-
dies novada kolektīvu vadītājiem
un kolektīvu dalībniekiem par
augstiem sasniegumiem skatē,
par pa sākumiem, kuros piedalā -
ties un priecējat novada un ārpus -
no vada ļaudis. 

Gribas pieminēt arī Viļakas
kultūras nama bērnu deju kolek -
tīvu «Dēkainīši» (vadītājas Elita
Logina, Akvilina Jevstigņejeva),
kuri gatavojoties XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, šī gada 10. martā atla -
ses skatē Balvu kultūras un at -
pūtas centrā ieguva 1. pakāpes
Diplomu (43.2 punkti).

Viļakas novada dejotāji piedalās skatē Balvos

21. martā Vkkf atbalstītā
projekta «ziemeļlatgales danču,
rotaļdeju un rotaļu dVd izdo-
šana» ietvaros upītes Tautas
nama kapela apguva un pilnvei -
doja tradicionālās muzicēšanas
prasmes meistarklasē, ko upītes
Tautas namā vadīja Jāzepa Vīto -
la Latvi jas mūzikas akadēmijas
etnomuzikoloģijas maģistrante
Liene Brence. 

Pasniedzējas vadībā kapela
pilnveidoja danču melodiju mu-
zikālo krāšņumu. Apguva jaunas
spēlēšanas manieres un dažādu
instrumentu kombinācijas ma-
nieres.

NKMC «Upīte» direktors
Andris Slišāns

upītes Tautas nama kapela
papildina prasmesViļakas novada muzejs sadarbībā ar Izglītības,

kultūras un sporta pārvaldi izsludina zīmējumu,
foto un radošo darbu konkursu, veltītu

dižgariem Aspazijai un Rainim
2015. gada aprit 150 gadi kopš dzimuši Rainis un Aspazija-

Eiropas un pasaules mēroga literāti un sabiedriskie darbinieki.
Raiņa un Aspazijas jubileja ir ietverta UNESCO svinamo dienu
kalendārā, kurā tiek iekļautas pasaules mērogā nozīmīgu noti -
kumu gadskārtas, kas bijušas svarīgu ideju virzībā vai arī
ievērojamu personību, kuras devušas būtisku ieguldījumu
kultūras, zinātnes un citu UNESCO jomu attīstībā, gadadienas. 

Šis literātu gads tiek svinēts gan ar teātra izrādēm, kon cer -
tiem, izrādēm, konferencēm, projektiem u.c. Arī vairākos Lat -
vijas muzejos ir plānotas dažādās aktivitātes Raiņa un Aspa -
zijas jubilejas atzīmēšanai. Muzeju nakts, kas šogad notiks
16. maijā arī būs Raiņa un Aspazijas zīmē, rosinot īstenot
idejas un aktivitātes.

Konkursā aicināti piedalīties visi interesenti. 
konkursa mērķis –atraisīt bērnus un jauniešus, radošus

cilvēkus Raiņa un Aspazijas daiļdarbu, ideju un dzīvesstāstu
iepazīšanai un izzināšanai, radot veltījumu zīmējumā, foto vai
vārda mākslas darbā. 

konkurss norises laiks: 23.03.- 30.04.2015.
konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2015. gada 16. maijā

muzeju nakts ietvaros – Viļakas novada muzejā. 
Sīkāku infor māciju par konkursu skatīties Viļakas nova da
mājas lapā: http://vilaka.lv/index.php?page=nolikumi-2

Viļakas kultūras nama deju kolektīvs «Dēkainīši»

Kultūras centra «Rekova» jauniešu deju kolektīvs «Bitīt' matos»

Viļakas kultūras nama deju kopa «Dēka»

Skates rezultāti:
• Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa

«Nebēda», va dītājs Agris Veismanis – Augstākā
pakāpe 57,5 punkti;

• Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju
kopa «Luste», vadītāja Inta Selža – I pakāpe, 42,0
punkti;

• Kubulu pagasta Kultūras nama deju kopa
«Kubuliņš», vadītāja Zita Kravale – I pakāpe, 41,3
punkti;

• Senioru tautas deju kopa «Ezerrieksts», va -
dītāja Inta Sleža – II pakāpe, 39,7 punkti;

• Briežuciema vidējās paau dzes deju kolektīvs
«Pāris», va dītāja Skaidrīte Pakalnīte – II pakāpe,
36,2 punkti;

• Vīksnas pagasta vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs «Piesitiens», vadītāja Gunta Grāmatiņa –
II pakāpe, 38,7 punkti;

• Šķilbēnu pagasta rekavas kultūras centra
jauniešu deju kolektīvs «Bitīt matos», vadītāja
diāna astreiko – I pakāpe, 41,7 punkti;

• Rugāju novada deju kopa «Rugāji», vadītāja
Lucija Bukša – II pakāpe, 39,4 punkti;

• Viļakas kultūras nama deju kopa «dēka»,
vadītāja ak vilina Jevstigņejeva – I pakāpe, 43,2
punkti;

• Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs,
vadītāja Irēna Kaša – I pakāpe, 43,1 punkti;

• Bērzpils pagasta jauniešu de ju kolektīvs, va -
dītāja Iveta Tiltiņa – II pakāpe, 37,5 punkti;

• Vectilžas pagasta jaunie šu deju kolektīvs,
vadītāja Kristī ne Jermacāne – I pakāpe, 44,4 pun-
kti.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
metodiķe Sandra Ločmele

Foto Lauma Kaļva,  Akvilina Jevstigņejeva

«mis & misters Viļakas novads» 2015 fināls norisināsies
2.maijā. arī šogad konkurss pulcējis dalībniekus no Viļakas, Bal-
tinavas un Balvu novadiem. konkursa dalībniekiem, kā vienmēr,
līdz fināla koncertam ir 10 mēģinājumi un ģenerālmēģinājums.
konkurss norisinās jau ceturto reizi.  

Šogad konkursanti ir sagatavojuši deviņus priekšnesumus, no
kuriem astoņus priekšnesumus vērtētēs konkursa žūrija. Kā katru
gadu tiks noteikti vairāki tituli: Mis un Misters FOTO, Interneta
balsojuma uzvarētāji, Skatītāju simpātija, Vice Mis un Vice Misters,
kā arī galvenais Mis un Misters VN’2015 jeb konkursa uzvarētāji.
Šis pasākums sevī ietvers neticamus kontrastus, jo priekšnesumi ir
pārdomāti un dalībniekiem uzdoti sarežģīti personāži un situācijas,
kuru atrisinājums ir katra paša dalībnieka ziņā. 

Pasākuma koordinatore kristīna Lapsa:
«Man dzīvē bija gadījums, kad kads uzskaitīja manu darba laiku

– tad es pie sevis nodomāju – vai radoša gara profesijai vispār var
pielāgot 8 stundu darba dienu – no zvana līdz zvanam, jo piemēram,
šim pasākumam es gatavojos gadu bez brīvdienām.

Šis priekš manis ir savādāks, jo jau pirmajā tikšanās reizē
dalībnieki bija un ir komanda un daudzās lietās viņi pat varēja
pamācīt mani, ne otrādies. Šogad ir daudz «melno zirdziņu», es
nemāku neko prognozēt par uzvarētājiem, jo cilvēks un viņa «es»
atklāsies tikai 2. maijā, mēģinājums ir mēģinājums, bet stress,
uztraukums dos savu efektu. Šogad ir īsts priekšnesumu mikslis un tie
savā starpā nav saistīti, arī šogad ir muzikāls priekšnesums, kā
ierasts, ar jauniešiem strādā JIC vadītājs Vilis Cibulis. Būs gan
Parīze, gan Ziemassvētku brīnums – noteikti tas viss nesaskan, bet
ticiet man – būs daudz humora un protams šarms un elegance. Ceru,
ka pasākums izdosies un arī skatītājiem pēc tā būs labas un pozitīvas
emocijas, ja nē arī konstruktīva kritika, man kā organizātoram, nāks
tikai par labu. Vienīgais ko varu atklāt uz šo momentu ir pasākuma
vadītāja vārdu, tas ir Jānis Jarāns, kas pasākumam piedos savu devu
humoriņa.»

konkursa «mis un misters
Viļakas novads» 2015 dalībnieki

gatavojas fināla koncertam
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1.PIELIKUMS

Viļakas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi

2. PIELIKUMS

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu tāme ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2015. gadam
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3. PIELIKUMS

Viļakas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. gadam

Viļakas novada attīstības programmā 2011.–2017. gadam
ir noteikta attīstības vīzija: «Viļakas novads – tradicionālā
lauku kultūrvide ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu,
ģimenes un reliģiskajām tradīcijām, izglītotiem cilvēkiem,
kuri jūtas lepni par piederību šai vietai, stratēģiski nozī -
mīgs pierobežas novads investoru piesaistei ar attīstītu
mazo un vidējo uzņēmējdarbību, daudzveidīgiem pakal-
pojumiem iedzīvotājiem un novada apmeklētājiem». 

Viļakas novada attīstības programmā, kā teritorijas at -
tīstī bas vīzija ir noteikts, ka Viļakas novadu demokrātiski
pārvalda vietējā pašvaldība, kas uzņemas atbildību par di-
namisku un XXI gadsimta prasībām atbilstošu teritorijas at -
tīstību. Novada attīstībā un pārvaldes darbā aktīvi piedalās
tās iedzīvotāji, kuri ir labi informēti par situāciju teritorijā,
izprot sabiedrībā notiekošos procesus un vēlas tos ietekmēt.

Ievērojot Viļakas novada attīstības programmā noteikto
rīcības plānu 2011.–2017. gadam Viļakas novada pašval -
dība 2015. gadā un turpmākajos gados turpinās darbu pie
Vi ļa kas novada attīstības, izvērtējot finansiālās iespējas
un prioritātes.

Lielākā Viļakas novada pašvaldības budžeta izdevumu
daļa tiek atvēlēta izglītībai. 2015.gadā tiks turpināts darbs
pie izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas un
attīstības, kā arī tiks uzlabota izglītības iestāžu materiāli
tehniskā bāze. Šajā gadā ir atvēlēti līdzekļi īpašiem valsts
mēroga pasākumiem – «Skolēnu dziesmu un deju svēt -
kiem XI» un «Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādei».
Vi  ļakas novada pašvaldība 2015. gadā un turpmākajos ga -
dos nodrošinās skolu un pirmskolas 5.-6. gadīgos audzēk -
ņus ar brīvpusdienām.

Viļakas novada pašvaldības galvenā vērtība ir novada
iedzīvotāji. Viļakas novada dome turpinās darbu pašvaldības
pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanā un pieejamības pa-
augstināšanā, kā arī sociālo pakalpojumu pilnveidošanā
visām novada iedzīvotāju kategorijām.

Viļakas novada kultūras dzīve ir piesātināta. Tas ir patei -
coties aktīvai pašdarbnieku darbībai un kultūras pasākumu
kvalitātei. Viļakas novada pašvaldībā arī turpmāk pilnveidos
kultūras pasākumu māksliniecisko kvalitāti un veidos
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi, kā arī attīstīs uz

dažādām vecuma grupām orientētus kultūras pasākumus.
Kā viens no teritorijas attīstības rādītājiem ir sakārtota

un attīstīta autoceļu infrastruktūra. Viļakas novada paš -
valdība arī 2015. gadā turpinās darbu esošo ceļu, ielu,
ietvju un stāvlaukumu uzturēšanā un sakārtošanā.

Viļakas novada pašvaldības 2015. gada budžets iz -
strā  dāts, ievērojot likumos «Par pašvaldību budžetiem»,
«Par pašvaldībām», «Par budžetu un finanšu vadību»,
«Par valsts budžetu 2015.gadam», kā arī nodokļu liku -
mos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos
aktos paredzētās prasības.

Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi
nepieciešami pašvaldībai tās funkciju un pienākumu iz -
pildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem,
nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi pare -
dzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžets iz -
strādāts, ņemot vērā valsts vispārējo ekonomisko un so -
ciā lo līdzsvaru.

Novada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciāla bu -
džeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2015. gada budžetu

PAMATBUDŽETS
Pamatbudžeta ieņēmumi

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
struktūra 2015. gadā, %

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
ieņēmumi plānoti 4 674 690 euro apmērā.

Vislielāko īpatsvaru no kopējiem pamatbudžeta ieņē-
mumiem veido valsts budžeta transferti 2 447 391  euro
apmērā jeb 52%, ienākuma nodokļi – 1 553 016 euro jeb
33 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 413 820 euro jeb 9%,
īpašuma nodokļi – 189 832 jeb 4%, pašvaldību budžetu
transferti – 64 455 euro jeb 2%, pašvaldību nodevas un
kancelejas nodevas – 5264 euro jeb 0.11% un pārējie ie-
ņēmumi kopā sastāda 912 euro jeb 0.02%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gadā tiek plānots
1 553 016 euro, kas ir par 4% lielāki pret 2014.gada
izpildi 1 488 368 euro, t.i. par 64 6487 euro vairāk.
Kopējos budžeta ieņēmumos ienākuma nodoklis sastāda

33%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ieplānoti
100% apmērā no pašvaldību vērtēto ieņēmumu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa prognozes..

Nodokļi no īpašuma plānoti 189 832 euro apmērā.
174 979 euro 2015. gadam ir noteikts pēc pašvaldības
vērtēto ieņēmumu nekustamā īpašuma nodokļa prognozes.
Salīdzinot ar 2014.gada īpašuma nodokļa izpildi 218 968
euro, īpašuma nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par
15%. Nodokļu parādi tiek plānoti no 2014. gada izpildes
par 29% zemāki. Nodokļa atvieglojumi piemēroti trūcī -
gām ģimenēm, maznodrošinātām personām, daudzbērnu
ģimenēm.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti 2 447 391 euro,
kas ir par 24% mazāk nekā 2014. gada izpilde 3 202 571
euro, tas skaidrojams ar to, ka mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai tiek plānotas astoņiem mēnešiem. 

Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei
tiek plānota 12 524 euro apmērā, kas ir par 7% zemāka
nekā 2014.gada izpilde – 13 497 euro. 

Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai tiek plānota
20 024 euro apmērā, kas ir par 5% mazāk nekā 2014. ga -
da izpilde. 

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai ir plānota
554 049 euro apmērā.

Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
no  Labklājības ministrijas tiek plānota 15 177 euro ap -
mērā, kas ir par 153% vairāk nekā 2014. gada izpilde –
6010 euro.

