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Svinīgā ceremonijā Gaismas
pils Ziedoņa zālē balvas pa-
sniegtas konkursu «Gada bib-
liotekārs 2016» un «Pagasta
bibliotekārs – gaismas nesējs»
uzvarētājiem.

Latvijas Bibliotekāru biedrība
un Latvijas Nacionālās bibliotē -
kas Atbalsta biedrība (LNB At -
balsta biedrība) apbalvoja sešus
bibliotekārus par viņu veikumu,
sasniegumiem, pašaizliedzīgu dar -
bu un devumu vietējai sabiedrībai.
Klātesošos uzrunāja LR kultūras
ministre Dace Melbārde.

«Gada bibliotekārs 2016» iz-
raudzīti divi uzvarētāji. Par izcilu
sniegumu mūžizglītības pasāku -
mu īstenošanā balvu saņēma Laim -
dota Ozoliņa no Bauskas Centrā -
lās bibliotēkas. Bibliotēku interešu
pārstāvniecībā balva piešķirta In -
gai Brūverei, Kuldīgas Galvenās
bibliotēkas Bērnu literatur̄as centra
vadītājai.

Konkursā «Pagasta bibliote -
kārs – gaismas nesējs» apbalvoti
četri bibliotekāri – no Kurzemes,
Latgales, Vidzemes, Zemgales. Bal -
vas pasniedza LNB Atbalsta bied-
rības pārstāvji: Karina Pētersone,
Georgs Turlajs, Irīna Pīgozne, Jā -
nis Dripe. Šis ir konkursa jubilejas
gads – «Gaismas nesēja» tituls tiek
piešķirts 10. reizi. Desmit gadu lai -
kā par «Gaismas nesējiem» izrau -
dzīti 47 bibliotekāri – izcili, mēr-
ķtiecīgi, radoši un aktīvi mazo
gaismas piļu darbinieki, kas iz -
ceļas ar īpašu attieksmi pret savu
darbu, atsaucību pret lasītājiem un
rūpēm par vietu, kur viņi dzīvo
un strādā. Konkurss «Pagasta bib -
liotekārs – gaismas nesējs» novērtē
bibliotekāru ieguldījumu un ie-
dvesmo Latvijas sabiedrību.

Galveno balvu dāvina ABLV
Charitable Foundation, dodot ie-
spēju «Gaismas nesējiem» ceļot
uz Zviedriju, iepazīt Stokholmas
bibliotēkas, gūt jaunu pieredzi,
iedvesmu un idejas. ABLV Cha-
ritable Foundation pasniedza arī
Amsterdamā dzīvojošas latviešu
dizaineres Māras Skujenieces
radīto porcelāna vāzi. Laureātu
nokļūšanu Zviedrijā nodrošinās
Tallink Latvia, naktsmājas gādās
Zviedrijas latviešu apvienība.

Par «Gaismas nesēju» svētku
sajūtu viņu īpašajā dienā rūpējās
veikalu tīkls RIMI un Pure Cho-
colate. Balvas sarūpēja arī Jāņa
Rozes apgāds un izdevniecība
Rīgas Viļņi.

Apbalvojumu «Pagasta bib-
liotekārs – gaismas nesējs» Vid-
zemē saņēma Ropažu novada
bibliotēkas vadītāja Dace Smukša.
Pieteikuma vēstulē rakstīts, ka
Dace ir sava novada patriote. 12
gadu laikā iemantojusi kolēģu un
lasītāju cieņu un mīlestību. Viņai
piemīt neapturama darboties spēja,
intelekts, radošums, harizma. Ko-
lēģes atzīst, ka lepojas ar Daci.
Viņa esot aktīva, radoša un pa-
šaizliedzīga, palīdz augt un attīs-
tīties. Ropažu bibliotēka kļuvusi
par novada smadzenēm un cilvēku
garīgās sakārtošanās laboratoriju.
Dace pati uzsver, ka bez apmek-
lētājiem un lasītājiem bibliotēka
nebūtu nekas, tikai vieta, kur gla-
bājas grāmatas.

«Gaismas nesējas» tituls Kur-
zemē aizceļoja pie Mairitas Vī -
tolas, Pāvilostas novada Pāvilos -
tas bibliotēkas vadītājas. Pieteiku -
mā «Gaismas nesēju» konkursam
teikts, ka Mairita ir radoša, daudz-

pusīga un izcila bibliotekāre. Vi -
ņai piemīt talants iesaistīt biblio-
tēkas pasākumos un aktivitātēs
dažādu paaudžu lasītājus. Darbs
ar bērniem ir Mairitas sirdslieta.
Bibliotēkā ir izveidota mūsdienī -
ga rotaļu un atpūtas istaba pirms -
skolas vecuma un jaunāko klašu
bērniem. Ja bibliotekārei būtu jā-
piešķir kāds īpašs tituls par darbu
ar bērniem un jauniešiem, tad
Mairita būtu nopelnījusi Lielā
Meistara titulu.

Par «Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs» laureātu Latgalē
izraudzīta Anastasija Plačinda
no Viļakas novada Žīguru bib-
liotēkas. Anastasija ir jauna, ener -
ģiska un aizrautīga Rīgas meitene,
kuru nu jau gandrīz 10 gadus žī-
gurieši sauc par savējo. Anastasija
ir neatlaidīga, mērķtiecīga un ļoti
aktīva. Pagasta iedzīvotāji bib-
liotēkā var atrast ne tikai vajadzīgo
informāciju, bet arī izrunāt savu
sāpi un dalīties priekā. Žīguru
bibliotēku var droši saukt par
«Ģimenes bibliotēku». Anastasija
uzskata, ka ir ļoti svarīgi, ja pa -
gastā ir vieta, kur cilvēki var at -
nākt un saņemt laipnību, smaidu,
sirsnību un padomu. Viņa vēlas,

lai Žīguru bibliotēka būtu labākā
vieta pagastā. Anastasija uzsver:
«Man ir liels gandarījums par
savu darbu! Vēl vairāk man sirdi
silda, ka vietējie cilvēki jau trešo
reizi bija izvirzījuši mani kon-
kursam «Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs».

«Gaismas nesējas» tituls Zem-
galē piešķirts Ingrīdai Grūbei no
Kokneses pagasta biliotēkas. In-
grīda ir bibliotekāre Koknesē jau
30 gadus. Viņa saka, ka tikai ar
gadiem var sajust, cik tā «gaisma»
katram ir nepieciešama. Vienam
tā ir saruna, citam – paklusēšana
kopā, vēl kādam – zieds vai ka-
bacēns no dārza! Viņasprāt, cilvēki
ir mūsu brīnišķīgākās grāmatas!

Koknesieši raksta, ka citur
pulcēšanās vieta varbūt ir tirgus
laukums, citur – lielveikals... Kok -
nesē tāda vieta ir bibliotēka. Uz
turieni iet pat biežāk nekā uz vei-
kalu pēc maizes. Koknesieši raksta:
«Kas vēl grib apgalvot, ka Latvijā
cilvēki aizmirsuši smaidīt, lai at-
brauc pie mums!»

Šogad valsts aģentūra «Kultū -
ras informācijas sistēmu centrs»
izlēmusi no «Gaismas nesēju»
konkursam pieteikto bibliotekā -
ru vidus izraudzīties arī savu uz-
varētāju. Balva nonāca pie Limba -
žu novada Katvaru bibliotēkas
vadītājas Laimas Bernšteinas.

Pasākuma atbalstītāji: LR Kul-
tūras ministrija, Latvijas Nacionā -
lā bibliotēka, Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības Rīgas
Porcelāna muzejs, Latvijas Uni-
versitātes Botāniskais dārzs, Eco
Baltia.

Informāciju sagatavoja 
Sanita Kitajeva
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AKtuALitāteS ViļAKAS NoVAdA domē

• 1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par
20%, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – izzāģētās koksnes krājumu ar kopējo apjomu
355,97 m3 un zaru krautni ar kopējo apjomu 248 m3-, turp -
māk – kustamo mantu, kas izvietota uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 38820010055 «Balkani», Šķilbēnu

pag., Viļakas nov. un uz zemes vienības ar kadastra apzīmē -
jumu 38820010060 Jaunbalkani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov;

2. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu – EUR
11388 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro);

3. Apstiprināt kustamās mantas – izzāģētās koksnes
krājumu atkārtotas izsoles noteikumus.

• Nodrošināt līdzfinansējumu biedrībai «Virica»,
reģ.nr.40008218746, EUR 1175.00 jeb 18.5% apmērā no
Latvijas vides aizsardzības fonda projekta «Mūsu diž -
koki» kopējās summas.

Visu 23. marta ārkārtas domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2017. gada 23. marta ārkārtas sēdē nolēma:

• Piešķirt Medņevas bibliotēkai līdzfinansējumu
150.00 euro (viens simts piecdesmit euro 00 centi) Valsts
Kultūrkapitāla fonda projekta «Bērnu rakstnieki lauku
bibliotēkā» realizācijai.

• Piešķirt Viļakas novada bibliotēkai līdzfinansējumu
200.00 euro (divi simti euro 00 centi) Valsts Kultūrkapitāla
fonda projekta «Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci» reali-
zācijai.

• Piešķirt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei līdz-
finansējumu EUR 3904.25 Valsts Kultūrkapitāla fonda
projekta Nr.2017-1-KMA099-P «Viļakas Vissvētās Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (3.posms)»
īstenošanai.

• Piešķirt Viļakas novada muzejam papildfinansējumu
EUR 454.96 Leader projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-
000009 «Muzejs nākotnei – nāc un pēti» īstenošanai.

• Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas – Krie -
vijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. ga -
dam (atbalsta Eiropas Kaimiņattiecību instruments) ar
projektu «Green way Riga – Pskov».

• Atcelt Viļakas novada domes 2016. gada 29. de -
cembra lēmumu «Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša -
nas maksas noteikšanu» (protokols Nr. 19,6.&).

• Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu izvešanas
pakalpojumiem Kupravā – EUR 1.19 (bez PVN) no
cilvēka (ar PVN 1.44 euro).

• Noteikt viena iemītnieka mēneša uzturēšanas izmak -
sas Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā:

1. Iemītniekiem, kuriem ir Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas atzinums un noteikta 1. in -
validitātes grupa un ir medicīniskas indikācijas un īpašas
kopšanas nepieciešamība – 469.90 eiro;

2. Pārējiem iemītniekiem – 376.82 eiro.
• Piešķirt mērķdotāciju šādiem amatiermākslas ko -

lektīvu vadītājiem:
1.1.G1 grupas dalībniekiem:
1.1.1.Viļakas kultūras nama deju kopa «Dēka» –

48.95 eiro/mēnesī  (d.d.soc.nod. 11.55 eiro);
1.1.2.Viļakas kultūras nama deju kolektīvs «Bitīt

matos» – 48.95 eiro/mēnesī  (d.d.soc.nod. 11.55 eiro);
1.1.3.Rekovas kultūras centra jauktais koris «Viola»–

48.95 eiro/mēnesī  (d.d.soc.nod. 11.55 eiro).
1.2.G2 grupas dalībniekiem:
1.2.1.Folkloras kopa «Rekavas dzintars» – 22.59

eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);
1.2.2.Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis –

22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);
1.2.3.Medņevas etnogrāfiskais ansamblis –22.59

eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);
1.2.4.Medņevas tautas nama folkloras kopa «Egle» –

22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.5. Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis –
22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.6. Upītes jauniešu folkloras kopa «Upīte» – 22.59
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.7. Upītes etnogrāfiskais ansamblis –22.59
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.8. Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte» –22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.9. Viļakas kultūras nama folkloras kopa «Atzele»
–22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.10. Žīguru folkloras kopa «Mežābele» –22.59
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.11. Viļakas kultūras nama kapela «Atzele» –
22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.12. Viļakas krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška»
– 22.59 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro);

1.2.13. Medņevas tautas nama kapela «Egle» – 22.59
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.33 eiro).

• Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 8970,00 EUR
(astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro 00 centi)
ar tās noteikto procentu likmi investīciju projektu doku-
mentācijas izstrādei – «Būvprojekta izstrāde biznesa in-
kubatora izveidei Viļakā».

• Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 4930,00EUR
(četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 centi) ar tās
noteikto procentu likmi transporta iegādei – «Vieglā pa -
sa žieru autobusa un piekabes iegādei Medņevas pagasta
pārvaldei».

• Apstiprināt Viļakas novada domes noteikumus «Par
pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei
Viļakas novadā».

• Apstiprināt noteikumus «Kārtība, kādā tiek plānoti kul -
tūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi».

• Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 23.12.2015.
nolikumā «Pasākumu organizēšanas kārtība kultūras un
tautas namos».

• Apstiprināt Susāju pagasta pasākumu plānu 2017.
gadam.

• Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 23.12.2015.
noteikumos «Reprezentācijas un pasākumu izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtība».

• Apstiprināt precizēto Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes kultūras, tautas namu un pagastu kultūras dar -
ba organizatoru pasākumu plānu 2017. gada 1. pusgadam.

• Apstiprināt Viļakas pamatskolas attīstības plānu
2017.–2019. g.

• 1. Aktualizēt Viļakas novada domes īpašumā vai
valdījumā neapbūvētu zemes vienību, kas nododamas
nomā, sarakstu;

2. Apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai val-
dījumā neapbūvētu zemes vienību, kas nododamas nomā,
sarakstu.

Nomai nododamo zemes vienību saraksts

• 1. Apstiprināt SIA «Viļakas namsaimnieks», reģistrā -
cijas Nr.42403013299, 2016. gada finanšu pārskatu;

2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.
• 1. Apstiprināt SIA «Viļakas veselības aprūpes centrs»,

reģistrācijas Nr.42403025230, 2016. gada finanšu pār-
skatu;

2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.
• Apstiprināt 2016. gada inventarizācijas rezultātus

Viļakas novada pašvaldībā.

Visu 29. marta kārtējās domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2017. gada 29. marta kārtējā sēdē nolēma:

         

• 1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par 25%,
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu
– izzāģētās koksnes krājumu ar kopējo apjomu 355,97 m3

un zaru krautni ar kopējo apjomu 248 m3 – turp māk – kus -
tamo mantu, kas izvietota uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 38820010055 «Balkani», Šķilbēnu pag., Vi -
ļakas nov., un uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

38820010060 Jaunbalkani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov;
2. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu – EUR

10676,25 (desmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši
euro 25 centi);

3. Apstiprināt kustamās mantas – izzāģētās koksnes
krā jumu atkārtotas izsoles noteikumus. (Paziņojums par
izsoli 15. lpp.)

• 1. Apstiprināt Viļakas novada domes konkursa «Par
finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju
projektiem 2017. gadā» vērtēšanas komisijas proto -
kolu Nr.1.

Visu 20. aprīļa ārkārtas domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2017. gada 20. aprīļa ārkārtas sēdē nolēma:

Atbalstīti uzņēmējdarbības
projekti Viļakas novadā

20. aprīlī Viļakas novada domes ārkārtas domes
sēdē apstiprināja rezultātus Viļakas novada domes
izsludinātajam konkursam par finansējuma piešķiršanu
topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2017. gadā.
Šogad projektu konkursam tika iesniegti 18 projektu
pieteikumi, pieprasot eur 33870,90. Pieejamais fi-
nansējums projektu konkursam ir eur 14000,00.
Kopā pilnībā ir atbalstīti 7 projekti un daļēji viens
projekts, jo nepietiek finansējuma, lai projektu
atbalstītu pilnībā.

Atbalstītie projekti ir:
1) Nr. 2017-VND-1-12 «Ieguldījums sabiedrībai

ar ierobežotu atbildību «New Forest» tās paplašināšanai
un attīstībai», Eur 1771,20, projekta īstenotājs SIA
«New Forest»;

2) Nr. 2017-VND-1-05 «Bišu dravas paplašinā -
šana», Eur 1949,40, projektu realizēs Arta Brokāne;

3) Nr. 2017-VND-1-14 «Metināšanas pakalpojumu
sniegšana», Eur 2000,00, projektu realizēs z/s «Mežadruva»; 

4) Nr. 2017-VND-1-07 «Biškopības produkcijas
ražošanas uzsākšana piemājas saimniecībā», Eur 2000,00,
projekta īstenotājs Valdis Meikališs;

5) Nr. 2017-VND-1-15 «Biškopības produktu ra-
žošana un pārstrāde Viļakas novadā», Eur 1962,76,

projektu realizēs Renārs Kornejs;
6) Nr. 2017-VND-1-04 «Trušu būru izgatavošana

saimniecībā IK «Mieriņš un dēli»», Eur 2000,00,
projektu realizēs IK «Mieriņš un dēli»;

7) Nr. 2017-VND-1-13 «Granulu ražošana», Eur
1575,90, projektu īstenos  Artjoms Kokorevičs;

8) Nr. 2017-VND-1-18 «Ziemas ķiploku audzēšanas
uzsākšana», Eur 740,74, projektu realizēs Ainārs Tūcis.

Aicinām uzņēmējus, kuru projekti nesaņēma atbalstu,
iesniegt projektus Lauku atbalsta dienesta projektu
konkursos, par iespējām interesēties pie Viļakas novada
lauku attīstības speciālistes Anitas Kokorevičas.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Realizēts projekts «Mobilās
transformējamās skatuves iegāde»
Pašnodarbinātā per -

so na Aldis Prancāns ir
realizējusi ELFLA pro-
jektu Nr. 16-07-AL19-
A019.2101-000006, pro-
jekta nosaukums: «Mo -
bilās transformējamās
ska tuves iegāde» par
summu 46790,70 EUR,
no kuriem 32753,49 EUR
ir publiskais finansē-
jums.

Projekta mērķis ir
sniegt jaunu kvalitatīvu
pakalpojumu Ziemeļ -
latgales iedzīvotājiem, organizējot kultūras, izglītības un privātos pa-
sākumus brīvā dabā.

Piegādātājs SIA «Diogens Audio».

Latgales NVO projektu programmas 2017
apstiprinātie projekti tiks īstenoti 10 pašvaldībās
Kā informē «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» koordinators oskars Zuģickis, ir noslēgu -

sies Latgales NVo projektu programmas 2017 izvērtēšana.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā

no 18 pašvaldību teritorijām iesniedza 66 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 103,4 tūksto -
šus eiro.

Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakš -
programmā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprinā -
šanai iesniegti 35 projekti, tiem pieprasot 51229,28 EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas
lēmuma, tika atbalstīti 5 projekti.

Starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 24
projektus, projektu aktivitātēm pieprasīti 42164,27 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un
arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma seši projekti.

mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, tika iesniegti 8 projekti, tai skaitā divi romu
kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas
projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 10046,35 EUR.

Savas projektu idejas varēs īstenot septiņas Latgales reģiona biedrības:

Projekti tika iesūtīti no 18 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās.
Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza 18

projektus (pieprasot vairāk nekā 32,3 tk EUR). Tām sekoja Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Balvu
novads ar 6 projektiem, Krāslavas nov. un Rēzeknes pilsēta – 5, Preiļu – 4, Viļakas – 3, pa diviem
projektiem iesniedza Aglonas, Vārkavas, Dagdas, Daugavpils un Riebiņu novadu biedrības un pa vienam
projektam tika iesūtīts no Ludzas, Viļānu, Rugāju, Kārsavas, Ciblas un Baltinavas novadu biedrībām.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo
finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem.

Visas atbalstīto 18 projektu aktivitātes tiks īstenotas līdz š. g. 9. decembrim.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un «Dienvidlatgales NVO atbalsta
centra» savstarpēji noslēgtā līguma  (Nr.2.5.–11–119) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv

1.

2.

3.

4.

5.

11. aprīlī Viļakas novadā vie sojās Amerikas Savienoto Valstu
vēstniecības Latvijā pārstāvji – Politikas un ekonomi kas noda ļas
vadītāja vietniece Vanessa Ac ker, politikas speciālists mārtiņš
Spravņiks, vēstniecības infor mā cijas centra va dītājs Nils Students,
armijas me diķe Jamie Col ver un Jeff Laughlin.

Vēstniecības pārstāvji pēdējo mēnešu laikā viesojušies gandrīz
visās Latgales pašvaldībās, lai redzētu, kāda ir situācija novados, lai
uzzinātu par pašvaldībām, to iestādēm, to iedzīvotājiem.

No rīta ASV vēstniecības pārstāvji tika uzņemti Viļakas novada
domē, kur viņi tikās ar pašvaldī bas vadītājiem. Pēc tam tika apcie -
motas Viļakas novada vidējās izglītības iestādes – Viļakas Valsts
ģim nāzija un Rekavas vidusskola. 

Nils Students un Jamie Colver rādīja prezentāciju un stāstīja par
sevi, par NATO, par ASV un Latvijas sadarbību utt. Jamie Colver
dien armijā 10 gadus, Nils Stu dents iestājies Latvijas Republikas Ze-
messardzē 2015. gadā. 

