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Saņems Valsts apbalvojumus
Latvijas Valsts prezidents

Raimonds Vējonis un
Ordeņu kapituls 2018. gada
27. martā nolēma par sevišķiem
nopelniem Latvijas valsts labā
piešķirt Atzinības krusta III
šķiru un iecelt par ordeņa ko-
mandieri: lauksaimnieku, Vi-
ļakas novada Šķilbēnu pagasta
zemnieku saimniecības «Kotiņi»
vadītāju Aldi Ločmeli un pie-
šķirt Viestura ordeņa V šķiru
un iecelt par ordeņa kavalieri:
Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieci, nacionālo partizāni
Domicellu Punduri.

Viļakas novada uzņēmēji tiekas ideju bankā

Viļakas novada dome sadarbībā ar zemnieku saimniecību «Kotiņi», Viļakas novada lauku
attīstības konsultanti Anitu Kokoreviču, Latgales speciālo ekonomisko zonu, Latgales

ražojošo lauksaimnieku apvienību, Latgales uzņēmējdarbības centru, Nodarbinātības valsts
aģentūru, Attīstības finanšu institūciju «Altum», Pārtikas un veterināro dienestu, Lauku atbalsta
dienestu organizēja Viļakas novada esošajiem un topošajiem uzņēmējiem ideju banku, kuras
mērķis bija veidot dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem, nodot informāciju. 

Pasākums notika Rekovas at-
jaunotajās dzirnavās. Par dzirnavu
atjaunošanu, realizētajiem projek -
tiem pastāstīja z.s. «Kotiņi» pār-
stāvis Rolands Keišs. Atklājot pa -
sākumu, zemnieku saimniecības
īpašnieks Aldis Ločmelis atklāja,
ka «visiem jāmēģina rast kopēju
valodu, jābūt vienotiem un jāstrā -
dā kopā». Rekovas atjaunotajās
dzirnavās ir realizēti  gaļas, sulas
piena pārstrādes iekārtu projekti.

Viļakas novada domes pre-
zentācijā projektu vadītāja Santa
Komane klātesošos iepazīstināja
ar domes projektu konkursu uz-
ņēmējiem, Lauku atbalsta dienes -
ta ceļu infrastruktūras projektiem,
Latgales programmu, kā arī par
projektiem, kurus Viļakas novadā
realizēs 2018./2019. gadā. Prezen -
tācijas noslēgumā Domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs pa-
pildināja informāciju par malkas
piegādi maznodrošinātajām ģi-
menēm un projektu «Valsts reģio -
nālā autoceļa P35 Gulbene–Bal-
vi–Viļaka–Krievijas robeža (Vien-
tuļi) posma 59.60-63.04 km atjau -
nošanu (pārbūvi)».

(Turpinājums 4. lpp.)

Domicella Pundure ir dzimusi 1927. gada 1. decembrī Šķilbēnu
pagasta Kručinovas mājās. Nacionālo partizānu mītnes vietā Stompa -
ku purvā ir dzīvojusi Domicella Pundure, viņas tēvs bija aizgājis parti -
zānos, čeka tik ilgi viņus tirdīja, ka arī bērni nolēma doties purvā. Katru
dienu gājusi uz nometnes baznīciņu. Viņa ir piedzīvojusi Stompaku
kauju, nezināja vai paliks dzīvi. Izturēja, izdevās naktī paslepus aiziet,
pār vietojoties tikai pa naktīm, die nā iet baidījās, pēc kaujas nezi nāja, vai
tēvs ir palicis dzīvs, bija palicis dzīvs, krita nedaudz vēlāk grupai, kas
sadarbojās ar čekistiem. Nometnē viņa iepazi nās ar savu nākamo vīru
Aleksandru Punduru, kurš Stompaku kaujās tika ievainots kājā, un Domi -
cella viņu aprūpēja. 1948. gadā apprecējās, bet jau 1949. gadā visu ģimeni
izsūtīja uz Sibīriju uz Omskas apgabalu. Latvijā atgriezās 1960. gada
aprīlī. Domicella piedalās Viļakas novada domes rīkotajos pasākumos,
atceroties Stompaku kauju, un ir gatava stāstīt jaunākajām paaudzēm
savas atmiņas.  Domicella labprāt dzied arī garīgās dziesmas. 

«Sajūtas uzzinot, ka esmu starp tiem, kas saņems šo apbalvojumu
liek aizdomāties par to, kas un priekš kā tika darīts visus šos gadus.
Vēlētos pateik, ka pats personīgi saņemu ¼ daļu no šī apbalvojuma.
Otro daļu krusta apbalvojuma ir pelnījusi mana ģimene, kurai esmu
ļoti pateicīgs par atbalstu un motivāciju. Liels nopelns un trešā krusta
daļa pienākas manam darbinieku un atbalstītāju kolektīvam, bez ku -
riem nebūtu izdevies uzcelt to, kas ir redzams un taustāms. Un ceturto
krusta daļu, manuprāt, ir pelnījusi pati Valsts. Nebūtu valsts, nebūtu
zemes, nebūtu mūsu pašu. Paldies visiem, kas ar savu padomu,
atbalstu un izpalīdzīgu roku ir piedalījušies darba procesā, kurš tika

novērtēts ar šo augsto  apbalvojumu,» atklāja Aldis Ločmelis. Z/S «Ko-
tiņi» reģistrēta 1992. gadā. «Saimniecības pamat nodarbošanās ir graud -
kopība. Sākot ar lauka sagatavošanu sēšanai un beidzot ar graudaugu
no vākšanu, kaltēšanu un ražas pārstrādi. Katram saražotajam produk -
tam tiek atrasts pielietojums un tiek radīta pievienotā vērtība Kopā apstrā -
dājamā zemes platība  ir  2220 ha, no kuriem lielākā daļa ir augstu ka-
tegoriju sertificētas sēklas lauki, no kuriem tiek iegūta sertificēta grau -
 daugu un pākšaugu sēkla. Pārējos laukos tiek audzēti kultūraugi pār -
ti kai un lopbarībai (kvieši, mieži, pupas, zirņi, rapsis. Tīrot graudau -
gus tiek nošķiroti piemaisījumi, kas tiek izmantoti kā kurināmais
materiāls graudu kaltēm un saimniecības telpu apkurei. Papildus no-
darbošanās ir pārtikas produktu ražošana un lopbarības miltu ražoša -
na. Pupu, rapšu lauku apputeksnēšanai izmantojam saimniecībā esošās
bites. Šobrīd saimniecībā var iegādāties to, ko lietojam paši – sertifi -
cē tu graudaugu un pākšaugu sēklu, lopbarības miltus, pārtikas pupu,
zirņu, kviešu, miežu miltus, miežu un kviešu grūbas, putraimus un
pērļu grūbas, lobītus un šķeltus zirņus un pupas, kā arī pašu ražoto
rapšu eļļu. Pie mums var aplūkot jaunākās un modernākās graudaugu
pārstrādes iekārtas, modernu lauksaimniecības tehniku. Ikvienam ir
iespēja redzēt mūsu augstražīgos sējumus, kas veido vienreizēju un
sakoptu ainavu. Aplūkojot visu saimniecību, redzēsiet  dzīvē realizē -
tu viena cilvēka sapni, kas vēl turpinās. Saimniecības durvis vienmēr
ir atvērtas jebkuram viesim, kas vēlas apskatīt vai iegādāties mūsu
produkciju. Mēs atrodamies – Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas
novads,» informē saimniecības projektu vadītājs Rolands Keišs. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne, foto: personīgais arhīvs
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Viļakas no vadā 2018. gada aprīlis

AKtuALItātes VIļAKAs NOVADA DOmē

l Viļakas novada domes lēmumi

2018.  gada 29. martā notika domes sēdē, kurā tika pieņemti 60 lēmumi: 
Nr.88 – Deleģēt Medņevas pagasta pārvaldei pieņemt lēmumus jautājumos par

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Medņevas pagasta iedzīvotājiem.
Nr.89 – Piešķirt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei papildus finansējumu

970,00 Eur «Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija
(3.posms)» pilnīgai īstenošanai.

Nr.90 – Piešķirt Medņevas  bibliotēkai līdzfinansējumu 150.00 Eur Valsts Kul tūr -
kapitāla fonda projekta «Mazā lasītāja tikšanās ar rakstnieku»  realizācijai.

Nr.91 – Piešķirt priekšfinansējumu biedrībai «Dardedze», reģ.nr.40008099374,
2957.40 Eur apmērā Eiropas brīvprātīgā darba projektam Nr.17–1–LV02–KA105–
001561 «Never be the same again» (Nekad nebūsi tāds pats kā biji) īstenošanai.

Nr.92 – Slēgt līgumu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta  Nr.2.1.1.0/
16/1/001 «Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritori-
jās» īstenošanā ar Valsts akciju sabiedrību «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs»
par sadarbību Projektā piekļuves punktu izveidošanā ar mērķi nodrošināt platjoslas
tīkla  infrastruktūras, tostarp piekļuves punktu izveidošanu. Projekta ietvaros izveidotās
platjoslas tīkla infrastruktūras izmantošanu un tālāku attīstību, kas noodrošinātu
kvalitatīva un ātra  interneta, datu pārraides un citu elektronisko sakaru  pakalpojumus
Viļakas novada Šķilbēnu,Susāju un Kupravas pagastā, izmantojot Viļakas novada
Šķilbēnu, Susāju un Kupravas pagasta infrastruktūru piekļuves punktu izveidei un
izvietošanai. 

Nr.93 – Ņemt  aizņēmumu no Valsts kases  62920,00 Eur ar  tās noteikto procentu
likmi prioritāro investīciju projektu  īstenošanai –  «Teritorijas attīrīšanu no būvgružiem
Viļakas pilsētas objektā «Linu fabrika»».

Nr.94 – Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas
vidējā termiņa programmu 2018.–2020. gadam. Pielikumu: Viļakas novada pašvaldības
ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2018.–2020.gadam skatīt
www.vilaka.lv. 

Nr.95 – Apstiprināt Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra nolikumu ( pielikumu skatīt
www.vilaka.lv).

Nr.96 – Apstiprināt ēdināšanas maksu par vienu porciju 4.50 Eur «Latviešu strēl -
nieku apvienības balvas izcīņas šaušanas sacensībās jaunsargiem» Viļakas pamatskolā,
kuras norisināsies 2018.gada 7.aprīlī. 

Nr.97 – Reģistrēt zemesgrāmatā zemes gabalu Darbnīcu ielā 8, Šķilbani, Šķilbēnu
pagastā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3882 002 0513, platībā 0,1517 ha  uz
Viļakas novada  pašvaldības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai šo piekrītošo
nekustamu īpašumu par brīvu cenu. 

Nr.98 – Noteikt viena iemītnieka mēneša uzturēšanas izmaksas Viļakas sociālās
aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā – 475.60 Eur. Noteikt Viļakas
sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā viena iemītnieka mēneša
uzturēšanas maksu: iemītniekiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Viļakas novada
administratīvā teritorija –426.00 Eur; pārējiem iemītniekiem – 475.60 Eur.

No Nr.99 līdz Nr.124 un Nr.144 un Nr.145 pieņemti lēmumi piedzīt nekustamā
nodokļu parādus no fiziskām personām (lēmumus skatīt www.vilaka.lv). Visos
lēmumos ir uzdots Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei izdot izpil-
drīkojumu  par  parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no fiziskām
personām. Lēmumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie paziņoti adresātiem, un nav pār sū -
dzami. 