Mērķdotācija no Kultūras ministrijas Viļakas mūzikas
un mākslas skolai plānota 80 123 euro apmērā, kas ir par
2% mazāk nekā 2014.gada izpilde.

Mērķdotācija par feldšeru un veselības punktu uztu -

rēšanai tie plānota 11 182 euro apmērā, kas ir par 2% vai -
rāk nekā 2014. gada izpilde.

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai plānota 7106 euro apmērā, kas ir par 12% vai -
rāk nekā 2014.gada izpilde.

Pārējās dotācijas plānotas 4823 euro apmērā, kas ir
par 66% mazāk nekā 2014.gada izpilde.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda  tiek plānota 1 420 760 euro apmērā,
kas ir par 1% vairāk nekā 2014.gada izpilde. 2014.gadā
šī dotācija tika plānota  1 545 726 euro, bet izpilde 2014.
gadā ir 1 462 810euro, kas ir par 82 916 euro mazāka. 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
tie plānoti 185 070 euro apmērā. Šajā ieņēmumu postenī
plānoti transferti pasākumā «Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi» – 37 409 euro, «Skolēnu dziesmu un deju svētki
XI» – 15 704 euro un pēc Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.813 finansējums novadu
pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pa-
švaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības
neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī –
131 957 euro apmērā, kas ir par 204% vairāk nekā
2014.gada izpilde – 64 561 euro. 

Pašvaldību budžeta transferti plānoti 64 455 euro, kas
ir par 423 euro mazāk nekā 2014.gada izpildē. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoti 
413 820 euro apmērā, kas ir par 16 651 jeb 4% vairāk
nekā 2014.gada izpilde.

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi plānoti
62 005 euro apmērā, kas ir 40 844 vairāk nekā 2014. ga -
da izpilde.
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Pamatbudžeta izdevumi
Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izde-
vumiem no budžeta finansētajiem institūciju, t.sk. paš -
valdības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā die -
nesta uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, novada
infrastruktūras uzturēšanai.

Pašvaldības budžeta izdevumi 2015. gadā plānoti 
4 843 819 euro apmērā. Izdevumu finansēšanai tiks iz -
man tots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas
sastāda 480 192 euro.

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra 2015.gadā, %

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
izdevumi plānoti 4 843819 euro apmērā.

Vislielāko īpatsvaru no kopējiem pamatbudžeta izde-
vumiem veido izdevumi izglītībai 2 234 166 euro jeb
46%, vispārējiem valdības dienestiem 713 132 euro jeb
15%, sociālajai aizsardzībai – 601 701 euro jeb 12%,
atpūtai, kultūrai un reliģijai 623 469 euro jeb 13%,
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 449 662 jeb 9%,
ekonomiskai darbībai – 182 074 euro jeb 4%, vides aiz-
sardzībai – 23 301 euro jeb 1%, veselībai – 15 375 euro
jeb 0.32% un sabiedriskajai kārtībai un drošībai 939 euro
jeb 0.02%.

Vispārējie valdības dienesti
Šo izdevumu daļu sastāda Viļakas novada domes, pa -

gastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi, kā arī aizņēmumu
procentu maksājumi. Plānotie izdevumi  ir par 7% lielāki
nekā 2014.gada izpildē. Kupravas pārvaldes uzturēšanai
plānoti 33 013 euro, Medņevas pārvaldei – 37 227 euro,
Susāju pārvaldei – 26 366 euro, Šķilbēnu pārvaldei – 
43 355 euro, Vecumu pārvaldei – 38 422 euro, Žīguru
pārvaldei – 32 599 euro, Viļakas novada domei – 459 157
euro tsk. deputātu atalgojumam – 62 664 euro, pabalstiem,
kurus izmaksā bijušajiem priekšsēdētājiem un to viet -
niekiem – 30 973 euro un novada komisijām – 5068 euro.
Aizņēmumu procentu maksājumi tiek plānoti 37 925 euro
apmērā, kas ir par 19% vairāk nekā 2014.gada izpilde.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Šo  izdevumu daļu veido Vecumu pārvaldes ugunsdro -

šības pasākumi, kuriem atvēlēti 939 euro.

Ekonomiskā darbība 
Šim izdevumu segmentam plānoti 182 074 euro, kas

ir par 194 661euro jeb  52% mazāk nekā 2014.gada
izpilde. Tas izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā tika
realizēti projekti Viļakas pilsētas ielu sakārošanai.

Šo izdevumu daļu sastāda Vecumu mežsaimniecības
uzturēšanas izdevumi, kuri plānoti 6161 euro apmērā, at-
balstam lauksaimniecībai atvēlēti  2023 euro, būvvaldes
uzturēšanai – 19 712 euro, pasākumam «Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi» – 37 409 euro, Balkanu dabas parkam
– 16 769 euro. 2015.gadā ir ieplānoti šādi infrastruktūras
sakārtošanas pasākumi – Sakaru sistēmas veidošanai
Viļakas pilsētā – 10 000euro, Viļakas pilsētas laukuma
pie autoostas un pie poliklīnikas remonts – 90 000 euro.

Vides aizsardzība
Šajā segmentā ieplānoti līdzekļi Viļakas novada

pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai
un apsaimniekošanai – 23 301 euro. Žīguru komunālajai

saimniecībai – 5932 euro, Vecumu komunālajai saimniecī -
bai – 4197 euro, Kupravas komunālajai saimniecībai –
4798 euro, Šķilbēnu komunālajai saimniecībai – 1235
euro, Medņevas komunālajai saimniecībai – 7139 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Šajā segmentā kopējie izdevumi plānoti 449 662 euro

apmērā. Šo izdevumu daļu sastāda izdevumi pašvaldības
dzīvokļu apsaimniekošanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai
un apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu
pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas apsaimniekošanai
kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas
sakārtošanu. Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai
Vecumu pārvaldē šim mērķim ieplānoti – 2552 euro,
Žīguru pārvaldē – 3828 euro, Viļakas pilsētā – 13 918
euro, Kupravas pārvaldē – 7362 euro, Viļakas pilsētas te-
ritorijas apsaimniekošanai un Viļakas novada tehniskās
nodaļas uzturēšanai paredzēti – 124 945euro, Susāju
pārvaldē – 4112 euro, Vecumu pārvaldē – 1223 euro,
Kupravas pārvaldē – 1000 euro, Šķilbēnu pārvaldē –
3955 euro, Medņevas pārvaldē – 1383 euro, Žīguru
pārvaldē – 930 euro. Apkures nodrošināšanai  Vecumu
komunālajā saimniecībā ieplānoti 15 967 euro, Kupravas
– 64 759 euro,  Šķilbēnu – 28 513 euro. Ūdenssaimniecībai
Vecumu pārvaldē paredzēti – 10 699 euro, Šķilbēnu pār -
valdē – 17 055 euro, Kupravas pārvaldē – 66 406 euro,
Žīguru pārvaldē – 11 055 euro. Autotransporta uzturēšanai
– 11 644 euro. Izdevumi novada teritorijas nekustamo
īpašumu reģistrēšanai un pārējiem administrēšanas izde-
vumiem – 9350 euro. Pievienotās vērtības nodokļa
nomaksai valstij – 23 000 euro.

Veselība
Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti 15

375 euro.  Salīdzinot ar 2014.gada izpildi izdevumi
pieauguši par 14%. Kupravas feldšeru un veselības
punktam ieplānoti – 5 255 euro, Upītes feldšeru un
veselības punktam – 10 120 euro.

atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pa-

švaldības 2015.gada budžetā paredzēts finansējums 623
469 euro apmērā. Salīdzinot ar 2014.gada izpildi šie
izdevumi palielināti par 126 379 euro jeb 25%.  Novada
muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti 39 746 euro
tsk. nemateriālā kultūras mantojuma centra  «Upīte»
tautas namā īstenos Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijas atbalstītu pasākumu «Šķilbēnu
pagasta Upītes tautas nama ēkas rekonstrukcijas projekta
izstrāde» 2500euro apmērā. Lai paaugstinātu šīs iestādes
ēkas energoefektivitāti tiks uzstādīts siltuma akumulators
6324 euro apmērā. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu
nodrošināšanai ieplānoti 23 485 euro. Viļakas novada
bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti 111 247
euro tsk bibliotēku krājumu palielināšanai – 4107 euro,
periodikas iegādei – 3192 euro. Kultūras un Tautas
namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti  268 050
euro tsk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atal-
gojumam  49 121 euro. Jauniešu un iniciatīvu centriem
ieplānoti 52 177 euro. Viļakas jauniešu iniciatīvu centra
ēkai tiks remontēts jumts 3458 euro apmērā. Jauniešu
iniciatīvu centri 2015.gadā realizēs vairākus ELFLA pa-
sākuma LEADER pieejas projektus: Viļakas jauniešu ini-
ciatīvu centrs « Justie kā mājās» 2386 euro apmērā un
«Skaņu un gaismas komplekta iegāde Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centram» 1891 euro apmērā, Medņevas jauniešu
iniciatīvu centrs – «Medņevas Jauniešu centra iniciatīvu
centra «Sauleszieds» darbības paplašināšana» 1936 euro
apmērā, Šķilbēnu Iniciatīvu centrs – «Aprīkojuma iegāde
Šķilbēnu iniciatīvu centram «Zvaniņi» 1936 euro apmērā.
Viļakas novada dome īstenos Valsts reģionālās attīstības
aģentūras ERAF projektu «Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Viļakas novadā» – 37 773 euro apmērā.
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai ieplānoti
15 464 euro. Pensionāru saieta nama uzturēšanai – 
13 432 euro, tūrisma informācijas centra uzturēšanai – 17
859 euro un dotācija biedrībām un reliģiskajām
organizācijām – 44236 euro.

Izglītība
Vislielākā pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa

tiek novirzīta izglītībai – 2 234 166 euro.
Pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) ieplānoti 390

959 euro. No tiem Medņevas PII ieplānoti 157 201 euro
tsk. zāles grīdas kapitālais remonts 5402 euro apmērā,
Viļakas PII – 148 836 euro tsk. 2000 euro ieejas vārtu re-
montam un Žīguru PII – 84 922 euro.

Novada pamatskolām un vidusskolām ieplānoti 1 348
529 euro. No tiem Viļakas Valsts ģimnāzijai – 263 797
euro tsk.6000 euro datoru iegādei  Rekavas vidusskolai –
310 210 euro. Viļakas Valsts ģimnāzijā un Rekavas
vidusskolā ieplānoti 80 000 euro ēdināšanas bloku un
garderobju kapitālajam remontam. Viļakas pamatskolai –
190 941 euro tsk. 12 947euro 2 stāva zāles un gaiteņa
grīdas nomaiņai. Viļakas pamatskola 2015.gadā realizēs
ELFLA pasākuma LEADER pieejas projektu «Kabatiņa»
5982 euro apmērā. Šā projekta ietvaros tiks ierīkota telpa
sociālā riska grupas skolēnu lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai. Viduču pamatskolai – 206 896 euro. Upītes
pamatskolai – 138 066 euro. Žīguru pamatskolai – 153
463 euro. 

Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai ieplānoti 99
515euro tsk. izdevumi, lai sagatavotos un piedalītos
«Lat vijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē» 8100 euro ap -
mērā. Viļakas mūzikas un mākslas skolai – 114 149 euro
tsk. krēslu iegādei aktu zālei – 1399 euro.

63 040 euro paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību
izglītības sniegtajiem pakalpojumiem.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti 
88 042 euro tsk. kultūras  izdevumiem 28 921 euro. Izglī -
tības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras sadaļā ie plā -
noti līdzekļi valsts mēroga pasākumam «Baltica 2015»,
kurš šogad norisināsies arī Viļakas novadā.

2015. gadā ieplānoti līdzekļi «Latvijas skolēnu dzies -
mu un deju svētkiem» 23 324 euro apmērā. No tiem 
15 704 euro ir valsts finansējums.

Ceļa izdevumu segšanai skolēniem ieplānoti 5750
euro. Skolēnu pārvadājumiem un autobusu uzturēšanai –
78 136 euro. Pārējiem izglītības papildu pakalpojumiem
t.i. psihologam un datorspeciālistam – 22 722 euro tsk.
ELFLA pasākuma LEADER pieejas projekts «Smilšu
terapija – papildus metode psiholoģiskajā konsultēšanā
Viļakas novadā» 384 euro apmērā.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi 2015.gadā plānoti

601 701 euro. Šajā segmentā ir ieplānoti par 69 399 euro
jeb 13% vairāk nekā 2014.gada izpildē. No asignējumiem
sociālajai aizsardzībai 100 103euro paredzēti pabalstiem
un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti 98 132
euro. Sociālo dzīvojamo māju uzturēšanai – 8862 euro.
Bāriņtiesai – 66 809 euro.  Transfertiem citām pašvaldībām
sociālo funkciju nodrošināšanai – 18 849euro.

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.942 «Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2015. gadā pašvaldība
nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām
noteikta I un II invaliditātes grupa 15 177 euro apmērā.

Viļakas sociālā aprūpes centra uzturēšanai un labie-
kārtošanai ieplānoti 151689 euro, tsk. iemītnieku istabiņu
remontiem ieplānoti 9500 euro. 2015.gadā aprūpes centrs
turpina realizēt 2014.gadā iesāktos ELFLA pasākuma
LEADER pieejas projektus «Friziera inventāra iegāde»
un «Manikīra - pedikīra inventāra iegāde», kā arī realizēs
jaunu projektu «Pacēlāja iegāde». Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājai ieplānoti 139 821 euro.

Saistības
Uz 2015. gada 1. janvāri pašvaldības neatmaksātā

aizņēmumu daļa ir 2686863 euro. 2015. gadā pēc aizņē -
mumu līgumu nosacījumiem aizņēmumu pamatsummu
apjoms ir 167 383 euro. 

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2015.gada
31. decembrī plānots 53 164 euro.

SPECIāLā BudŽETa IEŅēmumI
Speciālā budžeta ieņēmumi 2015. gadā plānoti 

219 564 euro apmērā. No tiem valsts mērķdotācija pa-
švaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 208 364 euro un
dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu plānots 2014.gada izpildes apmērā – 11 200
euro. 

Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fon -
da nolikumu mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu
uzturēšanai tiek sadalīta šādi:

Viļakas pilsēta – 32389 euro
Kupravas pārvalde – 15558 euro
Medņevas pārvalde – 21512 euro

Susāju pārvalde – 17735 euro
Šķilbēnu pārvalde – 32064 euro
Vecumu pārvalde – 13034 euro
Žīguru pārvalde – 13560 euro
Novada kopējiem attīstības projektiem – 

62510 euro

Salīdzinot ar 2014.gada mērķdotāciju pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir pieaugusi par 5%.
Savukārt, salīdzinot dabas resursu nodokli par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir samazinājies
par 40%.

SPECIāLā BudŽETa IzdEVumI
Speciālā budžeta izdevumi plānoti 231 247 euro

apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanai 220 047 euro, vides aizsar -
dzības izdevumiem – 11 200 euro. 

Novada auto ceļu kapitālajam remontam un rekons-
trukcijai plānoti 87 509 euro. 2015. gadā plānoti ielu un
ietvju remontdarbi Viļakas pilsētā un Kupravas pārvaldē.
Viļakas pilsētā tiek plānots Garnizona ielas ietves un
Sporta ielas seguma un ietves remonts. 

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2015. gada
01. janvāri ir 75 743 euro. Savukārt naudas līdzekļu atli -
kums uz 2015. gada 31. decembri plānots 64 060 euro.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
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INTErVIJa

Lepojoties daudzas sievietes ziemeļ-
latgalē teic: «mūsu trenere Linda!». Sie -
vietes ir atklājušas veselīga dzīvesveida
noslēpumu un apmeklē deju aerobikas
nodarbības.  Lindu Tokarevu – kušneri
pazīst arī Viļakas novada iedzīvotāji, jo
viņa ir sporta skolotāja Viduču pamat-
skolā, trenere Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolā. Ikvienam no
mums gribas būt veseliem, neslimot,
nepārēsties, ievērot mēru ikvienā lietā,
dzīvot svaigā gaisā, dzīvot veselīgu dzī-
vesveidu un nedaudz pasportot. Linda
aerobikas nodarbības vada kopš 2004.
gada. Šo gadu laikā nostiprinātas dažā -
dās muskuļu grupas, lokanība, uzlabota
asinsrites sistēma un pašsajūta  daudzām
jo daudzām nodarbību regulārām ap-
meklētājām. Lūgsim padomu Lindai,
kā dzīvot veselīgi.

– Lielākoties meitenēm sporta nodar-
bības nav mīļākās mācību stundas skolā.
Tu esi ieguvusi Izglītības zinātņu baka-
laura akadēmisko grādu sportā. kāpēc
izvēlējies studēt Latvijas Sporta pedago -
ģijas akadēmijā (turpmāk LSPa), kāpēc
vēlējies savu dzīvi saistīt ar sportošanu?

– Laikam jau man tas ir asinīs. Nevaru
savu dzīvi iedomāties bez sportošanas,
sporta zāles un kustībām. Jau no agras bēr -
nības kopā ar tēti gāju uz stadionu un spor -
ta zāli, kur tētis spēlēja futbolu un trenējās
vieglatlētikas treniņos. Katru gadu ar ģi -
meni piedalījāmies dažādās ģimenes sporta
spēlēs. No 5. klases arī pati sāku tre nēties
Balvu novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolā (turpmāk BJSS) vieglatlētikas nodaļā
un apmeklēt basketbola treniņus skolā,
kurā mācījos. 12. klasi beidzot, pabeidzu
arī Balvu novada BJSS. Pēc neilga laika
sāku studijas LSPA neklātienes nodaļā un
pirmās darba gaitas Balvu novada BJSS.

– Tuvojas vasaras sezona, kad dosi -
mies sauļoties un peldēties. kā iegūt la -
bu formu, lai labi izskatītos peldkostīmā?
Vai, uzsākot sportot aprīlī, izdosies at-
brīvoties no liekajiem kilogramiem? 

– Atbrīvošanās no liekajiem kilogra -
miem katram ir ļoti individuāla. Citi var
notievēt mēneša laikā, bet citam atkal ir
vajadzīgs pusgads vai pat ilgāks laika
posms. Bet, es uzskatu, ka svara samazi-
nāšana nav galvenais, lai cilvēks pludmalē
izskatītos pievilcīgi. Mūsdienās cilvēki,
īpaši sievietes, uzskata, jo tievāks, jo la -
bāk! Bet tā tas nav! Galvenais ir sevi «sa-
vilkt», jo, ja augums ir stingrs, tad ar stāja
un gaita ir skaista un pievilcīga. Bet pie
ķermeņa muskulatūras nostiprināšanas ir
jāstrādā regulāri, sākot sporta aktivitātes
tikai pavasarī un tās beidzot vasarā, plud -
males sezonai sagatavoties nevar.

– daudzos sieviešu žurnālos viena
no galvenajām tēmām ir diēta un ietei -
kumi dažnedažādām diētām. kāda ir
tava attieksme par diētu ievērošanu? 

– Es diētas neatbalstu! Es uzskatu, ka,
lai uzņemtu vajadzīgās minerālvielas un
vitamīnus cilvēkam ir jāēd viss, tikai ar mē -
ru! Uzturā jālieto vairāk dārzeņi un augļi,
mazāk baltmaize, kūciņas un bulciņas.
Vairāk jādzer ūdeni, mazāk saldināti dzē -
rieni. Un protams jāsporto!

– kas ir deju aerobika? 
– Viens no daudzajiem aerobikas vei -

diem. Deju aerobika ir pozitīvām emocijām
piepildīta nodarbība ritmiskas mūzikas
pavadījumā, kuras galvenie uzdevumi ir

asinsrites uzlabošana, sirds un muguras
muskulatūras nostiprināšana. Nodarbībās
tiek izmantoti arī pilates, jogas, kā arī spē -
ka un lokanības vingrinājumi skaistam,
veselam, lokanam un vingram ķermenim,
iznesīgai stājai un veselīgai pašsajūtai.

– kādā vecumā var sākt apmeklēt
pilates nodarbības?

– Jau bērnudārza vecuma bērni ar in -
teresi izpilda dažādus pilates vingrojumus,
bet pilnu pilates nodarbību ir spējīgi vin -
grot skolēni no 10 gadu vecuma. Pilates ir
treniņa metode, kas īpaši radīta muguras
sāpju mazināšanai, muguras muskuļu un
saišu, kā arī visa ķermeņa muskulatūras
stiprināšanai. Vingrojot pilates, nostiprinās
arī ķermeņa dziļie muskuļi, kuri, piemēram,
aerobikā, skriešanā, trenažieru zālē strādā
daudz mazāk. Pilates vingrošanas metodei
ir zems traumatisms, apgūstot metodi, ie-
spējams vingrot arī mājās.

– kāpēc aerobikas nodarbības ap-
meklē tikai sievietes? Vai tās nav pie-
mērotas vīriešiem?

– Jā, sievietes ir daudz aktīvākas aero-
bikas nodarbību apmeklētājas, bet tas ne-
nozīmē, ka vīriešiem tās nav piemērotas.
Tieši pretēji. Vīriešiem aerobikas nodarbības
varbūt ir mazāk  piemērotas, bet vairāk
va jadzīgas, jo vīriešiem ir sliktāka asinsrite
un vīrieši biežāk, nekā sievietes, saskaras
ar sirds veselības problēmām. Es domāju,
vīrieši vienkārši izvēlās citas sporta akti-
vitātes, kuras ir tuvākas vīriešu būtībai –
nodarbības trenažieru zālē, izbraucieni ar
velosipēdu, kross u.c.

– Tavuprāt, kāpēc mūsdienās bieži
vien cilvēki izvēlas sēdēt pie datora,

skatīties televizoru tā vietā, lai vienkārši
izietu āra pastaigāties, paskriet vai, lai
dotos uz kādu sporta nodarbību trena -
žieru vai sporta zālē?

– Diemžēl tā ir, ka mūsdienās, jau no
agras bērnības cilvēks, tā vietā, lai pavadītu
laiku ārā, pagalmā spēlējoties ar draugiem,
sēž mājās mīkstā dīvainā, skatās interesantas
pārraides, raidījumus, multfilmas, filmas,
spēlē datorspēles, dzīvo virtuālā pasaulē.
Kāpēc? Nezinu. Man šķiet, ka cilvēki vien -
kārši ir slinki un iesūnojuši. Mūsdienu
tehnoloģija cilvēkam vairāk un vairāk at-
vieglo dzīvi – traukus nav jāmazgā, to iz -
dara trauku mazgājamās mašīnas, māju
iztīra i – robots, veļu izmazgā veļas mašī -
na utt. Tas ir jauki! Bet tā vietā, lai cilvēks
ieekonomēto laiku pavadītu lietderīgi,
vienkārši sēž mājās. 

– Vai piekrīti teicienam «Veselā mie -
sā, vesels gars»?

– Piekrītu! Gan ķermenis ikdienu jāuz -
tur vesels, gan arī garīgi cilvēkam ir jāaug
katru dienu.

– Tavi ieteikumi kā iemīlēt ikvienam
sportot ikdienā?

– Mēs katrs esam īpašs, katram ir sa -
vas intereses. Sports arī ir īpašs un intere -
sants, bet galvenais, ļoti daudzveidīgs. Tā -
pēc cilvēkiem ir dota iespēja izvēlēties, ar
kādu sporta veidu nodarboties. Vienkārši
jāsāk! Novēlu, ikvienam atrast savu sporta
aktivitāti, lai tā kļūst par Jūsu ikdienas ne-
atņemamu sastāvdaļu, uzlabo veselību un
pašsajūtu!

Jautājumus uzdeva: Vineta Zeltkalne,
atbildēja: Lindu Tokareva – Kušnere.

Foto: personīgais arhīvs

Mūsu trenere Linda 

VIzīTkarTE
dzimusi: 1984. gada 6. augustā
dzimšanas vieta: Balvi
Izglītība: augstākā
darba vieta: Viduču pamatskola

– sporta skolotāja, saimnieciskā dar-
bība – aerobikas trenere Balvos, Vi-
ļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolā – vieglatlētikas trenere

dzīves moto: Ik dienu nodzīvot
ar smaidu

mīļākās nodarbošanās: atpūta
ar ģimeni, sauļošanās, dejas, sports

Iecienītākais ēdiens: saldumi
Vingrojums, ko vingro katru

die nu: katru dienu nevingroju  

30. marta pēcpusdienā ziemeļlatgales
tūrisma centri kopā ar sava novada tūris -
ma objektu saimniekiem  bija aicināti uz
tikšanos Balvu novada muzejā. Ieradušies
bija Viļakas, Baltinavas, rugāju un kāŗsa -
vas novadu tūrisma informācijas centri. 

Sākumā bijām aicināti apskatīt muzeja
jaunās digitālās ekspozīcijas. Pēc tam se -

koja iepazīšanās, kuras laikā katrs ciemiņš
iepazīstināja ar sevi un savu piedāvājumu
tūristiem, un diskusija, kuras laikā Balvu
novada tūrisma organizatore aicināja sa-
darboties, lai veicinātu reģiona atpazīsta -
mību un apmeklētāju interesi par Ziemeļ-
latgali.  

Viļakas novada apskates objektu saim-

nieki nebija kūtri un arī ieradās pastāstīt
par savu piedāvājumu. Dabas parka
«Balkanu kalni» saimniece Vija Kuļša ai-
cināja izkarsēties jaunajā pirtiņā. Andra
Korņejeva dalījās, ka  «Meža labumu
ciemā» pat vāra čiekuru ievārījumu. Anna
Āze aicināja izzināt meža noslēpumus un
Linda Biseniece-Mieriņa iepazīstināja ar

ko nodarbojas bioloģiskās saimniecības
«Mieriņi» un «Rūči». 

Diskusijas noslēgumā tika secināts, ka
šāda tikšanās ir vērtīga un izzinoša un
tādā būtu jāsarīko vēlreiz rudenī. 

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare
Viļakas novada tūrisma informācijas centrs

Foto: Ineta Bordāne

ziemeļlatgales tūrisma centru tikšanās Balvu novada muzejā
TūrISmS
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Baz NīCaS drau dŽu zI ŅaS!

kopš 2000. gada Lieldienu otrajā
svētdienā Baznīca svin kunga Žēlsirdības
svētkus, kurus caur svēto māsu faustīni
kovaļsku ieviest aicināja pats Jēzus kris -
tus savu pārādīšanās reižu laikā. Jēzus
solīja, ka šajos svētkos dievs īpaši ap -
veltīs cilvēkus, kuri vērsīsies pie Viņa.

Šāda apsolījuma iedvesmoti, 2015. gada
11. aprīlī, Kunga Žēlsirdības svētku priekš-
vakarā, Ludzā pulcējās aptuveni 80 bērni
un jaunieši no vairākām Latgales draudzēm:
Ludzas, Aglonas, Krāslavas, Šķilbēniem
un Nīcgales.

No Šķilbēnu draudzes devās baznīcas
bērnu kora dalībnieki kopā ar skolotāju
Karīnu un priesteri Staņislavu. 

Svētku svinēšana iesākās ar Vissvētākā
Sakramenta adorāciju Ludzas draudzes
baznīcā, kurai sekoja dažādas iepazīšanās
spēles, kas atraisīja un satuvināja dalīb-
niekus.

Iepazinušies un baudījuši launagu, jau-
nieši devās kopīgā Gaismas ceļā Ludzas
pilsdrupās. Šajā lūgšanā tika pārdomāti 
7 notikumi, kas norisinājās pēc Jēzus aug-
šāmcelšanās. Gaismas ceļu vadīja priesteris
Bernards Vagalis, priesteris Staņislavs

Prikulis un Ludzas draudzes jaunieši.
Svētki turpinājās ar izvēlēs program -

mu – bija iespēja skatīties filmu par Jēzus
augšāmcelšanos, piedalīties katehēzē, «Dzī-
vības brīnums», ko vadīja māsa Daniela,
SJE vai arī baudīt sadraudzību pie uguns -
kura, piedaloties viktorīnā un cepjot desi-
ņas.

Paralēli visiem notikumiem visa vakara
gaitā bija iespēja baznīcā privāti adorēt
Vissvētāko Sakramentu un izsūdzēt grēkus,
ko jaunieši arī labprāt izmantoja.

Svinību izskaņā visi dalībnieki pulcējās
uz kopēju adorāciju un slavēšanu, kas no-
slēdzas pusnaktī ar Kunga Žēlsirdības svēt -
ku vigilijas svēto Misi. Sprediķī priesteris
Rinalds Broks sacīja, ka Dievs savu žē -
lastī bu dāvā bez mēra, bet mēs nereti esam
kā aizvērts trauks, un ka mums katram ir
jāieskatās sevī, jāatrod šis norobežojošais
vāks, jāatver tas un jāļauj žēlastībai sevi
piepildīt.