Skolēniem bija lieliska iespēja pārbau dīt sevi, jo komunikācija
notika angļu valodā ar dažiem vārdiem latviski. Tika pārbaudītas arī
skolēnu zināšanas – tika uz doti jautājumi, par pareizām atbildēm tika
dāvinātas piemiņas balvas.

ASV vēstniecības pārstāvji vie  so jās arī Mežvidos, šūšanas ce hā,
Zemnieku saimniecībā «Kotiņi», robežkontroles punktā «Vientuļi».

Informāciju sagatavoja,  foto –  
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

Rūta Cibule

ASV vēstniecības Latvijā
pārstāvju vizīte Viļakā

Ņemot vērā laikapstākļus,
kādi bija ziemā un ir pavasarī
visā Latvijā, daudzi ceļi Latvijā,
arī Viļakā un Viļakas novadā, ir
ļoti sliktā stāvoklī. Pašlaik, kad
ir bijuši atbilstoši laikapstākļi,
daudzi ceļi ir nogreiderēti.

Viļakā bija ļoti daudz bīstamu
bedru, kas iespēju robežās tika
aizbērtas, bet bedrīšu remontu at-

ļauts veikt pie pamatnes tempe-
ratūras +10 grādi pēc Celsija. To
paredz darbu veikšanas speci -
fikācijas, ko var atrast VAS «Lat -
vi jas valsts ceļi» mājas lapā http://
lvceli.lv.

Noteiktu laiku bedres netika la-
botas arī Liepnas ielā. Pateicamies
Viļakas novada iedzīvotājiem,
kas interesantā veidā, iestādos pu -

ķes, šīs bīstamās bedres atzīmēja.
Viļakas novada dome Liepnas

ielā šī ceļa posma, no Balvu ielas
līdz Jāņu ielai, segumu plāno pil-
nībā atjaunot 2018. gadā. Garni -
zona ielā segums tiks atjaunots
šogad, 2017. gadā.

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas 

vadītāja Rūta Cibule

Ceļu stāvoklis pavasarī

6.

7.
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Ar šo tautasdziesmu sākās putnu – dzejas die -
nas medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pa -
saciņa» (turpmāk tekstā – iestāde).

Marts, aprīlis un maijs ir Latvijas putnu rosīgā -
kie mēneši, jo tad no tuvām un tālām zemēm atlido
lielākā daļa gājputnu. Tad sākas lielā dižošanās,
dziedāšana un dancošana. Viss miers un klusums
nu ir beidzies. Putni iezvana pavasara atnākšanu.

Grupām tika dots uzdevums – iemācīties dzejo -
ļus par putniem. Protams, ka paši mazākie Iestādes
bērni bija klausītāji un līdzjutēji.

Kamēr viens bērns skaita dzejoli, tikām citi ar inte -
resi vēro un klausās par putnu ikdienu, interesanto dzī -
vesveidu, mēģina iztēloties nosauktā putna izskatu.

Protams, neizpalika arī aktivitātes – kopīgi mē-
ģinājām saklausīt un atpazīt putnu balsis, vērojām
putnu dejas un kaujas. Izpētījām putnu olas – cik
at šķirīgas gan pēc lieluma, gan pēc krāsas. Mēģi -
nājām atpazīt putnu ligzdas un izzināt, kur kuram
patīk veidot savu mājokli.

Katram pasākuma dalībniekam tika pasniegts pa -
 teicības raksts un pārsteigums – kinderola un kon -
fek te. Mazie klausītāji saņēma konfektes.

Mēs sapratām – esam gatavi sa gaidīt gājputnus
mājās! Lai pieskandē mūsu sētas ar skanīgām dzies -
mām, jautru čivināšanu un prieku.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes 
«Pasaciņa» vadītāja Ilze Brokāne

Putnu – dzejas dienas 
medņevas pirmsskolas izglītības iestādē

23. martā rekavas vidussko -
lā notika Vecāku diena. Pirms -
skolas grupiņās tā bija īpaša ar
to, ka vecākiem bija iespēja ne
vien uzzināt par savu bērnu ik-
dienas gaitām, bet arī gūt pozi-
tīvu noskaņojumu, jo rīts sākās
ar pavasarīgu svei cienu vecā-
kiem.

Šis laika posms ir saistīts ar
Zemes mātes atmošanos un atjau -
nošanos. Mostas daba, diena kļūst
garāka par nakti un gaisma svin
galīgo uzvaru pār tumsu, tāpēc
bērni iepriecināja vecākus ar sa -
vu priekšnesumu «Kura pavasara
krāsa visskaistākā?».

Vecāki tika iepazīstināti ar
aktualitātēm pirms skolas dzīvē.
Interesi piesaistīja logopēdes M.
Voi kas stāstījums par vecāku lo -

mu bērnu runas attīs tībā. Daži
vecāki izmantoja iespēju tikties
ar logo pē di individuāli.

Sešgadnieku vecākiem bija ie -
 spēja uzzināt vai rāk par 1. klases
mācību līdzekļiem. Vecākiem no -
pietni jāpārdomā priekšmetu
izvēle. Lai labāk sapras tu, ko iz-
vēlēties – ētiku vai kristīgo mā -
cību –, bija iespēja uzklausīt
kris tīgās mācības skolotājas Žan -
nas Maksimovas stāstījumu, kā
atšķi ras šie divi mā cību priekš-
meti.

Tā kā tuvojās 25. marts, Ko-
munistiskā genocīda upuru piemi -
ņas diena, šīs dienas turpinājumā
Reka vas vidusskolā vecākiem ti -
ka piedāvāta iespēja noskatīties
režisora Viestura Kairiša filmu
«Melānijas hronika».

Pēc filmas tie vecāki, kuriem
bērni jau ir skolē ni, piedalījās Re -
kavas vidusskolas skolēnu vecāku
kopsapulcē, kur tika apspriestas
izmaiņas skolas Iek šējās kārtības
noteikumos, runāts par skolas dzī -
ves aktualitātēm, Skolēnu pado -
mes darbu un skolēnu drošību.
Vecākiem tika stāstīts par bīstamo
interneta spēli «Zilais valis» un
iespējamo bērnu uzvedību, ie-
saistoties šajā spēlē. Vecāku kop-
sapulci noslēdza Rekavas vidus-
skolas pašdarbnieku koncerts.

Izvērtējot šīs dienas norisi, va -
ram secināt, ka šāda veida pasā-
kumi veicina vecāku līdzdarbību
un ieinteresētību bērna attīstībā
un audzināšanā.

Teksts: E. Siliņa, A. Keiša
Foto: Kristīna Lapsa

Vecāku diena rekavas
vidusskolas pirmsskolā

Gaidot Lieldienas, 12. aprīlī
medņevas tautas namā pulcējās
Viļakas novada upītes, rekovas,
medņevas, Viļakas un Žīguru
pirmsskolas izglītības iestāžu sa -
gatavošanas grupas bērnu ko-
mandas, skolotājas un vadītājas,
lai piedalītos konkursā «esi at-
jautīgs – 2017». Visus cie miņus
sagaidīja Lieldienu Zaķi ar sa-
ulainu smaidu.

Konkursantus un žūrijas ko-
misiju uzrunāja galvenais pasāku -
ma Zaķis – Viļakas novada pirm-
sskolas izglītības metodiskās ap-
vienības vadītāja Ilze Brokāne.
Katras iestādes komanda (4 bēr -
nu sastāvā) iepazīstināja ar sevi,
sveica pretinieku komandas ar
vēlējumiem un nelielām pašdari-
nātām dāvaniņām. Komandas ie-

ņēma vietas pie saviem apļiem,
kuros atradās dažādi priekšmeti
uzdevumu veikšanai. Katrai ko-
mandai uz lapas bija jāuzraksta
savas komandas nosaukums. Bērni
Zaķu vadībā veica dažādas spor-
tiskas aktivitātes – bēga no suņiem,
gāja pa laipiņu, raka un slaucīja
celiņus, nesa olas. Ciemojās pie
Lāča, kuram palīdzēja saskaitīt
kaimiņu ozolos dzīvojošās vāve -
res. Dodoties pēc Lieldienu olām,
apmeklēja Vistiņas māju, kur no-
klausījās Vistiņas dzejolīti ar uz-
devumu – klausīties un atrast
burtiņus, ko vistiņa nosauca.

Visi bērni ar lielu interesi un
aizrautību piedalījās aktivitātēs.
Kamēr žūrijas komisija apsprie -
dās un piešķīra katrai komandai
titulu, bērni kopā ar skolotājām

cienājās ar pīrāgu, konfektēm un
sulu.

Katrs komandas dalībnieks sa -
ņēma pateicību un šokolādes olu
zaķu trauciņā, atzinības vārdus par
bērnu sagatavošanu konkursam
saņēma visas skolotājas un iestādes

vadītājas. Pateicības vārdus un sal -
dumus katrai komandai pasniedza
Viļakas novada Izglītības pārval -
des vadītāja Inese Circene. Lielu
un sirsnīgu paldies sakām Med-
ņevas pirmsskolas izglītības iestā -
des «Pasaciņa» kolektīvam par pa -

sākuma organizēšanu un vadīšanu.
Paldies arī visām pirmsskolas ie-
stādēm par jauki un atraktīvi pa-
vadīto laiku, kā arī kopā būšanu.

Žīguru pirmsskolas izglītības
iestādes «Lācītis» skolotāja 

Elita Locāne

Žīguru pirmsskolas izglītī -
bas iestādē «Lācītis» daudzu ga -
du garumā un nu jau par tra -
dīciju kļuvušās teātra nedēļas
notiek pirmā pavasara mēneša
pēdējā nedēļā, jo visā pasaulē
27. martā tiek atzīmēta Starp-
tautiskā teātra diena.

Par galveno uzdevumu Teātra
nedēļā tiek izvirzīta bērnu runas
attīstības veicināšana. Šim mērķim
skolotājas izmanto uz pozitīvu re -
zultātu orientētas mācību metodes,
tādas kā dramatizāciju, uzmanību
vēršot uz izteiksmīgas runas vei-
došanu, kā arī vārdu krājuma pa-
plašināšanu. Tas ir laiks, kad mū -
su mazie bērni gūst savu pirmo
pieredzi aktieru lomās. Bērni ie-
pazīstas ar uzvedības noteikumiem
teātrī, uzzina, ko nozīmē «trešais
zvans», papildina savu vārdu krā -
jumu ar jauniem vārdiem: skatuve,

kulises, parters, dekorācijas, trupa,
biļešu kontrolieris u.c.

Šogad 31. martā jaunākās «Lā -
cēnu» grupas bērni saviem vecā-
kiem un draugiem rādīja pēc slo-
vāku tautas pasakas motīviem ie-
studēto ludziņu «Pie saulītes cie-
mos», ko mūzikas skolotāja Dai -
ga papildināja ar dejām un dzies-
miņām. Kāda pagasta kādā pagal -
mā dzīvoja Vistiņa (skolotāja pa -
līgs Ilona) ar saviem bērniņiem.
Vistiņas bērniem ļoti patika saulītē
spēlēties, bet te kādu dienu Sau -
lītei priekšā iznāca liels un tumšs
mākonis. Cālītis (Līga) gāja Saulīti
meklēt un ceļā satapa Gliemezi
(iestādes vadītāja Anita), Taurenīti
(Annika), Bizmārītes (Reinis un
Renāte), Bitīti (Nelli) un Zvirbuli
(Emīls), lai pavaicātu, kur dzīvo
Saulīte (mūzikas skolotāja Daiga).
Beidzās ar to, ka Zvirbulītis parā -

dīja, kur ir Saulītes māja, un tā ti ka
pamodināta pēc ilgas gulēšanas.

Vecākās «Rūķīšu» grupas sko-
lotāja Elita sadarbībā ar mūzikas
skolotāju Daigu (arī pasakas tei -
cējs) un grupas bērniem 7. aprīlī
rādīja V. Sauleskalna pasaku «Kā
Zaķi pīrāgus sargāja». Kā visās,
tā arī šajā pasakā Sēne (Amelīna)
un Paparde (Alise), Zaķi (Adrians,
Lauris, Olerts), Kaķis (Emīls), Vā -
veres (Aļina, Nelli, Mija) un Lap -
sa (skolotāja palīgs Rita) sarunā -
jās cilvēku valodā. Arī šeit dar bo -
jās daudzu pasaku varoņi – ņiprie
un jaukie Rūķīši (skolotāja Elita,
Rebeka, Martins, Dāvids, Gints,
Egīls un Raivo). Savā izrādē ma -
zie aktieri pastāstīja un parādīja
skatītājiem, ka savi pienākumi jā -
pilda ar atbildību, jāmācās, lai
prastu skaitīt, un ka saldie vārdi
ne vienmēr atbilst ar darbiem.

Liels paldies vecākiem par ak -
tīvu līdzdalību izrāžu tapšanā un
rūpīgu masku izgatavošanu!

Skatītājiem paldies par biļešu
iegādāšanos, bagātīgi samaksā -

jot ar konfektēm! Vislielākais un
sirsnīgākais paldies kolektīvam
par prieku un gandarījumu bērnu
acīs!
Iestādes vadītāja Anita Agejeva

teātra nedēļa Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē

«esi atjautīgs 2017»

Vilakas novada_APRILIS_2017_avize.qxd  28.04.2017  14:30  Page 4



5

Viïakas no vadâ

iZGLītīBA

Viļakas novada izglītojamie
gūst panākumus matemātikas

un fizikas olimpiādēs
Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizē -

tas trīs posmos: vispirms – skolā (1. posms), tad – starpnovadu
lī menī (Balvu, Baltinavas, rugāju un Viļakas novadu apvie -
nī ba – 2. posms), bet dalībai republikas pasākumā rīgā 
(3. posms) skolēni tiek uzaicināti atbilstoši sasniegumiem 2.
posmā.

Skolas matemātikas olimpiādes (1. posms) tiek organizētas
katru gadu – gan Rekavā un Upītē, gan Vidučos, Viļakā un
Žīguros, lai atlasītu zinošākos un prasmīgākos skolēnus dalībai
novadu apvienības pasākumā.

Šogad Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības
matemātikas un fizikas olimpiādēs Balvos piedalījās atbilstoši 
22 un 8 novada skolēni, kurus gatavoja skolotājas S. Jurjāne, A. Za -
remba, K. Ivļeva, I. Kaņepe, I. Romka, L. Bizune, E. Lemešonoka,
G. Ste panova, I. Maksimova. Visu 2. posma priekšmetu olimpiāžu
darbu vērtēšana tika veikta pēc vienotiem novadu apvienības kri -
tērijiem – izpildot vismaz 50% skolēns iegūst Atzinību, bet sasnie -
dzot vai pārsniedzot 60% – godalgotu 1.–3. vietu.

Labākie 2016./2017. m.g. 2. posma matemātikas olimpiādes
rezultāti novada izglītojamajiem bija šādi:

‚ Agijai Grantiņai no Rekavas vidusskolas bija labākais darbs
savā klašu grupā un iegūta Atzinība (5. klase, skolotāja Ingūna
Kaņepe);

‚ Elīna Martinova no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva Atzi -
nību un tika uzaicināta dalībai republikas matemātikas olimpiādes
3. posmā (9. klase, skolotāja Lilita Bizune);

‚ Megija Bordāne no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva Atzi -
nību (10. klase, skolotāja Elvīra Lemešonoka).

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības fi -
zikas olimpiāde tika organizēta Balvu Valsts ģimnāzijā un notika
tiešsaistē. Labākais 2016./2017. m.g. 2. posma fizikas priekšmeta
olimpiādes darbs Balvos bija Viļakas Valsts ģimnāzijas 9. klases
skolniecei Magdalēnai Garderei, kura ieguva Atzinību (skolotāja
Gaļina Stepanova).

Pavasara brīvdienu laikā – 13. martā – Rēzeknes Valsts ģimnā -
zi  jā tika organizēta Latgales novada 5.–8. klašu 14. atklātā ma te -
mātikas olimpiāde un Austrumlatvijas 13. atklātā fizikas olimpiāde,
lai visi interesenti mērotos spēkiem ar citu Latgales reģiona skolu
jauniešiem. Šogad dalībnieku vidū bija arī Viļakas Valsts ģim nā -
zijas, Rekavas vidusskolas, Upītes pamatskolas un Žīguru pamat -
skolas audzēkņi.

Priecē Viļakas novada skolēnu sasniegumi minētajā fizikas
olimpiādē:

‚ Dāvis Bisenieks no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva 1. vietu
(8. klase, skolotāja Gaļina Stepanova);

‚ Megija Bordāne no Viļakas Valsts ģimnāzijas ieguva 3. vietu
(10. klase, skolotāja Gaļina Stepanova);

‚ Linna Šakina no Rekavas vidusskolas ieguva 3. vietu (8. kla -
se, skolotāja Ilze Maksimova).

Apsveicami ir arī jauno matemātiķu sasniegumi:
‚ Agija Grantiņa ieguva 2. vietu (5. klase, Rekavas

vidusskola, skolotāja Ingūna Kaņepe);
‚ Terēze Maksimova ieguva 3. vietu (6. klase, Rekavas vidus -

skola, skolotāja Klavdija Ivļeva);
‚ Dāvis Keišs ieguva 3. vietu (8. klase, Rekavas vidusskola,

skolotāja Ingūna Kaņepe);
‚ Vineta Vizule ieguva 3. vietu (8. klase, Rekavas vidusskola,

skolotāja Ingūna Kaņepe).

Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu visiem – skolēniem, vi -
ņu vecākiem, pedagogiem, skolu administrācijām, kā arī pašvaldības
darbiniekiem!

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Matemātikas, fizikas
un informātikas MA vadītāja Lilita Bizune

Viena stunda laimes asaru,
Trīsdesmit piecas minūtes sapņu,
Desmit minūtes jauku domu,
Bet nobeigumam, zāļu tēja

ar kliņģeri…

tā īsumā varētu raksturot
pasākumu, kas notika Viļakas
pirmsskolā 17. martā.

Par tradīciju kļuvuši pasākumi
vecvecākiem, uz kuriem aicinām
arī novada pensionāru apvienību.
Pasākums sen izlolots un ilgāku
laiku gatavots, lai īstajā brīdī uz-
burtu brīnumu. Tā uz vecvecāku
svētkiem uzplauka smaidīgas pu -
ķes bērnudārza logos, tapa sko -
lotāju veidoti apsveikumi gaviļ-
niekiem.

Skolotājas Gunas dzejas rindas,
skolotājas Elitas noskaņu mūzika,
un brīnums varēja sākties. Vec-
vecākus pirmie priecēja paši ma-
zākie, jaunākā vecuma bērni. Ar
savām dziesmām un dejām mazuļi
gaidīja Saulīti un putnus atlidojot,

sveica Pavasari. Protams, mīļas
bučas un vecmāmiņu sveikšana.
Saulīti bērni gaidīja ar skolotājām
Līgu un Liliju.

Ar uzvedumu par vistiņu Rai-
bīti, kas dēja ne tikai zelta, bet
arī parastas oliņas, savus vecve-
cākus sveica otrā jaunākā un vi -
dējā vecuma grupiņas bērni. Pa -
saka – muzikāla, ar dziesmām un
dejām. Lomās un tērpos bērnus
ietērpt līdzēja skolotājas Guna
un Tatjana.

Vecākās grupas bērni parādīja
pasaku «Vecīša cimdiņš». Mežā
pazaudētajā cimdā vietu atrada
gan pelītes, mušiņas, gan lāči.
Vectētiņa atziņa, ka, vienu siltumi -
ņu pazaudējis, mežā var atrast ve -
selu vezumu siltumiņu – žagariņus,
ar ko krāsni kurināt, uzveduma
beigās izskanēja kā patiess ap-
galvojums. Muzikāla pasaka ar
dziesmām un dejām. Pasaku uz -
burt bērniem palīdzēja skolotājas
Inese un Terēzija.

Kā dzīvē gadās, ja tu ļoti ne-
vērīgi izturies pret savām rotaļ-
lietām, mums izstāstīja un izlasīja
Evelīna Leitena ar saviem saga-
tavošanas grupas draugiem. Ro-
taļlietas ļoti sadusmojās uz meite -
ni Diti un gribēja aizbēgt projām.
Ar lielu pierunāšanu un atvaino-
šanos par savu nejauko izturēša -
nos meitenei izdevās rotaļlietas
noturēt. Stāsts – muzikāls, ar dzies -
mām un dejām, ar pārtapšanu tē -
los. Stāstu bērniem izstāstīt palī-
dzēja skolotāja Lilija un Tatjana.

Mīļi skāvieni ar apsveikumiem
visiem ciemiņiem un vadītājas
dā vātie Viļakas pirmsskolas izglī -
tības iestādes bukleti sagūla vec-
vecāku un ciemiņu rokās. Paši tā -
lākie viesi atceļoja pie mums no
Jēkabpils un Madonas.