Nr.125 – Apstiprināt Viļakas novada Bāriņtiesas pārskatu par darbu 2017. gadā
saskaņā ar pielikumu. Pārskats publicēts Viļakas novada domes mājas lapā
www.vilaka.lv.

Nr.126 – Pagarināt 2017. gada 13. septembra sociālā dzīvokļa Nr.6  Pļavu ielā Nr. 2
īres līgumu  ar fizisku personu uz sešiem mēnešiem, termiņu skaitot no šī lēmuma
pieņemšanas dienas. 

Nr.127 – Lauzt  21.07.2004. dzīvokļa īres līgumu Nr. 116  ar  fizisku personu par
dzīvokļa  Dzelzceļa ielā 7–5, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā īri.

Nr.128 – Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.–
2020.g. (izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā «Deinstitucionalizācijas pasā -
kumu īstenošana Latgales reģionā», vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros) iekļauto
Viļakas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā
pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības. 

Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt pakalpojumu in-
frastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1. pasākumā «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» ietvaros. Viļakas novadam ERAF finansējums
85%  ir 260092.00 Eur, Nacionālais līdzfinansējums 15 % 45899.00 Eur, kopējais
finansējums ((ERAF + nac. līdzfin.) ar snieguma rezervi) – 305991,00 Eur, kopējais fi-
nansējums ((ERAF + nac. līdzfin.) bez snieguma rezerves) – 285615,00 Eur. 

Pakalpojumu adreses un vietu skaits

Nr.129 – Lauzt 2011. gada 30. jūlija zemes nomas līgumu Nr.58/2011 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0194, platība 0,8311 ha,
kas atrodas Saules ielā 17, Viļaka, Viļakas nov.,  nomu. 

Nr.130 – Lauzt 2016. gada  10. maija zemes nomas līgumu Nr. Š–9 ar fizisku per -
sonu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0106 platība 15,06 m2, kas
atrodas Liepnas ielā 8, Viļakā, Viļakas nov., nomu.

Nr.131 – Apstiprināt izsoles rezultātus par zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 3892 007 0232, platība 0,95 ha, Vecumu pagastā, Viļakas novadā nomas tiesī-
bām, nosakot par uzvarētāju, kurš nosolījis augstāko nomas maksu 10,84 Eur gadā bez
PVN.

Nr.132 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3815 003 0106, platībā 15,06 m2, kas atrodas  Liepnas ielā 8, Viļakā,
Viļakas nov., nomu  uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.133 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3878 005 0195, platībā 2,00 ha, Susāju pagasts, Viļakas novads,
nomu uz 30 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM  kods –0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nr.134 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 007 0049, platībā 5,9 ha, Vecumu pagasts, Viļakas novads
nomu uz 10 gadiem ar lietošanas mērķi ( NĪLM  kods –0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.135 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 007 0252 daļas, platībā 0,65 ha, Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 30 (trīsdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.136 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 007 0252 daļas, platībā 0,5 ha, Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.137 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3898 001 0076 daļas, platībā 0,5 ha, Žīguru pag., Viļakas nov.,
nomu uz 10 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3898 001 0109 daļas, platībā 0,5 ha, Žīguru pag., Viļakas nov., nomu uz 10
(desmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.138 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3815 003 0106 daļas (zemesgabals Nr.14), platībā 0,0056 ha, kas
atrodas Liepnas ielā 8, Viļakā, Viļakas nov., nomu uz 10 (desmit) gadiem, ar lietošanas
mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Nr.139 – Pagarināt 2009.gada 18.marta zemes nomas līgumu Nr.7–2.1/32, noslēgtu
ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0265, platībā
0,0940 ha, kas atrodas  Draudzības ielā 1, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu
uz 10 gadiem, nosakot nomas darbības termiņu līdz 2028. gada 30. augustam, ar
lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Nr.140 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3882 003 0139, platībā 18,00 ha, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
nomu uz 10 gadiem, nosakot nomas darbības termiņu līdz 2028. gada 30. augustam, ar
lietošanas mērķi (NĪLM  kods – 0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Nr.141 – Lauzt 2012. gada 29. augusta zemes nomas līgumu Nr.323 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0195 daļas nomu, platībā
5,0 ha, kas atrodas «Ormaņi», Dagunova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. Precizēt
2015.gada 29.janvāra zemes nomas līgumu Nr.677, noslēgtu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0195 daļas nomu, kas atrodas
«Ormaņi», Dagunova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., platību no 2,9 ha uz 5,85 ha, ar
nomas darbības termiņu līdz 2025.gada 28.janvārim, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Precizēt
2016.gada 28.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.905, noslēgtu ar fizisku personu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 006 0119 daļas nomu, kas atrodas Medņevas
pag., Viļakas nov., platību no 3,9 ha uz 1,3 ha, ar nomas darbības termiņu līdz
2036.gada 27.aprīlim, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.142 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0020, platībā
0,2 ha, un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3892 005 0020
001, 3892 005 0020 002 un 3892 005 0020 003 piešķirt adresi «Papeles», Vecumi,
Vecumu pag., Viļakas nov., LV–4585.

Nr.143 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā
esošu neapbūvētu zemes vienību, kas nododamas nomā, sarakstu saskaņā ar Pielikumu,
skatīt www.vilaka.lv.

Nr.146 – Piedzīt no SIA «Experience», reģistrācijas numurs 40003699829, juridiskā
adrese Ezera iela 19–30, Rīga, LV–1034, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
1037,97 (pamatparāds –797,55 Eur, nokavējuma nauda – 240,42 Eur) par nekustamo
īpašumu «Rožudārzs» ar kadastra numuru 3878 003 0029, «Rožudārzs», Susāju   pag.,
Viļakas nov., piedziņu vēršot uz nekustamā īpašuma nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Nr.147 – Piedzīt no SIA «BRB», reģistrācijas numurs 40003723834, juridiskā adre -
se Tallinas  iela 30, Rīga, LV–1001, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1330,22  Eur
(pamatparāds – 1057,28 Eur, nokavējuma nauda – 272,94 Eur) par nekustamo īpašumu
«Mārtiņi « ar  kadastra numuru 3870 003 0147, «Mārtiņi», Medņevas pag., Viļakas
nov., piedziņu vēršot  uz  nekustamā īpašuma nodokļa parādnieka  naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Ar marta domes sēdes protokolu var iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes. 
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Viļakas no vadā2018. gada aprīlis

AKtuALItātes VIļAKAs NOVADA DOmē

1.martā tikšanās notika Kup-
ravas pagasta pārvaldē. Par pa-
veiktajiem un ieplānotajiem dar-
biem stāstīja pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Tihomirovs. Šogad pa -
gastā ieplānots: ceļa grāvju atjau -
nošana, bruģa ieklāšana pie daudz-
dzīvokļu māju ieejām, apkures kat -
la remonts, peldvietas apkārtnes
sakārtošana, brīvā dzīvojamā fon -
da kosmētiskie remonti.

Žīguru pagastā, tikšanās reizē
pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks par
paveikto pagājušajā gadā: «Viļakas
ielas gājēju celiņa bruģēšanas dar -
bi, Skolas ielas ceļu seguma mai -
ņa, projekta 1. kārta, pagasta me -
ža kopšanas darbi (retināšana) aiz
Brāļu kapiem.

Ieplānotie darbi šogad: Skolas
ielas ceļa seguma klāšana, projekta
2. kārta, gājēju celiņa Viļakas ie -
las apzaļumošanas darbi, gājēju
celiņa bruģēšana no pagasta pār-
valdes līdz Kultūras ielai, jumta
tekņu labošanas remontdarbi Kul-
tūras ielas – 5 daudzdzīvokļu mā -
jai, grāvja atjaunošana Viļakas ielā
no skvēra līdz centram, pašvaldī -
bas dzīvokļu dažādi remontdarbi,
turpināsies sadarbība ar pagasta
biedrībām.»

Žīguru pagasta iedzīvotājus
interesēja: Žīguru pagasta darbi-
nieku slodzes un to pienākumi,
sociālās palīdzības jautājumi, par
Sarkanā Krusta pakām, Žīguru
pagasta ielas remontu, sociālajiem
dzīvokļiem. Iedzīvotāji pie spe-
ciālistiem griežas arī ar individuāla
rakstura jautājumiem. 

8.martā tikšanās notika Ve-
cumu un medņevas pagastos.
Šajos pagastos uz tikšanos bija
ieradušās daiļā dzimuma pārstāves,
kuras tika sveiktas ar pavasarīgiem
ziediem. 

Vecumu pagasta pārvaldes va -
dītāja Ligija Logina klātesošos
iepazīstināja ar paveikto pagastā
pagājušajā gadā:

«Pagasta pārvalde piedalījās
pagaidu sabiedrisko darbu pro-
grammā un nodarbināja 4 – 5 pa-
gaidu sabiedrisko darbu veicējus,
kuri piedalījās malkas sagatavoša -
nas darbos pagasta iestādēm un
daudzdzīvokļu mājas «Kārkliņi»
kurtuvei, veica pagasta teritorijas
labiekārtošanas darbus t.i. pļauša -
nu, lapu grābšanu, trotuāru un lau -
kumu tīrīšanu, Mežvidu skolas
teritorijas uzturēšanu, Rejevas un
Jaškovas kapu uzkopšana. 

Jūnija mēnesī veikta Borisovas
ūdenstorņa dezinfekcija un tīrīšana.

Jūlija mēnesī Jaškovas kapos
tika veikta bīstamo zaru un koku
izzāģēšana, kapu teritorijas sa-
kopšana, kā arī pakāpeniski tiek
kopta priežu dižkoku audze, kura
atrodas Jaškovas kapu teritorijā

Tika veikta attīrīšanas iekārtu
«Aizupes» renovācija, faktiski jau -
nu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.

Pagasta pārvalde visa gada ga -
rumā veica pašvaldības autoceļu
uzturēšanu t.i. grāvmalu appļau-
šanu, greiderēšanu, caurteku no-
mainīšanu, sniega tīrīšanu. Uz a/c

Vecumi – Robežnieki – Kozīne
un a/c Kozīne – Repkova, a/c Gor -
šāni – Jaškovas kapi tika veik ta
grants iegāde un iestrāde, caurteku
nomaiņa. Veiksmīgi tikām galā
ar plūdu izraisītajām sekām, tika
nomainītas izskalotās caurtekas,
aizbērti izskalojumi.

Augusta beigās un septemb-
ra sākumā daudzdzīvokļu mājai
«Kārkliņi» veikts jumta seguma
remonts.

2018.gadā ieplānotais pagastā:
«Pagasta pārvalde piedalās pagai -
du sabiedrisko darbu programmā
un nodarbina četrus programmas
dalībniekus. 

Turpinās dižkoku audzes kop -
ša nas darbus Jaškovas kapu teri -
to ri  jā, kā arī veiks pagasta terito -
rijas uz  kopšanas un labiekārtoša -
nas dar bus.

Kā katru gadu pagasta pārval -
des darbinieki piedalīsies Lielajā
talkā.

Pašvaldības iestādēm un daudz-
dzīvokļu mājai «Kārkliņi» uzsāk -
ta malkas gatavošana nākošai ap-
kures sezonai.

Finanšu iespēju robežās mājai
«Kārkliņi» tiks veikta noteku no-
maiņa.