Svētās Mises laikā jaunieši dalījās arī
par iegūto šī vakara laikā. Daudzi pateicās
par brīnišķīgo laiku, par jauniegūtajiem
un no jauna satiktajiem draugiem, par
prieku, par izklaidi, par gardo ēdienu.

Bijām patīkami noguruši, raduši ie-
dvesmu un jaunus spēkus mūsu tālākajai
darbībai. 

Liels paldies Šķilbēnu draudzei, īpaši

priesterim Staņislavam un pārējiem atbal-
stītājiem par šo neaizmirstamo braucienu!

Karīna Romanova
Foto: Šķilbēnu draudze 

kunga Žēlsirdības svētku Vigilijas Ludzā

7. maijā tiek organizēta ekskursija uz daugavpili.
maršrutā iekļauti  apskates objekti: Latgales zoodārzs,

daugavpils cietoksnis, Līksnas,  Nīcgales, madaliņas (svētavots),
Pieniņu katoļu baznīcas, Nīcgales  lielais akmens. 

Pieteikties: Biruta tel. 28692627

6. aprīlī Viļakā, bijušajā
klostera ēkā, Jēzus Sirds romas
katoļu draudzes misionāri or-
ganizēja kristīgu pasākumu
«Lieldienu prieki ar misionā-
riem». Šo atpūtas brīdi apmek-
lēja gan lieli, gan mazi dalībnie -
ki. ļoti liels prieks bija par īpa -
šu dalībnieku, draudzes prāvestu
tēvu Staņislavu kovaļski, kurš
arī šo pasākumu ievadīja ar
lūgšanu. Sagaidījām arī misio-
nārus no daugavpils. 

Programmā bija spēles, video
uz lielā ekrāna, kristīgas dejas,
meistardarbnīca, konkursi, kur
katrs dalībnieks piedalījās ar lielu
prieku. 

Konkursā bija kāds speciāli
sagatavots fragments no Jaunās
Derības par Kristus augšāmcel-
šanos, kur vajadzēja pateikt tekstā
iztrūkstošos vārdiņus. Misionāri
sajutās patīkami pārsteigti par bēr -
nu zināšanām. 

Tikšanās noslēgumā pie tējas
un cepumu našķiem dalībnieki
izteica savus iespaidus, ko guvuši
šajās atpūtas stundās, kuras aiz -
ritēja tik piepildītas. Bērnu sirdis
priecāsies arī turpmāk, apmeklējot
šādas tikšanās. 

Ar lūgšanu mēs visi atvadījā-
mies līdz nākošai satikšanās rei-
zei.

Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu draudzes misionāre

Dzintra Ruļuka 

Lieldienu prieki lieliem un maziem
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Baz NīCaS drau dŽu zI ŅaS

No 16. līdz 18. martam Viļa -
kas Jēzus Sirds romas katoļu
draudzes mājā notika svētā Jā-
zepa darbnīca bērniem, ko or-
ganizēja draudzē kalpojošie mi-
sionāri. 

Katrs rīts darbnīcā sākās ar
spēli, kas palīdzēja vienam otru
labāk iepazīt. Tad bērni visi kopā
devās uz baznīcu, kur pirmās di -
vas dienas viņus uzrunāja draudzes
prāvests tēvs Staņislavs Kovaļskis

OFMCap un trešdien ciemos at-
braukušais priesteris P. S. Kamola
no Gulbenes Vissv. Sakramenta
draudzes. 

Pēc sarunām par ticību, sekoja
kopīga lūgšana altāra priekšā. At -
griežoties draudzes mājā, bērnus
sagaidīja silta tēja ar sviestmaizēm.
Pēc iestiprināšanās, darbnīcas da-
lībnieki ķērās pie darba un katru
dienu savām rokām veidoja kaut
ko citu. Pirmdien darināja jaukas
aitiņas, jo katrs esam Jēzus avs
un Viņš – mūsu gans, kurš mūs
mīl un par mums rūpējas, par ko
visi kopā lasījām Bībelē. 

Otrdien bērni «cēla» baznīcas.
No papīra izgrieztās sienas un
jumts bija jāizkrāso pēc sirds pa-
tikas, tāpēc baznīcas sanāca ļoti
krāsainas un atšķirīgas. Jumtu no
abām pusēm stiprināja Dieva Vārds
no Svētajiem Rakstiem. Pē dējā die -
 nā bērni darināja krustu un, la sot
Bībeli, pārdomāja, kāpēc Jēzu pie -
sita krustā un kāda tam nozīme
katra mūsu dzīvē. 

Pēc čaklas darbošanās sekoja
dažādas spēles ārā saulītē. Svētā
Jāzepa darbnīcas dalībnieki bija
priecīgi par kopīgi pavadīto laiku
un teica, ka gribētu, lai arī turp -
māk notiktu šādas tikšanās.

Misionāre Ruta Linde

Svētā Jāzepa darbnīca bērniem

25. martā kunga pasludinā šanas svētku dienā Viļakas Jēzus
Sirds romas katoļu baznīcā svētās mises laikā bija iespēja
uzņemties ieņemtā bērna garīgo adopciju.

Tā ir ikdienas lūgšana 9 mē nešu garumā par kādu, vēl nedzimušu
bērniņu, kura vārdu zin tikai Dievs. Tā ir lūgšana, lai palīdzētu šim
bērnam piedzimt, dā vāt vecākiem drosmi uzņemties rūpes par savu
atvasi. 

Lūk, šajā dienā mūsu baznīcā šo brīnišķīgo, mīlestības pilno
lūgšanu uzņēmās 20 cilvēki, tas ir viens Rožukroņa noslēpums, vēl
kāda īpaša lūgšana un brīvprātīga papildus apņemšanās nedzimušā
mazuļa nodomā. Savu kārt pārējie draudzes cilvēki iz lūdz visas Dieva
žēlastības šai kalpojumā garīgajiem vecākiem. 

Lai Dieva svētība ir pār visiem!
Misionāre Ruta Linde 

Ieņemtā bērna garīgā
adopcija Viļakas Jēzus Sirds

romas katoļu draudzē

Sagaidot kristus augšām-
celšanos, Šķilbēnu Sāpju diev-
mātes romas katoļu baznīcā
notika tradicionālie notikumi
kā ceturtdien – kunga pēdējo
vakariņu piemiņas diena, piekt-
dien -kunga ciešanu piemiņas
dievkalpojums, Lieldienu ēdienu
pasvētīšana, uguns un ūdens
svētīšana, kunga augšāmcelša -
nās svētku viģīlija, Euharistis -
kā procesija. Ticīgie, piedalo -
ties Lielās nedēļas Svētajās mi -
sēs, patiešām izdzīvo kunga
Jē zus kristus ciešanas un no
sirds teic «kristus ir augšām-
cēlies! Patiesi augšāmcēlies!».

Šķilbēnu Romas katoļu drau -
dzē Lielajā nedēļā ir divas diezgan
senas tradīcijas: organizēt Vissvē -
tākā Sakramenta adorāciju, kas
sākas pēc Lielās Ceturtdienas Sv.
Mises ap plkst.21.00 un tur pinās
līdz svētdienas rītam, kas noslēdzas
ar Sv. Misi plkst. 9.00, un katru
gadu notiek Krustaceļš no Šķil -
banu ciema uz Rekovas ciemu (~
2 km garumā).

Vecākie draudzes locekļi at-
ceras, ka Krustaceļš no Šķilbaniem
uz Rekovu notiek jau vismaz 9 -
10 gadus, jo šajā Krustaceļā jau
esot gājuši uz veco baznīciņu.
Bet Vissvētākā Sakramenta ado-
rācija ir notikusi tik sen, cik vien
var sevi atcerēties, jo jau bērnībā
vecāki ir veduši bērnus uz baznī-
ciņu. Šobrīd Šķilbēnu Romas
katoļu baznīcā Vissvētākā Sakra-
menta adorācija notiek arī sep-
tembrī, kad godina Vissvētāko
Jaunavu Mariju, un pirms Zie-
massvētkiem. Lielākais pārbau-
dījums ir adorācija Lieldienu
laikā, jo cilvēku klātbūtne, cilvēku
lūgšanas, dziedāšana un slavēšana
ir jānodrošina 60 stundas.

Šķilbēnu Romas katoļu drau -

dzē ir ticīgie, kuri uzticīgi gadu
no gada piedalās Vissvētākā Sa-
kramenta adorācijā. Daudzi cilvēki,
kuri nekad nav apmeklējuši ado-
rāciju, brīnās par šiem draudzes
locekļiem. Domā, ka viņi gan ne-
varētu izturēt, nav tik laba veselība,
lai paliktu baznīcā visu nakti, tas
ir tik ilgi, tur nebūs, ko darīt. 

«Dievs mūs mīl, tāpēc ir jā-
pateicas Dievam. Tas ir liels
prieks būt Vissvētākā Sakramenta
priekšā. Gaidu šo mirkli. Lieldienu
rītā prieks ir daudz lielāks, ja
esmu bijusi, esmu šo laiku izdzī-
vojusi kopā ar Jēzu Kristu. Skatos
krustā un domāju, cik ļoti Dievs
mūs mīl. Dievs aicina pie sevis.
Nevaru iedomāties, ka neiešu.
Neviens mani nekur tā negaida,
kā gaida Jēzus,» sajūtas atklāja
draudzes locekle Janīna Lapsa.
Viņas domām piebiedrojas arī
citi adorācijas dalībnieki. «Es eju
tāpēc, ka aicina Dievs. Kā var
neizturēt? Vari mierīgi sēdēt un
sarunāties ar Dievu bezgalīgi.
Tas nav grūti». «Es pat izstāstīt
nevaru, cik man ļoti patīk un cik
es Vissvētākā Sakramenta priekšā

labi jūtos. Apmeklēju, lai tiktos
ar Dieviņu. Domāju, ka citi neiet,
jo nav gribēšanas un grib sevi
žēlot. Pēc adorācijas ir viegluma
sajūta, tas ir neparasti skaisti. Tas
ir ļoti nepieciešami! Cik labi ir
būt Dieva priekšā!». «Mīlu Dievu
un Dievs mīl mani. Vēlos pabūt
kopā ar viņu. Adorācija – tā ir ie-
spēja izteikt lūgumus un pado -
māt». «Tas ir liels gods būt Die -
va priek šā. Pat nesaprotu, kāpēc
es esmu izredzētā, kāpēc es esmu
tā, kas atsaucās Dieva aicināju -
mam un ir kopā ar Viņu Vissvētākā
Sakramenta adorācijā. Kāpēc ne -
nāk citi? Es taču neesmu ne ar ko
labāka par citiem cilvēkiem, tikai
atsaucos Dieva aicinājumam!»

Adorācijas laikā ticīgi lūdzas
kopā, lūdzas privāti, lūdzas klu-
sumā, dalās pārdomās, lasa Svētos
Rakstus, lūdzas kopā Rožukroņa
noslēpumus, dzied senās un jaunās
dziesmas, atrod atbildes uz saviem
jautājumiem, pārdomā par Jēzus
Kristus dzīvi, savu dzīvi, ieklausās
kā klusumā Dievs uzrunā. «Jēzus
aicina ikvienu no mums doties
pasaulē un izplatīt evaņģēliju. Ir

jāiet un pašiem jādara. Krustaceļš
bija draudzes iniciatīva, nolē -
mām, izdomājām un sākām darīt.
Ikviens notikums ir jāorganizē no -
pietni un atbildīgi,» teica J.Lapsa.

Draudzes ticīgie cer, ka šīs
tra dīcijas turpināsies, jo tās ir
skaistas un tiek darītas Dievam
par godu. Galvenais, lai bērni un
jaunieši redz un piedalās šajos
notikumus, lai turpina šīs tradīcijas. 

Baltinavas un Šķilbēnu drau -
džu prāvests Staņislavs Prikulis
pateicās visiem, kuri apmeklēja
Lielās nedēļas Svētās Mises, pie-
dalījās Krustaceļā, Vissvētākā Sa-
kramenta adorācijā, Euharistis -
kajā procesijā, sakopa baznīciņu
un tās apkārtni svētkiem, un pa-
teicās Garīgā semināra audzēk -
nim Mārtiņam Kārklim, kurš bija
atsūtīts Lieldienu praksē mūsu
draudzēs, par palīdzību svētku
svinēšanā. «Ir skaisti, ka Jēzus
sauc savus mācekļus sekot viņam!
Sauc viņus par brāļiem un māsām.
Caur baznīcu, caur kristību, esam
kļuvuši Dieva bērni un varam
saukt Jēzu par mūsu brāli. Jēzus
dzīvoja starp mums, bet pats gal-

venais Augšāmcēlās. Parādīja
mums ceļu. Mūsu priekšā vienmēr
ir izvēle – vai mēs izvēlēsimies
būt par Dieva bērniem, iespēju
būt brāļiem un māsām Kristū.
Nav lielāka goda cilvēkam, kā
saukt Jēzu par savu brāli. Nav
lielāka goda būt mācekļu vidū,
būt vienotiem lūgšanā baznīcā,
tas ir tas mirklis, kad kļūstam par
brāļiem un māsām Kristū. Svarīgi,
lai mūsu vidū valda Dieva miers,
mīlestība vienam pret otru. Man
arī otrs cilvēks ir jāsauc par brāli
vai māsu, viņš vairs nav svešs,
nav man nepatīkams, Dievs aicina
arī mani dzīvot šajā mīlestī bā.
Aicinu novērtēt, dzīvot un priecā -
ties par lielo godu, ko Dievs
mums vājajiem, grēcīgajiem cil-
vēkiem ir parādījis. Tad Lieldienu
prieks maina mūsu attiecības,
ienes mūsu dzīvē svētību un ap -
ziņu, ka Jēzus sauc mūs par sa -
viem brāļiem un māsām un ka
Jēzus grib būt mūsu sirdī, mūsu
vidū!» uzrunāja priesteris S. Pri-
kulis.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Lielā nedēļa Šķilbēnu romas katoļu draudzē
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JauNIEŠu akTuaLITāTES

19. martā – Jāzepa dienā Bal -
kanu dabas parkā Viļakas no-
vada jaunieši organizēja starp-
novadu sadraudzības pasākumu
ar mērķi veicināt sadarbību un
sadraudzību starp tuvāko novadu
jauniešiem kā arī dalīties pie-
redzē.