Kopā pavadīts laiks, apskatot
bērnudārzu un dzerot tēju ar saim -
niecības pārzines Anitas sarūpētiem
kliņģeriem un zāļu tēju, priecēja
ciemiņus un mūs pašus. Sarunas
raisījās līdz pat pusdienām.

Šādi kopā būšanas mirkļi ir
patiesāki un neatsveramāki par
visiem pasaules labumiem kopā
ņemtiem.

Pateicos visiem vecvecākiem
un ciemiņiem par iespēju pacie-
moties pie mums, pateicamies
par ziediem, kūku un konfektēm.

Tikai cilvēki, kas patiesi mīl
savu darbu un bērnus, var radīt brī -
numu citiem. Pateicos par skais-
tajiem svētkiem savām skolotā -
jām. Lai daudz radošu ieceru rea -
lizāciju arī turpmāk!

Ar visiem kopā bija un 
pasākumu fotografēja iestādes 

vadītāja Lilita Šnepere

Vecvecāku pasākums «Namiņā»

v Šajā mācību gadā 2. decembrī Viļakas Mū -
zikas un mākslas skolas četras vijoļspēles audzēk -
nes piedalījās I Latgales jauno vijolnieku konkur sā
Ludzā. Tās ir – Elīza Slišāne (2. kl.), 4. kl. – Sabīne
Za remba, Sofija Zaremba (pedagoģe S. Krasno -
kutska) un Raivita Raginska (pedagoģe I. Buk -
ša). Vijolnie cēm koncertmeistare bija J. Laicāne.
Visas audzēk nes saņēma pateicības par piedalī -
šanos.

v 9. martā divi vijolnieku ansambļi piedalījās
Lat gales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas
Stīgu instrumentu spēle ansambļu konkursā «Mu-
zicēsim kopā» Rēzeknē. Jaunāko klašu un vecāko

klašu ansambļi iemācījās katrs divus dažāda
rakstura skaņdarbus un labi nospēlēja. Novēlētu
visiem vijolniekiem ar lielāku pārliecību iet uz
skatuves, muzicēt un pašiem būt izteiksmīgākiem!

v 23. martā Viļakas Mūzikas un mākslas skolā
notika vijoļspēles atklātais Mācību koncerts. Vijoļ -
spēles skolotājas Svetlana Krasnokutska un Ilona
Bukša aicināja vecākus un citus interesentus uz
koncertu. Uzstājās 19 vijolnieki no 1.–7. klasei.
Katrs audzēknis koncertā atskaņoja vienu skaņdar-
bu.

Vijoļspēles metodiskās komisijas vadītāja 
Ilona Bukša

lVijolnieku aktivitātes Viļakas Mūzikas un mākslas skolā

tik negribīgi šogad ziema
iet projām – gan sals naktīs ne-
atlaiž, gan auksts vējš kož līdz
kaulam. tomēr Lieldienu noska -
ņojums vieš cerību, ka pavi sam
drīz zaļos zāle un sildīs saule.

Viļakas novada skolu dejotāji
trešajās Lieldienās sanāca kopā Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijā, lai ar rai -
tu dejas soli stātos pretī spītīgajam

aukstumam. Sadancī «Dietu, dietu
man kurpīte trešajās Lieldienās…
» mājiniekus un kaimiņu skolu
bērnus sagaidīja vista Klukste un
zaķis Robis. Pēc svētkiem abi drau -
gi stāstīja, kā aizvadīti svētki un
ko gribas sagaidīt turpmāk. Iz -
nēsājot krāsainās olas, Robis ie -
pa zi nās gan ar Incīti Runcīti un
Circenīti, gan ar lācēnu, kas dzī -

vo mežā, un Burtu tārpiņu. Bet
Klukste visus iepazīstināja ar rit-
mikas deju meitenēm. Nevieni
svētki Latgalē ne paiet bez rotaļī -
gām un jestrām dejām. Dejotāji
izdejoja gan «Paskat polku»,
«Ābrama polku», «Krūga Mada-
leņu». Klātesošie bau dīja tradi-
cionālās dejas, kā «Latvju pāru
deju svītu», «Cūkas driķos». In-
teresantas horeogrāfijas izdejoja
kolektīvu meiteņu sastāvi.

Daudzveidīgas dejas izdejoja
bērni un jaunieši no 1. līdz 12.
klasei, ar kuriem saraduši kolektīvu
vadītāji – D. Astreiko, L. Ozola,
I. Krilova.

Paldies visiem par atsaucību
un dalību pasākumā, pateicība
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes kolektīvam un skolu vadības
komandām par atbalstu mūsu ko-
pīgajai sadarbībai!

Skolu deju MA vadītāja
I. Lindenberga

Gaidām sauli un ziedoni ar raitu dejas soli!
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iZGLītīBA

22. martā rekavas vidusskolas 9.–12. klase apmeklēja reģio -
nālo profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādi «izglītība
un karjera 2017» Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
«Zeimuļs».

Jauniešiem bija iespēja iegūt informāciju par darba tirgū piepra -
sītu profesiju apguvi dažādās mācību iestādēs, tikties ar uzņēmējiem,
izstādes laikā iekāpt savā topošajā, piemēram, ātrās palīdzības auto.

Pie katra izglītības iestādes stenda bija iespējas piedalīties kon -
kur sos, pildīt interesantus uzdevumus, tā savācot noteiktu daudzumu
zīmodziņu, lai noslēgumā varētu piedalīties balvu izlozē. Mūsu skola
ieguva trīs balvas.

Pasākuma laikā bija iespēja apskatīt mākslas darbu izstādes, no-
fotografēties ar vairāku profesiju atribūtiem, baudīt Rēzeknes mūzi -
kas skolas audzēkņu priekšnesumus, piedalīties deju ritmos, vērot
modes skati.

Izstādes laikā bija arī iespēja gūt informāciju par jauniešu darbu
vasarā, kā arī par Nodarbinātības Valsts aģentūras piedāvājumiem un
palīdzību profesijas izvēlē.

Pasākuma beigās varēja piedalīties diskusijā «Jaunietis un uzņē-
mējs».

Teksts: skolotāja Anita Koniševa,
Foto: skolotāja Inese Cibule

Daugavas Vanagi Latvijā Rēzeknes nodaļas vadītājs Gunārs Spodris
savās uzrunās skolu vanadzēniem vairākkārt ir norādījis, ka vana -
dzēniem jābūt gan garā stipriem, gan fiziski izturīgiem un aktīviem.
Vanadzēnu darbības pamatvirzienos, līdzās latviskas dzīvesziņas un
gadskārtu ritma, senču tradīciju apgūšanai un kopšanai, nacionālās
pašapziņas un patriotisma veicināšanai, ir uzsvērta veselīga un har -
moniskas personības attīstību veicinoša dzīvesveida piekopšana.

Tāpēc 22. martā Rēzeknes reģiona Daugavas Vanagi Latvijā vana -
dzēnu kopas nu jau trešo reizi tika aicinātas uz volejbola un damb re -
tes sacensībām. Šoreiz tās notika Rugāju novada vidusskolā. Iepriek -
šējo gadu pieredze rādīja, ka Rekavas vanadzēniem veicas volejbolā.
Abas iepriekšējās reizes vanadzēni pārveda mājās kausus, tātad arī 
1. vietu. Šogad, veidojot skolas vanadzēnu komandu, bija pat konku -
rence, jo tie vanadzēni, kuri mīl volejbolu un sportu vispār, vēlējās
«pielikt savu roku» panākumu gūšanā. Tie arī neizpalika. Vanadzēni
atgriezās ar iegūto 1. vietu volejbola un 4. vietu dambretes sacensībās
8 ko mandu konkurencē. Sīvu konkurenci volejbolā rādīja Makašānu
amatu vidusskolas vanadzēni, savukārt, Viļānu vidusskolas vanadzēni
– dambretes sacensībās.

Nu jau trīs gadus arī rudeņos vanadzēni tiek aicināti uz aizrau -
jošām sporta spēlēm Viļānu un Makašānu amatu vidusskolā. Rekavas
vidusskolas vanadzēni arī šajās aktivitātēs nav sevi saudzējuši un ir
ieguvuši pirmās vietas.

Vasaras sākumā vai beigās vanadzēni tiekas salidojumos. Šogad,
no 1.–3. jūnijam, salidojums notiks Rekavas vidusskolā. Rekavas vidus -
skolā vanadzēnu kopa ir dibināta 1997. gada martā. Tātad Rekavas
vanadzēnu kopa salidojuma laikā svinēs arī savu 20. dzimšanas dienu.

Vanadzēni un vadītājas pateicas skolas direktoram par atbalstu un
sporta skolai par skolēnu izaugsmi volejbola jomā.

Rekavas vidusskolas vanadzēnu kopu vadītājas 
Ivita Slišāne un Aina Keiša

2017. gada 15. martā Viļakas
Valsts ģimnāzijā norisinājās
metodiskā diena Viļakas novada
izglītības darbiniekiem.

Rītu iesākām ar darbu meto-
diskajās apvienībās. Konferenci
atklājām ar Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas sporta
dejotāju priekšnesumu un Izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas Ineses Circenes un direk -
tores Sarmītes Šaicānes uzrunām.

Tālāk jau darbu turpinājām
grupās par tēmām, kuras aizgūtas
no IAC un British Council projekta
«Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties», un
grupas vadījām vēl nebijušā tan-
dēmā metodiskajā konferencē –
skolēns un skolotājs. Strādājām
šādās darba grupās: Sarmīte Ša-
icāne un Jeļizaveta Sovetova cen -
tās raksturot vietas izjūtu, Santa
Bondare un Kristaps Dortāns mā -
cīja kritiski raudzīties uz infor-
māciju medijos, Lilita Bizune un
Rēvalds Šakins dalījās ar ietei-
kumiem klases audzinātājiem un
Latvijas simtgades pasākumiem,
Laila Milakne un Veneranda
Medne centās izpētīt, kam tad ir
jābūt izcilā skolas mājaslapā un

Madara Jeromāne un Evija Kravale
mudināja skolotājus spēlēt teātri.

Noslēgumā klausījāmies «Centrs
Dardedze» lektorēs Ilzē Zariņā
un Dainā Dziļumā, kuras runāja
un dalījās pieredzē par vienaudžu
savstarpējās vardarbības novērša -
nu skolas vidē jeb mobingu. Lek -
tores dalījās, kas ir mobings un
kā tas rodas vienaudžu vidū, kādi
ir izplatītākie mīti un patiesības
par to, analizējām praktiskas si-
tuācijas un galu galā lektores

atzina, ka prevencijas pasākumi
ir svarīgāki, pirms mobings vie-
naudžu vidū jau sācies.

Pateicība ikvienam, kurš spēja
rast laiku būt kopā, dalīties savā
pieredzē, gūt motivāciju nāka-
majam darba cēlienam pēc skolē -
nu brīvlaika un bagātināt un pa-
plašināt savu redzesloku!

Santa Bondare,
Viļakas Valsts ģimnāzija

Direktores vietniece 
metodiskajā jomā

Ikgadējā Viļakas novada izglītības darbinieku
metodiskā diena Viļakas Valsts ģimnāzijā

17. martā daugavpils uni-
versitātē jau septīto reizi notika
Latgales reģiona vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu
konference, kurā izvirzīto zināt -
niski pētniecisko darbu autori
prezentēja savus pētījumus. Vi -
sa mācību gada laikā skolē -
niem bija iespēja izpētīt kādu
no pašu izvēlētajiem jautāju -
miem humanitārajās, sociālajās
vai dabaszinātnēs.

Visus Latgales reģiona izglī-
tojamos un skolotājus sveica Da-
ugavpils Universitātes rektors Ar-
vīds Barševskis, vēlot veiksmi,
drosmi, pārliecību. Viņš vēlēja
skolēniem dzīvē darīt lietas, kas
patīk, un visām lietām likt pēc ie-
spējas augstāku mērķi, un, pro -
tams, gribu šos mērķus sasniegt.
Rektors aicināja neatmest interesi
par zinātni un izglītību, sakot, ka
arī Latvijā var iegūt kvalitatīvu
izglītību.

Daugavpilī bija ieradusies
VISC Interešu izglītības un tālā-
kizglītības departamenta vecākā
referente Mudīte Kalniņa, kura
sveica visus konferences dalīb-
niekus. Viņa iepazīstināja ar ie-
spējām skolēniem piedalīties Bal-
tijas, Eiropas un pat pasaules lī -
meņa skolēnu zinātniski pētnie -
cisko darbu konferencēs. Viņa
aicināja pētīt ilgi un savlaicīgi,
vēlot: «Redzēt visu, ko ikviens
var redzēt, bet izdarīt secinājumus,
kurus citi nevar izdarīt!».

No 40 Latgales reģiona vis-
pārējās vidējās izglītības iestā -
dēm konkursam tika iesniegti
230 zinātniski pētnieciskie darbi
26 zinātņu nozarēs. 

Šogad iesnieg to darbu skaits
ir krietni pieaudzis. No Viļakas
Valsts ģimnāzijas konferencē sa -
vus pētījumus mutiski devās aiz-
stāvēt pieci izglītojamie.

Visaugstāko vērtējumu ieguva
12. klases skolniece Ketija Duļ-

binska. Par savu pamatīgo darbu
«Viļakas novada Medņevas pagas -
ta lingvistiskā ainava» viņa izcī -
nīja 1. vietu kulturoloģijas sekcijā
un ieguva tiesības to aizstāvēt
Latvijas 41. skolēnu zinātnisko
dar bu konferencē Rīgā š. g. 22.
aprīlī. Ketijai – konkursa laureātei
– ir tiesības ārpus konkursa studi -
jām Daugavpils Universitātes ba-
kalaura studiju trīs programmās.

Ieguldīts milzīgs darbs un la -
bi panākumi ir arī 12. klases
skolniecei Raineldai Zondakai
par pētījumu «Viļakas novada Su -
sāju pagasta viensētu stāsti». Vi -
ņai izcīnīta 3. vieta zemes zināt -
ņu un ģeogrāfijas sekcijā un kā
laureātei – ārpus konkursa tiesī -
bas studēt Daugavpils Universi -
tātes bakalaura divās program-
mās.

Veselības zinātnes sekcijā savu
pētījumu «Saslimstība ar ļaunda-
bīgajiem audzējiem» prezentēja
12. klases skolniece Amanda Or-
lovska. Viņas darbs tika novērtēts
ar Atzinības rakstu. Darba vadītāja
skolotāja Valentīna Beča.

Vēstures un kultūrvēsturiskā

mantojuma sekcijā žūrijas komi -
siju pārsteidza 12. klases skolnie -
ces Elīnas Zaķes prezentācija. Vi -
ņa aizstāvēja savu pētījumu «Mo-
totrases «Baltais briedis» vēsture
un loma sabiedrībā». Skolnieces
darbs tika novērtēts ar Atzinības
rakstu. Darba vadītāja skolotāja
Biruta Miņina.

Socioloģijas sekcijā savu darbu
«Longborda kultūras vēsture un
attīstība Latvijā» aizstāvēja 12.
klases skolēns Dāvis Šaicāns. Vi -
ņa zinātniskais pētījums tika no-
vērtēts ar Atzinības rakstu. Dar -
ba vadītāja skolotāja Sarmīte Šai -
cāne.

Liels paldies visiem skolēniem,
kuru milzīgais ieguldītais darbs
ir atmaksājies un ir ticis novērtēts
visa Latgales reģiona līmenī. Au-
dzēkņi ir gandarīti par savu vei-
kumu, par to, ka ir iegūta jauna
pieredze un zināšanas, kas neap-
šaubāmi noderēs turpmākajās stu-
diju gaitās. Paldies arī mūsu šo-
ferītim Zigim.

Dabaszinību metodiskās
apvienības vadītāja

Lilita Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni Latgales reģiona
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

l Rekavas vidusskolas Vanadzēnu aktivitātes

Iepazīsti profesijas!

Vilakas novada_APRILIS_2017_avize.qxd  28.04.2017  14:30  Page 6



7

Viïakas no vadâ

2017. gada 29. marts Viļakas Valsts ģimnāzijā
bi ja īpaša diena – Starpnovadu zinātniski pētniecisko
darbu konferencē pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Rekavas vidusskolas, Upītes pamatskolas, Baltinavas
vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunie pētnieki, lai
aizsāvētu savus pētnieciskos darbus 5 sekcijās 7.–
9. un 10.–12. klašu grupās. Priecē, ka šogad tika ie-
sniegti 38 pētnieciskie darbi. Līdzīgi kā iepriekšējā
gadā, arī šogad darbus vērtēja neatkarīgie eksperti
un darbu prezentācijas vērtēja žūrija.

Konferences rītu iesākām ar Viļakas Valsts ģim-
nāzijas direktores uzrunu un 8. klases skolēna Mai -
ra muzikālu sveicienu. Tālāk darbu turpinājām sek -
cijās un pēc pētniecisko darbu prezentācijām devā -
mies ekskursijā uz robežkontroles punktu «Vientuļi».
Pēc iedvesmojošas ekskursijas atgriezāmies skolā
uz apbalvošanu.

Sirsnīgi sveicām mūsu skolotāju un ilggadēju zi-
nātniski pētniecisko darbu koordinatoru Lilitu Šai -
cāni par ieguldīto darbu skolēnu un skolotāju konsul -
tēšanā un pašaizliedzīgu sevis veltīšanu šim darbam.

Rezultāti:
7.–9. klašu sekcija

I pakāpe – Agnese ugare, Stacijas pamatskola,
vad. ruta Bukša

II pakāpe – Jurģis milaknis, Rekavas vidusskola,
vad. ilze Saidāne

II pakāpe – Gunita Šakina, Rekavas vidusskola,
vad. ilze Saidāne

II pakāpe – Viktorija maksimova, Rekavas vi-
dusskola, vad. Aina Golubeva

III pakāpe – Loreta Šakina, Rekavas vidusskola,
vad. ilze Saidāne

III pakāpe – ilze Slišāne, Stacijas pamatskola,
vad. Valentīna Kaša

Skatītāju simpātija – Jurģim milaknim
Kulturoloģijas un kultūrvēsturiskā 

mantojuma sekcija:
I pakāpe – Laila milakne, Viļakas Valsts ģim -

nā zija, vad. Lilita Šaicāne
II pakāpe – Linda Kazaka, Viļakas Valsts ģim-

nāzija, vad. Sarmīte Šaicāne
III pakāpe – mārtiņš Ķerāns, Viļakas Valsts

ģimnāzija, vad. ineta Lindenberga
Skatītāju simpātija – Janai Sniedzānei (E.G.

Alūksnes Valsts ģimnāzija)
Socioloģijas un pedagoģijas sekcija:

I pakāpe – Kristaps dortāns, Viļakas Valsts
ģimnāzija, vad. Santa Bondare

II pakāpe – Paula Šimanovska, Viļakas Valsts
ģimnāzija, vad. Valentīna Beča

II pakāpe – daira martiņenko, Viļakas Valsts
ģimnāzija, vad. Valentīna Beča

Skatītāju simpātija – Kristapam dortānam
Veselības un dabaszinātņu sekcija:

I pakāpe – rēvalds Šakins, Viļakas Valsts ģim-
nāzija, vad. Lilita Šaicāne

II pakāpe – Paula Ločmele, Rekavas vidusskola,
vad. ilze Saidāne

II pakāpe – evija Kravale, Viļakas Valsts ģim-
nāzija, vad. Gaļina Stepanova

III pakāpe – Lauris Logins, Viļakas Valsts ģim -
nāzija, vad. Veneranda medne

Skatītāju simpātija – rēvaldam Šakinam
Vēstures sekcija:

I pakāpe – Viktorija eļjaševiča, Viļakas Valsts
ģimnāzija, vad. Biruta miņina

I pakāpe – Aigars Gruševs, Viļakas Valsts ģim-
nāzija, vad. Aija Leitena

II pakāpe – marika Graudumniece, Baltinavas
vidusskola, vad. inta Ludborža

III pakāpe – dinija Zelča, Baltinavas vidusskola,
vad. inta Ludborža

III pakāpe – Arvils Keišs, Baltinavas vidusskola,
vad. inta Ludborža

Skatītāju simpātija – Arvilam Zelčam
Visi 10.–12. klašu grupas darbi tika novērtēti

kopvērtējumā starp vidusskolas līmeņa sekcijām.
Kopvērtējumā spēcīgākie izrādījās – Laila milak -
ne – I pakāpe, rēvalds Šakins, Aigars Gruševs un
Viktorija eļjaševiča – II pakāpes.

Paldies skolēniem un skolotājiem – darbu vadī-
tājiem par ieguldīto darbu zinātniski pētniecisko dar -
bu tapšanā!