Plānots uzstādīt atdzelžošanas
staciju ūdenstornim Borisovas cie -
mā, kas veicinās ūdens kvalitātes
uzlabošanos.

Finanšu iespēju robežās tur-
pināsim pašvaldības autoceļu uz-
turēšanu un remontdarbus, seguma
uzlabošanu iestrādājot granti, caur -
teku nomaiņu, grāvju attīrīšanu
no krūmiem.

Piesaistot LAD projekta naudu
plānots veikt pašvaldības autoceļa
Kozīne – Gubeņi 0,5 km un auto-
ceļa Ņemecki – Repkova 2 km pār -
būvi.»

Medņevas pagastā, stāstot par
aizvadītā gadā paveikto, pārvaldes
vadītājs Juris Prancāns klāteso-
šajiem uzsvēra vispārējo informā -
ciju par pagastu uz 01.03.2018.,
teritorijas apsaimniekošanu, pa -
gas ta ceļiem un to uzturēšanu.

Juris Prancāns: «Vispārīgā in-
formācija par pagastu – pagasta
deklarēto iedzīvotāju skaits uz
01.03. 642, pagastā dzīvo aptuveni
440, 2017. gadā dzimuši 3 bērni,
miruši 9 pagasta iedzīvotāji, dzī-
vesvietu deklarējuši 14 cilvēki, iz -
deklarējušies 16 cilvēki. Bezdarb -
nieku uzskaitē sabiedriski derīgo
veikšanai pagastā 33 cilvēki.

2017. gadā tika organizēts ie-
pirkums un pavasarī iegādāts au-
tobuss VW Transporter skolēnu
pārvadāšanai no Aizpurves, Lodu -
mas, Lāšku un Viduču ciemiem.
Ie gādāta piekabe ar kuru iespē -
jams veikt dažādu materiālu pār-
vadājumus pagasta iestādēm, gan
arī novada pasākumu vajadzībām.
Vieglās automašīnas izmanto arī
sociālā dienesta, Viduču pamatsko -
las, novada bāriņtiesas, Jauniešu
centra, tautas nama un PII «Pasa-
ciņa» dažādām darba vajadzībām. 

Pagasta pārvaldes ēkā vienā
darba kabinetā veikts kosmētiskais
remonts – nomainīts linolejs, izlī -
mētas tapetes, logiem iegādātas
žalūzijas.

Rudenī centra katlu mājā uz-
stādījām papildus sūkni, veicām
tekošos remontdarbus, daļēji krāsns
remontu. 

Ūdenssaimniecībā tiek veiktas
regulāras sistēmas apkopes, ska-
lošanas, filtru maiņas, dezinfekcija.
Kanalizācijas sistēmām veic pa-
stāvīgu attīrīšanu no nosēdumiem
un smiltīm. Nosēdumu aku un at-
tīrīšanas iekārtu atsūknēšana un
tīrīšana, pastāvīgas apkopes un ik -
dienas uzturēšana. Nomainīts pār-
sūknēšanas sūknis attīrīšanas ie-
kārtās. Atjaunots vecajās iekārtās
nozagtais žogs. Tiek veiktas no-
tekūdeņu analīzes un regulāras dze -
ramā ūdens analīzes. 

Teritorijas apsaimniekošana-
pa gasta pārraudzībā ir kapu teri-
torijas 9 ha kopplatībā. Vienu rei -
zi gadā sabiedriski derīgā darba
veicēji izpļauj kapus un to aizsar-
gjoslu pirms kapu svētkiem. Pa-
gasta centrā appļaujamā platība
ir 5,9 ha, kura vidēji tiek appļauta
4x gadā. 2017.gadā tika noslēgts
līgums ar un izzāģēti veci, bīstami
koki un zari Skandīnes, Viduču,
Lāšku, Kozlovas, Olutovas un
Aizgalīnes kapsētās. Saremontēts
žogs Viduču kapos un izvākti vē -
jam nolauztie koki, uzbūvēta un
uzstādīta jauna tualete pie Oluto -
vas kapiem. Atjaunots ciema krusts,
žogs un soli pie krusta Bahmatovas
ciemā. Tika veikta pašvaldībai pie -
derošā meža taksācija Semenovas
ciemā.

Pagasta ceļi, to uzturēšana-
2017. gads vēl vairāk kā iepriek-
šējais bija nelabvēlīgs grants se-
guma ceļu uzturēšanai. Nepār-
trauktās lietavas padarīja ļoti ap-
grūtinātu ceļu planēšanu vasarā.
Pašu spēkiem tika saremontēti
caurteku bojājumi uz Slotukalna,
Kļučniku, Skandīnes ceļiem. 

Diemžēl pastāvīgo lietavu dēļ
planēšanu pasākuma rezultāti bija
īslaicīgi. Vienu reizi tika appļautas
ceļu grāvju malas Pagasta centrā
pagājušajā gadā tika uzklāts mel -
nais segums stāvlaukumam pie
pagasta, kuru izmanto arī kultūras
pasākumiem. Uzklāts melnais se-
gums Mežmalas un Saules ielu
posmos līdz PII Pasaciņa. 

Augusta beigās tika organizēti
grants uzvešanas darbi uz vairākiem
pašvaldības ceļiem(280m3). Tika
veikta caurtekas nomaiņa uz Kiras
upes ceļā Rači – Bordova. Tika iz -
cirsti krūmi no grāvjiem gar ceļu
Loduma – Lāški. 

Tika veikta grants krājumu to -
pogrāfiskā uzmērīšana Slotukal -
na karjeram, noteiktas robežzīmju
vietas un uzstādītas robežzīmes
atbilstoši MK noteikumiem.

2018. gadā ieplānotie darbi: 
Ceļa Semenova – Loduma –

Truļļova – Bahmatova atjaunošana
3.5 km divos posmos ( LAD)

Klimoviču ceļš – grāvju attīrī-
šana no apauguma un padziļinā-
šana. Grants uzvešana un iestrāde
vietās, kur tas būs nepieciešams.
Planēšana pēc vajadzības un laika
apstākļiem, grāvmalu appļaušana
1x sezonā. Ceļa apmaļu norakšana,
grāvju padziļināšana ar novada

ekskavatoru. Grants uzvešana uz
ceļiem zemākajās vietās pēc ie-
spējas un budžeta līdzekļiem. Iz-
ņemt no ceļu saraksta ceļa posmu
ceļā Rači – Bordova sakarā ar ie-
spēju nokļūt uz īpašumiem pāri
Kirai (jaunā caurteka).

Pārbaudīt nepieciešamo ceļa
zīmju esamību un stāvokli, nepie -
ciešamības gadījumā tās atjaunot.

Teritorijas appļaušana (7 kap-
sētas, Semenovas centrs). Bīstamo
koku novākšana, jaunu soliņu
uzstādīšana, celiņu sakārtošana,
apstādījumu apgriešana.

Paredzēts pagasta pārvaldes
ēkas fasādes un sociālā dzīvokļa
kosmētiskais remonts.

Tiks nodrošināta skolēnu pār-
vadāšana. Sadarbība ar iestādēm
un dienestiem: bāriņtiesu, sociālo
dienestu, policiju.»

22. martā Šķilbēnu pagastā
notika tikšanās, kur pagasta pār-
valdes vadītājs stāstīja par paveikto
pagājušogad un iecerēto šogad:»
Visi pagasta ceļi tika greiderēti
pēc vajadzības. Daži tika greide-
rēti 2 reizes, daži 3 reizes. Un bi -
ja tādi, kurus greiderēja 4 reizes.
Tas atkarīgs ceļa pamatnes un no
transporta plūsmas. Divas reizes
ar pagasta traktoru tika nopļautas
ceļmalas visiem pagasta ceļiem.
Šķilbēnos Alejas ielā tika saremon -
tētas bedrītes asfaltā 33 m² platībā.

Tika uzvests grants sekojošiem
ceļa posmiem:

• Rekova – Vilkova, 0.00-0.3
km – 130 m³;

• Logini – pagasta robeža, 0.1
– 0.9 km - 330. m³;

• Zaļčupe – Iļvezi, 0.8 – 1.5
km – 160 m³;

• Tribunova – Riosari – Bā-
karova, 0.2 – 1.0 km – 350 m³;

• Tribunova – Riosari – Bā-
karova , 2.1 – 2.4 km – 50 m³;

• Zaļčupe – Zatišje, 0.4 – 0.7
km – 195 m³;

• Čilipīnes kapu ceļš, 0.0 –
0.3 km – 90 m³;

• Dzirnavu iela, Rekova 0.05
-0.1 km – 30 m³;

• Saules iela Šķilbani, 0.0 –
0.555 km – 180 m³;

• Kalna iela Šķilbani, 0.0 –
0.623 km – 195 m³;

• Draudzības iela Šķilbani,
0.0 – 0.32 km – 90 m³;

Augusta plūdu rezultātā, Šķil-
bēnu pagastā tika slēgti astoņi
ceļa posmi. Pārsvarā tika izskalota
ceļa braucamā daļa un izskalotas
caurtekas, kā arī Šķilbanu tilts
Ri kas upē. Dažiem ceļiem, kuriem
tas bija iespējams, atjaunojām
satiksmi pašu spēkiem. Atjauno-
šanas darbi tika veikti sekojošiem
ceļiem:

• Gabačova – pagasta robeža,
1.2 km tika atjaunots ceļa segums;

• Šķilbani – Ančipova – Lotuši
– Baltinavas pagasta robeža. Pie -
cās vietās tika izskalotas caurtekas
un ceļa braucamā daļa. Grants se -
gums tika atjaunots un nomainītas
caurtekas.

• Zaļčupe – Iļvezi, 2.0 km tika
atjaunots ceļa grants segums;

• Tribunova – Riosari – Bāka -
rovs, 0.8 km Nomainīta caurteka
un atjaunots grants segums;

• Šķilbani – Krievijas robeža,
3.31 km Nomainīja caurteku, iz tī-
 rīja sāngrāvjus un atjaunoja grants
segumu.

Ar novada ekskavatoru tika at-
jaunoti sāngrāvji ceļam Logini –
pagasta robeža 2 km. Ar novada
ekskavatoru tika atjaunoti sāngrāvji
Alejas ielā – 850 m, tika izzāģēti
krūmi sāngrāvjos ceļam Dagunova
– Vilkova 3.2 km, tika skalotas
ceļu kontrolakas ūdens novadīša -
nai, Ziemas periodā sniegu tīrīja
3 reizes.»

Šķilbēnu pagasta iedzīvotāji
bija aktīvi jautājumu uzdošanā.
Sāpīgs jautājums Rekovas ciemā
ir sadzīves kanalizācijas sistēmas
sakārtošana. Vietējie interesējās
par treneriem, to darbu Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolā, par apliecību izdošanu šajā
skolā, par atbalstu Čilipīnes kapu
žogam, par ziedojumu kontu, kā
atbalstīt šo kapsētu, Šķilbanu cie -
ma centra sakopšanas tēma un par
apgaismojumu tajā, kā arī klātesošie
pagasta ļaudis interesējās, kas no -
tiks ar Upītes skolas telpām.