Uz pasākumu ieradās četri Bal -
vu novada jaunieši, septiņi Gulbe -
nes novada un vienpadsmit Alūk-
snes novada jaunieši. Viļakas no-
vadu pārstāvēja Jauniešu domes
prezidents Nauris Konovalovs, vi-
ceprezidente Elīna Sprukule, kā arī
Laila Milakne, Laura Orlovska, Ke -
tija Duļbinska, Linda Zaremba, Mi -
kus Maksimovs, Deivis Dvinskis,
Arvils Zelčs, jaunatnes lietu spe-
ciāliste Madara Jeromāne, jauniešu
centru vadītāji Vilis Cibulis un Ka -
ri na Aleksejeva, kā arī Žīgu ru  spor ta
organizatore Ginta Locāne.

Priecēja, ka jauniešu vidū bija
arī Eiropas brīvprātīgie jaunieši-
Kamila no Čehijas, kura darbojas
Gulbenē un Maksims no Balt-
krievijas, kurš darbojas Alūksnē.
Jaunieši dalījās arī savos iespaidos
par brīvprātīgo darbu un jauniešu
aktivitātēm.

Iesākumā jaunieši spēlēja iepa -
zī šanās spēles, iepazinās ar Balkanu
dabas parka teritoriju, vārīja zupu

un cepa desiņas. Jaunieši prezentēja
savus jauniešu centrus- Gulbenes
Bērnu un jauniešu centru «Bāze»,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centru
«Pagalms» un arī Balvu Bērnu
un jauniešu centru. Par Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra darbību
un sasniegumiem pastāstīja Elīna
Sprukule, par Medņevas Jaunatnes
iniciatīvu centra «Sauleszieds»
darbību pastāstīja centra vadītāja
Karina Aleksejeva, Šķilbēnu Ini-
ciatīvu centra «Zvaniņi» aktivitātes
prezentēja centra vadītājs Vilis
Cibulis un kopā ar jauniešiem
spēlēja arī ģitāras. Savā pieredzē
jaunatnes darbā un sporta aktivitātēs
dalījās arī Žīguru sporta organi-
zatore Ginta Locāne.

Vakara gaitā jaunieši piedalījās
dažādās atrakcijās, bija iespēja
pērties arī pirtiņā. Vakars aizritēja
pozitīvā un draudzīgā gaisotnē
un jau 27.martā jaunieši dosies
uz sadraudzības vakaru Gulbenē.

Jaunieši priecājas par šādu ie-
spēju neformālā vidē tikties ar
citu  novadu jauniešiem, kas deva
iespēju ne tikai dalīties savā pie-
redzē, bet arī veidot sadarbību un
kopīgus nākotnes plānus arī tur-
pmāk, pilnveidojot sevi, paplašinot
savu redzesloku un parādot savas
spējas.

Viļakas, Balvu un Alūksnes
jaunieši jau sadarbojas biedrībā
«Eiroreģions «Pleskava- Livoni-
ja»», kurā kopumā darbojas 12
Latvijas novadi, iesaistoties kopīgos
projektos un aktivitātēs.

Jauniešiem ir jācenšas sevi
pilnveidot un paplašināt savas ie-
spējas. Sadarbojoties ar citu no -
vadu jauniešiem, mēs gūstam ne
tikai pozitīvu pieredzi, bet arī re-
dzam kā darbojas jaunieši citur,
rodam jaunas idejas un sev aktuālu
jautājumu risinājumu veidus. Prie-
cēja, ka mūsu ciemiņi bija atsau -
cīgi un parādīja ar ko lepojas, kā
strādā savos novados. Domājams,
ka nākot nē kopīgi iesaistīsimies
ne tikai sadraudzības aktivitā tēs,
bet arī kopīgos projektos un pa-
sākumos.

Paldies visiem, kuri ieradās un
pavadīja jauku vakaru kopā ar
mums! Paldies Balkanu dabas
par ka vadītājai un darbiniekiem
par mājīgām telpām un laipno
uzņem šanu! Paldies arī Viļakas
no vada do  mei, kura atbalstīja Jau -
niešu domi un finansiāli atbalstīja
šo pasākumu!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste 

Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Viļakas novada jaunieši dalās pieredzē
ar citu novadu jauniešiem

Latvijas Jaunatnes padome
sadarbībā ar jauniešu organizā -
cijām no visas Latvijas Ķīpsalas
starptautiskajā izstāžu zālē, rī-
koja Jauniešu NVo festivālu
«Jaunieši iesaistās». 

Tāpat kā daudzu citu Latvijas
jauniešu centru pārtāvji, arī Viļa -
kas Jauniešu iniciatīvu centra jau -
nieši nolēma apmeklēt šo festivā -
lu, kurā bija iespēja iesaistīties
vairāk kā 50 dažādās jauniešu or-
ganizāciju sagatavotajās aktivitā -
tēs – meistarklasēs, praktiskajās
un radošajās darbnīcās, spēlēs,
viktorīnās, diskusijās, kā arī baudīt
deju un muzikālos priekšnesumus.

Jaunieši tika aicināti pārbaudīt
un pilnveidot savas zināšanas,
apgūt jaunu pieredzi un prasmes
mobilitātes, jauniešu līdzdalības,
debašu, karjeras attīstības un ak -
tīvā tūrisma meistarklasēs. Tāpat
tika dota iespēja līdzdarboties
praktiskajās un radošajās aproču,
nozīmīšu, gleznošanas, suvenīru,

pastkartīšu, kolāžu veidošanas
darbnīcās un dažādās erudīcijas
spēlēs. 

Festivāla noslēguma daļā ar
interesantiem deju un muzikāla -
jiem priekšnesumiem uzstājās
mūziķi un deju grupas – Agnese
Rakovska un Pareizās elpošanas
studijas audzēkņi, Andris Kivičs,

Anna Du bovika, Edijs Fuksis, gru -
pa «Entropija», Inga Indriksone,
Linda Liepiņa, deju studija «De -
mo», de ju grupa «The Others»,
«Juicy» un citi.

Informāciju sagatavoja 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu

centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Viļakas jaunieši apmeklē festivālu
«Jaunieši iesaistās»

Baz NīCaS drau dŽu zI ŅaS

krustaceļš Viļakā
Jau otro gadu pēc kārtas Viļakā notika krustaceļš. Tas sākās

pie Viļakas Jēzus Sirds romas katoļu baznīcas, un vijās gar
Viļakas pilsētas centra mājām, tai skaitā gar policijas un uguns -
dzēsēju ēkām, poliklīniku, Viļakas novada domi, Luterāņu baz -
nīcu un noslēdzās pie Jēzus Sirds baznīcas.

Pirms krustaceļa draudzes prāvests Staņislavs Kovaļskis OFMCap.
baznīcā Jēzus kapā uzstādīja Vissvētāko Sakramentu un aicināja da -
žus cilvēkus palikt klusā sirds lūgšanā pie Jēzus. Krustaceļā pieda -
lījās aptuveni 80 cilvēku, kuri nesa rokās sveces, dziesmu un lūgšanu
grāmatas. 

Noslēgumā prāvests aicināja nolikt svecītes  baznīcas dārzā pie
krusta un pie bīskapa Kazimira Dulbinska kapakmens un pēc tam
ticīgos vienoties lūgšanā pie Vissvētākā Sakramenta baznīcā. Lūgša -
nām izskanot, ticīgie pamazām devās mājās.

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes misionāri

Lieldienu prieki lieliem 
un maziem

6. aprīlī Viļakā, bijušajā kloste -
ra ēkā, Jēzus Sirds romas ka toļu
draudzes misionāri organizēja
kristīgu pasākumu «Lieldienu
prieki ar misionāriem». Šo atpūtas
brīdi apmeklēja gan lieli, gan
mazi dalībnieki. ļoti liels prieks
bija par īpašu dalībnieku, draudzes
prāvestu tēvu Staņislavu kovaļski,
kurš arī šo pasākumu ievadīja ar
lūgšanu. Sagaidījām arī misionārus
no daugavpils. 

Programmā bija spēles, video
uz lielā ekrāna, kristīgas dejas,
meistardarbnīca, konkursi, kur katrs
dalībnieks piedalījās ar lielu prieku.
Konkursā bija kāds speciāli sagata -
vots fragments no Jaunās Derības
par Kristus augšāmcelšanos, kur

vajadzēja pateikt tekstā iztrūkstošos vārdiņus. Misionāri sajutās pa -
tīkami pārsteigti par bērnu zināšanām.

Tikšanās noslēgumā pie tējas un cepumu našķiem dalībnieki iz -
teica savus iespaidus, ko guvuši šajās atpūtas stundās, kuras aizritēja
tik piepildītas. Bērnu sirdis prie cāsies arī turpmāk, apmeklējot šā -
das tikšanās. Ar lūgšanu mēs visi atvadījāmies līdz nākošai satikšanās
reizei.

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes misionāre
Dzintra Ruļuka

Latvijas Jauniešu dienas 2015
notiks aizkrauklē

Ņemot vērā pāvesta franciska aicinājumu šajā gadā katrā
pasaules valstī rīkot nacionālās jauniešu dienas, no šī gada 18.–
20. septembrim aizkrauklē notiks Latvijas Jauniešu dienas.

Kā 2015. gada nacionālo jauniešu dienu moto pāvests Francisks
ir izvirzījis Kalnu svētību vārdus no Svētajiem Rakstiem – «Laimīgi
sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs» (Mt 5, 8). Jāpiezīmē, ka Jauniešu
dienu trīs gadu posmā ir ietvertas trīs domas no Kalna svētību
sprediķa. Pagājušā gada reģionālo jauniešu dienu moto bija «Laimīgi
garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu valstība», bet 2016. gada
Pasaules Jauniešu dienu Krakovā moto – «Laimīgi žēlsirdīgie, jo
Dievs būs viņiem žēlsirdīgs» (Mt 5, 7). 

Jau februāra sākumā Latvijas katoļu bīskapi un Vidzemes katoļu
jauniešu centrs pieņēma lēmumu par 2015. gada Latvijas Jauniešu
dienu rīkošanu. Vēlāk, izvērtējot vairāku Latvijas pilsētu, to vietējo
garīdznieku un pašvaldību vadītāju iespējas atbalstīt un palīdzēt šo
pasākumu sagatavot, par 2015. gada Latvijas Jauniešu dienu rīkotāj
pilsētu tika izvēlēta Aizkraukle.

Lai lūgtos par Latvijas Jauniešu dienu īstenošanu, kā arī, lai šo
notikumu darītu zināmu pēc iespējas lielākai jauniešu auditorijai,
sākot ar maiju reizi mēnesī Latvijas diecēžu centros – Jelgavā,
Liepājā, Rēzeknē un Rīgā, norisināsies sagatavošanās lūgšanu, sla -
vēšanas, garīgu pārdomu tikšanās – «5 soļi līdz Jauniešu dienām». 

No 12. maija sv. Damiāna lūgšanu grupā Rīgā, kas notiek sv. Al -
berta baznīcas pagrabstāvā, otrdienās no plkst. 19.30 līdz 22.00,
notiks slavēšanas un lekciju cikls, lai aktualizētu jauniešu dienu tēmu
un par tām kopīgi lūgtos.

Aprīļa beigās tiks izsludināts konkurss Jauniešu dienu logo iz -
strā dei, kurā varēs piedalīties ikviens interesents. Notiks arī brīv -
prātīgo uzņemšana Jauniešu dienu komitejā, kurā tiks aicināti
iesaistī tes visu Latvijas kongregāciju un kopienu pārstāvji, kā arī
katrs, kurš vēlēsies līdzdarboties Jauniešu dienu organizēšanā.
Sīkāka informācija sekos internetā, sociālajos tīklos (facebook.com/
vkjcentrs; twitter.com/PJDKrakova2016) un Katoļu Baznīcas Vēstneša
numuros. Informācijai: vkjcentrs@gmail.com

Nils Mosejonoks
Informācija no www.katedrale.lv
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Ar labu rezultātu trešo vietu
un bronzas medaļu vingrinājumā
MŠ-30 (287 punkti) – izpildīts
pirmās sporta klases normatīvs –

jauns Viļakas novada rekords,
valstī izcīnīja  Vaira Strupka (Vi -
ļakas Valsts ģimnāzija, 9.klase).
Trešo vietu un bronzas medaļu

vingrinājumā MŠ-3x20 (524 pun-
kti) –izpildīts otrās sporta klases
normatīvs – jauns Viļakas novada
rekords, valstī izcīnīja artūrs
meijers (Žīguru pamatskola,
9.klase). Uzrādot personīgos  re-
kordus vēl komandā startēja
Dreiks Ludikovs (Žīguru pamat-
skola, 7.klase), Raivo Orlovskis
(Viļakas Valsts ģimnāzija, 7.klase)
un Romualds Rēvalds (Viļakas
pamatskola, 6.klase). 

Paldies  Viļakas Valsts  ģim-
nāzijas, Žīguru un Viļakas pa-
matskolu vadībai par sadarbību,
autovadītājam Atim par izturību
un pacietību, izglītojamajiem  par
piedalīšanos un sasniegumiem,
vecākiem par atbalstu, kā arī tre-
neriem Līgai Carevai un Ēvaldam
Vancānam par sniegtajām pras -
mēm un iemaņām komandas sa-
gatavošanā.

Lai veicas!
Direktora vietniece izglītības

jomā Inese Petrova

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
ložu šāvēji Latvijas čempionātā jauniešiem

21.martā rīgā norisinājās
Lāses kauss volejbola sacensībās
skolu komandām, kurā pamat-
skolas grupā – zēniem (1999-
2002) rekavas vidusskolas zēnu
komanda ieguva 1. vietu.   

«Lāses Kauss» ir vienas no
populārākajām volejbola sacensī -
bām skolu jauniešiem, kuras šo gad

tiek organizētas jau četrpadsmito
reizi. Sacensībām ir divi posmi –
atlases sacensības, kas no tiek vi -
sā Latvijā un finālsacensības, kur
piedalās labākās komandas no Lat -
vijas pilsētām un novadiem. 