Pateicamies ikvienam, kurš padarīja šo notikumu
par svētkiem skolēniem un skolotājiem!

Santa Bondare, Viļakas Valsts ģimnāzija 
Direktores vietniece metodiskajā jomā

Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu
konference Viļakas Valsts ģimnāzijā

iZGLītīBA

Kā katru gadu, arī šogad Viļakas pamatskolā tikās mazie pēt -
nieki no Viļakas un Balvu novada. 

Šogad izglītojamie pētīja: Laikapstākļu vērojumi saskaņā ar latvie -
šu tautas ticējumiem, Istabas ārstniecības augi, Manas istabas puķes,
Uzturs un ēšanas paradumi manā ģimenē, Kādas maizes šķirnes ēd
ģimene, Plastmasas iepakojums un maisiņi mūsu ikdienā, Es un fut -
bols, Jaunākās tehnoloģijas un to izmantošana Stacijas pamatskolā, Pār -
tikas krāsvielas, Peldēšana – veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, Skaitlis
3 latviešu tautas folklorā un mitoloģijā, Skolēnu vārdi un uzvārdi Re -
kavas vidusskolā, Manas Lieldienas.

Katrreiz bērni pārsteidz gan ar pētāmajām tēmām, gan ar pētīju -
mu rezultātiem. Prieks, ka šogad konferencē piedalījās 13 skolēni,
īpaši aktīvi ir Rekavas vidusskolas skolēni un Stacijas pamatskolas
skolēni un skolotāji.

Pēc žūrijas vērtējuma pakāpes tika piešķirtas šādi:
2. klase

Gvido Supe (Stacijas pamatskola) 1. pakāpe
3.–4. klašu grupā

rēzija Komarovska (Stacijas pamatskola) 2. pakāpe
Alekss dzērve (Rekavas vidusskola) 2. pakāpe
Loreta Kamzola (Rekavas vidusskola) 2. pakāpe
Sabīne maksimova (Rekavas vidusskola) 1. pakāpe
oļegs Putniņš (Upītes pamatskola) 3. pakāpe

5.–6. klašu grupā
Amanda Buklovska (Rekavas vidusskola) 3. pakāpe
Kristiāns mednis (Stacijas pamatskola) 2. pakāpe
digna Cibule (Stacijas pamatskola) 1. pakāpe
marks Ločmelis (Rekavas vidusskola) 1. pakāpe
Viktorija Supe (Rekavas vidusskola) 2. pakāpe
Signija Voiciša (Stacijas pamatskola) 1. pakāpe
Agija Grantiņa (Rekavas vidusskola) 2. pakāpe
Paldies bērniem, vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu pē-

tījumos, žūrijai par atbalstu darbu izvērtējumā un smaidu lasījumos.
Viļakas pamatskolas draudzīgajam kolektīvam par gaišajām telpām,
Viļakas pamatskolas audzēkņiem par muzikālo sveicienu.

Izglītības metodiķe G. Locāne

Konkurss «Cilvēki – 
Latvijas novadu dārgumi»

«Jaunais pētnieks 2017»

29. martā Viļakas Valsts ģim-
nāzijas 8. klases skolniece Aleksa
Jakučeva un skolotāja Aija Lei-
tena devās uz Daugavpils krievu
vidusskolu-liceju, kur pulcējās sko -
lēni no 24 Latgales izglītības ie-

stādēm, lai piedalītos Latvijas
Okupācijas muzeja (LOM) rosinātā
konkursa «Cilvēki – Latvijas no-
vadu dārgumi» noslēguma pasā-
kumā un stāstītu par savu darbu
varoņiem. 

Konkurss tiek rīkots četros
Latvijas kultūrvēsturiskajos re-
ģionos, tā mērķis ir apzināt per-
sonības, kas pēdējo 100 gadu lai -
kā ir spodrinājušas un stiprina
sava novada un visas Latvijas vār -
du. Latgales novadā konkursam
tika iesūtīti 50 darbi par 49 izci -
lām personībām.

Aleksa 1. kārtā izveidoja ra -
do šo darbu par Viļakas novada
dār gumiem – zobārstiem Valdu

un Veniaminu Buzijaniem, pēc
kuras tika uzaicināta prezentēt
savu veikumu 2. kārtā – klātienē
Latgales posmā. Žūrijas darbs
bija sarežģīts, jo visas prezentāci -
jas bija ļoti interesantas, radošas
un kvalitatīvas. Starp 11 finālistiem
Aleksa ierindojās 5. vietā. Ap-
sveicam!

Paldies zobārstiem Valdai un
Veniaminam Buzijaniem par sa-
darbību un foto materiāliem, Alek -
sai par ieguldīto darbu un rado-
šumu, Aleksas vecākiem un māsai
Zanei par atbalstu.

Viļakas Valsts ģimnāzijas
vēstures skolotāja 

Aija Leitena

Rekavas vidusskolas skolniece Paula Ločmele
piedalās Austrumlatvijas 1. atklātajā reģionālajā

skolēnu zinātniskajā konferencē STEM
21. aprīlī Austrumlatvijas

tehnoloģiju vidusskolā norisi-
nājās Austrumlatvijas 1. atklātā
reģionālā skolēnu zinātniskā
konference Stem (Science,
technology, engineery, mathe -
matic) jomas mācību priekš-
metos, kurā piedalījās rekavas
vidusskolas skolniece Paula Loč -
mele ar zinātniski pētniecisko
darbu «rapsis ZS Kotiņi». Pēt -
nieciskā darba konsultante –
skolotāja ilze Saidāne.

Rekavas vidusskola lepojas ar Paulas sasniegumiem.
Paula Ločmele dalās iespaidos par konferenci: «Atklājot konfe -

renci, visus klātesošos uzrunāja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidus -
skolas direktors Aivars Vilkaste, kurš vēlēja gūt motivāciju mācīties,
vēlmi apgūt zināšanas un līdz ar to – nākotnē labākas karjeras izvēles
iespējas. Konferences dalībnieki bija ieradušies no Daugavpils,
Rēzeknes, Viļāniem, Gulbenes, Pleskavas.

Tālāk dalībnieki tika dalīti sešās sekcijās: inženierzinātne, infor mā -
tika, bioloģija, veselības zinātne, vides zinātne, ķīmija. Mans darbs
tika pieteikts vides zinātņu sekcijā, kuru vērtēja komisija: Rasma
Tretjakova (RTA), Aivars Kaupužs (RTA), Nellija Vilkaste (ATV).

Darba recenzents manu veikumu novērtēja ar augstāko vērtējumu
– 1. vietu. Pirmo vietu ieguvēji saņēma vairākas balvas, piemēram, 
4 stundu Līvu Akvaparka apmeklējumu.

Esmu apmierināta par iespēju gūt jaunus iespaidus, krāt pieredzi un
zināšanas, kā arī vērtēt citu skolēnu veikumus. Zinātniski pētniecisko
darbu rakstīšana palīdz skolēniem paplašināt zināšanu loku, pilnveidot
prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem, gūt pieredzi publis -
ki uzstāties, aizstāvēt un pamatot savu viedokli.»

Rekavas vidusskola, Paula Ločmele
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iZGLītīBA

Prieks, ka šogad konkursā piedalījās 33
dalībnieki no visām novada skolām. Kon -
kursa dalībnieki iepriecināja žūriju ar tik
dažādu un skanīgu repertuāru, kas ir sva -
rīgs panākumu gūšanai.

Konkursa dalībnieku veikumu vērtēja:
Sarmīte Šaicāne – Viļakas Valsts ģim-

nāzijas direktore;
daina Pužule – Rekavas vidusskolas

skolotāja;
madara Jeromāne – Viļakas jauniešu

centra vadītāja.

Otrajā konkursa kārtā, kas notiks Preiļos
4. aprīlī, novadu pārstāvēs:

Evelīna Šakina, Kristaps Ozols, Džeisons
Kokarevičs, Rolands Spridzāns, Egija Bau-
mane, Sabīne Maksimova, Žaklīna Orlovska,
Katrīna Zaķe, Elvita Krakope, Elīna Zaķe.

Paldies konkursa dalībniekiem par ra do -
šo sniegumu, skolotājiem un vecākiem par
atbalstu un ieguldīto darbu, žūrijai par vēr-
tējumu un Viļakas pamatskolas smaidīgajam
kolektīvam par viesmīlīgajām telpām.

Lai valoda raita un mūs sadzird Preiļos!
Izglītības metodiķe G. Locāne

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Viļakas novadā
Valoda ir katras tautas lepnums. Bez valodas nevar pastāvēt tauta un tās

kultūra. «mana valoda ir mana vizītkarte. runāt raiti, lietojot paša bagātīgi
izveidoto vārdu krājumu, nozīmē sniegt patiesi brīnišķīgu dāvanu dzimtajai
valodai. Latviešu valoda ir skaista valoda, to bagātināt un kopt ir mans gods, un
atzīstu, ka patiesu baudu un prieku tās runātājam vai klausītājam sniegs valodas
tīrība un bagātība,» lūk, ar šādiem vārdiem tika ieskandināts skolēnu skatuves
runas un mazo formu uzvedumu konkurss 20. martā Viļakas pamatskolā.

Šos svētkus bagātināja kopīgs
pasākums iestādē, uz kuru sapul-
cējās gan lielie, gan paši mazākie
bērni. Visus uzrunāja Zaķu māte
(skolotāja Tatjana). Svētkus jaut-
rākus darīja Zaķēni, Asniņi, Viz-
bulīte, Saules Zaķēni un Taurenis.
Neizpalika arī Vista un Ola.

Pavasarīgus sveicienus grupu
bērni viens otram sūtīja caur dzies -
mām un dejām. Vecākās grupas
bērni iepriecināja klātesošos ar
teātra uzvedumu «Vista un Ola»,
kur aktieru lomās iejutās Sabīne
un Dāvids (sagatavoja skolotājas
Inese un Terēzija). Skatītāji uzzi-
nāja, ko dara ar olām un kā tās
pārtop no parastas olas par Liel-
dienu olām.

Zaķu māte, atgādinot par tradī -
ci jām, imitēja Zaķēnu pēršanu ar

pū polzaru, vēlot visiem labu ve-
selību.

Sagatavošanas grupas Zaķēni
raisīja pārdomas, kura olu krāsa
Lieldienās ir vispiemērotākā –
dzeltena, zaļa vai zila. Lai to no-
skaidrotu, visi devās uz pļavu ar
cerību kādu tur sastapt un pārlie-
cināties krāsu izvēlē.

Pļavā ir jūtams, ka atnācis pa -
vasaris, jo sastaptie Asniņi ir ga -
tavi doties pretī saulei, spraucoties
ārā no cietās zemes un gaidot pir -
mo, silto pavasara lietutiņu. Ceļā
Zaķēni satika ne tikai Asniņus,
bet arī Saules Zaķīšus, Vizbulīti
un Taurenīti. Katrs pastāvēja pie
sava viedokļa: Asniņi ieteica olas
krāsot zaļas, Saules Zaķīši – dzel -
tenas, Vizbulīte – zilas, bet Taure -
nis ieteica Lieldienu olas krāsot

raibas visās varavīksnes krāsās.
Tas mazajiem Zaķēniem šķita vis -
labākais veids, kā to darīt.

Zaķu māte uzsvēra, ka Lieldie -
nas ir Saules svētki. Gaisma un
siltums, uzvarējis tumsu, atdod
zemei un dabai dzīvību.

Paldies sagatavošanas grupas
skolotājām Tatjanai Aleksejevai un
Lilijai Strupkai par svētku vadīšanu
un organizēšanu. Paldies mūzikas
skolotājai Elitai Loginai par iemā -
cītajām dziesmām un de jām, kā
arī par ieteikumiem svēt ku norisē.
Paldies pašiem mazākajiem iestādes
bērniem, vidējās grupas bērniem
un skolotājām, kā arī auklītēm, ve-
cākiem un visiem, kas piedalījās
šajos skaistajos pavasara svētkos!

Pirmsskolas skolotāja 
Inese Saida

Pavasara svētki Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādē

Lieldienu gaidīšanas prieks neizpalika arī Viļakas pirmsskolas
audzēkņiem. 18. aprīļa rītā mūsu bērnu sejās raisījās smaids, jo
pēc Lieldienu svinēšanas mājās un garajām brīvdienām emociju
pilni nāca dalīties ar saviem piedzīvojumiem. Vēl jo vairāk tāpēc,
ka līdzpaņemtās Lieldienu raibās olas dod jaunu sparu gan olu
kaujās, gan olu ripināšanā, ko bērni labprāt un ar prieku veica
savās grupiņās.

2017. g. 22. aprīlī rīgā nori-
sinājās 41. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference,
kur piedalījās izglītojamie no
četriem Latvijas reģioniem un
rīgas pilsētas. 

Skolēnu zinātniski pētniecis -
kās darbības mērķi ir: sekmēt
sko lēnu zinātniskā pasaules uzska -
ta un darbības attīstību; ievirzīt
sko lē nus akadēmiskajām studi -
jām augst  skolā un darbībai zi -
nātnē; veici nāt skolēnu profesijas
izvēli. 

Pēc rakstveida darbu recen-
zēšanas klā tienē tika prezentēti
460 darbi, ku rus izstrādāja 556
izglītojamie. Pētī jumi tika aizstāvēti
četrās augstskolās.

Konferences atklāšana notika
Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
Te visus svētku dalībniekus uzru -
nāja un vēlēja veiksmi zinātnes un
zināšanu talkā Izglītības un zināt -
nes ministrs Kārlis Šadurskis, LU
rektors Indriķis Muižnieks. Viņš
teica, lai uzrakstītu labu darbu, jā -
būt plašām zināšanām, gribai, mēr -
ķim un, bez šaubām, jāpatīk strā -
dāt. Pētnieciskais darbs ir pirmais
solis ceļā, kas ved uz izaugsmi un
interesantu, izaicinājumiem bagā -
tu dzīvi. Konferences dalībniekus
sveica LU Fizikas un matemātikas
fakultātes pētnieks Edgars Nitišs,
kurš jau 2004. gadā 29. republikas
konferencē aizstāvēja savu pētīju -
mu «Jonizējošais starojums un tā

mē rīšana» un tagad turpina to da -
rīt un jaunajiem pētniekiem vēlēja
nebaidīties un iedrošināt sevi zi-
nātnei. Savukārt valsts 34. konfe -
ren ces laureātes, tagad Latvijas
Kul tūras akadēmijas lektores Lī -
gas Vi nogradovas vadmotīvs ir:
«Nekad neprasi, kas man par to
būs, bet dari to, kas tev patīk, ko
tu gribi zināt.» To viņa arī no -
vēlēja jaunajiem censoņiem. Kon-
ferences organizatore – Interešu
izglītības un tālākizglītības de-
partamenta vecākā referente Mu -
dīte Kalniņa vēlēja: «Redzēt vi -
su, ko ikviens var redzēt, bet iz -
darīt tādus secinājumus, kādus
citi nevarēs!»

Latvijas Kultūras akadēmijā

Kulturoloģijas sekcijā šogad savus
pētījumus prezentēja rekordliels
izglītojamo skaits – 30, kuri aiz-
stāvēja 26 darbus. Te savu pētnie -
cisko darbu aizstāvēja arī Viļakas
Valsts ģimnāzijas 12. klases skol -
niece Ketija duļbinska. Viņas dar -
ba tēma – «Viļakas novada Med-
ņevas pagasta lingvistiskā aina -
va». Ketijas Duļbinskas pētījums
iekļuva laureātu godā starp vairāk
nekā simts labākajiem darbiem
Latvijā. Viņa saņēma 3. pakāpes
diplomu. Paldies par lielo darbu!
Iegūtā pieredze neapšaubāmi no-
derēs turpmākās studiju gaitās.
Lai veicas!

Dabaszinību MA vadītāja
Lilita Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Ketija duļbinska – 
valsts 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences laureāte

Žīguru kultūras nama ritmikas un līnijdeju
grupa «Punktiņi» (vadītāja Laima timmermane),
atsaucoties Vecumu pagasta pārvaldes vadītājas
Ligijas Loginas uzaicinājumam, Lieldienās sasē -
dās savos privātajos transportos un devās uz
tuvējo Borisovas tautas namu, kur plkst. 15:00
notika Lieldienu koncerts. 

Šajā koncertā tika izdejotas dejas «Saulīte» (Santa
Zapacka un Harijs Ozols) un «Ak, neguli» (Velves).
Pēc koncerta pienācās steigties mājup, jo 17:00 jau
gaidīja Vīksnas pagasta autobuss, kurš amatierteātri
«Virši» (režisore Valentīna Kaļāne) veda uz savu
Tautas namu, lai Vīksnas pagasta ļaudis varētu noska -
tīties Danskovītes lugas «Sīvasmuotes senču laiki» 

II daļu «Sīvasmuotes bizness». Pēc izrādes ko-
lektīvs varēja kopīgi atpūsties ballē, par ko sakām
lielu paldies Vīksnas jaukajam šoferītim. Tāpat
sirsnīgs paldies Pēterim Nāgelam, kurš izrādei tik
nepieciešamo gultu uz Vīksnu aizveda, uzsēdinājis
uz savas mašīnas jumta. 

Patiess prieks savā pulkā bija ieraudzīt arī Gu -
nāru Abricki (Alberta lomas atveidotāju), kurš uz
izrādi ceļu mēroja no tālā Rites pagasta. Izsaku
paldies visiem saviem pašdarbniekiem un viņu
ģime nes locekļiem, kuri atbalstīja Lieldienu pasā-
kumus.
Žīguru kultūras nama direktore Valentīna Kaļāne,

Foto – Jana Ivanova

Žīguru kultūras nama kolektīvi dodas izbraukumos Lieldienās
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Laika apstākļi mūs šogad pavasarī īpaši nelutina un nepriecē,
toties dejas prieks un emocijas nespēj rimties. tāpēc, atsaucoties
ielūgumiem gan uz Vārkavas novada rožkalnu kultūras nama
senioru deju grupas «dzīves virpulī» 15 gadu jubilejas pasākumu,
gan Pūpolsvētdienas priekšvakarā uz Alūksnes kultūras centra
dāmu deju gru pas sadanci «tikšanās marienburgā», Žīguru
Kultūras nama deju ko pa «Alianse» un vidējās paaudzes meitu
tautas deju kolektīvs «Ska tiens» gatavojās izbraucieniem.

Vārkavā tikāmies gan ar iepazītiem, gan jauniem draugiem no Ve-
cumniekiem, Strenčiem un Daugavpils, kur izdejojām un vērojām
dažāda rakstura dejas. Otrajā koncerta daļā aicināja parādīt dejas ar
humora piesitienu. «Alianse» dejoja vienu no savām mīļākajām -
«Vecmāmiņu deju».

Savukārt Alūksnē šāds pasākums norisinājās jau trīspadsmito
reizi, jāpiebilst, ka mēs piedalījāmies tikai trešo gadu. Kopā ar mums
šoreiz bija kolektīvi no Gulbenes novada Stradu pagasta, no Stren -
čiem, no Ķekavas, no Valkas pilsētas, no Priekuļiem, no Cēsīm un
Mārupes. Pirms uzstāšanās tika piedāvātas meistarklases gan dejas
mīļotājiem, gan tiem, kuriem deju soļi ir atklājums.

Koncertā, ko sniedza pašdarbnieki, redzējām gan tautiskās dejas,
gan dāmu dejas, gan vēderdejas, gan līnijdejas. Ar dziesmu «Pūt,
vējiņi» Paulas Pūpolas izpildījumā atklāja pasākumu, kā arī priecēja
pašmāju kolektīvs «Sidraba pavediens».

Mēs – «Alianse» un «Skatiens» – katrs kolektīvs rādījām divas jaunas
dejas, kuras mājās, uz savas skatuves, vēl nav izdejotas skatītājiem.

Paldies pasākumu organizatoriem par jauki pavadīto laiku!
Paldies kultūras nama direktorei Valentīnai Kaļānei par sarūpēto

transportu uz Alūksni, šoferim Francim Bukšam.
Vislielākais paldies dejotājām un viņu ģimenēm par sapratni un

finansiālo atbalstu, izvizinot kolektīvu «Alianse» uz Vārkavu.
Turpināsim priecēt skatītājus, rast laiku enerģiskajiem dejas so -

ļiem, apmeklējot mēģinājumus!
Žīguru Kultūras nama deju kolektīvu vadītāja Ija Krilova

24. martā Vecumos un Viļakā
tika pieminēti Komunistiskā
genocīda upuri. Vecumos pie pie -
miņas plāksnes pulcējās politiski
represētās personas, viņu tuvi-
nieki, Viļakas novada pašvaldī -
bas pārstāvji, Viļakas Valsts ģim -
nāzijas skolēni un skolotāji u.c.
muzikālus priekšnesumus snie-
dza upītes pamatskolas skolēni
Kate un domeniks Slišāni.