29. martā ar susāju pagasta
iedzīvotājiem domes pārstāvji, de -
putāti tikās Viļakas novada biblio -
tēkā. Susāju pagasta pārvaldes va -
dītājs Ilmārs Locāns par paveikto
pagājušogad pagastā: «Algoto sa-
biedrisko darba veicēju darba or-
ganizēšana un pārbaude pagasta
ceļa grāvju attīrīšanai no krūmiem,
malkas sagatavošanai, saremontēti
pagasta ceļi pēc plūdiem, ierobe-
žojuma zīmju uzstādīšana uz pa-
gasta ceļiem, Sola-Mežvidu skola,
Jauniešu centrs, Veselības un ap-
rūpes centrs, Viļakas katoļu baznī -
ca – piedalīšanās teritorijas sakop -
šanā un labiekārtošanā, Vēdeniešu
kapos WC uzstādīšana, teritorijas
labiekārtošana, pagasta iedzīvo -
tāju dažādu problēmu risināšana,
Stompaku mītņu sakopšana, zie-
dojumi PII, pagasta iedzīvotājiem
(apģērbs), kultūras pasākumu or-
ganizēšana – Cope uz Tepenīcas
ezera, Stompaku kaujas pieminot,
Senioru vakars, skolēnu un citu
novadā nepieciešamo pārvadāju -
mu organizēšana ar autobusiem
Ford Transit un BMC 215 SCB,
autobusu apkope un uzturēšana
tehniskā kārtībā.

Šogad pagasts turpinās sakār -
tot pagasta ceļus, sadarboties ar
novada iestādēm, ziedotājiem, at-
balstīs vientuļos pensionārus, īste -
nos projektu par Stompaku takām,
sakops Sarkano partizāņu mīt  ni,
organizēs kultūras pasākumus.

Viļakas pilsētu tikšanās reizē
ar iedzīvotājiem pārstāvēja viena
aktīva iedzīvotāja, kura izteica sa -
vas domas, priekšlikumus un ie-
rosinājumus par pilsētu un domes
darbību.

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne,

Lietvedības komunikācijas un 
informācijas nodaļas vadītāja

Noslēgušās tikšanās ar iedzīvotājiem 
Viļakas novada pagastos un Viļakas pilsētā

marta mēnesī Viļakas novada pagastos un Viļakas pilsētā notika tikšanās ar iedzīvotājiem. tikšanās reizēs ar pagasta un pilsētas cilvēkiem piedalījās Viļakas
novada domes priekšsēdētājs sergejs maksimovs, priekšsēdētāja vietniece sarmīte Šaicāne, domes izpilddirektore zigrīda Vancāne, domes deputāti, speciālisti 
un iestāžu vadītāji.
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Viļakas no vadā 2018. gada aprīlis

IzgLītībA/ uzņēmējI/ PROjeKtI

Viļakas novada uzņēmēji tiekas ideju bankā
(Sākums 1. lpp.)

Latgales plānošanas reģiona
Latgales Uzņēmējdarbības  centra
komercdarbības speciālists Valdis
Mitenbergs iepazīstināja ar Eiropas
Savienības 2014.–2020. gada pe-
rioda finansējuma programmām
uzņēmējiem, par centra atbalsta
aktivitātēm.

Latgales ražojošo lauksaim-
nieku apvienības valdes priekš-
sēdētājs Aivars Bernāns pastāstīja
savu pieredzi zemes iepirkšanā,
biedrības darbību. Sadarbojas ar
iestādēm, kur risina lauksaimnie-
cības jautājumus, tie ir, LAD tieš -
maksājumi, nodokļu politika, pro-
jektu naudas, infrastruktūra, me-
liorācijas apsaimniekošana, elek-
troenerģija un citi. Noslēgumā
Aivars Bernāns novēlēja «ticēt
sev, savām idejām, jo domas ma-
terializējas.»

Attīstības finanšu institūciju
«Altum» Vidzemes reģiona vadī -
tā ja Olita Untāla izstāstīja par at-
balstu lauksaimniekiem, apgrozā -
majiem līdzekļiem, aizdevumiem
jaunai un lietotai tehnikai, būvnie -
cībai, par mikrokredītiem un kre -
dītu garantijām lauksaimniekiem.

Gulbenes LAD vadītājas viet-
niece Elita Mozule semināra ap-
meklētājiem iepazīstināja ar iz-
maiņām tiešajos maksājumos. 

Pārtikas un veterinārā dienesta
pārstāve stāstīja par piena realizā -
ciju, atļauju izsniegšanu personām,
kuras grib nodot pienu realizācijai.
Jautājums bija par cūku mēra iz-
platību. Jāievēro visi drošības pasā -
kumi saimniecībās kā līdz šim. 

Informatīvo semināru noslēdza
Nodarbinātības valsts aģentūras
Bal vu filiāles vadītāja Sandra Kin -
dzule pastāstīja par bezdarba līme-
ni reģionā, kā darba devēji var pie -
teikties projektos, kuros var iesais -
tīt cilvēkus-darba ņēmējus, par ap-
mā cībām pie darba devēja, jaunie -
šu nodarbinātību vasaras mēnešos.

Par tikšanos ar uzņēmējiem,
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs: «Šī tik -

šanās radās jau vairākus gadus
atpakaļ, tiekoties, runājot ar uzņē -
mējiem dažādos pasākumos. Šī
vajadzība bija kā dialoga formas
meklējums. Šāda doma radās paš -
valdībai, balstoties uz citu pašval -
dību pieredzi. Vairākas pašvaldī -
bas ir uzņēmējdarbības padomēs.
Mēs esam sadarbības formas me -
lējumos.

Kad radās ideja par šo tikšanos,
un domājām par tikšanās vietu, ap -
runājoties ar z.s. Kotiņi īpašnieku
Aldi Ločmeli, viņš ieteica šo vie -
tu. Aldis ir atvēris dzirnavas un
piedāvājums bija organizēt pasā-
kumu pie viņa. Šajā reizē izdevās
tikai uzņēmējiem iedot  zināšanas,
bet nebija diskusijas. Atgriezenis -

kā saite bija tikai anketas veidā.
Šādas tikšanās uzņēmējiem ir ne-
pieciešamas, lai sanāktu un veidotu
dialogu. Sanākot kopā, iepazīstas
ar uzņēmēju projektu idejām, rea -
lizāciju. Turpmāk organizēsim uz-
ņēmēju dienas, kur uzņēmēji ie-
pazīstina ar savu darbību, projektu
attīstību. Izvērtējot atsauksmes un
anketas, kas bija aizpildītas, se-
mināru novērtē atzinīgi. Bija arī
kļūdas, bija kā informatīvais se-
minārs, bet vairāk nepieciešams
kā dialogs.»

Viļakas novada lauku attīstības
konsultante Anita Kokoreviča pa-
ziņoja, ka Ordeņu kapituls 2018.
gada 27. martā nolēma par seviš-
ķiem nopelniem Latvijas valsts la -

bā piešķirt Atzinības krustu un
piešķirt Atzinības krusta III šķiru
un iecelt par ordeņa komandieri
lauksaimnieku, Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta zemnieku sa-
imniecības «Kotiņi» vadītāju Aldi
Ločmeli un sveica ar ziediem mū -
su novada lielāko uzņēmēju.

Pasākuma noslēgumā katrs se -
mināra apmeklētājs izbaudīja gar-
šīgās pusdienas, kas bija tapušas
jaunajā Rekovas dzirnavu virtuvē
un Vijas ekskursijā pa jaunajām
telpām ieraudzīja jaunās iekārtas,
kuras drīz sāks savu darbu. 

Teksts un foto:
Terēzija Babāne,

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja 

sIA talita m īsteno Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
«Dar bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.1. «Vie -
tējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» projek-
tu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000003 «ziemeļlatgales
stāsts». 

Ar Projekta iegādātiem pamatlīdzekļiem, ar dator-
programmas palīdzību ļoti precīzi un ātri varēs iegravēt,
izfrēzēt uzņēmuma logo vai klienta vēlamo tekstu uz
koka, stikla, metāla un citiem materiāliem. Koks un koka
izstrādājumi ir Ziemeļlatgali raksturojošs produkts, kā
dabīgs, videi draudzīgs materiāls. Uzņēmums šo produktu
ir ražojis savu prezentācijas materiālu vajadzībām. Pro -
jekta kopējās izmaksas 23 639,00 Eur + PVN, publis-
kais finansējums 16 547,30 Eur un privātais finansējums
12 055,89 Eur.

SIA Talita M plāno uzsākt ražot sienas pulksteņus un
koka rotaļlietas/ mozaīkmīklu (Stacionāro pulksteņu
koka korpusi –91122000, Koka rotaļlietas – 9503 0061).
Potenciālie pircēji būs Ziemeļlatgales iedzīvotāji, paš -
valdības iestādes un uzņēmumi, kas iegādāsies produkciju
kā reprezentācijas materiālus, kā arī tūristi, kas apmeklēs
Ziemeļlatgali, un ES valstu uzņēmumi. Ziemļlatgales paš -
valdības un uzņēmēji plānveidīgi un mērķtiecīgi attīsta

tūrisma nozari. Ir izveidojusies tradīcija, ka katrs tūrists
vēlas iegādāties nelielu, lētu, bet tūrisma vietu raksturojušu
un videi atbilstošu suvenīru. SIA Talita M ir noslēgusi
sadarbības līgumus ar suvenīru tirgojošiem veikaliem un
ar Tūrisma informācijas centriem. Uzņēmumam ir ilgsto -
ši un stabili sadarbības partneri Vācijā, Dānijā un Liel -
britānijā, kas ir gatavi zināmos daudzumos iegādāties uz-
ņēmuma ražotos izstrādājumus. Uzņēmums nepieciešamī -
bas gadījumā plāno piegādāt preci pircējiem ar kurjera
palīdzību. Uzņēmums informēs sabiedrību un populari -
zēs jaunās preces un preču dizainus, izmantojot sociālos
tīklus. 

Mūsdienās pulkstenis vairs nav tikai laika mērīšanas
līdzeklis, bet kalpo kā suvenīrs, dāvana un interjera di -
zaina priekšmets. Realizējot projektu «Ziemeļlatgales stāsts»,
uzņēmums spēs būtiski mehanizēt ražošanas procesu,
kas ievērojami samazinās ražošanas izmaksas. Ikdienā ir
bieži sastopamas situācijas, kad grūti atrast piemērotu dā -
vanu. Pulkstenis ir viena no universālajām dāvanām. 

Iegādājoties mūsdienīgas iekārtas, aprīkotas ar ino va -
tīvu vadību, SIA Talita M ražos atraktīvas Ziemeļlatgali
raksturojošas preces, kā arī saglabās esošās darbavietas.
Projektā iegādātās iekārtas ļaus uzsākt ražot jaunus pro -
duktus. 

Irēna Bukša, SIA «Talita M» ražošanas vadītāja

Projekts «Ziemeļatgales stāsts»

Olimpiādes noritēja trijos posmos: pirmais posms
notika skolās, otrais posms – novados, pilsētās vai no -
vadu apvienībās no novembra līdz februārim, tre šais
posms – valsts olimpiādes noritēja martā un aprīlī.

Valsts izglītības satura centra organizēto olimpiā -
žu otrajā posmā piedalījās 88 Viļakas novada skolē -
ni. 37 olimpiāžu dalībnieki iegu va godalgotās vietas. 