Finālsacensības tradicionāli
tiek organizētas Rīgā, Olimpiskajā
Skonto hallē un ir kļuvušas par

volejbola svētkiem, jo paralēli
vo lej bola sacensībām, kas vien-
laicīgi notiek uz 16 laukumiem,
bērniem un jauniešiem ir iespēja
pierādīt sevi arī dažādās atrakci -
jās, viktorīnās un citās aktivitātēs.
Ik gadu finālsacensībās tiek aici -
nāti piedalīties arī dažādi mūziķi
(iepriekšējos gados esam tikušies
ar Aishu, Nikolaju Puzikovu, Evi -
ju Sloku, Musiqq, Lieni Candy
u.c.), kas brīvbrīžos jauniešu prie -
cē ar dziesmām.

No trīsdesmit piecām koman-
dām trešajā grupā Rekavas vi-
dusskolas zēnu komanda ieguva
pirmo vietu. Komandā startēja
Markus Maksimovs, Mikus Mak-
simovs, Mareks Maksimovs, Rai-
monds Kuropatkins, Kristers Sli-
šāns, Egils Keišs, Sergejs Kon-
dratjevs. Kopumā finālā no četrām
grupām piedalījās 123 komandas
(1353 dalībnieki no 89 skolām).

Jānis Dokāns

rekavas vidusskolas zēnu komanda 
«Lāses kausā 2015» izcīna pirmo vietu

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu šau ša -
nas nodaļas  izglītojamie piedalījās Latvijas čempionāta jaunie -
šiem vidējā vecuma grupā ložu šaušanas sacensībās Tukumā –
dobelē, kuras notika no 27. līdz 28. martam. 

11. aprīlī, jaukajā pavasara
dienā galda tenisa cienītāji pul-
cējās Borisovas sporta un atpū -
tas komplekss, lai piedalītos
Individuālajās galda tenisa sa-
censībās. Turnīrs norisinājās
di vās ve cuma grupās – līdz 16
un 16+. 

Turnīrā piedalījās 17 dalībnieki,
vecuma grupā līdz 16 dalībnieki
tika dalīti divās apakšgrupās, sa-
censības bija ļoti, ļoti interesantas.
Līdz pat pēdējai servei nevarēja

zināt, kurš būs pirmajā vietā, ti -
kai pēdējā bumbiņas atlēcienā tas
izšķīrās. 

Pieaugušo izcīņā individuālās
spēlēs tika izspēlētas ar katru da-
lībnieku un pārliecinošu uzvaru
visās spēlēs ieguva Zaharas Eļja-
ševičs.

Individuālo sacensību galda
tenisā rezultāti:

Vecuma grupā līdz 16:
1. vieta – Helvijs krilovs;
2. vieta – Sandis reniņš;

3. vieta – markuss milaknis.

Vecuma grupā 16+:
1. vieta – zahars Eļjaševičs;
2. vieta – Guntis dulbergs;
3. vieta – oskars Stačs.

Paldies ikvienam par aktīvo
līdzdalību sacensību norisē.

Borisovas sporta organizators 
Artjoms Kokorevičs sadarbībā

ar Žīguru pagasta sporta
organizatori Gintu Locāni

Galda tenisa sacensības Borisovā

2015. gada 12. aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē no -
tika aiņa Šaicāna piemiņas balvas izcīņas telpu futbolā sacensības.
Sacensības organizēja Viļakas novada sporta skola sadarbībā ar
Viļakas novada domi. Sacensības tiesāja Virslīgas futbola tiesne -
sis Ervīns Veļķers. Piemiņas turnīrs notika dienā, kad mūsu no-
vadniekam ainim Šaicānam būtu apritējuši 65 gadi. 

Ainis ir dzimis tagadējā Vecumu pagasta Birznieku ciemā,
absolvējis Viļakas vidusskolu. Pēc Latvijas valsts fiziskās kultūras
institūta absolvēšanas pirmā darba vieta bija Viļakas vidusskola.
Savu dzīvi viņš ir saistījis ar sporta skolotāja un trenera darbu, kā arī
ar mūziku. Daudzas viņa komponētās dziesmas ir veltītas Viļakas
novada vietām un ļaudīm. 1994. gadā Balvu rajonā notika Lauku
spor ta spēles. Vienas no sporta spēļu priekšsacīkšu sacensībām notika
Viļakas sporta zālē. Ainis Šaicāns bija viens no tiem, kas orga niza -
toriski palīdzēja sporta zāli nodot ekspluatācijā.   

Pirms  sacensībām visi devās uz  piemiņas brīdi Mateuša  kapos, lai
noliktu ziedus un iedegtu svecītes A.Šaicāna atdusas vietā.

Sacensību atklāšanā piedalījās arī Aiņa Šaicāna sieva Irēna Šaicāne,
dēls Aivis, meitas Liene un Ieva, mazdēls Mareks, māsa Maruta Brokāne
ar ģimeni.

Sacensībās startēja: Viļakas, medņevas, Ciblas un Ludzas NSS
komandas.

Rezultāti:
1. vieta un Aiņa Šaicāna  ceļojošais piemiņas kauss – Viļakas ko -

mandai. Komandā spēlēja – Mārtiņš Ķerāns, Aigars Gruševs, Deniss
Sovetovs, Vladislavs Rastorgujevs, Kristers Kokorevičs, Vairis Lo -
gins un Deniss Urtāns.

2. vieta – Ciblas komandai.
3.vieta – Ludzas NSS komandai.
4. vieta – medņevas komandai.
Nominācijas «Labākais futbolists» tika piešķirta: Raitim Gutānam

(Ludzas NSS), Denisam Urtānam (Viļaka), Dāvim Ločmelim (Med -
ņeva), Aigaram Grahoļskim (Cibla).

Par labāko uzbrucēju tika atzīts – Mārtiņš Pavlovs (Cibla), labā -
kais aizsargs – Vairis Logins (Viļaka), labākais vārtsargs – Kristaps
Tereško (Cibla).

Sacensības atbalstīja Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona futbola lī -
ga, kā arī tās vadītājs Arnis Martusevičs, kurš bija sarūpējis balvas la-
bākajiem futbolistiem.

Ceļojošo kausu un piemiņas nominācijas «Labākais uzbrucējs»,
«Labā kais aizsargs» un «Labākais vārtsargs» sarūpēja Aiņa Šaicāna
māsa Maru ta Brokāne.

Apbalvošanas brīdī Viļakas Valsts ģimnāzijas pienākumu izpildītāja
V. Medne savā runā izteica domu, ka ar šī  pasākuma organizēšanu
tika izdarīti divi labi darbi. Pirmkārt, tika godināta cilvēka piemiņa,
kurš to ir pelnījis, būdams mūsu novadnieks, otrkārt – pavadīta sa -
turīga diena dažādām paaudzēm kopā, popularizējot veselīgu
dzīvesveidu. Ja šis pasākums saglabāsies arī turpmāk kā tradīcija, tad
tas piesaistīs arvien jaunus dalībniekus un atbalstītājus.

Sacensību iniciatore Maruta Brokāne saka lielu paldies par at -
balstu Viļakas novada domei un tās priekšsēdētājam  Sergejam Mak-
simovam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, personīgi vadītājai
Sarmītei Šaicānei, Sporta skolas kolektīvam, tā vadītājam Ēvaldam
Vancānam, Viļakas novada sporta metodiķim Ervīnam Veļķerim, Vi -
ļa kas Valsts ģimnāzijas kolektīvam un tā pienākumu izpildītājai Ve -
nerandai Mednei, Inesei Petrovskai par garšīgām pusdienām, Atim
Šimkevičam, Rolandam Kuzminam, Lienei Šaicānei. 

Vislielākais paldies ir komandām un viņu treneriem.
Informāciju sagatavoja Inese Petrova 

Viļakas BJSS direktora vietniece izglītības jomā

aiņa Šaicāna piemiņas balvas
izcīņa telpu futbolā
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LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

No 20. aprīļa līdz 22. maijam
lauksaimniekiem būs iespējams
iesniegt Vienoto iesniegumu, lai
saņemtu atbalsta maksājumus
par platībām par 2015. gadu.
Ja iepriekšējos gados beigu ter-
miņš iesniegumu pieņemšanai
bez samazinājuma sankcijām
bija 15. maijs, tad šogad, ņemot
vērā to, ka ir ļoti daudzas iz-
maiņas platību maksājumu sa-
ņemšanā, tas ir pagarināts par
vienu nedēļu līdz 22. maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti
pēc 22. maija, tiks piemērots 1%
atbalsta apjoma samazinājumu
par katru nokavēto darba dienu.
Pēdējais iesniegumu iesniegšanas
datums ar kavējuma sankcijām ir
15. jūnijs. 

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem
lauksaimniekiem, kuri vēlēsies
saņemt mazā lauksaimnieka at-
balstu, iesniegumu iesniegšanas
gala termiņš ir 9. jūnijs un līdz
šim termiņam netiks piemēroti at -
balsta samazinājumi. Pēc 9. jūnija
pieteikties mazā lauksaimnieka
atbalstam nebūs iespējams. Svarīgi
atcerēties, ka pieteikšanās mazā

lauksaimnieka atbalstam ir iespē -
jama tikai 2015. gadā.

LAD atgādina, ka tiem lauk-
saimniekiem, kuru saimniecībā
ir 10ha un vairāk aramzemes, no
2015. gada ir jāievēro zaļināšanas
prasības. Šādos gadījumos pieteik -
šanās platību maksājumiem ir jā-
veic elektroniski. Pieteikšanās
elektroniski atvieglos lauksaimnie -
kiem informācijas iesniegšanu un
nodrošinās datu precizitāti, jo sis -
tēma aprēķinās zaļināšanas prasī -
bu izpildi un brīdinās par konkrētu
nosacījumu neizpildi, tādējādi no -
vēršot kļūdas rašanās iespēju. 

Plašāka informācija par platību
maksājumu saņemšanu būs ap-
kopota izdevumā (rokasgrāmatā)
«Informatīvais materiāls platību
maksājumu saņemšanai 2015. ga -
dā», kas gan drukātā formātā, gan
elektroniski būs pieejams LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv un
Klientu apkalpošanas centros no
šā gada 20.aprīļa.

Ņemot vērā jaunās prasības
platību maksājumu saņemšanai,
lauksaimnieku interese par lauku
bloku precizēšanu ir liela, tāpēc

tiek pagarināts arī lauku bloku
precizēšanas gala termiņš – termiņš
precizēšanas pieteikumu iesnieg-
šanai ir 2015. gada ir 1. maijs. Lau -
ku atbalsta dienests (LAD) aicina
lauksaimniekus jau savlaicīgi
veikt bloku precizēšanu, lai būtu
iespējams savlaicīgi izskatīt, vai
iesniegtā informācija ir pareiza.

LAD jau informēja, ka LAD
lauku bloku kartē ir publicēti aina -
vu elementi (koki, krūmu grupas
un dīķi). Lauksaimnieki tiek aici -
nāti pārskatīt šos LAD iezīmētos
elementus un iesniegt precizēju -
mus, ja tādi ir nepieciešami. Ir
iespējams pievienot arī jaunus
ainavu elementus. Lai precizētu
vai iezīmētu jaunus ainavu ele-
mentus, ir jāiesniedz bloku preci -
zēšanas pieteikums LAD E-Pie-
teikšanās sistēmā (EPS). 

Plašāku informāciju lauksaim-
nieki var saņemt, zvanot uz LAD
informatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:kristine.ilgaza@lad.gov.lv

No nākamā gada līdz 2019.
gada rudenim visā Latvijā tiks
veikta aizsargājamo dzīvotņu
kartēšana – eksperti dosies dabā
un inventarizēs mežus, purvus,
atsegumus, ūdeņus un zālājus.
Lai obligāti apmeklējamās pla-
tībās iekļautu zālājus, kuru at-
bilstība bioloģiski vērtīga zālāja
(BVz) statusam līdz šim nekad
nav pārbaudīta, dabas aizsar-
dzības pārvalde aicina zemju
īpašniekus līdz š. g. 15. maijam
pieteikt šādas teritorijas pār-
baudei. 

Zālāju īpašnieki tiek aicināti
pieteikt kartēšanai tikai tādus zā-
lājus, kas pēc īpašnieka domām
atbilst vismaz vienai no turpmāk
uzskaitītajām pazīmēm:

• zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava
vai ganība un nav uzarts vismaz 30 –
40 gadus, ticis pļauts ar siena novāk-
šanu un/vai ganīts, nav katru gadu
lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu,
kas lielāka par 50 kg/ha;

• zālāja zelmeni veido liels skaits
dažādu savvaļas ziedaugu sugu un

tajā nedominē viena vai vairākas no
uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata,
dziedniecības pienene, pļavas timotiņš,
parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras
gār sa, meža suņburkšķis, daudzga -
dīgā airene;

• visā zālāja platībā bieži sasto-
pamas vismaz piecas dabisko zālāju
indikatorsugas. Pazīstamā kās no tām
ir gaiļbiksīte, dzirkste līte jeb savvaļas
neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņ-
smilga, Eiropas saulpurene, ziepenīte,
spradzene, vidējā ceļteka u. c.

Pārbaudes netiks veiktas zā-
lājos, kas bija pieteikti BVZ no-
teikšanai 2013. gadā, bet netika
atzīti par bioloģiski vērtīgiem. 

Kartēšanai Latvija būs sadalīta
12,5 x 12,5 km lielos kvadrātos.
Katrā no tiem eksperts obligāti
apmeklēs tos zālājus, kas ir no -
teikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji
līdz 2013. gadam (2013. un 2014.
gadā pārbaudītie zālāji netiks ap-
meklēti). Pārējās zālāju platības
eksperts apmeklēs izlases veidā,
ņemot vērā zālāja novietojumu
reljefā un ja pēc dažādu kartog-
rāfisko materiālu analīzes pastāvēs

liela varbūtība, ka zālājs varētu
būt bioloģiski vērtīgs. 

Apsekošanas rezultāti tiks ap-
kopoti un paziņoti pakāpeniski
atbilstoši paveiktajiem darbiem
2016., 2017. un 2018. gadā. Infor -
māciju par lauku bloku kartēs ie-
zīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem
zālājiem varēs iegūt Lauku atbalsta
ienesta (LAD) reģionālajās pār-
valdēs un dabas datu pārvaldības
sistēmā «Ozols».