Uzrunu teica Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Mak -
simovs, un savās atmiņās par bēr -
nībā piedzīvoto saistībā ar izsūtī-
juma stāstiem dalījās Viļakas Ro-
mas katoļu draudzes priesteris
Guntars Skutels.

Ontana Slišāna Upītes kultūr-
vēstures muzeja vadītāja Ligita
Spridzāne klātesošajiem stāstīja:
«Lēmumā par izvešanu bija no-
rādīts, ka nepilngadīgie un darba

nespējīgie ģimenes locekļi netiks
pakļauti izvešanai, bet viņi var
brīvprātīgi doties līdz savām ģi-
menēm. Īstenībā tika izsūtīti visi
ģimenes locekļi, kas bija mājās.
Izsūtītajiem bija atļauts ņemt lī -
dzi 1500 kg mantu uz vienu ģi -
meni, bet izvedēji parasti nedeva
tika daudz laika, lai to izdarītu.
Daži tika izvesti tikai ar to, kas
bija mugurā. Atšķirībā no 1941.
gada jūnija deportācijām, šoreiz
ģimenes netika izšķirtas. Garajā
ceļā uz izsūtījuma vietām vago -
nos gan dzima bērni, gan mira
cilvēki. Aizvedot uz Sibīrijas tālā -
kajiem apgabaliem, izsūtītajiem
paziņoja, ka viņi ir nometināti uz
mūžīgiem laikiem. Galvenais, kas
cilvēkiem deva spēkus izdzīvot,
sagaidīt atgriešanās laiku uz dzim-
teni, bija ticība, cerība un mīles -
tī ba. Ja cilvēkiem izvedot lika

ņemt līdzi tikai pašu dārgāko, tad
daļa cilvēku izvēlējās savus ģi-
menes locekļus un «puotaru gruo-
matu». Sibīrijā izsūtītajiem bēr -
niem pieaugušie tuvinieki mācīja
neaizmirst savu dzimteni. Kā viens
no mīlestības apliecinājumiem bi -
ja dziesmu mācīšana. Viens no
Sibīrijas bērnu stāstiem liecina
par to, ka viena veca latviešu tan -
tiņa iedevusi sadrukātus dzies -
mu vārdus un teikusi: «Muocīs,
meit, vuordus i dzīdi, naaizmiersti
dzimtenes, toik nivīnam naruodi
i nasoki, ka es tev īdevu.».»

Piemiņas brīža apmeklētāji ko -
pā ar Kati un Domeniku Slišā -
niem dziedāja vienu no dziesmām,
ko latvieši izsūtījuma laikā dzie -
dāju ši tālu prom no mājām. Pie-
miņas plāksnes pakājē tika no -
likti ziedi.

Viļakas Kultūras namā Silvija
Kupriša lasīja dzejas rindas, vo-
kālais ansamblis «Cansone» (va-
dītāja Ilona Bukša, koncertmeis -
ta re Jeļena Laicāne) izpildīja vai -
rā kas dziesmas. Viļakas novada
paš valdības vadītāji klātesošajiem
ga rā stiprajiem ļaudīm pasniedza
ziedus.

Turpinājumā visi interesenti
bija aicināti Viļakas Kultūras na -
mā skatīties Viestura Kairiša fil -
mu «Melānijas hronika».

Teksts, foto: Lietvedības,
komunikācijas un informāci-

jas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule

Laika periodā no 12. marta līdz 9. aprīlim
Latgalē noritēja XXVi Vispārējo latviešu dziesmu
un XVi deju svētku deju lieluzveduma «māras
zeme» repertuāra apguves skates, kurās tika
noteikts koprepertuāra apguves līmenis tā saga-
tavošanas pirmajā posmā.

Svētku gatavošanās procesā skates ir tikai viens
no daudzajiem posmiem. Šoreiz skates nolikumā
iestrādātās izmaiņas katram ko lektīvam ļauj parādīt
labāko sniegumu, tāpēc skašu rīkotājs, Latvi jas Na-
cionālais kultūras centrs, aicina dejotājus un ko -
lektīvu vadītājus uztvert skates kā svētkus un dejot
ne sa cen sības un punktu dēļ, bet kā devumu ceļā uz
Lat vijas valsts simtgades Deju svētkiem. Skašu
laikā kompetentā žūrija vērtēja dejas mākslinie -
cisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas ho-
reogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikali -
tāti, tautas tēr pa valkāšanas kul tūru un pareizību,
kā arī deju ko lektīva skatuves kultūru un kopies-
paidu.

Skatēm ir pieteicies pārstei dzošs skaits dalībnie -
ku – 789 de ju kolektīvi, kas ir par teju 200 de ju ko -
lek tīviem vairāk nekā iepriek šējos Deju svētkos.
Lat  ga les re ģionā sešās skatēs piedalījās 114 da žādi
deju kolektīvi, kas ir teju 2000 dalībnieki.

Latgalē vislielākais dejotgribētāju skaits dziesmu
un deju svētkos ir Rēzeknes apkaimē, kur kom pe -
tentās žūrijas vērtējumam savu dejotprasmi sniedza
22 de ju kolektīvi, tiem seko Preiļu apkaime ar 21
kolek tīvu, Daugavpils un Ludzas ar 20, Balvu ar 17
un Krāslavas ar 14 deju kolektīviem.

Latgalē kopvērtējumā pa grupām visaugstāko
žū rijas vērtējumu saņēmuši Balvu apkaimes deju
ko lektīvi, taču atzinīgi novērtēti arī Preiļu, Rēzeknes
un Daugavpils puses dejotāji.

Starp bērnu deju kolektīviem vislielāko punktu
skaitu ieguvis Balvu Kultūras un atpūtas centra
Bēr nu deju kolektīvs «Balvu vil ciņš» (vadītāja Za -
ne Meiere) (48,7 punkti), kam seko Preiļu pilsētas
Bēr nu un jauniešu centra deju kopa «Gaida» (va -
dītāja Gaida Iva nova) ar 47 punktiem.

A grupā Latgales reģionā ir divi deju kolektīvi,
kas Daugavpils deju skatē uzrādīja labus rezultātus.
Daugavpils pilsētas Latviešu kultūras centra deju
an samblis «Laismeņa» (vadītāja Diāna Soldāne)

ieguva 58,2 punktus un Daugavpils novada kultūras
centra «Vārpa» Tautas deju ansamblis «Līksme»
(vadītāja Aija Daugele) (57,8 punkti).

Visaugstāko vērtējumu par sniegumu (58,2 p.)
B grupā ieguva deju kolektīvs «Rika» no Balviem
(vad. Agris Veismanis), kam seko «Gaida» (vad.
Gai da Ivanova) ar iegūtajiem 56,3 punktus.

Jauniešu – C grupā norisinājusies vislielākā
kon kurence, kur 36 kolektīvu starpā abi augstāk
no vēr tētie kolektīvi ir no Ziemeļlatgales – Kubulu
pagasta «Cielaviņa» (vad. Zita Kravale) un Balti -
na  vas Kul tūras nama Jauniešu deju kolektīvs «Kus ti
kust» (vad. Irēna Kaša), kas ieguvuši attiecīgi 48,2
un 47,7 punktus.

Arī d grupas labākais kolektīvs ir no Balvu
pil sētas, kur Balvu Kultūras un atpūtas centra deju
ko pa «Nebēda» Agra Veismaņa vadībā saņēmusi
augstā ko pakāpi, iegūstot 57,7 punktus. Šīs grupas
otrs labākais kolektīvs ir Rēzeknes novada Rēzek -
nes pil sētas paš valdības aģentūras «Rēzeknes
Kultū ras un tūrisma centrs» vidējās paaudzes deju
kopa «Dzi  ga» (vad. Ilmārs Dreļs), kas ieguvuši
55,7 punktus.

Pēc skates rezultātiem Latgales reģiona labākais
e grupas kolek tīvs ir «Amizieris» (iegūti 46,7
punkti) no Riebiņu novada Galēnu pagasta, kur de -
jot prasmi māca Ilze un Andris Kudiņi. Otrs labāk
novērtētais kolektīvs ir Ilūkstes novada kultūras
centra Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju
kolek tīvs (vad. Antonija Stalidzāne) ar 45,8 pun-
ktiem.

Senioru deju kopu – f grupā visaugstāko punktu
skaitu – 46,2 ieguvusi Balvu Kultūras un atpūtas
centra Senioru deju kopa «Lus te» Intas Sležas va -
dī bā, kā arī Ilmāra Dreļa vadītā Viļānu novada kul -
tūras nama senioru deju kopa «Kūmys», kas nopel -
nījusi 44,8 punktus.

XXVi Vispārējie latviešu dziesmu un XVi
deju svētki notiks rīgā no 2018. gada 30. jūnija
līdz 8. jūlijam. Kārtējie dziesmu un deju svētki
norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību
zīmē.

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko 

attiecību speciālists Oskars Zuģickis

Latgales ļaudis gatavojas dziesmu un deju svētkiem

Piemiņas brīdis Vecumos un Viļakā

Sniegotajā, bet saulainajā Lieldienu rītā Žīguru Kultūras na -
mā notika mazo vokālistu konkurss «Žīguru CāLiS – 2017». Pa-
sākumu atklāja Lieldienu zaķi – vokālā ansambļa «Čiekuri» dzie -
dātāji, kuriem šoreiz bija uzticēta arī pasākuma vadīšana.

Konkursu vērtēja muzikālas Žīguru meitenes – Linda Makarova,
Ieva un Ilze Jurjānes. Konkursam bija pieteikušies astoņi drosmīgi
dziedātāji. Žūrija lēma, ka titulu «Žīguru CĀLIS – 2017» šogad pel -
nī  jusi Aļina Šaicāne. Par skanīgāko un skanīgo cāli kļuva mija
Ludikova un Annika meijere. Vēl tika sadalīti tituli: «Krāsainākais
cālis» – Līga Kalniņa, «Pūkainākais cālis» – Alise taukule, «Drosmī -
gākais cālis» – matīss dortāns, «Smaidīgākais cālis» – rebeka Ka -
ļāne, «Kustīgākais cālis» – Nelli Žuravļova.

Gaidot žūrijas vērtējumu, arī skatītājiem tika dota iespēja paust sa -
vu viedokli un nobalsot par sev tīkamāko cālīti. Skatītāju balvu sa ņē -
ma jaunākā konkursa dalībniece Annika meijere.

Svētku koncertu bija sarūpējuši vokālie ansambļi «Čiekuriņi» un
«Čiekuri», kā arī pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Ijas Krilovas vadībā.

Paldies konkursa dalībniekiem un viņu vecākiem!
Paldies koncerta dalībniekiem un viņu vecākiem!
Paldies pasākuma organizatoriem un apmeklētājiem!

Daiga Elksnīte, Žīguru Kultūras nama pasākumu organizatore

«Žīguru CāLiS – 2017»

Žīguru Kultūras nama deju
kolektīvu viesošanās pie draugiem
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18. martā ontona Slišāna
upītes kultūrvēstures muzejs
bija sarīkojis grāmatas «Cetur -
tais bauslis» prezentāciju un
tikšanos ar grāmatas autori Bi-
rutu eglīti. Prezentācija sākās
ar dziesmu «myužeņš jauns»,
ko izpildīja Kate un domeniks
Slišāni. Šo dzejoli domenikam
piedzimšanas dienā uzrakstīja
vectēvs ontons Slišāns. dzies -
ma šoreiz bija veltīta grāmatas
dzimšanai. Kates un domenika
otrais vectēvs ir Jānis Spridzāns.
Prezentācija upītes pusē notika
ne tikai tāpēc, ka Šķilbēnu pa-
gastā dzīvo daļa no kuplās Spri -
dzānu dzimtas, bet arī tāpēc, 
ka prezentācijā varēja uzzināt
daudz ko par upītes puses se -
nā ko vēs turi un skolu vēsturi.

Kopš 2008. gada ik pēc di -
viem gadiem katru reizi citā vie -
tā Spridzānu dzimta brauc kopā
uz dzimtas salidojumu. Dzimtas
koks no dažiem simtiem nu ir iz-
audzis vairākos tūkstošos. Dzim -
tas koks, kas izpētīts sešās paau-
dzēs, ir tā izaudzis, ka koka sak -
nes un zari aptver nu jau visu
Latviju un pat aizstīdz ārpus tās.
Līdzīgi vārdi izskan Spridzānu
dzimtas himnā, kuras pirmatska-
ņojums bija 5. martā Rēzeknē.
Prezentācijas beigās arī izskanē -
ja Spridzānu dzimtas himna, ku -
ras vārdu autore ir Līvija Liep-
druviete un mūziku sarakstīja Gu -
na un Aldis Ķises, kas arī visi ir
Spridzānu dzimtas pārstāvji.

Uz grāmatas prezentāciju bija
sabraukuši cilvēki no Rīgas, Ķe-

guma, Ogres, Bērzpils, Balviem,
Lubānas, Rekovas, Šķilbaniem
un Upītes. Grāmatas prezentācijas
pamatā bija simtiem bilžu. Par
katru bildi bija savs stāsts.

«»Ceturtais bauslis» ir stāsti
par kuplās Spridzānu dzimtas
lik teņiem Latvijā 100 gados –
skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir
notikumi, kas veidojuši mūsu
valsti un mainījuši cilvēku dzīvi
– iedvesmojot un apbalvojot,
laužot un sadragājot, liekot pie-
lāgoties un pārbaudot izturību un
godprātību. Valsts aug kopā ar sa -
viem iedzīvotājiem, to dzim -
tām,» tā izsakās autore par savu
grāmatu.

Tiem, kas bija atnākuši uz grā -
matas svētkiem Upītē, bija iespē -
ja ieskatīties vizuālajā materiālā,
no kura tika veidota arī grāmata,
bet kurš netika iekļauts šajā dar -
bā. Tā bija ekskluzīva iespēja ie-
skatīties vēstures līkločos no
1910. gada līdz mūsdienām. No-

tikumi, cilvēki, apģērbs, frizū ras,
apkārtne, pat cilvēku noskaņo -
jums. Pēc fotogrāfijām var labi
spriest arī par Latvijas attīstību
kopumā, par tās krituma posmiem,
ko panāca kara laiki un okupāci -
jas periods, un kāpuma. Cilvēku
smaidi fotogrāfijās sāk atgriez -
ties tikai 20. gs. 70. gados. Uzru -
nāja arī skolu attīstība un vēsture.

Grāmata ir laba arī ar to, ka
to var sākt lasīt arī no vidus vai
beigām, tas netraucē saprast kat -
ru nākamo stāstu. Tajā nav divu
līdzīgu stāstu. Izejot tai cauri, la-
sītājs uzzina par svarīgiem Latvi -
jas vēsturiskiem posmiem, kā arī
tie ir ļoti patiesi stāsti par cil vē -
kiem, kas dzīvo dažādās Latvijas
vietās, kā arī ārpus tās robežām.

Tā ir grāmata ne tikai Spridzā -
nu dzimtai, bet arī dāvana visai
Latvijai.

Ontona Slišāna Upītes 
kultūrvēstures muzeja 

vadītāja Ligita Spridzāne

«tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas 
un lai tu ilgi dzīvo savā zemē,» tā raksta Biruta eglīte

«Kamēr es dejoju, es nevēr -
tēju, kamēr vien es dejoju – es ne-
nīstu. Kamēr dejoju, es nenodalu
sevi no dzīves, es varu būt prieka
pilns un vienots. Tas ir tas, kā dēļ
vērts dejot.»

Hans Bos

2017. gada 18. martā Žīguru
kultūras nama ritmi kas un lī-
nijdeju grupas «Punktiņi» da-
lībnieces devās uz konkursu
«Balvu līnijdeju kauss 2016»,
kuru rīkoja Latvijas līnijdeju
un kantri vesterna deju asociā-
cija un kas norisinājās jau otro
reizi Balvos.

Šī pasākuma mērķis – popu-
larizēt dejas un kustības nozīmi
katra cilvēka attīstībā jebkurā
vecumā. Radoši un draudzīgi no-
vērtēt savu un citus māksliniecis -
kos sniegumus. Iegūt profesionā -
lu žūrijas vērtējumu, kā arī veici -
nāt sa draudzību starp kolektīvu
dalībniekiem, vadītājiem un ho-
reogrāfiem.

Šajā konkursā tika izdejotas
dejas no:

1. Žīguru kultūras nama Ritmi -
kas un līnijdeju grupas «Punkti -
ņi» (vadītāja Laima Timmermane)
repertuāra («Africa bum, bum»
un Arash «Broken angel»);

2. Daugavpils novada Nīcga -
les Tautas nama Līnijdejotāju
grupa «Rondo» (vadītāja Rudī te
Grosberga) repertuāra («Vēl mirk -
lis un viņa sieva kļūs!» un «Af -
rica bum, bum»);

3. Deju studijas «Terpsihora»
Mūsdienu deju grupas «Hu go»
(vadītāja Līga Moroza-Usačka)
repertuāra («Uptown funk»);

4. Deju studijas «Terpsihora»
Mūsdienu deju grupas «Lulū»
(vadītāja Līga Moroza-Usačka,
Marita Leišavniece) repertuāra
(«Rokenrola maigā varā»);

5. Deju studijas «Terpsihora»
Mūsdienu deju grupas «Bella»
(vadītāja Marita Leišavniece) re-
pertuāra («The cool cats»);

6. Deju studijas «Terpsihora»
Šova deju grupas «Leo» (vadītā -
jas Līga Moroza-Usačka un Ma -
rita Leišavniece) repertuāra («Ba-
čata» un «Es zinu, ko sirds Tava
domā un jūt»);

7. Viļakas kultūras nama Mūs-
dienu deju grupa «Nola» (vadī -
tā ja Marita Leišavniece) reper -

tuāra («Bumeranga efekts»);
8. Deju paraugdemonstrēju -

mus rādīja viena no žūrijas lo-
ceklēm Arnita Veidemane.

Katra deju grupa izcēlās ar
savu deju stilu, šarmu, emocio-
nalitāti, kustību, eleganci, aktie-
riskumu, atraktivitāti un pievilcī-
gumu. Šajā konkursā Žīguru kul-
tūras nama Ritmikas un līnijde -
ju grupa «Punktiņi» saņēma dip-
lomu un ieguva kausu Elegantā -
kais kolektīvs.

Paldies «Punktiņu» dalībnie-
cēm par personīgi ieguldīto dar -
bu, kā arī šoferītei Dacei Taukulei
un fotogrāfei Sa mantai Kromu-
lei.

Žīguru kultūras nama 
Ritmikas un līnijdeju grupas

«Punktiņi» vadītāja 
Laima Timmermane

Žīguru kultūras nama ritmikas un līnijdeju grupa
«Punktiņi» piedalās «Balvu līnijdeju kausā 2016»

Lieldienu koncertā Viļakā, uz kuru mājas zaķi (kultūras na -
ma darbinieki) bija ielūguši jestras zaķenītes (pasākuma vadītājas
marita Leišavniece un Jeļizaveta Sovetova), slaveno Lieldienu
olu gādātāju bija daudz un dažādi.

Skatītājiem par prieku zaķu lomās iejutās arī kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīvu vadītāji – Elita Logina, Akvilina Jevstigņejeva,
Ilona Bukša, Aija Leitena, Anna Annuškāne, Ineta Lindenberga, Vilis
Cibulis un Marita Leišavniece. Notika viss, kas piedien Lieldienām –
olu kaujas, izrādīšanās ar cietāko un krāšņāko olu, no kurām daža tika
arī apēsta. Neizpalika dziesmas, dejas, teātra spēlēšana un muzicēšana.
Arī skatītāji labprāt iesaistījās mīklu minēšanā, pretī saņemot visāda
veida olas, bet folkloras kopas «Atzele» vadītāja Anna Annuškāne
bija tik dāsna, ka atdeva dalīšanai bērniem pat šokolādes olas. Es,
Baltais zaķis, apliecinu, ka cienasta pietika visiem!

Paldies par jauko Lieldienu koncertu kultūras nama amatiermākslas
kolektīviem: bērnu ansamblim «Podziņas», bērnu deju kolektīvam
«Dēkainīši», vokālajam ansamblim «Cansone», deju kopai «Dēka»,
jauniešu deju kolektīvam «Bitīt' matos», folkloras kopai «Atzele»,
dramatiskajam kolektīvam, «Atzeles kapelai, mūsdienu deju grupai
«Nola», līnijdeju grupai, senioru deju kopai «Intriga», ģitāristu an -
samblim un Kristiānam Šaicānam, bērnu vokālajam ansamblim
«Pogas», kā arī solistiem Luīzei Bogdanei un Normundam Orlovam!
Paldies Lieldienu zaķa darinātājai Birutai Ločmelei!