Valsts olimpiāžu rīcības komisijas, izvērtējot
2.posma rezultātus, veica atlasi un labākos sko lēnus
uzaicināja uz valsts olimpiādes 3.posmu. No mūsu
novada uz valsts olimpiādēm tika uzaicināti  pieci
skolēni. Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēns
Dāvis Bisenieks (skolotāja Aija Leitena) tika uzaici -
nāts uz Vēstures valsts 24.olimpiādi.  Matemātikas
valsts 68.olimpiādē piedalījās  Rekavas vidusskolas
9.klases skolēns Dā vis Keišs (skolotāja Ingūna Ka -
ņepe) un Viļakas Valsts ģimnāzijas 11. klases skol -
niece Megija Bordāne (skolotāja Elvīra Lemešonoka).
Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādē mūsu

novadu pārstāvēja Rekavas vidusskolas 9. klases skol -
nieces Evelīna Ločmele un Linna Šakina (skolotāja
Aina Cibule).

Vislabāk mūsu novada skolēniem veicās latviešu
valodas un literatūras olimpiādē. Šajā valsts olim piādē
piedalījās 87 Latvijas skolēni, pieci no viņiem iegu va
1. vietu. Arī Rekavas vidusskolas 9.klases skolniece
Linna Šakina ir pirmās godalgas ieguvēja. Olimpiādes
laureātu un viņu pedagogu apbalvošana notiks Rīgā,
Latvijas Rakstnieku savienībā 2018. gada 24. aprīlī.

Liels paldies mūsu novada skolēniem – valsts
olimpiāžu dalībniekiem! Īpaši  Linnai Šakinai par
izcilo startu latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Liels paldies skolotājām – Ai jai Leitenai, Ingūnai
Kaņepei, El vīrai Lemešonokai un īpaši Ainai Cibu -
lei par lielo ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus
valsts olimpiādēm!

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne

Panākumi mācību olimpiādēs

2017./2018.m.g. valstī tika organizētas 18 dažādu mācību
priekšmetu olimpiādes. sešas no tām – bioloģijā, fizikā, ekonomi -
kā, ķīmijā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei
notika tiešsaistē. mūsu novada skolēni piedalījās 12 olimpiādēs.
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Ražos sulu, vīnu,
ievārījumus un džemus

z/s «Alefrons» īpašnieks Alvis Circens ar
LeADeR projekta atbalstu  realizēja projektu
Nr.17-07-AL19- A019.2101-000014.

Zemnieku saimniecības «Alefrons» produkcijas
dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana pro-
grammā 2014-2020. gadam apakšpasākuma «Dar -
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie -
tējās attīstības stratēģiju». Projekta attiecināmās iz -
maksas ir EUR12665.90. Projekta īstenošanas pub-
liskais finansējums ir EUR 8866,19.

Projekta mērķis ir radīt jaunus, kvalitatīvus pro -
duktus, izveidot jaunas darbavietas un sniegt pakal-
pojumus ābolu sulas ražošanā. Papildus tam klāt
vēl nāks jauni produkti-ievārījumi un džemi, kā arī
vīna ražošana. Projekta realizācijas rezultātā tiks
palielināti un dažādoti produkcijas ražošanas ap jomi. 

Balvu novada partnerības teritorijā nav daudz
bioloģisko ievārījumu-biezeņu un augļu vīnu
ražotāju, tāpēc tiks piedāvāti kvalitatīvi produkti
par ļoti demokrātiskām cenām. Uzņēmuma vīzija
ir nodrošināt ar veselīgu un dabīgu produkciju visas
vecumu grupas, sākot no zīdaiņiem līdz pat sirm-
galvjiem. 

M Mērķa sasniegšanai tika iegādātas iekārtas:
Dozators PF30, Augļu mazgātājs Niko JP3000, Ho  -
rizontālais kapsulētājs, Manuālā etiķešu līmēšanas

iekārta, Gravitācijas pudeļu pildītājs, Sasmalcinātās
masas uztvērējtvertne ar sūkni EURO 40, Manuālais
Vīna korķu aizkorķētājs Mini.

Teksts un foto: projekta vadītājs Alvis Circens

Noslēdzies trešais Viļakas novada domes
rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Kopš 2016.gada Viļakas novada dome rīko pro -
 jektu konkursu par finansējuma piešķiršanu to -
pošo un jauno Viļakas novada uzņēmēju projektiem.
2018. gadā projektus topošie uzņēmēji un esošie
uzņēmēji, kuri nav vecāki par 5 gadiem varēja ie -
sniegt no 5. marta līdz 10. aprīlim. 

Šogad projekta pieteikumus iesniedza 15 pretendenti kopā pie -
prasot 28648,70 Eur. Pieejamais finansējums 2018. gada projektu
konkursam ir 16000,00 Eur. Uzņēmēji ir gatavi līdzfinansēt projek -
tus ar konkursā noteiktajiem 10 %, kā arī ar lielāku summu. Vienam
projektam maksimālais pašvaldības atbalsts ir 2000,00 Eur.

Pieciem pretendentiem nav reģistrēta saimnieciskā darbība, to veiks,
ja atbalstīs projektu, bet 10 pretendenti ir jau saimnieciskās darbības
veicēji. Visaktīvākie ir bijuši pretendenti līdz 30 gadiem, kuri ir
iesnieguši 9 projekta pieteikumus, vecumā no 31 līdz 40 gadiem ir
četri pretendenti un vairāk kā 41 gads ir diviem pretendentiem.

Pretendentu deklarētās dzīves vietas ir Viļaka – 4, Šķilbēnu pa -
gasts – 4, Medņevas pagasts – 3, Susāju pagasts – 3 un Žīguru pa -
gasts – 1. Septiņi projekti plāno izveidot vai radīt jaunus pakal po -
jumus Viļakas novadā, bet astoņi projekti ir iesniegti lauksaimniecības
attīstībai. Četros projektos ir plānots iegādāties būvmateriālus un
veikt būvdarbus, pārējos projektos plāno iegādāties pamatlīdzekļus
un /vai mazvērtīgo inventāru. Divi pretendenti plāno attīstīt tūrisma
pakalpojumus.

Projektus vērtēs Viļakas novada domes apstiprinātā vērtēšanas
ko misija. Gala lēmumu, kuri projektu iesniedzēji saņems atbalstu,
pieņems Viļakas novada domes deputāti aprīļa domes sēdē. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Ināra Matisāne ar LEADER projekta atbalstu realizēja
projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000019 «Iekārtu
iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena pro -
duktu ražošanas uzsākšanai Šķilbēnu pagastā», pro-
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību

īs te nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs tī -
bas stratēģiju». Projekta mērķis: uzsākt saimniecisko dar -
bību augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un izvei -
dot jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu, kā arī
popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus,
kuriem ir zināma izcelsme, tādejādi sekmējot vietējo
patēriņu un ekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un dar ba
galdi: multifunkcionālais katls (siera katls), separators, le-
dusskapis, elektroniskie svari (līdz 40kg.), elektroniskie
svari (līdz 300 kg.), aukstā vitrīna, nerūsējošā tērauda
darba galdi ar 2 izlietnēm, nerūsējošā tērauda galdi ar ap -
mali, nerūsējošā tērauda roku izlietne ar krānu, saldējuma,
sorberta mašīna, mehāniskā siera prese un preses virsma,
siera (biezpiena) nogatavināšanas vanna, trauku komplekts,
universālā sulas spiede, elektriski vārāmais katls ar elektris -
ko maisītāju, daudzfunkcionālais dārzeņu griezējs un
griešanas disku komplekts, nažu komplekts ar nažu asi -
nātāju, šokeris, mizojamā mašīna, saldētavas, vakuuma
iepakošanas mašīna.

Uldis Matisāns ar LEADER projekta atbalstu realizēja
projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000018 «Iekārtu
iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un
sniegtu ēdināšanas pakalpojumu ziemeļlatgalē», pro-
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību
īs tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī -
bas stratēģiju». Projekta mērķis: Iegādāties un uzstādīt ne -
pieciešamās iekārtas, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un ēdi -
nā šanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē, popularizēt
un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir
zināma izcelsme un izveidot jaunu vietējās produkcijas
realizācijas vietu.

Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un dar -
ba galdi: Gastronomijas griezējs (slaisers), gaļas maļamā
mašīna, desu pildītājs (šprice), elektriskais kaulu letnzāģis,
saldētavas, elektroniskie svari (līdz 300 kg.), elektroniskie
svari (līdz 40 kg.), nažu sterilizators, aukstuma kamera ar
aukstuma agregātu, nerūsējošā tērauda darba galdi ar divām
izlietnēm, nerūsējošā tērauda darba galdi ar ap ma li, nerū-
sējošā tērauda galdi ar plauktu un izlietni, trauku komplekts,
gastronomijas krāsns, multifunkcionālā cepša nas panna,
nažu komplekts, ledusskapis, elektriskā plīts, tvaika nosū -
cējs, karstā vitrīna(siltuma vitrīna), trauku maz gājamā ma -
šīna ar priekšmazgāšanas un pēcmazgāša nas galdu un dušu.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītājs Rolands Keišs
Foto: personīgais arhīvs

Ināra matisāne ar LeADeR projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000019 «Iekārtu
iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Šķilbēnu pagastā», 

uldis matisāns ar LeADeR projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000018 «Iekārtu
iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu ziemeļ atgalē», viss atrodas
vecajās dzirnavās kuras ir rekonstruētas.

Realizētie uzņēmējdarbības projekti
Pārmaiņas ir piedzīvojusi bijusī dzirnavu ēka, kas atrodas Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagastā, Vi ļakas

novadā. būvdarbus dzirnavās veica sIA «Arhiprof». Šajā ēkā nākotnē ir plānots izveidot ēdināšanas pakal po jumus.
Šobrīd ir realizēti projekti par iekārtu uzstādīšanu, tās tiek apgūtas un testētas, nākotnē ir plānots paplašināt darbību.
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«mazs ģimenes kooperatīvs,» tā Dzintars  raksturo
saimniekošanu savā mājā. Šmiti, kas dzīvo semenovā,
ir liela un stipra ģimene laukos un saimniekošanā iesais -
tās visi: madara ar emīlu, kas vēl mācās skolā, Dei -
vids ar Alvi, kas jau ir dibinājuši savas saimniecības
un Diāna ar Dzintaru, kas ir lepni vecāki!

Dzintars stāsta, ka saimniecība «Robežnieki-2», sākot -
nēji ir piederējusi mammai un ir bijusi viena no pirmajām
saimniecībām Balvu rajonā, taču vēlāk viņš to pārņēmis
un pārdēvējis par «ALDEMI». Šāds nosaukums ir radies,
savienojot bērnu pirmos burtus un jau tad tika ielikts
pamats stiprai saimniekošanai ģimenē. Par iedrošinājumu
turpināt mammas iesāktos darbus kalpoja tas, ka Dzintars

lauksaimniecību neuzskatīja par darbu, bet drīzāk par ho -
biju, kas ļāvis atpūsties pēc garām darba dienām robež -
sardzē. Pēc 20 nostrādātiem gadiem robežsardzē, Dzintars
devās izdienas pensijā un, parādoties vairāk brīvajam
laikam, saimniecība sāka paplašināties. «Kad dēli paaugās
lielāki, ar Diānu sapratām, ka viņiem ir interese par lauk-
saimniecību, tā viņi sāka braukt līdzi traktoros, līdz paši
iemācījās darboties,» turpina Dzintars, «Deivids ar trak -
toru jau brauca 10 gados un Alvis 12, es atdzinu traktorus
uz lauka un dēli kultivēja laukus».