Papildus informācija infor-
mācija, pieteikuma anketa un pa-
raugs pievienojamai kartei atrodami
Dabas aizsardzības pārvaldes in-
terneta vietnē www.daba.gov.lv-
> Aktualitātes-> BVZ pārbaude.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Sabiedrisko attiecību un vides
izglītības nodaļas vadītāja
Inese Pabērza. Mob. tel.:26418755
Papildus informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas aizsardzības 
departamenta vadītāja
Gita Strode. Mob. tel.:29455010

l Futbola aktivitātes novadā

Mūsu mazie novada futbo-
listi saņēma dāvanu no Zie-
meļ-Austrumu Futbola Līgas
(turpmāk ZA FL) reģiona jauno
futbola formu. Tas bija ZA FL
reģiona ieguldījums futbola
attīstībā Viļakas novadā. 

Telpu futbola sezonas no-
slēguma labākie futbolisti saņē -
ma kau sus un tie bija Ernests
Bukšs, markuss milaknis un
artjoms Šaicāns.

Viļakā atgriežas lielais fut-
bols 11:11. Lai šo projektu va-

rētu realizēt Viļakas komanda apvienojas ar Lubānas komandu, kas
ļaus samazināt izmaksas dalības maksai un kļūt par pilnvērtīgo
komandu spēlētāju ziņā. Komandas nosaukums būs Viļaka/Lubāna.
Pirmās spēles gaidāmas jūnija sākumā.

Ar pašu spēkiem un Viļakas novada domes atbalstu drīz notiks
lau kuma labiekārtošana, vārtu metināšana, soliņu izgatavošana, tel -
pas rekonstrukcija.

A. Kokorevičs

Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – 
zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai

Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

Saldie ķirši Latgalei
Sākot attīstīties komercaugļ -

kopībai Latvijā, saldo ķiršu dār -
zi tika stādīti arī Latgalē. Nu jau
vairākās Latgales saimniecībās
ir izaudzēti kupli, veselīgi saldo
ķiršu koki, tiek iegūtas labas
saldo ķiršu ražas. Saldo ķiršu
dārzi ir piemēroti arī tūristu
«pievilināšanai». 

Nepieciešamie nosacījumi kār-
tīga ķiršu dārza izaudzēšanai ir –
piemērotas vietas atrašana dārzam,
ziemcietīgu šķirņu izvēle, kopšana
un vainaga veidošana.   

Dārza vietas un augsnes izvēlei
ir liela nozīme. Nogāzes lejasdaļas,
ieplakas, smagas mālainas vai pār-
mērīgi mitras augsnes – tie ir gal-
venie iemesli, kāpēc saldie ķir ši
slikti aug vai nelabvēlīgās ziemās
izsalst, it īpaši, ja ķirši acoti uz
potcelma P.mahaleb, kas nepacieš
smagas, mitras, gaisu necaurlaidī -
gas augsnes. 

Dārziem dienvidrietumu pie-
kalnēs rodas saldajiem ķiršiem
raksturīgie, tā sauktie saules ap-

degumi, kad ziemas beigās krasu
diennakts temperatūru svārstību
rezultātā stumbra miza pārplīst
un parādās plaisas. Šeit stumbrus
vajag kaļķot vai citādi pasargāt
(ar speciālām «jostām», noēnoju-
mu) no šiem bojājumiem.

Saldajiem ķiršiem labi piemē -
rotas ir gaisa caurlaidīgas, ielabotas
augsnes līdzenās vietās, lēzenāku
nogāžu augšdaļās un nogāžu vi-
dusdaļās. Audzētāju pieredze lie-
cina, ka Latgalē labi aug un ražo
LVAI šķirne ‘Aija’. No Krievijas
šķirnēm plašāk audzētās ir ‘Iputj’
un ‘Brjanskaja Rozovaja’, no
Igaunijas šķir nēm – ‘Meelika’. 

‘Iputj’ – augļi lieli, saldi,
tumši sarkani, blīvi, lietainā laikā
plaisā. Agrs ienākšanās laiks.

‘aija’ – augļi gaišsarkani, ēnas
pusē var būt dzelteni, sulīgi, iz -
teikti saldi, maz plaisā. Vidēji
agrs ienākšanās laiks.

‘meelika’ – augļi tumši sarkani,
maz plaisā, vidēji agrs ienākšanās
laiks.

‘Brjanskaja rozovaja’ –
augļi gaišsarkani, ēnas pusē dzel-

teni, blīvi, maz plaisā, vidēji vēls
ienākšanās laiks.

Arī vairākām citām Igaunijas
un Krievijas šķirnēm ir novērota
laba ziemcietība, bet tās mazāk
pārbaudītas tieši Latgalē. 

Perspektīvākās šķirnes no
Igaunijas: ‘arthur’ (tumši sarkani
augļi, vidēji agrs ienākšanās laiks)
un ‘Tiki’ (tumši sarkani augļi,
agrs ienākšanās laiks). 

Perspektīvākās šķirnes no
Krievijas: ‘radica’ (tumši sarkani
augļi, agrs ienākšanās laiks), Brjan-
skas 3-36 (tumši sarkani, blīvi
augļi, vidēji agrs ienākšanās laiks),
‘Tjutčevka’ (tumši sarkani, blīvi
augļi, vidēji vēls ienākšanās laiks).

Dārzā saldie ķirši jāstāda pa-
vasarī.

Šogad labs saldo ķiršu šķirņu
piedāvājums un labi pārziemojuši
stādi joprojām lielā daudzumā ir
Latvijas Valsts Augļkopības institūta
stādaudzētavā  Dobelē Graudu
ielā 1  telefons  29126471. 

Informāciju sagatavoja
LVAI Dr.agr. Silvija Ruisa,

Dr.agr. Daina Feldmane

Saspringta skolēnu pavasara brīvdienu nedēļa izvērtās Žīgu -
ru pamatskolas meitenēm, kas četras dienas aizvadīja volejbola
sacensību finālos. divas dienas Gulbenes sporta hallē tika dalītas
vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā meitenēm jaunākajā
grupā. Neskatoties uz pretinieču augumu pārsvaru, gala rezultātā
tika iegūta cienījamā 9.vieta turnīra tabulas vidusdaļā. Priecēja
uz vara pār Cēsu komandu, kurai šogad tika zaudēts.

Jau nākošajā rītā meitenes devās uz Rīgu, lai startētu masveidīgākā
jaunatnes volejbola turnīra – «Lāses kausa» finālā. Rīgā pulcējās 123
komandas no vairāk kā 600, kas uzsāka sacensības pirmajā kārtā.
Bal vu rajona pārstāvjiem visās četrās vecuma grupās «paveicās», jo
apakš grupās bija ielozētas nākošo uzvarētāju komandas. Rekavas
puiši gan uzvarēja paši, bet izloze viņiem divas reizes lika spēlēt ar
Skrundas komandu- nākošo sudraba komandu. Meitenes, cīnoties ar
nogurumu un dažādiem kārdinājumiem: konkursi,koncerti,iepirkšanās,
gala rezultātā finišēja 16. vietā no 30 finālistēm, kas ir patīkams kā -
pums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Svētdien savukārt noslēdzās Gulbenes novada dāmu čempionāts
volejbolā II līgā. 9 komandas divos apļos cīnījās jau no pērnā gada
novembra, bet galīgais vietu sadalījums izšķīrās tikai pēdējās spēles
papildsetā. 

Uzvarēja Gulbenes sporta skolas komanda un saņēma sudraba
medaļas, bet Žīguru komandas spēlētājām pienācās kauss un bronzas
medaļas par trešo vietu. Stabilākā spēlētāja balvu saņēma  Ieva
Klimoviča. Kopā ar viņu spēlēja Ieva Jurjāne, Ērika Zaharova, Ērika
Ivanova, Elvīra Nāgele, Airita Agejeva, Līga Sergejeva, Linda
Makarova un komandas kapteine Elza Elksnīte.

Komandas treneris Igors Šnepers

Trīs fināli četrās dienās
SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

rekavas vidusskolas svarbumbu cēlāji
uzrāda labus rezultātus sacensībās

4. aprīlī Gulbenē norisinājās trešais kausa posms svarbumbu
celšanā. No rekavas vidusskolas piedalījās Emīls koniševs, Ed -
gars Prancāns un Elvijs koniševs. 

Puiši pirmo reiz visi trīs ieguva pirmās vietas. Edgars Prancāns
svara kategorijā līdz 73 kg starp jauniešiem ieguva pirmo vietu un
starp junioriem otro vietu, Emīls Koniševs svara kategorijā līdz 78 kg
starp jauniešiem ieguva pirmo vietu, Elvijs Koniševs svara kategorijā
līdz 85 kg starp junioriem ieguva pirmo vietu un starp vīriešiem otro
vietu. 

Komandu stafetēs starp jauniešiem un junioriem Edgars, Emīls
un Elvijs ieguva otro vietu un komandu kopvērtējumā tika iegūta
otrā vieta.

Skolotājs un treneris Jānis Dokāns vīriešu grupā svara kategorijā
līdz 73 kg ieguva pirmo vietu.

Jānis Dokāns
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(turpmāk – VuGd) Latgales reģiona brigādes
Balvu daļa atgādina, ka zemes īpašniekiem jā sa -
kopj piederošā zemes teritorija, lai samazinātu
kūlas ugunsgrēku skaitu. 

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem, kuri, atsākušies
iestājoties siltākam laikam, VUGD kontrolē, vai tiek
ievērotas Ministru Kabineta 2004. gada 17. februāra
noteikumu Nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumu» pra -
sības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uz sākta ad -
ministra tīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksu.

Ugunsdrošības noteikumu 3.punktā noteikts, ka
ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var novest pie uguns -
grēka. 

Savukārt 20. punkts nosaka, ka objekta
teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkri-
tumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no
sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 

Paredzētie sodi: 
• Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu

kodeksu  (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturtajai
daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz sep-
tiņsimt euro;

• Atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos,
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četr -
desmit līdz septiņsimt euro,bet juridiskām perso -

nām – no septiņsimt līdz divi tūkstoši deviņsimt
euro;

• Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17.
februāra noteikumu Nr.82 «Ugunsdrošības notei -
kumi» 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem)
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs
prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta
pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit
euro, bet juridiskai personai-divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt euro.

Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību admi-
nistratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa
51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā pa-
redzēto administratīvo pārkāpumu lietas. 

Par notikušiem kūlas ugunsgrēkiem VUGD in-
formē Lauku atbalsta dienestu, nosūtot ugunsgrēka
aktus ar pievienotām shēmām ar kūlas ugunsgrēka
koordinātēm. Šo zemju īpašniekiem par lauku ne-
sakopšanu un kūlas degšanu tiks samazinātas sub -
sīdijas izmaksās. 

VUGD norāda, ka kūlas dedzināšana ir aiz -
liegta un tā apdraud ne tikai cilvēku īpašumu,
veselību un dzīvību, bet arī nodara būtisku kai-
tējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai.
Kūlas dedzināšana nav veids kā sakopt savas neap-
saimniekotās un nesakoptās teritorijas, tāpēc VUGD
aicina neizvēlēties kūlas dedzināšanu kā teritoriju
sakopšanas veidu, jo par to tiks piemērots adminis-
tratīvais sods.

ugunsdrošības pasākumi pavasarī

Lētāka, ātrāka saziņa ar valsti jeb kurā sev
izdevīgā laikā un vietā, ir daži no iemesliem,
kādēļ vērts apgūt e-pakalpojumus un turpmāk
sazināties ar valsti internetā. atliek vien spert
pirmo soli un pamēģināt kaut vienu no vairāk
nekā 200 pieejamajiem e-pakalpojumiem. Tur -
klāt atceries, neskaidrību gadījumā vienmēr
var pajautāt padomu pakalpojuma sniedzē-
jam!

«Priekšdarbi gan prasīja laiku, un dēls palīdzēja
datoru sagatavot. Tomēr to nepieciešams veikt ti -
kai vienu reizi un pēc tam laiku un naudu var
krietni ietaupīt. Piemēram, lai no Alsungas
aizbrauktu uz Rīgu parakstīt līgumu un atpakaļ,
ceļā pavadītu kādas sešas stundas. Tagad parakstu
līgumu mājās un nosūtu pa e-pastu! E-pakalpojumi
un e-paraksts noder gan privāto, gan darba lietu
kārtošanai,» skaidro Suitu sieva Aleta Lipsne,
viena no e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņas
«Valsts ir internetā» vēstnesēm.

1. Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu,
ko lieto mājās, darbā, bibliotēkā vai citviet.

2. E-pakalpojumus vari saņemt:
r portālā www.latvija.lv (sadaļā «E-pakalpojumi»

un «Izvēlies e-pakalpojumus»),
r iestāžu mājaslapās (sadaļā «Pakalpojumi»

vai «E-pakalpojumi»).

3. Daudzi e-pakalpojumi un datu bāzes ir pie -
ejami bez re ģistrā cijas. Savukārt vairākumam e-
pakalpojumu nepieciešams apliecināt savu identitāti,
ko var paveikt trīs veidos: 

r ar internetbankas paroli un kodu karti vai
kalkulatoru,

r eID karti – e-pakalpojumus vari izmantot ar
šo personu aplie cinošo dokumentu, ja tajā ir akti -
vizēts e-paraksts,

r e-paraksta viedkarti – risinājums juridiskām
personām, ko arī var izmantot, lai autentificētos.

4. E-pakalpojums ir arī jebkuru dokumentu vai
iesniegumu elektroniska parakstīšana ar drošu e-
parakstu, un tam ir tāds pats juri diskais spēks kā
papīra formātā parakstītam. Atliek vien parakstīt
un nosūtīt pa e-pastu!

5. Datora sagatavošana darbam ar eID var šķist
laikietilpīga, bet turpmāk saziņa ar valsti būs
krietni ātrāka un ērtāka. Nepieciešamais: 

r eID ar aktivizētu e-parakstu – ietver divas ie-
spējas – gan autentifikāciju, lai izmantotu e-pakal-
pojumus, gan 120 bezmaksas e-parakstus. eID
kar ti var iegūt un e-parakstu aktivizēt Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē,

r kartes lasītājs – neliela ierīce pievienošanai
pie datora, ko var iegādāties elektropreču veikalos.
Ir datori, kuros šāds lasītājs jau ir iebūvēts,

r datora sagatavošana darbam – atliek apmeklēt
eparaksts.lv un instalēt bezmaksas programmatūru,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar e-pa -
raksta klientu atbalsta dienestu (t. 67018989, 
e-pasts: eparaksts@eparaksts.lv).