Baltā zaķa lomā iejutās pasākumu organizatore
Silvija Kupriša

Lieldienu koncerts Borisovas
tautas namā

«ieLūdZ ZAĶīŠi» Viļakas
Kultūras namā

16. aprīlī Borisovas tautas namā notika Lieldienu koncerts.
Ar skaistām tautas dziesmām un Lieldienu ticējumiem skatītājus
iepriecināja tautu meitas dagnija un Kristiāna. Zaķu ģimenes
lomās iejutās diāna un Ligija.

Neizpalika arī mīklu minēšana, par ko katram atjautīgajam tika
pasniegta Lieldienu šokolādes ola. Ar skaistām dziesmām mūs prie -
cēja Borisovas Tautas nama jauktais vokālais ansamblis «Atvasara»
un jaukā dziedātāja Marika. Tautiskā garā ar priecīgām Lieldienu
dziesmām priecēja kapella «Atzele». Īstu jautrības dzirksti iededza
Viļakas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ Matos».
Romantiskās noskaņās skatītājus iedvesmoja Žīguru Kultūras nama
ritmikas un līnijdeju grupa «Punktiņi».

Kaut arī saulīte šajā dienā mūs nelutināja, tomēr visi koncerta ap-
meklētāji devās svinēt Lieldienas labā noskaņojumā un jautrā garas-
tāvoklī.

Liels paldies visiem, kas palīdzēja un atsaucās uz aicinājumu pie -
dalīties mūsu koncertā: Vides un dizaina pulciņa vadītājai Skaidrītei
Veinai, Borisovas Tautas nama jauktajam vokālajam ansamblim «At-
vasara», kapellai «Atzele» un vadītājai Ilonai Bukšai, Viļakas Kul -
tūras nama deju kolektīvam «Bitīt’ matos» un vadītājai Diānai Astrei -
ko, Žīguru Kultūras nama ritmikas un līnijdeju grupai «Punktiņi» un
vadītājai Laimai Timmermanei un dziedātājai Marikai.

Borisovas TN kultūras darba organizatore Iveta Annuškāne,
Foto – Ieva Dvinska
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Viïakas no vadâ

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

2017. gada 21.–22. aprīlī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas ložu šaušanas vidējās vecuma grupas jauniešu
komanda piedalījās Lr 2017. gada Jaunatnes čempionātā, kurš
norisinājās tukumā – dobelē.

Vingrinājumā ar pneimatisko šauteni (PŠ -40) Didzis Aleksāns
(Viļakas Valsts ģimnāzija) izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu ar re -
zultātu (386.7), kurš atbilst pirmajai sporta klasei. Šajā pašā vingri nā -
jumā Arvis Pužulis (Viļakas Valsts ģimnāzija) palika ceturtajā vietā.

Vingrinājumā MŠ – 3X20 jauniešiem (celis, guļus, stāvus) Arvim
Pužulim – 4. vieta, Didzim Aleksānam – 5. vieta.

Labojot savus personīgos rekordus, vēl komandā startēja Arvis Bič -
kovskis (Viļakas Valsts ģimnāzija), Samanta Jugane (Viļakas Valsts
ģimnāzija) un Diāna Dupuže (Viļakas pamatskola). Izglītojamos trenē
ložu šaušanas treneris Ēvalds Vancāns. Jāpiebilst, ka visi iepriekš
minētie sportisti vēl joprojām var startēt arī jaunākajā vecuma grupā.

Direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

Apstiprinu:
Viļakas novada domes priekšsēdētājs

Sergejs maksimovs
2017. g. 4. aprīlī

NOLIKUMS
Viļakas novada senioru sporta svētki tiek rīkoti

2017. gada 20. maijā, lai popularizētu aktīvu un ve-
selīgu dzīvesveidu sabiedrībā, veicinātu cieņas un
draudzības attīstību starp novada iedzīvotājiem, kā
arī katra cilvēka pašapziņu par piederību sabiedrībai.
Sporta svētki organizēti ar novada domes atbalstu
un novada iestāžu – Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas,
medicīnas darbinieku, pagasta pārvalžu un pensionāru
biedrības līdzdalību.

Sporta svētku programma paredz
šādas disciplīnas:

1. Šaušana mērķī ar gaisa šauteni vīriešiem
un sie vietēm. Sacensības individuālas. Komandas
gro zā ieskaita vienu labāko vīrieša un vienu sie -
vietes sniegumu. Par pirmo vietu tiek piešķirts viens
punkts, par otro vietu – divi punkti, par trešo – trīs
punkti u.t.t. Ja divi dalībnieki uzrāda vienādu re -
zultātu – tiesnesis piešķir vienu papildu šāvienu.

2. Šautriņu mešana mērķī – noteikumi līdzīgi
šaušanai ar gaisa šauteni.

3. Zābaka mešana tālumā iezīmēta sektora
ietva ros vīriešiem un sievietēm. Komandas grozā
ie skaita viena vīrieša un vienas sievietes labākos
rezultātus. Vērtējumā par pirmo vietu tiek piešķirts
1 punkts, par otro vietu tiek piešķirti 2 punkti u.t.t.

4. Basketbola bumbas soda metieni vīriešiem
un sievietēm. Katram dalībniekam 3 metieni – mē-
ģinājums un tad pieci metieni – ieskaites. Ja diviem
vai vairākiem dalībniekiem vienādi rezultāti – pa -
pildu 3 ieskaites metieni. Komandas grozā ieskaita
labāko vīrieša un sievietes rezultātu. Par pirmo
vietu tiek pišķirts 1 punkts, par otro vietu tiek pie -
šķirti 2 punkti u.t.t.

5. tenisa bumbas mešana vārtos vīriešiem
un sievietēm. Komandas grozā ieskaita labākos
vīrieša un sievietes sniegumus no 5 metieniem. Par
pirmo vietu tiek piešķirts 1 punkts, par otro vietu
tiek piešķirti 2 punkti u.t.t.

6. Svaru bumbas (16 kg) raušana ar vienu
roku vīriešiem. Vērtēšana notiek divās vecuma
grupās: I grupa – līdz 62 gadiem ieskaitot. II grupa
– virs 62 gadi. Par pirmo vietu tiek pišķirts 1
punkts, par otro vietu tiek piešķirti 2 punkti u.t.t.

7. Jautrā stafete: iesniedzot stafetes dalībnieku
sarakstu, lūgums uzrādīt arī dzimšanas gadu katram
stafetes dalībniekam, jo stafetē drīkst piedalīties
seniori, kas dzimuši līdz 1954. g. ieskaitot.

7.1. Pirmais etaps: Skriešana līdz basketbola
bum bai, driblēšana, iemest bumbu grozā, nolikt
bumbu vietā, kur paņēma, nodot stafeti komandas
biedram, pieskaroties ar roku pie pleca. Pirmo
etapu veic vīrieši un sievietes pēc kārtas.

7.2. Otrais etaps: Saņemot stafeti, dalībnieks
ielec vai iekāpj maisā ar abām kājām, turot maisu
rokās, lec 10 m garu distanci, izlec no maisa un
nodod stafeti. Šajā etapā piedalās viens dalībnieks.

7.3. Trešais etaps: viens dalībnieks – diegu ka -
mola tīšana. Dalībnieks paņem rokās komolu, pār -
tin to, noliek uz galda un nodod stafeti.

7.4. Piramīdas veidošana no koka klučiem. No
komandas piedalās viens dalībnieks – pārnes klu -
čus un izveido piramīdu, nodod stafeti.

7.5. Monētu šķirošana no graudiem. Piedalās
viens dalībnieks. Dalībnieks, kurš saņēmis stafeti,
izber graudus un monētas traukā un izlasa tās. Par
katru neatrastu monētu sods – 1 minūte.

7.6. Biatlona posms – 10 m skriešana + šaušana
ar gaisa šauteni mērķī, par netrāpīšanu mērķī jā -
skrien viens soda aplis, tikai pēc tam var nodot sta -
feti nākamajam komandas dalībniekam. Etapā pie -
dalās viens vīrietis un viena sieviete. Šaušana no -
tiek no balsta.

7.7. Tenisa bumbiņas pārvietošana ar nūju pa
laukumu (čūska). Startē viens dalībnieks.

7.8. Finiša skrējiens divatā – vīrietis un sieviete
iekāpj biksēs (divi vienās biksēs, seju pret seju) un
skrien līdz finišam.

Komandas startē pēc izlozētas kārtas. Uzvar tā
komanda, kas paveiks visu distanci īsākā laikā, ņe -
mot vērā arī nopelnītos sodus, ja tādi būs. Par pir -
mo vietu tiek pišķirts 1 punkts, par otro vietu tiek
piešķirti 2 punkti u.t.t.

Visām komandām jāstartē visās disciplīnās. Vī-
riešiem atļauts stafetē startēt divos posmos, ņemot
vērā negatīvo demogrāfiju, īpaši laukos. Jaunākie
seniori drīkst nokomplektēt savu jautrās stafetes ko -
mandu, iesniedzot pieteikumu. Uzvarētāji individuāli
un komandas ieskaitē par pirmo, otro un trešo vietu
saņems diplomus. Komanda – uzvarētāja saņems
kau su un diplomu. Lūgums pagastu pārvaldniekiem
sniegt palīdzību saviem pensionāriem, nodrošināt
komandas komplektēšanu un nokļūšanu uz novada
centru pie sporta skolas un uz mājām, kā arī no -
drošināt vismaz vienu cilvēku darbam tiesnešu ko-
mandā. Galvenais tiesnesis paziņos datumu, kad
notiks instruktāža un apmācības tiesnešiem.

Par galveno tiesnesi nozīmēt Ēvaldu Vancānu
tālr. nr. 25914391;

Par vietnieku nozīmēt Pēteri Vancānu;
Par sekretāri nozīmēt Inesi Petrovu.
Dalības pieteikumus pēc formas iesniegt līdz

15. maijam, bet precizēto stafetes dalībnieku sa -
rakstu ar reģistrēšanu sacensību dienā. Pieteikumus
sūtīt vilaka.sportaskola@inbox.lv

Dalībnieku ēdināšanas jautājumu saskaņot ar
Viļakas Valsts ģimnāzijas personālu.
Sacensību dienas programma paredz:

Kopējā līnija – 10:00–10:15
Sacensības     – 10:15–14:00
Pusdienas      – 14:00–15:00
Apbalvošana – 15:00–15:30
Braukšana mājās.
Viļakas kultūras nama vadībai nodrošināt apska -

ņošanu. Valdai Buzijanai nodrošināt medpersonāla
dežūru. Nolikums izsūtīts visām novada pārvaldēm.

Nolikums apstiprināts un pieņemts pensionāru
biedrības valdes sēdē 2017. gada 31. martā Viļakā.

1. aprīlī Viļakas novada no-
vusa spēlētāji pulcējās rekavas
vidusskolas sporta zālē, lai no-
skaidrotu labākos šajā sporta
veidā. 

Uz sacensībām ieradās 25 da -
lībnieki. Patīkami, ka novadā arī

jaunatne spēlē novusu, kuru uz -
skata par latviešu nacionālo sporta
veidu.

Jaunietes sacentās kopā ar
sievietēm un par uzvarētāju kļuva
Alise Prancāne, otrajā vietā atstā -
jot māti – Antru Prancāni, bet

trešajā vietā ierindojās Viktorija
Supe.

Jauniešu grupā par uzvarētāju
kļuva Kristiāns Keišs, otrajā vietā
atstājot Mareku Prancānu un
trešajā vietā – Gunti Slišānu.

Ļoti sīva cīņa risinājās vīriešu
grupā, kur noslēgumā trīs dalībnie -
kiem bija vienāds punktu skaits.
Visu izšķīra savstarpējā spēle un
setu attiecība. Par novada čempio -
nu kļuva Valdis Ločmelis, otrajā
vie tā atstājot Igoru Beinartu, bet
tre šajā vietā – Antonu Šaicānu.

Uzvarētāji un godalgoto vietu
ieguvēji saņēma kausus, medaļas
un diplomus. Visi dalībnieki par
piedalīšanos sacensībās saņēma
saldumu balviņas. Paldies visiem
sacensību dalībniekiem par at-
saucību.

Paldies Antrai Prancānei un
Ervīnam Veļķeram par inventāra
iznomāšanu.

Veiksmīgus Jums turpmākos
startus!

Pēteris Vancāns

Sacenšas novusa spēlētāji Ložu šaušanas komanda
piedalās Jaunatnes čempionātā

mūsu novadā ir izveidojusies skaista sportiska tradīcija. Go -
dinot mūsu novadnieku, sporta skolotāju un treneri Aini Šaicānu,
notiek telpu futbola sacensības.

2017. gada 22. aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē jau trešo
reizi notika Aiņa Šaicāna piemiņas balvas izcīņa telpu futbolā. Sacen -
sības organizēja Viļakas novada sporta skola sadarbībā ar Viļakas
novada domi, Viļakas Valsts ģimnāziju un Aiņa Šaicāna radiniekiem.
Arī šogad sacensības tiesāja Virslīgas futbola tiesnesis Ervīns Veļķers.

Šogad sacensībās startēja 2003.–2006. gadā dzimušie zēni. Pieda -
lījās divas komandas:

– Viļakas komanda – Norberts Kokorevičs, Markuss Milaknis,
An rijs Kokorevičs, Endijs Lindenbergs, Endijs Pumpa, Artjoms Šai -
cāns, Leonards Agafonovs, Kristers Timmermanis. Komandas treneris
– Artjoms Kokorevičs.

– Balvu Sporta centra komanda – Deins Polis, Renārs Kokorevičs,
Ričards Supe, Niķita Kokorevičs, Artūrs Zušs, Daniels Saliņš. Ko -
mandas treneris – Jurģis Vilciņš.

Jaunie fulbolisti spēlēja aizrautīgi, ar lielu sportiskās cīņas sparu.
Balvu Sporta centra komandas zēni parādīja lielisku komandas spēli un
saspēļu precizitāti, tā gūstot uzvaru sacensībās. Pēc spēles notika so -
da sitienu sērija. Katra komanda izpildīja 6 soda sitienus pa pretinieka
vārtiem. Savus vārtus labāk nosargāt spēja Balvu Sporta centra ko -
mandas vārtsargs Deins Polis, bet labākā soda sitienu izpildītāja titulu
ieguva Viļakas komandas spēlētājs Markuss Milaknis.

Šogad Aiņa Šaicāna ceļojošo piemiņas kausu un 1. vietu izcīnīja
Balvu komanda.

Šajā spēlē par labāko uzbrucēju tika atzīts Daniels Saliņš (Balvi),
par labāko aizsargu – Niķita Kokorevičs (Balvi), par labāko vārtsargu
– Deins Polis (Balvi). Zēni tika apbalvoti ar īpašām piemiņas balvām
«Labākais uzbrucējs», «Labākais aizsargs» un «Labākais vārtsargs».

Katra komanda tika apbalvota ar diplomiem un saldajām balvām.
Liels paldies par atbalstu Viļakas novada domei, Izglītības, kultū -

ras un sporta pārvaldei, Sporta skolas kolektīvam, tā vadītājam Ēval -
dam Vancānam, īpaši Viļakas novada sporta metodiķim un tiesnesim
Ervīnam Veļķeram. Vislielākais paldies – Balvu un Viļakas komandām
un viņu treneriem. Uz tikšanos nākamā gada aprīlī!

Informāciju sagatavoja Maruta Brokāne

Aiņa Šaicāna piemiņas balvas
izcīņa telpu futbolā
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BAZ NīCAS drAu dŽu Zi ŅAS

No Alojas līdz Aknīstei, no Viļakas
līdz rucavai – tik plaši šogad Latviju
pār skanēs zvanu skaņas dievnamu tor -
ņos kultūras notikumā Baznīcu nakts.
Šogad dalību pieteikušas 180 baznīcas
visā Latvijā. Baznīcu nakts norisinā -
sies piektdienas, 2. jūnija, vakarā laikā
no plkst. 18:00. Visi dievnami atroda -
mi www.baznicunakts.lv interaktīvajā
kartē.

Visvairāk dalībnieku šogad būs Vidze -
mē – 56 baznīcas, Zemgalē un Sēlijā – 38
baz nīcas, Kurzemē 35 baznīcas, no tām
Liepājā – 7, Latgalē – 14 baznīcas. Rīgā
un pierīgā atvērtas būs 36 baznīcas.

«Baznīcu nakts notiek pateicoties vai -
rāku simtu cilvēku brīvprātīgam darbam.
Viņu vidū ir draudžu brīvprātīgie, mācī -
tāji, mūziķi un mākslinieki. Novērtējam
ik viena ieguldīto laiku, jo, tikai pateicoties
tam, dalībnieku skaits ik gadu vērtējams
kā nemainīgi augsts. Novērtējam katru da -
lībnieku, īpaši priecājamies par 40 baznī -
cām, kuras šogad pasākumā piedalīsies
pirmo reizi. Ir svarīgi nostiprināt sasniegto
baznīcu draudžu līdzdalību arī turpmāk,

lai 2018. gadā, godinot Latvijas simtgadi,
Baznīcu naktī piedalītos 200 Latvijas kris -
tīgo draudžu baznīcu,» aicina organizatoru
pārstāve Sintija Sproģe.

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas
ielūdz uz satikšanos ar Latvijas baz nīcām –
mākslas un arhitektūras skaistu mu, garīgo
mūziku un pārdomām klusumā un lūgšanā.
Jā, arī uz nesteidzīgu atpūtu ar tējas krūzi
un sarunām.

Paredzams, ka arī šī gada Baznīcu nakts
programmas būs radošas, muzikālas un
sirsnīgas. Jau tagad dalību apstiprinājuši
vairāki Latvijā labi zināmi mākslinieki,
solisti un kori. Minot tikai dažus no vi -
 ņiem – sieviešu koris Balta, Ave Sol jauk -
tais ko ris Laudate Charismata sadarbībā
ar Rīgas Kamerorķestra mūziķiem, Jāzepa
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu
koris Vivače, kultūras pils Ziemeļblāzma
jauktais koris Norise, Ave Sol kamerkoris
Cantus, ērģelniece Jeļena Privalova –
Epšteina. Ko ris Balsis diriģenta Inta Tete-
rovska vadībā turpinās pērn iesākto un
atkal veidos koncertprogrammu Īles baz -
nīcā kopā ar dziedātāju Evitu Zālīti. Lat -

vijas baznīcās vie sosies arī mākslinieki no
Ukrainas un Lietuvas, ko pārstāvēs Kauņas
Tehnoloģiju uni versitātes jauktais koris
Absolvents un citi.

Baznīcu nakts programmā līdzīgi kā
pērn būs iekļautas arī ekumeniski vienojošas
iniciatīvas – baznīcu zvanu skaņas pulksten
18:00, kopīga Tēvreizes lūgšana pulksten
21:00. Baznīcu draudzes arī aicinātas sa -
vos dievnamos izkārt Latvijas karogus un
noturēt aizlūgumus par Latvijas tautu un
valsts ceļu uz simtgadi. Iecerēts, ka šogad
Baznīcu nakts vienojošā tēma būs «Ģime -
ne». Līdzās tam draudzes būs aicinātas
programmā iekļaut Reformācijas 500. ga -
dam veltītas norises.

Ikvienu Baznīcu nakts apmeklētāju ai-
cinām izplānot vakara gaitu, iepazīstoties
ar pasākuma programmu, kas notikuma
mājas lapā būs pieejama maija vidū.

Pasākuma aktuālā informācija publicē -
ta www.baznicunakts.lv un sociālo tīklu
kontos.

- www.facebook.com/baznicunakts;
- www.twitter.com/baznicunakts

Par Baznīcu nakti
Kultūras notikums «Baznīcu nakts»

Latvijā notiek kopš 2014. gada, pulcējot
vairāk nekā 190 dievnamus visā Latvijā.
2016. gadā pasākumu apmeklēja vairāk ne -
kā 26 tūkstoši cilvēku. Foto: http://ej.uz/Baz-
nicuNakts2016Foto. Baznīcu nakts ideja
līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur
pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika
pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju
un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks noti-
kums. Drīz pēc tam pasākums notika arī
Čehijā un Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baz -
nīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasā-
kuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kris -
tīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nak ti
organizē starpkonfesionāla domubiedru gru -
pa – Nodibinājums «Baznīcu Nakts fonds».
Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam
darbam – «Baznīcu Nakts fonds», 

Reģ. Nr. 40008214405, 
konta nr. LV14HABA0551037490653.
Informāciju sagatavoja: Inese Knipše
Kultūras notikuma «Baznīcu nakts»
Komunikācijas vadītāja,
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Baznīcu naktī varēs iepazīt vairāk nekā 180 dievnamu visā Latvijā,
no tiem pirmo reizi notikuma ietvaros – 40 baznīcas

tūriSmS

21. aprīlī viesu namā «Paradīzes» uz tikšanos
pulcējās Balvu, Viļakas, rugāju, Kārsavas un
Baltinavas tūrisma speciālisti un tūrisma objektu
saimnieki – muzeju, privātkolekciju, apskates
saimniecību un naktsmītņu īpašnieki.

Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 2016. gada
tūrisma sezonu – apmeklētāju skaita izmaiņas, ten-
dences un kopīgi paveiktie darbi Ziemeļlatgalē
tūrisma attīstībā, kā arī uzzināt par jaunumiem, kas
piecos novados ceļotājus sagaida šogad. Un droši
varam teikt, ka Ziemeļlatgalē tūrisma piedāvājums
kļūst arvien plašāks un interesantāks – šovasar dur -
vis apmeklētājiem vērs tādi jauni tūrisma objekti
kā atpūtas komplekss «Noras» Krišjāņos, atpūtas vieta
«Augstiene» pie Pērkonu ezera, Balvu ezerā darbu
uzsāks veikparks, visos piecos novados vasaras ot -
rajā pusē tiks uzstādīti unikāli jauni vides objekti.

Balvu, Viļakas un Rugāju novados aktīvā tūrisma
sezona sāksies ar jaunu vietējo marķēto velomaršrutu
atklāšanu (Briežuciemā 4. maijā, Vīksnā un Nu -
mērnē 13. maijā, Viļakā – 20. maijā).

Tikšanās otrajā daļā tūrisma objektu saimniekiem
un novadu tūrisma speciālistiem vērtīgu informāciju
sniedza tūrisma aģentūras «Impro» ceļojumu orga-
nizators, gids Uldis Klepers. U. Klepers pastāstīja
par tūrisma aģentūru maršrutu veidošanas principiem
un kritērijiem, kā arī par pieprasījumu un maršrutu
specifiku, ko piedāvā «Impro». Šī tūrisma aģentūra
organizē arī ceļotāju grupu braucienus uz Ziemeļlatgali
un vairāki tādi braucieni noteikti būs arī šovasar.

Informāciju sagatavoja Ineta Bordāne, Tūrisma
organizatore Balvu novada PA «Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs» (tālr. 29272948,
turisms@balvi.lv, zlbc.lv)

Pirms aktīvās tūrisma sezonas tiekas Ziemeļlatgales tūrisma objektu saimnieki

Viļakas novada dome kopā ar sadarbības partneriem – Lat vi -
jas zaļo ceļu asociāciju, Balvu, Gulbenes, ogres, madonas, ropa -
žu, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, ērgļu novada pašval -
dībām un Pitalovas, ostrovas un Pleskavas rajonu administrāci -
jām - ir uzsākusi darbu pie projekta «Zaļais ceļš rīga – Viļaka –
Pleskava» izstrādes.

Zaļais ceļš būs marķēts un reģistrēts velo maršruta ceļš, kas tiks
iz vei dots pa bijušo dzelzceļa līniju Rīga – Pitalova, tādejādi nodro -
šinot velo ceļotāju pārvietošanos ārpus lielajiem autoceļiem, drošā un
zaļā vidē. Maršrutā ir plānots izvietot arī informatīvos stendus, kas
informēs velo ceļotājus par nakšņošanas, ēdināšanas iespējām velo
maršruta teritorijā, kā arī izvietos informāciju par interesantiem dabas
un kultūrvēstures objektiem, amatniekiem un aktīvo atpūtu, tā dodot
iespēju ceļotājiem iepazīt reģionu.

Aicinām Viļakas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus pieteikties
Viļakas novada domes Attīstības nodaļā (106. kab.), ja vēlaties, lai in-
formāciju par Jūsu sniegto pakalpojumu izvietotu uz informācijas
stendiem, kā arī pieteikt vēl jaunus un iepriekš nezināmus pakal -
pojumus, kuri interesētu gan vietējos iedzīvotājus, gan ceļotājus un
novada apmeklētājus.

Vairāk informācijas Viļakas novada domes mājaslapā www.vilaka.lv.
Informāciju sagatavoja:  Vineta Zeltkalne

Green way Rīga – Viļaka – Pleskava

4 jauni velomaršruti
Ziemeļlatgalē

Latvijas apceļotāji, kuri lab-
prātāk izvēlas velosipēdu savas
piedzīvojumu garšas radīšanai,
šogad tiek īpaši aicināti uz Zie-
meļlatgali, kur maijā tiks atklā -
ti 4 jauni velomaršruti. tie ir
tapuši nesteidzīgam vienas die -
nas braucienam un veicamie
attālumi ir no 19 līdz 30 kilo-
metriem.

Vienā no skaistākajām Kār-
savas novada teritorijām – dabas
parkā «Numernes valnis» ir no-
marķēts velomaršruts nr. 776 ar
kopgarumu 30 kilometri. Šis ir
ainavisks ceļojums dabas mīļiem,
jo lielākā maršruta daļa vijas cau -
ri priežu mežiem īpaši aizsargā-
jamajā dabas teritorijā ar bagātīgo
floras un faunas daudzveidību.
No skatu torņa, kas atrodas velo-
maršruta tiešā tuvumā, paveras
plašs skats uz Latvijas lielāko
bagātību – dabu.

Savukārt Viļakas pilsētā sākas
maršruts nr. 777 ar kopējo garumu
19 kilometri. Plūstoši no Latgalei
raksturīgās kultūrvēstures iepazī -
šanas maršruts izved cauri aina-
viskajām Ziemeļlatgales teritori -
jām te no kalna lejā, te atkal aug -
šā un Latvija nemaz vairs nešķiet
tik līdzena. Šķērsojot Lozdovas
gravas pļavas, daba jums liks ap-
stāties un baudīt ziedu pilnā lau -
ka smaržu un brīnišķīgo skatu.

Balvu novadā maijā tiek atklāti
divi jauni velomaršruti. Velomarš -

ruts nr. 780 ir 29 kilometrus garš
un daļa no tā ved pa veco dzelz -
ce ļa līniju Abrene-Sita. Šajā pos -
mā nākotnē tiks labiekārtotas arī
vairākas atpūtas vietas un sniegta
iespēja ceļotājiem baudīt divvien -
tulību ar dabu. Savukārt Briežu-
ciema aplis ar numuru 781 ir 22
kilometrus garš velomaršruts un
tajā ir vairākas leģendām un no-
stāstiem apvītas vietas, kas aicina
velobraucējus izstāstīt savu Zie-
meļlatgales stāstu. Tajā ir iespēja
apmeklēt vairākus vietējos amatu

meistarus un Latgalei raksturīgās
lauku sētas.

Visi velomaršruti ir marķēti da -
bā un to kartes (arī GPX formātā)
ir atrodamas novadu mājasla -
pās – visit.karsava.lv; turisms.bal-
vi.lv; vilaka.lv.

Informāciju sagatavoja:
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore
Tālrunis: 29327265
E-pasts: 
inga.bernane@karsava.lv
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Viïakas no vadâ

JAuNieŠu AKtuALitāteS

Viļakas Valsts ģimnāzijas jaunieši dodas
izglītojošā ekskursijā

Pašā pēdējā marta dienā – 31. martā – Viļakas Valsts ģimnā zijas
skolēniem tika dota iespēja piedalīties Izglītības attīstības centra
projekta «Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.» ietvaros rīkotajā ekskursijā,
kuras mērķis bija izzināt Latvijas vēstures notikumus, personības,
iepazīt profesijas un baudīt savas tautas kultūru, kā arī iepazīties ar
skolas dzīvi citās skolās.

Iesākumā jaunieši devās uz Carnikavas uzņēmumu «Krupis», kur
klausījās Zigrīdas un Eduarda Skavenecu stāstu par vienu no Latvi jas
tradicionālajām delikatesēm – nēģiem. Uzņēmuma īpašnieki mūs laip ni
sagaidīja un dalījās savā dzīves pieredzē, sirds aicinājumā un pro  fesiju
izvēlē, kā arī demonstrēja nēģu cepšanas prasmes un cienāja ar savu
produkciju – ceptiem nēģiem, nēģiem želejā un pat nēģu suši.

Vispirms tika izrādīta fotosiena, uz kuras izvietotie foto liecināja, ka
šajā uzņēmumā viesojušies daudzi Latvijā zināmi cilvēki – māksli nieki,
dzejnieki un prominences. Pagalmā nevarēja palikt nepamanītas aptuveni
300 dažādas krupju figūriņas. Pēc tam apskatījām namatēva medaļu un
goda rakstu kolekciju, jo viņš bijis cīņas sporta veida piekritējs, un tad
tikām aicināti vērot nēģu cepšanas procesu. Cepot nē ģus uz oglēm,
netiek izmantotas garšvielas, sāls un citrons tiek pievienots tikai nēģu
baudīšanas procesā.

Pēc garšas kārpiņu kārdināšanas devāmies uz Vecmīlgrāvi, kur vie -
sojāmies Rīgas 31. vidusskolā – iepazināmies ar skolas vēsturi, kura aiz-
sākusies jau 1952. gadā, skolas tradīcijām un iespējām.

Tālāk devāmies uz Latvijas mēroga arhitektūras pieminekli – kultūras
pili «Ziemeļblāzma», kuru ieskauj plašs parks. Tur burvīgas gides pa -
vadībā apskatījām pili un parku, ieklausoties pils skarbajā vēsturē un
izzinot Augusta Dombrovska paveikto savas tautas labā. Pili 1913. gadā
uzcēlis kokrūpnieks un mecenāts Augusts Dombrovs kis, lai apkārtējiem
iedzīvotājiem būtu pilnvērtīgāka sabiedriskā un kul tūras dzīve. Pils kļuva
par vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem ne tikai
Rīgā, bet arī visā Latvijā. Kultūras darbs un procesi šajā pilī gadu gaitā
tiek organizēti, ievērojot Augusta Dombrovska formulu: «Uz skaidru prātu
caur zināšanām, uz skaidru prātu caur kultūru, uz skaidru prātu caur
veselīgu dzīvesveidu.» Šī formula ir kalpojusi kā moto, saglabājot un at -
tīstot kultūras tradīcijas un veicinot radošas inovācijas. Noslēgumā jau -
niešiem bija ekskluzīva iespēja baudīt Aijas Andrejevas koncertu «Ceļo -
jums pie sevis», kurš notika turpat, kultūras pilī «Ziemeļblāzma».

Skolēni ir pateicīgi par viņiem sagādāto prieku, pieredzi un po zitī -
vajām emocijām, ko sniedza šis brauciens!

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Madara Jeromāne

Skolēnu brīvdienu nedēļā -
14. martā - Viļakas novada ak-
tīvākie jaunieši devās uz dabas
parku «Balkanu kalni», lai pa-
vadītu aizraujošu dienu kopā
ar Balvu, Gulbenes, Alūksnes
un Kārsavas novadu jauniešiem
un jaunatnes darbiniekiem. Sa-
karā ar mūsu valsts 100 gadu
jubileju šī gada sadraudzības
tēma bija «Latvijai-100», lai jau -
niešos veicinātu piederības sa -
jūtu savai valstij un apziņu, ka
ir jāprot lepoties ar savu valsti,
savu novadu un vietu, no kuras
nākam.

Dienu sākām ar iepazīšanās
spēli – katram bija jānosauc savs
vārds un jāmēģina sevi salīdzināt
ar kādu Latvijas personību, pie-
vēršot lielāku uzmanību rakstura
iezīmēm, nevis ārējam veidolam.
Pēc iepazīšanas spēles uzsākām
diskusiju un dalījāmies ar savu
no vadu un Latvijas valsts lielā-
kajām vērtībām. Vairāki jaunieši
uzsvēra, ka lepojas ar cilvēkiem
– gan kā savas valsts patriotiem,
gan kā izciliem sportistiem, pro-
tams, neizpalika lepnums par
Dziesmu un deju svētkiem, kas ir
tik ļoti unikāla un neatkārtojama

latviešu dzīves tradīcija. Jaunieši
ar degsmi izpaudās un dalījās sa -
vās pozitīvajās emocijās par savu
tēvzemi un novadu, spēja saskatīt
labo un novērtēt to, kas jau ir. Vi-
ļakas novada jaunieši ciemiņiem
bija sagatavojuši interaktīvu vik-
torīnu par Latviju, kurā bija ie -
spēja pārbaudīt savas zināšanas
un loģisko domāšanu, kā arī lika
atsvaidzināt dažādus faktus par
Latviju, un, kā jaunieši paši at -
ina, uzzināt arī kaut ko jaunu un
nedzirdētu. Piemēram, vai jūs zi-
nājāt, ka Sabilē atrodas kalns,
kas ierakstīts Ginesa rekordu grā-
matā kā vistālāk uz ziemeļiem
esošais vīna dārzs? Pēc šīs erudī-
cijas un pārdomu stundas devāmies
nobaudīt zupu, ko bija pagatavo -
juši mūsu puiši – Rēvalds un
Egīls. Lai izkustinātu ne tikai sa -
vu prā tu, bet arī ķermeni, iesildī-
jāmies ar enerdžaizeri un spēlē -
jām dažā das spēles, tostarp spēles
«Stāstu stāstiem izstāstīju», «Lat-
vija» un daudzas citas.

Sadraudzības noslēgumā no-
nācām pie atziņas, ka mēs paši
esam tie, kas veido mūsu valsti tā -
du, kāda tā ir, viss sākas no mums
pašiem – no mūsu domām un rī-

cības. Jaunieši ir pārliecināti, lai
arī kur dotos, mājās vienmēr būs
vislabāk, visskaistāk un vispatī-
kamāk!

Jaunatnes lietu speciāliste Ma-
dara Jeromāne priecājas, ka jau -
nieši turpina iesākto tradīciju –
organizēt starpnovadu jauniešu
sadraudzības pēcpusdienu katrās
skolēnu pavasara brīvdienās, jo
šis pasākums veicina jauniešu sa -
 darbību un dalīšanos pieredzē, dau -
dzi no jauniešiem ierodas katru
gadu un vēlas sadarboties arī tur-
pmāk. Patīkami, ka mūsu pasā-
kumu apmeklē arī šeit vēl nebijuši
jauniešu centru jaunieši – šogad
pie mums pirmo reizi viesojās
Lejasciema pagasta jauniešu centra
«Pulss» jaunieši un centra vadītājs
Ralfs Siliņš.

Paldies kaimiņu novadiem par
iespēju būt kopā ar mums!

Paldies dabas parka «Balkanu
kalni» kolektīvam par ikgadēju
jauniešu uzņemšanu un atbalstī-
šanu!

Informāciju sagatavoja 
Viļakas novada jauniešu 

domes prezidente 
Laila Milakne

Foto: Madara Jeromāne

Nepastāvīgā un visiem sen
apnikusī ziema ir beigusies, un
savas pozīcijas stingri pieteicis
pavasaris, dāsni dāļājot gan lie -
tu ar asu vēju, gan siltu saulīti
un siltumu.

Tā nu pirmais šī gada Viļakas
novada jaunsargu vienības pār-
gājiens «Pavasara elpa» bija iz-
pelnījies siltu, jauku saulīti, kas
sildīja, un jestru vējiņu, kas patī-
kami dzesēja 15 pārgājiena da-
lībniekus, kuri, ģērbušies atsta -
rojošajās vestēs un bruņojušies
ar kompasiem, Zemessardzes 31.
bataljona zemessardzes Sanijas
Strumpes un jaunsargu instruk -
tora Valentīna Keiša pavadībā de -
vās uz pārgājiena galamērķi –
Goršānu karjeru.

Pārgājiena maršrutā tika prak-
tiski nostiprinātas dažādas pras -
mes: orientēšanās pēc azimuta,
kur katrai grupai tika sagatavots
savs uzdevums, kurus jaunsargi
godam izpildīja, kā arī pabija pie
pieminekļa «Viļakas laukos kri-
tušajiem Latvijas atbrīvotājiem».

Pārgājiens tika plānots ar mēr -
ķi, lai jaunsargi ik uz soļa gan no -
stiprinātu jau esošās, gan iegūtu
jaunas prasmes, lai radītu interesi
par dienestu Aizsardzības un Iekš-
lietu ministrijas struktūrās, kā arī
vienkārši iegūtu izdzīvošanas pras -
mes: kā, piemēram, iekurināt uguns -
kuru ar vai bez sērkociņiem un
uzvārīt sev tēju.

Rotācijas kārtībā jaunsargu gru -
pas apmeklēja mācību punktus,

kur nostiprināja savas zināšanas
un prasmes vēl šādās disciplīnās:
šaušanas apmācības ar pneimatis -
kajiem ieročiem, lauka kaujas ie-
maņas (patrulēšana, «uguns un kus -
tība»), maskēšanās un iera kuma
veidošana.

Lai arī dienas beigās bija jū -
tams nogurums, tomēr jaunsargu
sejās bija jaušams prieks par sa-
karīgi pavadītu dienu, par aktivitā -
tēm svaigā gaisā brīvā dabā, do-
mubiedru kompānijā. Gribas cerēt,
ka jauniešos nostiprinā sies apziņa,
ka nekas dzīvē nenāk par velti,
ka tikai mācoties un strādā jot ir
iespējams celt savas dzīves kvali -
tā ti, godam nest pasaulē sa va no-
vada, Latgales un Latvijas vārdu,
jo ne velti mūsu jaunsargu vienības
neoficiālā devīze ir: «Ja gribi ko
sasniegt, aizmirsti vārdu – nevaru».

Noslēgumā gribu teikt lielu
paldies jaunsargu vecākiem, Vi ļa -
kas pamatskolas direktorei A. Loč -
melei un skolas kolektīvam, Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijas direktorei
S. Šaicānei un ģimnāzijas kolek-
tīvam, Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona vadībai un zemessardzei
S. Strumpei par sapratni un at bals -
tu pasākuma organizēšanas un no -
rises laikā.

Viļakas un Baltinavas
novada jaunsargu vienību

instruktors Valentīns Keišs

Viļakas jaunsargi izjūt «Pavasara elpu»

SSttaarrppnnoovvaadduu  jjaauunniieeššuu  
ssaaddrraauuddzzīībbaass  ppēēccppuussddiieennaa

Projekts tiek īste-
nots ar Britu padomes
finansiālu atbalstu.

rekavieši ZZ Čempionāta pusfinālā
daugavpils centrālajā parkā notiekošais ZZ Čempionāta pus -

fināls, kas izvērtās par īstiem pilsētas svētkiem, pulcēja ap 5 000
bērnu un jauniešu gan no daugavpils, gan arī tās apkārtnes un
attālākiem reģioniem. Svētku laikā skolēnu komandas sadalīja
arī 42 no 180 fināla ceļazīmēm, kas ļaus viņiem doties uz ZZ fes -
tivālu, lai pretendētu uz sportiskākās un gudrākās klases titulu.

Svētku dalībniekus iepriecināja ne vien aizraujošas un sportiskas
aktivitātes, bet arī Latvijas populāro hiphop izpildītāju Denisa Ste pa -
nova un Arvja REIKA uzstāšanās. Neskatoties uz samērā auksto pava -
sari, ZZ Čempionāts skolēniem ir gaidītākais gada notikums, kas
sniedz neaizmirstamas emocijas un ļoti vērtīgu pieredzi savstarpējai
sadarbībai un saliedētībai.

ZZ Čempionāts ir gada lielākais un gaidītākais notikums Latvijas
skolēnu vidū, kuru jau 11. gadu organizē «Zelta Zivtiņa». Tās ir aiz -
raujošas 1.–12. klašu sacensības, kurās tiek mests izaicinājums gan
fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan erudīcijai, atjautībai,
komandas garam un radošumam.

Šogad to laimīgo skolēnu vidū, kuriem bija iespēja piedalīties ZZ
Čempionāta pusfinālā, bija arī Rekavas vidusskolas 9. klase. Aktivi -
tātes notika 7 zonās, kuras bija sadalītas vēl sektoros, lai vairākas ko -
man das varētu piedalīties vienlaicīgi. Interesantā un mūsdienīgā orien -
tēšanās bija īsts komandas darbs. «Muciņu» sakārtošana pa krāsām ar
āķa palīdzību izrādījās kaut kas jauns. Ar aizsietām acīm un troksnī
virzīties uz priekšu, apgāžot koka klučus, bija īsts izaicinājums. Mūsu
jauniešiem visvairāk patika bumbu mešana ar atsitienu lielā grozā.
Kopumā tā bija jautra un interesanta diena, neskatoties uz ne pārāk
siltajiem laikapstākļiem.

9. klase un audzinātāja pateicas novada un skolas vadībai par
iespēju būt ZZ Čempionāta svētkos. Lai arī mēs netikām uz finālu, ie-
spaidiem bagāts bija arī pusfināls.