2007. gads bija laiks, kad darbi saimniecībā kļuva ak -
tīvāki, iegādājoties jaunas zemes, kaimiņi piedāvāja iz -
no māt savus īpašumus un tā nelielos soļos saimniecība
sā ka augt.  Darbs nebija viegls, jo graudu tonnas tika pār ci -
lātas ar rokām, saimniecībā bija viens traktors «Belarus»
un sējmašīna «Juko». Ģimene nonāca pie secinājuma, ka
parādoties vairāk zemītei, ko apstrādāt, parādījās lielāka
nepieciešamība pēc jaunām tehnoloģijām, kas atvieglotu
darbu un nebūtu jāstrādā pēc sentēvu metodēm, tāpēc
paši rakstīja projektus un ieguva finansējumu jaunas
modernās tehnikas iegādei.

2012. gadā tika dibināta otrā ģimenes saimniecība un
Diāna iegādājās traktoru, kas atviegloja darbus un gaļas govis,
taču šis biznesa veids netika attīstīts, atrašanās vietas dēļ.
Vēljoprojām saimniecībā ir gotiņas, taču tās vairāk tiek uz-
skatītas par mājdzīvniekiem, par kuriem rūpēties. 2015.
gadā tika dibināta dēla Deivida saimniecība «Dadīši» un
2017. gadā saimniecību dibināja arī vecākais dēls Alvis.

Kā Dzintars un Diāna min, tad viss nav bijis tik vien -
kārši un viegli ģimenes saimniecību attīstībā, jo vienmēr
ir bijis jādomā par finansējumu, kur atrast izdevīgāko pie -
dāvājumu. 2008. gadā, tāpat kā visus uzņēmējus, saim -
nie cību skāra krīze un radās liels finanšu slogs, jo kredītu
procentu maksājumi bija palielinājušies četrkārši un da -
žos mēnešos pat pieckārši. «Motivācija grūtības brīžos
nā ca no tā, ka lauksaimniecība nav bizness, tas ir dzīves -
veids», min Dzintars, «viss, ko nopelnījām un nopelnam,
ir ticis reinvestēts atpakaļ».  Savukārt labākie mirkļi sa-
imniekošanā ir tad, kad ir pienākusi ražas novākšana, jo

visi agrie rīti, negulētās naktis, tehnikas remonti un citi
darbi ir darīti dēļ šī viena mēneša.. un rodas gandarījums
par kopā paveikto darbu. 

Uz jautājumu, «kāda ir sajūta, kad visa ģimene kopā
saimnieko», Diāna atbild šādi: «Ar bērniem ir jādarbojas
no mazotnes, nevajag baidīties uzticēt kādu darbu, kas
jādara un jādara visiem kopā. Bērni nav nemaz tik vārgi un tik
neapzinīgi.. protams ir blēņas, tāpēc jāpieskata. Kā arī ve -
cākiem vajag lielāku pacietību, strādājot kopā ar bērniem.»

Runājot par nākotni, Šmitu ģimene vēlētos pēc iespē jas
vairāk visu modernizēt un izmantot maksimāli efektīvi
pieejamos resursus, tādējādi neatņemot citiem mazajiem
zemniekiem galveno lauksaimniecības resursu – zemi. Ta -
ču ārpus saimniekošanas, ģimene labprāt ceļo, papildina
zināšanas un smeļas jaunu iedvesmu, ko pielietot pašu
saimniecībā, ziemas sezonā dodas slēpot un pavasarī ir pie -
nācis Diānas hobija laiks, kad jāsāk plānot kādas tomātu
šķirnes augs ģimenes siltumnīcā.

Tāpat kā vecāki, arī bērni turpina iet lauksaimnieku ce -
ļu. Kā Deivids min, «mani motivēja palikt laukos tas, ka
jau no bērnības nav patikusi lielo pilsētu burzma, tur daudz
cilvēku.. labāk dabā – svaigs gaiss, meži. Tā ka neraujos
uz pilsētu , patīk tepat!» Savukārt Alvis pēc Jelgavas ab-
solvēšanas atgriezās mājpusē, jo laukos ir plašums un ne-
izmantotas iespējas, ko darīt, te dzīvo viņa ģimene, kā arī
ir iespējas pilnveidot un attīstīt savu biznesu.  Abi brāļi
uzsāka savu saimniekošanu, jo tas jau no bērnības ir
paticis, kā arī dod neatkarību, kā arī pats esi sev boss!

Uz jautājumu, ko novēlat citiem, kas vēlās uzsākt uz-
ņēmējdarbību, Diāna un Dzintars atbildēja vienbalsīgi
CEĻOT – lai rastos un smeltos idejas no pasaules.. jo at-
rodoties vienā vietā, neko daudz neizdomāsi.. jo plašāk
re dzēsi pasauli, jo vairāk radīsies idejas, ko pārvērst uz-
ņēmējdarbībā! Savukārt jaunie lauksaimnieki, Alvi un
Deivids, novēl jauniešiem nebaidīties kļūdīties un uzdot
jautājumus, jo nekas nav sākumā viegli, taču caur grūtī -
bām rodas saldākā pieredze!

Rakstu sagatavoja Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Santa Komane. Foto: personīgais arhīvs

Diāna ar Dzintaru

Laukos ģimenēm ir spēks!

Alvis ar Deividu dubultizlaidumā (Deivids absolvēja Malnavas
koledžu un Alvis Latvijas Lauksaimniecības Universitāti) Dzintars ar Madaru savā rapša laukā Emīls (jaunākais dēls) Zinoo centrā

Konkursu «Laukiem būt!» organizē  sIA «Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs» sadarbībā ar
Valsts Lauku tīklu (VLt). Aizvadīti jau seši šī kon -
kursa norises gadi. Pasākuma  atsaucība no jauniešiem
ir laba, šogad konkursā bija pieteikušies 52 dalībnieki
no visas Latvijas. 

Konkursa idejas varēja pieteikt kategorijās – «Lauk-
saimniecība», «Lauksaimniecības produkcijas pievienotās
vērtības radīšana» un «Nelauksaimnieciskā darbība laukos».
Konkursā var piedalīties jaunieši, kas piedalījušies VLT
aktivitātē «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai» – tās ir 4 dienu mācības par uzņēmējdarbību
(katru gadu rīko LLKC reģionālā nodaļa (no augusta –
novembrim)). Konkursa mērķis ir veicināt lauku teritoriju
attīstību, atbalstot jauniešus lauku teritorijās savas uzņē-
mējdarbības idejas vai sabiedriskās aktivitātes īstenošanā
vai attīstībā. Mērķauditorija ir jaunieši un jaunie uzņēmēji
vecumā no 18 – 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbī -
bas ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākā ga -
da laikā. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar naudas balvu.

Sīkāku informāciju interesenti var uzzināt pie SIA
«LLKC» Balvu konsultāciju biroja konsultantiem (Arita
Boka, uzņēmējdarbības konsultante – 29471841, Anita
Kokoreviča, Viļakas novada lauku attīstības konsultan-
te – 26346394).

Šogad konkursā «Laukiem būt!» 2. vietu kategorijā

«Lauksaimniecība» un naudas balvu 1400,00 Eur ieguva
Guntis Mežals no Šķilbēnu pagasta. 

«Konkursā mani aicināja pieteikties lauku attīstības
konsultante Anita Kokoreviča. Soli pa solītim izturēju vi -
sas konkursa kārtas un iekļuvu finālā, kas notika 23. martā.
Esmu priecīgs, ka mani iedrošināja, iemācījos rakstīt pro -
jektu, tāpēc tagad ir lielāka izpratne un varēšu rakstīt pro -
jekta pieteikumus arī citiem projektu konkursiem. Bites ir
mana sirdslieta un es esmu ļoti laimīgs, ka es varu darīt to,
kas sirdij mīļš. Visu laiku vēlos izmēģināt un darīt kaut ko
jaunu, un tieši darbs pie bitēm un strādāšanai laukos ir
lielas perspektīvas, jo vienmēr var pilnveidoties un nekur
es neesmu piesaistīts, tāpēc ir pietiekoši daudz laika gan
strādāt, gan atpūsties, jo uzskatu, ka laiku nevar laist zu dī -
bā tāpēc, ja strādāt tad centīgi un ja atpūsties, tad tā lai tas
paliek atmiņā. Vasarā laukos ir centīgi jāstrādā, bet ziemā,
kad zeme un bites atpūšas, tad arī es varētu at pūsties. Uz -
skatu, ka labākā atpūta ir relaksēties un redzēt kaut ko inte -
resantu, tāpēc brīvajā laikā gribētu ceļot un ieraudzīt pa sauli.
Ikvienam cilvēkam gribētu ieteikt un novēlēt darīt to, kas
patīk, un tiekties pēc mērķiem un sapņiem, jo viss ir sasnie -
dzams vajag tikai entuziasmu, pacietību un gribasspēku, tad
viss ir iespējams, ko sirds vēlas,» par pieredzi konkursā un
dzīves mērķiem pastāstīja jaunais bitenieks Guntis Mežals.

Informāciju sagatavoja: uzņēmējdarbības konsultante
Arita Boka un Vineta Zeltkalne

Konkurss «Laukiem būt!»
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Viļakas no vadā2018. gada aprīlis

jAuNIeŠI/ PROjeKtI

Jaunieši uzzināja par Sarkanā Krusta darbības pirmsākumiem, vēs -
turi un mērķiem, kā arī to, ka Sarkanais Krusts ir tikai divas die nas
jaunāks par mūsu Latviju un arī biedrībai šis ir simtgades gads. 

Jaunietes izklāstīja brīvprātī gā darba būtību, ieguvumiem un iespējām,
kuras jaunietis iegūst dar bojoties Latvijas Sarkanā Krusta biedrībā.

Arī Viļakas novada jaunieši ir ieinteresēti izvei dot savu jauniešu
filiāli un darīt labos darbus, iesaistoties dažādās Latvijas Sarkanā
krusta akcijās.

21. aprīlī jaunieši devās uz Rīgu, lai piedalītos kārtējā starpnodaļu
sadraudzības pasākumā, kura ietvaros jaunieši izzināja neformālās
izglītības jē dzie nu un nozīmi jaunieša dzīvē, kā arī paplašināja savas
zināšanas par publisko uzstāšanos un prezentēšanas prasmēm. 

Aicinām ikvienu jaunieti, kuram ir vēlme papla ši nāt savu redze slo -
ku, iesaistīties biedrības darbībā! Viļakas novadā par Latvijas Sarkanā
krusta jauniešu nodaļu atbildīgā ir jaunatnes sfēras darbiniece Antra
Prancāne un jauniešu līdere – Viļakas Jauniešu inicia tīvu centra aktīviste
Žaklīna Orlovska. Viļakas no va dā darbojas arī Latvijas Sarkanā krusta
Balvu komi te jas Viļakas nodaļa, kuras vadītāja ir Līna Ba rovska.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne

Foto no pasākuma arhīva

Viļakas novada jaunieši uzsāk darboties Latvijas sarkanā krusta biedrībā

jau astoto gadu jaunieši pul -
cējas uz viņiem iecienīto pasā -
ku mu «Nāc un piedalies!», ku -
ra formāts šogad bija nedaudz
citā dāks, jo pasākums norisi-
nājās programmas «erasmus+:
jaunatne darbī bā» projekta
Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627
«Help!» ietvaros un uz to bija
ieradies Rī gas stradiņa univer -
sitātes lektors, program mas «Po-
litika un politiskā komunikā-
cija» vadītājs – mārtiņš Dau -
 gulis, lai novadītu lekciju un
kritiskās domāšanas treni ņu.
Pasāku mā piedalījās 78 jau nie -
ši un jaunatnes sfēras dar bi -
nieki no Viļakas, balvu, gul -
be nes un Alūksnes novadiem.