6. Tagad vari sazināties ar valsti internetā un
turpmāk atliek vien atcerēties:

r pirms apmeklē iestādi klātienē, pārbaudi, vai
pakalpojums ir pieejams elektroniski,

r tas ir arī droši, ja ievēro personīgo piesardzī-
bu,

r šaubu vai neskaidrību gadījumā nebaidies
jautāt padomu pakalpojuma sniedzējam.

Noderīgi kontakti:
Jautājumiem par eId jeb elektroniskās

iden tifikācijas kartes pieteikšanu un aktivizā -
ciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
T. 8300, www.pmlp.gov.lv

Jautājumiem par e-paraksta lietošanu un
datora sagatavošanu darbam

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
T. 67018989, e-pasts: eparaksts@eparaksts.lv
www.eparaksts.lv – svarīgākā informācija, fo -

rums un program matūra lejupielādei
________________________________________
E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu

«Valsts ir internetā» īsteno Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija ar mērķi informēt
par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakal-
pojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pa-
kalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti. 

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu
tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/
11/19 «Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības
fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas no-
drošināšanai» finansējumu. 

Papildu informācijai:
Elīna Kalniņa
Kampaņas «Valsts ir internetā» koordinatore
T. 22018527, 
e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv 

Kā sākt lietot e-pakalpojumus? Atgādinājums senioriem
Latvijas Sarkanā Krusta Viļakas nodaļas biedri at-

gādina, ka pensionāriem, kuri saņēma Jaungada dāva -
nu karti 10,- eiro vērtībā, karte jāatprečo Viļakā, Ab -
renes ielā 7, veikalā «Pietalava» līdz šī gada 30. aprīlim.

Informāciju sagatavoja: LSK Viļakas nodaļas vadītāja
Līna Barovska (+371 26345617)

23. aprīlī no plkst. 8.00 Viļakā, Tautas ielā
notiks PaVasara gadaTirgus.

Laipni aicināti pārdot un pirkt gribētāji!

Vairākām iedzīvotāju kategorijām Gada ienākumu
deklarācija obligāti jāiesniedz līdz 1. jūnijam
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VId) atgādina, ka vairā -

kām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2014.
gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz līdz 2015. gada 1. jū -
nijam ieskaitot. Lai deklarācijas aizpildīšana bū tu ērtāka, ātrāka
un vienkāršāka, VId aicina to darīt elektroniski, izmantojot VId
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EdS).

Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem
obligāti līdz 2015.gada 1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri:

• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uz ņēmuma
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.), 

• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), ku ras
bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), 

• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2014. gadā
pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas), 

• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (pie mēram,
ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu
pārdošanas, ienākumi no īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas), un no
kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 

• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem iz maksas
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID vērš uzmanību, ka jau otro gadu fiziskajām personām – sa-
imnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk.
zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija ir obligāti
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (turpmāk – EDS). 

Atgādinām, ka, lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī
līgums ar VID, bet ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot
savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS «Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra» izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko

darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai
saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pa-
kalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam
u.c.), deklarāciju par 2014.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem
(čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz pat 2018. gada 16. jūnijam.
2015.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada ienā -
kumu deklarācija». Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām ie-
dzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, izvēloties tēmu «Nodokļi», konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski
VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID». 

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 



Viïakas no vadâ

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. reģ .apl.Nr. 90009115618, 
Ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. at bil dī gā par iz de vu mu Te rē zi ja Ba bā ne e-pasts do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024. 

Ie spiests: SI a «Lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Izstrādājot zinātniski pētnie -
ciskos darbus, skolēni apgūst zi -
nātnisko darbu veikšanas un no -
formēšanas principus, veido pras-
mes darbā ar zinātnisko lite ra -
tūru, periodiku, apgūst prasmi
uzstāties audi torijas priekšā, aiz -
stāvēt savu vie dokli. 

Skolēnu zinātniski  pētniecis -
ko darbu konferencē «Jaunais
pētnieks» 2.-6. klašu grupā pie-
dalījās ne tikai mūsu novada
izglī tojamie, bet arī Balvu novada
Stacijas un Briežuciema pamat -
skolu audzēkņi.

No Viļakas novada izglītības
iestādēm 2.-6.klašu konferencē
«Jaunais pētnieks» piedalījās re-
kavas vidusskolas 2. klases sko-
lēni – Santa Berķe (darba vadītāja
Ma ruta Bukša), Sabīne Maksimo -
va (darba vadītāja Maruta Bukša)
un Markuss Maksimovs (darba
vadītāja Maruta Bukša), Viļakas

pamatskolas 5. klases skolēni –
Katrīna Ostrovska (darba vadītāja
Inese Rēvalde), Keita Emīlija
Orlovska (darba vadītājas Inese
Rēvalde, Ņina Romanova), Egija
Kokoreviča (darba vadītāja Inese
Rēvalde) un rekavas vidusskolas
6.klases skolēns – Jurģis Milaknis
(darba vadītāja Santa Bondare).

Šogad jaunie pētnieki bija pē-
tījuši  zie du daudzveidību (Signija
Voiciša – Stacijas pamatskola), kā
pareizi šķirot atkritumus (Katrīna
Ostovska – Viļakas pamatskola),
rotaļlietas, cik tās ir drošas (Keita
Emīlija Orlovska – Viļakas pa-
matskola), nagu la ka un kā to iz-
manto skolā (Egija Kokoreviča –
Viļakas pamatskola), trušus (Santa
Berķe – Stacijas pamatskola), fo-
tokameras manā dzimtā (Zanda
Arnicāne – Stacijas pamatskola),
piens, tā ceļš līdz mūsu gal dam

(Artūrs Supe – Stacijas pamatsko -
la), ievērojamas vietas Šķilbēnu
pagastā (Jurģis Milaknis – Rekavas
vidusskola), Pēteris Boldāns –
dzejnieks (Aleta Boldāne – Brie -
žuciema pamatskola), Pu žuļu ģi-
mene (Daniela Apšeniece – Brie-
žuciema pamatskola), ko es zinu
par čipsiem (Zane Keiša – Sta -
cijas pamatskola), mūs dienu de -
jas – mans hobijs (Rēzija Koma-
rovska – Stacijas pamatskola), ma -
na jūrascūciņa (Markuss Mak si -
movs – Rekavas vidusskola), mans
vec tēvs – Ojārs Lācis (Sabīne Mak-
simova – Rekavas vidusskola). 

Pēc darbu prezentācijas visi
kopā devā mies uz kultūrvēsturisko
lauku sētu «Vēršu kalns», kur mūs
mīļi un sirsnīgi sagai dīja Aldis
Pušpurs un Linda Biseniece –
Mieri ņa ar silti ceptu maizi un
īpaši gardu zupu. 

Paldies skolotājiem, darba va-
dītājiem, žūrijai, Aldim, Lindai,
šo ferītim,  vecākiem, kas palīdzēja,
iedrošināja un atbalstīja jau nos
pētniekus Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldes rīkotajā konfe-
rencē.

Informāciju sagatavoja
interešu izglītības metodiķe

Inese Circene

Kultūras pasākumi novadā
1. maijā plkst. 11.00 Upītes Tau -

tas namā Viļakas novada CĀLIS.
1. maijā plkst. 18.00 Borisovas Tau -

 tas namā Humora šovs.
4. maijā plkst. 11.00 Orientēšanās

sacensības veltītas Latvijas Republikas
atjaunošanas deklarācijas gadadienai
pa Upītes ciemu un tā apkārtni, pulcē -
šanās no 10.45 pie Upītes Tautas nama

8. maijā plkst.16.00 Žīguru kultū -
ras nama Lielā zāle  Žīguru pamatsko -
las, Žīguru pirmsskolas izglītības iestā -
des «Lācītis» un kultūras nama pašdar b -
nieku koncerts veltīts Māmiņu dienai.

8. maijā plkst. 19.00 Borisovas Tautas
namā Mātes dienai veltīts koncerts.

10. maijā plkst. 17.00 Kupravas

pagasta zālē Mātes dienas koncerts.
9. maijā Rekovā  Pavasara Tirgus

diena pie Kultūras centra «Rekova». 
17. maijā kultūras centrā «Rekova»

Ģimenes diena – sportiskas aktivitātes
visiem vecumiem.

23.maijā plkst. 9.00 laukumā pie
Žīguru kultūras nama Vasarassvētku
gadatirgus.

24. maijā plkst. 17.00 pie Kupravas
pagasta pārvaldes Vasarassvētku ieska -
ņu koncerts.

29. maijā plkst. 15.00 Kultūrvēs-
turiskā lauku sētā «Vēršukalns», Su -
sāju pagastā pensionāru vakars. Dalī -
bas maksa EUR 5. Pieteikšanās Susāju
pagasta pārvaldē vai pa telefonu
64507184 līdz 22. maijam.

Starpnovadu  2–6. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konference «Jaunais pētnieks» Viļakā

17. aprīlī Viļakas kultūras
namu piepildīja jauniešu smiekli
un pozitīvas emocijas, jo notika
Viļakas novada jauniešu nefor-
mālās izglītības konference «Nāc
un piedalies 2015!». 

Konference pulcēja novada
jauniešus jau piekto gadu un tajā
piedalījās gan tuvāki, gan tālāki
viesi. Konferences mērķis bija
jauniešu pašizaugsmes un nefor-
mālās izglītības veicināšana –
mācoties darot – mācoties vienam
no otra, jauniešu sadarbība ar no-
vada domes deputātiem, skolotā-
jiem, Valsts Robežsardzes pār-
stāvjiem neformālā vidē, kā arī

Viļakas novada jauniešu savstar-
pējas sadarbības veicināšana.

Pasākuma pirmajā daļā nori-
sinājās erudīcijas spēle «Veiksme.
Intuīcija. Prāts.», kurā piedalījās
Viļakas novada domes deputāti –
Anita Kokoreviča, Jeļena Suhiha
un Alberts Draviņš, Valsts Robež -
sardzes pārstāvji – Marina Upīte,
Sigita Kokoreviča un Jānis Alek-
sāns, skolotāji – Ineta Lindenber -
ga, Ligita Spridzāne un Jānis Lai -
cāns, savukārt jauniešus pārstāvē -
ja Viļakas novada Jauniešu domes
prezidents Nauris Konovalovs,
kā arī Kristers Kokorevičs un
Ketija Duļbinska. Lai spēle būtu

interesantāka, tika aicināti arī trīs
brīvprātīgie no zāles, veiksmi iz-
mēģināt pieteicās Markuss Milaknis
un Ritvars Dvinskis, kā arī Ādažu
jauniete Kristiāna Bukovska.

Komandas veica dažādus uz-
devumus, kuros bija patiešām ne -
pieciešama gan veiksme, gan in-
tuīcija, gan prāts. Vispirms dalīb-
nieki tika sadalīti komandās, ku -
ras sevi nodēvēja: «Veiksminieki»,
«Spečuki» un «Rasols». Pirmais
uzdevums bija salikt alfabētu no
otra gala, tam sekoja jau nedaudz
sarežģītāks uzdevums – vārdu
skaidrošana, kurā savu iztēli pa-
rādīja viens komandas dalībnieks,

raksturojot vārdus pārējiem. Treša -
jā uzdevumā svarīgu lomu spēlēja
katrs komandas dalībnieks – viens
komandas biedrs lasīja tekstu ot -
ram, savukārt pārējie komandas
dalībnieki bija uzlikuši austiņas
un to nedzirdēja, teksts bija jā-
pārstāsta vairākas reizes un pēdējā
dalībnieka stāstījums bija vissva-
rīgākais, jo, minot konkrētus fak -
tus, tika pelnīti punkti. Valsts Ro -
bežsardzes pārstāvji savu pieredzi
un prātu pārbaudīja uzdevumā,
kurā komandai bija uz laiku jā -
izjauc un jāsaliek AK–4 zviedru
mācību triecienšautene, ko vis -
pirms nodemonstrēja ložu šau -
šanas pulciņa jaunietis Artis Jev-
dokimovs.  Spēles laikā tika pār-
baudītas dalībnieku zināšanas par
Viļakas novadu. Noslēgumā  katra
komanda izvirzīja vienu pārstāvi,
kurš izlozēja dziesmu, dziesma
skanēja tikai viņam dzirdot un tā
bija jādungo bez vārdiem tā, lai
komandas biedri to varētu atminēt. 

Komandas azartiski un veik-
smīgi tika galā ar dotajiem uzde-
vumiem. Vislabāk veicās koman -
dai «Rasols», atstājot komandu
«Spečuki» otrajā vietā un komandu
«Veiksminieki» trešajā vietā.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši
devās uz dažādām darba grupām,
kurās guva jaunu pieredzi un zi-
nāšanas. Vijoles meistarklasi
vadīja profesionāla vijolniece no
Rīgas – Ilze Gagaine, kura topošos
vijolniekus aizrāva vijoļspēlē.
Tuvcīņu vadīja Sandis Čubars no

Balviem, kurš parādīja dažā dus
trikus, kā reaģēt šķietami sarežģī -
tās situācijās. «Mind Map» no-
darbību vadīja Eiropas brīvprātī -
gais jaunietis Maksims Smirnovs
no Baltkrievijas, kurš jauniešus
iepazīstināja ar savu brīvprātīgo
darbu, kā arī pastāstīja, kā efektīvi
iegaumēt un strukturēt informā -
ciju. Ligita Spridzāne vadīja drau-
dzības rokassprādžu gatavoša  nas
nodarbību, savukārt jaunieši paši
vadīja Dīdžeju mākslas nodarbī -
bu Marijas Bratuškinas vadībā
un Dejotprieku Lauras Orlovskas,
Ketijas Duļbinskas un Elīnas
Sprukules  vadībā.

Noslēguma daļā darba grupas
prezentēja savu veikumu un jau-
niegūtās prasmes, demonstrējot in -
teresantus priekšnesumus.

Paldies visiem, kuri piedalījās
pasākuma realizēšanā un darba
grupu vadīšanā!

Paldies Viļakas kultūras nama
kolektīvam par uzņemšanu!

Paldies Valsts Robežsardzes,
skolu, novada domes deputātu  pār -
stāvjiem par dalību spēlē un iz-
brīvēto laiku!

Paldies Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas direk-
toram Ēvaldam Vancānam par
atbalstu!

Informāciju sagatavoja Viļakas
novada jaunatnes lietu speciāliste 

Madara Jeromāne
Foto: Karīna Duļbinska, 

Rinalds Martiņenko

Katrīna Ostovska – Viļakas pamatskola

Nāc un piedalies 2015!