Īpašs paldies šoferim Aivaram Circenim par izvizināšanu un cilvēcību.
9. klase un audzinātāja Inese
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Laiks pieteikties kompensācijām!
Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo 

un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gāj -

putni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida
ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar
bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis at -
gūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos,
tādē jādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. 

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja
saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 «Kārtība,
kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi
to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku no-
darītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās
nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības pos-
tījumu novēršanai».

Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt
ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem
zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pava -
sarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu,
zaudējumus nosaka, ja:

1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras,
lopkopības vai biškopības nozarē;

2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);

3. postījumu platība augkopībā konkrētajā ze -
mes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;

4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un
katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;

5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās
zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea
cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)),
ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķī -
ris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax
carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis
(Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).

Kompensācijām var pieteikties:
• augkopības nozarē – pavasara un rudens

migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu
reizi katras sezonas laikā;

• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;
• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikrei -

zē jiem nodarītajiem postījumiem.
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt ti -

kai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postī -
jumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos
aiz sardzības pasākumus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums
par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas ne-
kavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē
vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pa-
kalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tieš -
saistes formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepa -
zīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai:
https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-
ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudeju-
mu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-ne-
medijamo.

Kompensācijas par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas

teritorijās un mikroliegumos
Kompensāciju izmaksu administrē divas institū -

cijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lau -

ku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu
jāiesniedz dAP līdz 15. maijam un LAd – līdz 
22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais
iesniegums LAd elektroniskajā pieteikšanās sis -
tēmā.

DAP jāvēršas, ja:
1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā

dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā

1 ha atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,
kur:
• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā

darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas
cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana
kailcirtē;

• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana
un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā
darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu
meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi
vismaz 20 gadu vecumu.

Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu –
īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATU -
RA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/pub-
lic/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.

LAd jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas
nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

1. atrodas NAturA 2000 teritorijā;
2. atrodas mikroliegumā,
kur:
• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
• aizliegta galvenā cirte;
• aizliegta kailcirte.
Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/lad-

NewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16
_30.pdf.

(Informatīvais materiāls platību maksājumu sa-
ņemšanai 2017., 19. nodaļa «KOMPENSĀCIJAS
MAK SĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERI -
TORIJĀM», 52. lpp.).

izmaksāto kompensāciju apmērs

Izmaiņas dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi, pieteikšanās termiņos

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības
produkcijas ražotāji 2017./2018. saimnieciskajā gadā var iegādāties
marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa
likmi. Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs
elektroniski LAd elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (ePS)
vien  laicīgi ar pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai – sā -
kot no šā gada 11. aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs pieteikties dī-
zeļdegvielas sa ņemšanai, ir 1. jūnijs.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniecības produkcijas ražo -
tājiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā
un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. To var iegādāties tad, ja
tā tiek izmantota lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanai,
kas būs apstiprināta platību maksājumu vai atbalsta mazo lauk saim -
nieku atbalsta shēmā saņemšanai; tādas meža vai purva zemes apstrā -
dāšanai, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrā dā -
šanai zem zivju dīķiem, kurā audzē zivis vismaz 20 ha platībā. Pre -
cīzāki dīzeļdegvielas saņemšanas nosacījumi ir lasāmi LAD mājaslapā.

LAD ir veicis izmaiņas arī EPS, lai atgādinātu lauksaimniekiem
par iespēju pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai. Klientiem pēc
Vie notā iesnieguma iesniegšanas sistēmā parādīsies uzaicinājums
pieteikties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
No šā gada 11. aprīļa sākusies pieteikšanās platību maksā ju -

miem. Lauk saimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22. mai -
jam, iesnie dzot Vienoto iesniegumu LAd elektroniskajā pie -
teikšanās sistēmā (ePS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams
dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju,
LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē
klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski
daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju lai -
kiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē «Pieteikšanās
platību maksājumiem elektroniski».

2017. gadā ir vairākas izmaiņas platību maksājumu saņemšanai.
Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā «Informatīvais
materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā».

LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem
no 11. aprīļa var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu
termiņš – pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 1. jūnijs.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem
ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26. jūnijam pārklā -
jumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. Šogad EPS ir
veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pie -
teikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu
parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespējams pieteikt
atbalstam arī neatbilstošas platības.

LAD aicina lauksaimniekus neskaidrību gadījumos sazināties ar
LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas un klientu apkalpošanas
centrus, lai aizpildītu pieteikumus klātienē!

Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAd) izsludina projektu iesniegumu

pieņemšanu apakšpasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsāk -
šanai, attīstot mazās lauku saimniecības». Projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. At -
balsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konku-
rētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, at -
balstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības
varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegums, kas ietver darī jum -
darbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strā -
dājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju
pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē
«Atbalsta veidi» – «Projekti un investīcijas».

Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18
747 336 eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD re-
ģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma
veidlapa pieejama LAD mājaslapā.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim -
niecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasā -
kuma «Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība» ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža, 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja (tālrunis: 67027830,

67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Iebraukšanas kārtību Jūrmalā no 1. aprīļa līdz
30. septembrim regulē Jūrmalas pilsētas domes
2017. gada 12. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 «Par
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā» (turp -
māk – saistošie noteikumi) (pieejami Jūrmalas
pilsētas domes mājaslapā, 

https://jurmala.lv/docs/j17/s/j17s001.htm).
Laikā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim ir no -

teikta šāda kārtība transportlīdzekļu iebraukšanai
Jūrmalas pilsētas teritorijā: 1) par vienreizējo ie-
braukšanu (2,00 euro), 2) mēnesim (bez iebraukšanas
reižu ierobežojuma).

Nodevu par vienreizējo iebraukšanu var maksāt:
1) skaidrā naudā vai ar maksājuma karti maksājumu
karšu pieņemšanas terminālī, ja kontrolpunktā uz -
stādīts vienreizējās caurlaides apmaksas aparāts;

2) izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elek-
tronisko norēķinu sistēmu.

Nodevu par iebraukšanu Jūrmalā bez iebraukšanas
reižu ierobežojuma var samaksāt Jūrmalas pilsētas
domē, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās
(struktūrvienību saraksts publicēts Jūrmalas pa-
švaldības tīmekļa vietnē) vai ar maksājumu pakal-
pojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības
sniegt maksājumu pakalpojumus.

Lai informētu transportlīdzekļu vadītājus, pirms
iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā (kontrol-
punktos) ir uzstādītas attiecīgas informatīvās zīmes.

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 1 21.4. apakšpunkts  nav
attiecināms uz personām, kuras iebrauc Jūrmalas
pilsētas teritorijā sociālo rehabilitāciju pakalpojumu
saņemšanai aģentūrā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra informē, ka no 2017. gada 1. aprīļa ir mainīta kārtība
iebraukšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
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Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai

dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas iera dī -
 sies 18. maijā pie Viļakas novada domes, Viļakā, Abrenes ielā 26.

Uz mamogrāfa pārbaudi  izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na cio -

nālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, iz-
meklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 ga dus
kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV lī-
gumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lū gums
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).

ie dZīVo tā Ju Zi NāŠA NAi

Aicina iedzīvotājus E-veselībā norādīt
kontaktpersonu saziņai neatliekamos gadījumos

Veselības ministrija un Nacionālais veselības
dienests aicina iedzīvotājus e-veselības sistēmā
norādīt informāciju par kontaktpersonu, ar
kuru ārstniecības personas var sazināties neat-
liekamā gadījumā, ja iedzīvotājs ir nokļuvis slim -
nīcā ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudu -
mu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas
stāvoklī.  

E-veselības sistēmā pieejamā informācija par
pacienta kontaktpersonu sniegs iespēju ārstniecības
personām operatīvi sazināties ar pacienta tuviniekiem,
lai informētu par pacienta atrašanās vietu, veselības
stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga
savlaicīgas un pacientam piemērotākās ārstēšanas
nodrošināšanai. Piemēram, informāciju par pacienta
hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem me-
dikamentiem u.c., ja šī informācija nav pieejama E-
veselības sistēmā.

Vienlaikus iedzīvotāji tiek aicināti E-veselības
sistēmā norādīt arī savu kontaktinformāciju. Tas
nodrošinās iespēju saņemt e-pastus ar paziņojumiem
par E-veselībā izrakstītajām e-receptēm, e-darb -
nespējas lapām, veikto izmeklējumu rezultātiem un
citu E-veselības sistēmā ievadīto informāciju, kā
arī atgādinājumus par atkārtoti veicamas vakcinācijas
termiņiem, iespējām veikt valsts apmaksātas profi-
laktiskās pārbaudes un citu ar veselību saistītu in-
formāciju. Paziņojumu satura apskatīšanai iedzīvo -
tājam būs jāautorizējas E-veselības portālā.

Savas kontaktinformācijas norādīšana ir būtiska
arī saziņai ar ārstējošajiem ārstiem, kuri nepiecie-
šamības gadījumā varēs telefoniski sazināties ar pa -
cientu. Piemēram, lai pārrunātu saņemtos laboratorisko
analīžu rezultātus u. tml.

Lai E-veselības sistēmā norādītu kontaktper -
sonu un savu kontaktinformāciju, portālā www.eve-
seliba.gov.lv jāautorizējas ar kādu no drošas pie kļu -
ves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem,
elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).
Kontaktpersonas informācija ir jānorāda sadaļā
«Kontaktpersonas», savukārt sava e-pasta adrese
un tālruņa numurs – sadaļā «Kontaktinformācija».

Ja iedzīvotājs neizmanto internetu, informāciju
par kontaktpersonu un kontaktinformāciju vizītes
laikā var lūgt norādīt ārstam, ja ārsts ir uzsācis E-
veselības sistēmas lietošanu.

Jāatgādina, ka pacientu medicīniskā informācija
E-veselības sistēmā uzkrāsies pakāpeniski, ārstniecī -
bas personām aizvien aktīvāk ievadot informāciju
sistēmā (tās brīvprātīga lietošana paredzēta līdz šī
gada 1. septembrim). Tādējādi visa medicīniskā in-
formācija uzkrāsies vienuviet un būs droši, ātri un
ērti pieejama gan pacientiem, gan viņu ārstējošajiem
ārstiem. 

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007, 28383970

Turpmāk logu stiklu varēs nodot bez maksas
Stikls ir viens no nedaudzajiem materiāliem, ko iespējams

pārstrādāt neskaitāmas reizes, tomēr šobrīd Latvijā pārstrādei
nodot var tikai viena veida stiklu – pudeļu un burku stiklu. teh-
noloģijām attīstoties, paplašinās arī otrreiz izmantojamo materiālu
pārstrādes iespējas.

SIA «ZAAO» (ZAAO), būdams inovatīvs un moderns atkritumu
ap saimniekošanas uzņēmums, seko līdzi materiālu pārstrādes ten -
dencēm Baltijā un Eiropā, tāpēc ar 2017. gada 1. aprīli visos ZAAO
EKO laukumos parasto logu stiklu iedzīvotāji var nodot bez maksas.

Atgādinām, ka logu stiklam jābūt bez rāmja, dekoratīvām uzlī -
mēm un elementiem. Spoguļstikls, dekoratīvais stikls un automašīnu
stikls netiks pieņemts!

Informāciju sagatavoja: Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas
konkursam «Sējējs 2017»

Zemkopības ministrija (Zm) aicina lauku uz -
ņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes lau -
kos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam
konkursam «Sējējs 2017». izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauk-
saimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās or-
ganizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti.
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās no-
minācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža
ieguldījumu lauksaimniecībā.

«Arī šogad aicinām lauku uzņēmējus, jaunos zem -
 niekus un ģimenes laukos pretendēt uz Gada bal vu
«Sējējs». Vēlamies iedrošināt pieteikties kon kur -
sam arī mazās lauku saimniecības, jo vērtēšanas
kritēriji ir izstrādāti tā, lai katrs tiktu vērtēts indi vi -
duāli, neatkarīgi no saimniecības lieluma. Būtiskākās
lietas, kas tiks ņemtas vērā, būs saimniekošanas
prasme un ieguldītais darbs, kā arī uzņēmumu sa-
sniegumi. Strauji attīstoties bioloģiskai lauksaimnie -
cībai, ceram, ka atsaucīgi būs arī šīs nozares pār -
stāvji. Priecāsimies par katru dalībnieku konkursā,»
norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Dalībnieki konkursā «Sējējs 2017» tiks vērtēti
nominācijās – «Gada lauku saimniecība», kurā vēr -
tēs augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības,
«Gada uzņēmums pārtikas ražošanā», «Ģimene
lauku sētā», «Jaunais veiksmīgais zemnieks», «Bio -
lo ģiskā lauku saimniecība», kā arī «Gada LEADER
projekts vietējā rīcības grupā». Pieteikumi dalībai
šajās nominācijās jāiesniedz SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs» konsultāciju biro -
jos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā

apa rātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas
laukumā 2 līdz 2017. gada 1. jūnijam.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās
«Rītdienas sējējs – mazpulks» un «Zinātne praksē,
inovācijas». Nominācijā «Rītdienas sējējs – maz -
pulks» pieteikumus jāiesniedz biedrībā «Latvijas
Maz pulki», Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014
līdz 2017. gada 9. jūnijam, savukārt nominācijā «Zi -
nātne praksē, inovācijas» – Latvijas Lauksaimniecī -
bas un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā,
Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2017.
gada 30. jūnijam.

Jau vienpadsmito gadu tiks pasniegta balva par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus
šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās ie-
stādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstis -
kās organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu preten-
dentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā,
Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā jā-
iesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā) līdz
2017. gada 1. augustam.

Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu,
kurš saņems Gada balvu «Sējējs» (bronzas statuja),
diplomu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu
saņēmējus. Konkursa dalībniekus godinās konkursa
noslēguma pasākumā 2017. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritē -
rijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu
saistīto informāciju var tīmekļa vietnē www.sejejs.lv.

Informāciju sagatavoja Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622 (viktorija.kalnina@zm.gov.lv)

Paziņojums par izsoli
Viļakas novada pašvaldība pārdod atkārtotā

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejo šu soli šādu
kustamo mantu – izzāģētās koksnes krājumu –
kokmateriāli 355,97 m3 un zaru krautne 248 m3, kas
izvietoti uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
38820010055 «Balkani», Šķilbēnu pag., Viļakas
nov. un uz zemes vienības ar ka dastra apzīmējumu
38820010060 Jaunbal kani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

Nosacītā cena EUR 10676,25 (desmit tūkstoši
seši simti septiņdesmit seši euro 25 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos
saņemt līdz izsoles dienai:

PDF datnes formātā, lejupielādējot tos no
Viļakas novada domes mājas lapas www.vilaka.lv
vai papīra formātā Viļakas novada domē Abrenes
ielā 26, Viļakas novadā, 1. stāvā 106. kabinetā –
darba die nās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Izsolāmo kustamo mantu ir iespējams apskatīt
2017. gada 8. maijā plkst. 14.00, Pieteikšanās ap -
skatei līdz 2017. gada 8. mai jam plkst. 12.00 pie
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Mežala,
tālrunis 26470877, e-pasts skilbeni@vilaka.lv

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var ie sniegt
Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, Vi -
ļakas novadā 1. stāvā 106. kabinetā līdz 2017. gada
12. maijam plkst. 15.00.

Pretendentiem līdz 2017. gada 10. mai jam (ie skai -
tot) jāiemaksā izsoles nodrošinājums EUR 1067,62
(viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro 62 centi) Vi -
ļakas no vada domes, Reģ. Nr. 90009115618, kontā
LV60UNLA0050017178471, AS «SEB BANKA»
(bankas kods UNLALV2X).

Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu,
samaksu veic 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

Izsole notiks Viļakas novada domē, Ab renes ielā
26, Viļakā, Viļakas novadā 2017. gada 12. maijā
plkst. 15.00, 1. stā vā, zālē.

Nāc un noskaidro!
Cilvēktiesības, laba pārvaldība, diskriminācijas novēršana

konsultē Tiesībsarga biroja juristi
16. maijā plkst. 13.00 - 18.00

Balvu Centrālajā bibliotēkā Balvos, Tirgus ielā 7
Piesakies bezmaksas konsultācijām,

zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768

Iedzīvotājus konsultēs pieredzējuši Tiesībsarga biroja juristi.
No Tiesībsarga birojā saņemtajiem iesniegumiem un līdzšinējām
klientu konsultācijām secināms, ka sabiedrībā ļoti aktuāli ir jautā -
jumi par bērnu un ģimenes tiesībām, kā arī par sociālajiem un eko-
nomiskajiem jautājumiem. Arvien vairāk pieaug iedzīvo tā ju jautā -
jumi par labas pārvaldības ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs.

Vēstures stunda Viļakas novada muzejā
1949. gada 25. marta deportācijas ir viens no šausmīgākajiem no-

tikumiem Latvijas vēsturē. Salauztas tūkstošiem cilvēku dzīves un
cerības. Katru gadu mēs atceramies šos notikumus, lai neaizmirstu
un zinātu savas valsts un tautas vēsturi. Ziemeļlatgalē cilvēki de -
portēti galvenokārt tāpēc, ka bieži vien saistīti ar nacionālo partizānu
kustību. Tā kā mūsu pusē nacionālā pretošanās kustība bija izteikta,
vajadzēja likvidēt nacionālo partizānu atbalsta bāzi. Tie, kuri bija me -
žā, saņēma atbalstu no ārpuses – kāds palīdzēja ar informāciju, pār -
tiku, cits – ar zālēm. Kulaku saimniecību pie mums nebija tik daudz
kā pārējā Latvijā, taču tika izsūtītas arī kulaku saimniecības. De -
portācijas ieviesa jaunu pavērsienu ne tikai Latvijas, bet arī Zie meļ -
latgales vēsturē, kad strauji samazinājās iedzīvotāju skaits, saimniecības
palika tukšas un tajās vēlāk ierīkoti kolhozi.

Katra latvieša pienākums ir vienmēr atcerēties šos notikumus.
Dzīve nestāv uz vietas, deportēto cilvēku paliek arvien mazāk. Līdz
ar viņiem aiziet arī atmiņas. Viens no veidiem, kā varam saglabāt šo
piemiņu, ir strādāt ar jauniešiem. 23. martā Viļakas novada muzejā
notika neliela vēstures stunda par deportācijām. Skolēni izzināja de-
portāciju cēloņus, gaitu un rezultātus. No Viļakas novada izsūtītas
daudzas ģimenes, kuras glabā savas atmiņas. Viens no skolēnu uzde-
vumiem bija iepazīties ar mūsu novadnieku atmiņām par šo baiso
laiku. Katrs skolēns izvilka kādu novadnieku teikto par izsūtījumu.
Pasākumā varēja apskatīt arī nelielu izstādi, kurā redzami priekšmeti,
kuri bija izsūtītajiem līdzi visu izsūtījuma laiku. Pasākumā noslēgumā
skatījāmies dokumentālo filmu par deportācijām, kas ikvienā
skolēna raisīja dziļas pārdomas.

Paldies Viļakas Valsts ģimnāzijai un vēstures skolotājai A. Lei te -
nai par sadarbību.

Teksts: Viļakas novada muzeja vadītāja R. Gruševa 
un krājuma glabātāja M. Boldāne
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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. Par raksta saturu atbild tā autors. 

Atbildīgā par izdevumu – rūta Cibule, 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.

10. maijā un 31. maijā plkst. 13:00
Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā maija dziedājumi 
pie krusta. Aicina etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte».

Tiek organizēta iedzīvotāju tikšanās ar visiem
Viļakas novada domes deputātu kandidātiem

15. maijā plkst. 17:00 Kupravas pagasta pārvaldes aktu zālē;
16. maijā plkst. 17:00 Žīguru Kultūras namā;
17. maijā plkst. 17:00 Vecumu Tautas namā;
19. maijā plkst. 17:00 Viļakas Kultūras namā;
22. maijā plkst. 17:00 Susāju pagasta «Vēršukalnā»;
23. maijā plkst. 17:00 Medņevas Tautas namā;
25. maijā plkst. 17:00 Kultūras centrā «Rekova»;
25. maijā plkst. 19:00 Upītes Tautas namā.

Partijām tiks piedāvāts prezentēt savu priekšvēlēšanu programmu 
un iepazīstināt ar saviem deputātu kandidātiem.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi apmeklēt tikšanās, būs iespēja uzdot sev interesējošus
jautājumus deputātu kandidātiem un gūt atbildes.

4. maijā, svinot Baltā galdauta svētkus,
• No plkst. 15:00 – 18:00 Viļakas novada muzejā skatāma literāri dokumentāla

ekspresizstāde par 4. maija neatkarības deklarāciju.
• Kultūras un radošo industriju centrā (Klostera ielā 1) skatāmi Viļakas mākslas skolas

audzēkņu darbi.
Aicināts ikviens interesents!
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