Pirmajā daļā Mārtiņš Daugulis atraktīvi stāstīja par jauniešiem
pieejamu informatīvo vidi – 21. gadsimta informatīvās vides ietek mi
uz politisko un sabiedrisko līdz dalību. Interesanti bija izzināt un aiz -
domāties par mūsdienu cilvēka «digitālajiem pirkstu nospiedumiem»
interneta vidē un sociālajos tīklos, kā dzīvojam pašu veidotā «patikas
realitātē» un kā iespējams manipulēt ar informāciju, kā arī kā tas
vēsturiski attīstījies.

Pasākuma otrās daļas tēma bi ja kritiskā domāšana un stratēģiskā
komunikācija jauniešu darbam sa biedrības iesaistē – kritiskā domā -
šana kā instruments un stratēģiskās komunikācijas rīki jaunat nes
politikas «piegādei» sabiedrībai.

Lai jauniegūtās teorētiskās zināšanas pielietotu praktiski, notika
aplūkoto instrumentu simulācijas spēle, uzrunājot dažādas Latvijas
sabiedrības grupas un institūcijas – jaunieši dalījās grupās un katrai
no tām bija jāprot pārliecināt sa vās interesēs  noteikta sabiedrības
daļa, sagatavojot tai atbilstošu vēstījumu, izprotot šī vēstījuma satura
nozīmīgumu, kas ir liels izaicinā jums sava mērķa sasniegšanā gan
jauniešiem, gan ikvienam cilvē kam. Ar uzdevumu tikuši galā, jau nieši
pārliecinājās, ka tas ir intere sants un aizraujošs process, kuram jāprot
rast pieeju, izzinot un apzinoties attiecīgās mērķauditorijas īpatnības
intereses un prioritātes.

Pēc pasākuma jaunieši atzina, ka ir interesanti ieklausīties piere -
dzes bagātā cilvēkā, kurš prot aiz raujoši un jauniešiem interesanti
pastāstīt par nopietnām un sabie drībā aktuālām tēmām. Jaunieši ie -
guvuši jaunas zināšanas un pirms tam nedzirdētu informāciju, kura
lika aizdomāties par viņu rīcību interneta vidē, pat to, kā efektīvāk
panākt sev vēlamo rezultātu pat šķietami neatrisināmās situācijās. Tā -
pat aktivitātes lika analizēt dažādu sabiedrības locekļu «pozīci ju» un
skatu punktu konkrētās situācijās, kas noteikti būs noderīgi īstenojot
jauniešu idejas.

Paldies Mārtiņam Daugulim  par atsaucību un visiem, kuri pie da -
lījās pasākuma realizēšanā!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne 

Foto Raivo Orlovskis

Viļakas novada jaunieši uzsākuši iesaistīties Latvijas sarka nā Krusta biedrības aktivitātēs. 5. aprīlī biedrības pārstāves viesojās Viļakā, lai uzrunātu jaunie šus un
dalītos pieredzes stāstos par šīs organizācijas darbību. 

Šajā pavasarī Žīguru pamat-
skolā pulcējās rekordskaits ko-
mandu – septiņas, katra 5 skolēnu
sastāvā. Viļakas pamatskolu pār-
stāvēja «Super Five» un «Smar -
ties» komandas savas skolotājas
Līgas Leitenas pavadībā, Rekavas
vidusskolu – «Red Cherries» ko-
manda, skolotājas Rutas Duļbin -
skas audzēkņi, taču šoreiz skolo-

tājas Ainas Cibules pavadīti. Brī-
nišķīga atkalredzēšanās ar mūsu
tālākajiem ciemiņiem – saulaino
Upītes pamatskolas «Sun Rays»
komandu un angļu valodas sko-
lotāju Dinu Krakopi. Viktorīnas
norisi kuplināja mūsu kaimiņno-
vada – Balvu pamatskolas «White
Flowers» un «Team Sushi» ko-
mandas, skolotājas un arī žīgurie -

tes Ligitas Bukovskas – Poles un
viņas kolēģes Ingas Bukšas pa-
vadībā. Protams, neizpalika mā-
jinieku – Žīguru pamatskolas bra -
šo «zvirbuļu» – «Happy Sparrows»
komandas brašais starts. Un atkal
mēs, angļu valodas pedagogi, se-
cinājām, ka mēs noteikti varam
lepoties ar saviem audzēkņiem –
ar katra individuālajām, mazajām
uzvarām, svešvalodas lietojuma
prasmēm un ar komandas darbu
kopumā! 

Tā nu pavasarīgu putnu balsu
un komandu «mājas darbu» jeb
komandu sveicienu skanīgā angļu
valodā ieskandināta, sākās spēle-
viktorīna, kuras pamatuzdevums
nemainīgi bija – pēc iespējas āt -
rāk un precīzāk atbildot uz dažā -
du tematisko jomu jautājumiem,
sakrāt visiem angļu valodas alfa -
bēta burtiem atbilstošas kartītes,
izveidot savas komandas alfabētu
jeb savu «Trip from A to Z». 

Arī šajā, 7-tās «jubilejas» ga -
dā, nemainīgi galvenā balva vi -
siem dalībniekiem noteikti bija
pats piedalīšanās, kopā būšanas
un spēles process kuplajā dalībnie -
ku pulkā, kā arī iespēja pedago -
giem skolēnus iedrošināt gan in-
dividuālo prasmju un zināšanu
lietošanai, gan veiksmīgi darboties
komandā pozitīvā gaisotnē. Pasā -
kuma norisi un izdošanos noteikti
veicināja arī Žīguru pamatskolas
6.klases meiteņu «Troļļu» koman -
da», kura muzikāli – dejiski krāš-
ņoja viktorīnas atmosfēru. Prieks
par visiem, kuri palīdzēja lielos
darbos un arī tik svarīgajos sīku-
mos, gatavojoties sadarbības spē -
lei – viktorīnai!

Īpaša pateicība mūsu Žīguru
lepnuma – Meža muzeja privātās
kolekcijas saimniecei Annai Āzei,
kura atkal sagaidīja un laipni uz-
ņēma ciemos visu daudzskaitlīgo
jaunāko klašu svešvalodas lietpra -
tēju kopkomandu. Šī gada īpašā
balva – Annas «izauklētā» un šo-
pavasar ar A/S «Latvijas valsts
meži» atbalstu publicētā grāma -
ta – uzdevumu krājums «Putni
Latvijā. Uzdevumi.», kā arī saldā
balva – «Meža labumu ciema»
un skolotājas Andras Korņejevas
sarūpētais maijrozīšu ziedlapiņu
ievārījums aizceļoja uz katru no
viktorīnas dalībskolām.

Žīguru pamatskolas angļu 
valodas skolotāja Inga Vanaga

spēle – viktorīna «traveling from A to z»

«Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 «Help!» tika finansēts ar
Eiropas Komisijas «Erasmus+: Jaunatne darbībā», kuru Latvijā administrē
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija at -
spo guļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

Nāc un piedalies 2018!

tuvojoties mācību gada noslēgumam, Žīguru pamatskolā  jau
septīto reizi pulcējās jaunākie angļu valodas lietpratēji – 3. un 
4. klašu skolēni un viņu pedagogi, lai piedalītos Viļakas novada
sadar bības spēlē – viktorīnā «traveling from A to z». Šo gad
spēle – viktorīna notika  eiropas sociālā fonda projekta «At -
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (projekts
Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros. 
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IzgLītībA/ jAuNIeŠI

mācību vizītes 
uz zINOO centru Cēsīs

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni apgūst pro -
jekta «esi Līderis» uzņēmējdarbības programmu,
kuras ietvaros norisinājās konkurss «es savai
videi». Komanda «uz viļņa», kuras sastāvā bija
Krista gavrilova, santa jugane un elīna marti-
nova, piedalījās konkursā ar projektu, kura mēr -
ķis bija noorganizēt pasākumu «Restaurē ideju
un padari savu skolu foršāku!», kurš notika šī
gada 29. martā.

Pasākumu mērķis bija veicināt jauniešu interesi
par karjeras izaugsmi, profesiju daudzveidību un
mazināt jauniešu pasivitāti skolas ikdienā, kā arī
likt apzināties cik nozīmīgi ir saglabāt uz uzturēt
skolas tradīcijas. 

Pasākums tika atklāts ar Normunda Orlova iz -
pildīto dziesmu un turpinājās ar piecu Viļakas
Valsts ģimnāzijas absolventu stāstījumiem par viņu
izvēlēto profesiju, to, kā  «viņu laika» skolas akti-
vitātēm. Katrs dalījās karjeras izaugsmes stāstā –

kā katrs no viņiem ir «kāpis pa karjeras kāpnēm»
un deva dažādus padomus, kā sasniegt savus mēr -
ķus, cik svarīgi ir tos izvirzīt un vēl jo vairāk, cik
daudz darba ir jāiegulda, lai kaut ko sasniegtu. 

Tāpat jauniešus aizrāva arī skolas laiku atmiņu
stāsti- kādi bijuši spilgtākie pasākumi senāk, kādas
lieliskas skolas tradīcijas un skolas dzīve kopumā. 

Liels paldies mūsu pasākuma viesiem: Līnai
Barovskai, Gatim Macānam, Normundam Orlovam,
Alvim Šmitam un Salvim Draviņam par interesantiem
stāstījumiem un iespēju ierasties uz šo pasākumu!

Esam lepni par savas skolas absolventiem, kuri
ir lielisks piemērs, ka jaunieši no lauku reģiona var
sasniegt daudz un veiksmīgi virzīties pa karjeras
kāpnēm, nesot skolas un savas dzimtās vietas vārdu
pasaulē!

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas
10. klases skolniece Santa Jugane

Foto: Raivo Orlovskis

Komandā
ir spēks!

Viļakas novada jauno ma-
temātiķu konkursa ietvaros tika
organizēti divi pasākumi. 6. ap -
rīlī Viļakas Valsts ģimnāzijā ti -
kās novada 7.-10. klašu skolēnu
komandas, savukārt 11. aprīlī Vi -
ļakas pamatskolā sacentās 5.–6.
klašu jaunie matemātiķi. Kon-
kursa laikā bērniem un jaunie-
šiem bija lieliska iespēja godināt
Latvijas valsti svētkos, pārbaudīt
sevi un gūt prieku dažādu ma-
temātikas uzdevumu risināšanā,
strādājot komandā.

Atbilstoši nolikumam, katra
komanda bija izvēlējusies koman -
das kapteini, nosaukumu un de -
vīzi. Un darbs varēja sākties! Vi -
ļakā bija ieradušies visdažādākie
censoņi – «Asprātīgie», «10 brie -
ži» un «V36» no Viļakas  Valsts
ģimnāzijas,  «Čabulīši»,  «Zaķīši»
un «Fantastiskais četrinieks»no
Rekavas vidusskolas, «Smaidīgais
četrinieks»no Viļakas pamatskolas
un komanda «2 + 2» no Žīguru
pamatskolas. Žūrijā darbojās ko-
mandas pavadošie skolotāji. 

Domājot par kompetencēs
balstītu mācību saturu un Latvijas
valsts jubilejas ideju, 7.–10. klašu
skolēniem  tika piedāvāts neliels
tests tiešsaistē «Zini vai mini!»,
bet 5.-6.klašu skolēni darbojās ar
Latvijai zīmīgiem skaitļiem, veicot
aprēķinus  ar kalkulatoriem. Tur-
pmākajā gaitā tika risināti  dažādi
ar reālo dzīvi saistīti  matemātikas
uzdevumi – gan darbošanās ar
skaitļiem un senajām rakstu zī mēm
un konstrukcijām, gan cilvēka ske -
leta kaulu proporciju pētīšana un
«vērīgas acs»nepieciešamība li-
kumsakarību saskatīša nā, gan ie-
skatīšanās «cieto riekstu krātuvē»un
radošais darbs ar kar tēm un in-
terneta resursu lietošanu. Komandu
kapteiņiem bija vajadzīga  īpaša

veiksme, lai 6x6 tabulā  laimētos
iecerētā izvēle – asprātības vai ma -
temātikas teorijas jautājums.

Izvērtējot komandu sniegumu,
pārāki šoreiz izrādījās «Asprātī-
gie»no Viļakas Valsts ģimnāzijas
(D. Bisenieks, M. Kolomejeva, K.
Zelča, A. Kokorevičs, R. Rēvalds,
I.Pamils-Pamiljāns) un Viļakas pa -
matskolas komanda «Smaidīgais
četrinieks»(S.Martiņenko, E.Lin-
denbergs, V.Zeļenovska, S.Zarem -
ba), bet balviņas  ar logo  «Latvi-
jai-100»saņēma visi. Protams, ti -
ka baudīts arī svētku pīrāgs.

Konkursa noslēgumā ieguvēji
bija visi! Prasme risināt  dažādus
uzdevumus un strādāt komandā,
pozitīvas emocijas un tikšanās
prieks bija tas, kas  raksturo abus
notikušos pasākumus.

Paldies novada matemātikas
skolotājām K. Ivļevai, E. Lemešo -
nokai, I. Kaņepei, S. Jurjānei  par
sadarbību un M. Supei-Tučai kā
priekšmeta skolotājai un 5.–6.
klases pasākuma organizatorei un
vadītājai. Pateicamies Viļakas no-
vada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei par sniegto atbalstu.

Domājot par nākamo mācību
gadu, gribas cerēt, ka skolēniem
atkal būs vēlēšanās tikties novada
jauno matemātiķu konkursā, sko-
lotājiem būs prieks par lietpratī-
gajiem skolēniem un vecākiem –
gandarījums par savu bērnu sa-
sniegumiem!

Informāciju sagatavoja un 7.–
10. klašu konkursa daļu  organizēja
un vadīja  Matemātikas un fizikas
MA vadītāja Lilita Bizune

Novada skolu skolēni apmeklēja  nodarbības – gan robotikā, gan
dažādās dabaszinību jomās. Viļakas pamatskolas skolēni apmeklēja
«Gaisa  raķešu nodarbī bu» un «Lego Mindstorms robotu nodarbību».
Viduču pamatskolas skolēni ar lielu interesi piedalījās trijās nodar -
bībās – «Misija Laiva», «Gaisa raķešu nodarbība» un «Kosmiskās olas
nosēdināšana». Žīgu ru pamatskolas skolēni «Skaņas nodarbībā»
pētīja skaņas, tās īpašības, pārbaudīja, vai ar skaņas pa līdzību var pār -
vietot priekšme tus, bet «Gudrā plastilīna nodarbībā» pārliecinājās,
ka ķīmija ir aizraujoša un interesanta. Viļakas Valsts ģimnāzijas sko -
lēni bija izvēlējušies piedalīties divās nodarbībās – «Lego Mindstorms
NXT» un «Inženiera izaicinā jums». Rekavas vidusskolas skolēni
nodarbībā «Gaisa raķetes» gu va priekšstatu par raķešu darbības
principiem, to vēsturi un nākotni, bet nodarbībā «Lego Mindstorms
roboti» iepazinās ar robotu fantastisko pasauli. upītes pamatskolas
skolēni piedalījās nodarbībā «Kosmiskās olas nosēdināšana». 

Ceram, ka katrs skolēns izbaudīja šo braucienu kā piedzīvojumu,
vienlaicīgi apgūstot jau nas zināšanas, prasmes, iemaņas.

Projekta koordinatores Maruta Brokāne un Anželika Ločmele.

ESF projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» (projekts Nr. 8.3.2.2/ 16/I/001) ietvaros visu matra mē nesi
Cēsu Zinātkāres centrs uz ņēma ciemiņus – 380 Viļakas vispārizglītojošo
skolu skolēnus. Notika 10 braucieni – mācību vizītes, kuros tika apska -
tīts Cēsu ZINOO centrs. 

Restaurē ideju un padari savu skolu foršākuPanākumi Latgales reģiona zinātniski
pētniecisko darbu konferencē Daugavpilī

2018. gada 23. martā norisinājās Latgales reģiona zināniski pē-
niecisko darbu konference Daugavpils universitātē. No 37 Latgales
reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti
244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pēt niecības darbi.

Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu panākumi:
II pakāpe kulturoloģijas sekcijā Lailai milaknei (darba vadītāja –

skolotāja Lilita Šaicāne);
II pakāpe kulturoloģijas sekcijā Lindai Kazakai (darba vadītāja –

skolotāja Sarmīte Šaicāne);
III pakāpe vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā Vik -

torijai eļjaševičai (darba vadītāja – skolotāja Biruta Miņina);
III pakāpe vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā

Aigaram gruševam (darba vadītāja – skolotāja Aija Leitena).
Rekavas vidusskolas audzēkņu panākumi:
II pakāpe Paulai Ločmelei «Mieži un to pārstrādes produkti

veselībai Z/S «Kotiņi», Veselības zinātņu sekcija;
III pakāpe jurģim milaknim «Dispersās sistēmas ikdienā» Vi -

des sekcija;
III pakāpe Andai Keišai, Amandai Prancānei «Viļakas novada

8.–9. klašu kaitīgie ieradumi», Veselības zinātņu sekcija. Darbu
vadītāja skolotāja Ilze Saidāne.

Informē: Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiķe Santa Bondare un
Rekavas vidusskolas skolēnu padomes prezidente Paula Ločmele
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Viļakas no vadā2018. gada aprīlis

IzgLītībA / PROjeKtI

Šī gada 23.–25. martā Azerbaidžānā, baku
pilsētā, uz 17. starptautiskajiem pedagoģiskajiem
lasījumiem «Ģimene – cilvēka kultūras ligzda»
(oriģ. «semja – lono  čelovečeskoi kuļturi») pulcē -
jās deviņu valstu pārstāvji, kas savu dzīvi ir sa-
istījuši ar humāno pedagoģiju. 

Humānā pedagoģija ir visciešāk saistīta ar Šal -
vas Amonašvili vārdu, kas ir teicis: «Skolotājam ir
jāmainās, lai audzinātu jaunās paaudzes bērnus»,
tāpēc tika pieņemts apmeklēt viņa organizētos pe-
dagoģiskos lasījumus. 

Lasījumos tika runāts par garīgu kultūru, izglī -
tību un humānismu, vairākkārt tika uzsvērts, ka
jaunā bērnu paaudze ierodas ar saviem vispusīgajiem
talantiem, turklāt ar visai neparastām parādībām –
gaišredzību, dažādu augstāku domu redzējumu un
dzirdēšanu, viņi spēj pareizi atrisināt ļoti grūtus uz-
devumus, bet nespēj paskaidrot, kā viņi to ir izrēķi-
nājuši, un, ja skolotāji nesapratīs, ka viņiem ir jā -
kļūst par «Gaismas skolotājiem», bērniem klāsies
slikti. «Ar pavēlēm un atzīmēm vien ir grūti audzi -
nāt, jo personības attīstības jautājumu ar tām nevar
atrisināt. Problēma nav Izglītības likumā, ministrijas
reformās, mācību programmās vai grāmatās,
problēma balstās tikai skolotājā – kāds ir pats sko-
lotājs,» uzskata akadēmiķis Š.Amonašvili. 

Humānās Pedagoģijas Starptautiskā Centra Koor -
dinācijas Padome 2017. gadu bija pasludinājusi par
ģimenes gadu un izvirzījusi tēmu «Ģimene – cilvē -
ka kultūras ligzda», kas nozīmē, ka gads bija veltīts
darbam ar vecākiem, vecvecākiem, kā arī skolu un
skolas kolektīvu kā vienotas ģimenes pilnveidošanu.
Visi «Gaismas skolotāji», kas triju dienu laikā dalī -
jās pieredzē, aicināja pedagogus nopietni pievērsties
bērna personības attīstīšanai, un, lai to darītu, ir jā -
maina savs domāšanas veids, pieredze, jāatkāpjas no
autoritārās pedagoģijas dogmām, ir jāatjaunojas un
jābūt vīrišķīgai stājai, radošumam, jo tieši radošu mā
ir atjaunotnes spēks. «Humānā pedagoģija dzimst un
attīstās tikai radošā vidē, bez radošuma tā mirst.
Autoritatīvā pedagoģija neprasa radošumu. Humānajā
pedagoģijā skolotājam ir jāmēģina viela pasniegt
tā, lai rosinātu bērnu domāt, diskutēt ar skolotāju
un izteikt secinājumus,» uzskata Š.Amonašvili. 

Trīs intelektuāli spraigu, saturiski pilnu dienu –
nodarbību, meistarklašu un laboratoriju – laikā daudz
tika runāts par ģimenes un vecāku lomu bērnu au-
dzināšanā, jo tas, kādas vērtības veidojas ģimenē,
bērnā nostabilizējas un paliek, lielā mērā veido viņa
personību. Būtiski izkopt sava vārda labo slavu, jo
tā pavadīs mūsu bērnus  viņu turpmākajās gaitās.
Skolotājiem vairākkārt tika atgādināts stundās ne-
pasniegt sausu mācību saturu, bet kā primāro ievē -
rot cilvēka audzināšanu caur savu mācību priekšmetu,
attīstīt augstākās vērtības, dāvināt skolēniem savas
zināšanas. Ja skolēni jūt, ka skolotājs ir atvērts ko-
munikācijai, ir dabisks un patiess, viņi atsaucas,
vēlas mācīties, jo, «kad skolēni mīl savus skolotājus,
tad šķēršļu zināšanu apguvei nav.» (Š.Amonašvili).

Sajūsmu radīja Lietuvas (Klaipēda) skolotāju
veidotā monoizrāde «Šūpuļdziesma Marinai» (oriģ.
«Kolibeļnaja dlja Marini»), kur 40 minūšu laikā
ska tītājiem tika atklātas vairākas problēmas, kas ir
mūsdienu sabiedrībā, kā arī ikvienam lika aizdomāties
par darbalaika un laika, kas veltīts ģimenei, saba-
lansētību. Jāpiebilst, ka katrai meistarklasei, labo-
ratorijai, pieredzes apmaiņai bija savs moto, un

konkrētajai meistarklasei ideja bija «Ja gribat pa -
sauli padarīt laimīgāku, tad ejiet mājās un mīliet
savu ģimeni!». Arī I.Kanta vārdā nosauktās Baltijas
federālās universitātes studentu teātra izrāde «Luk -
turu iededzinātājs» (oriģ. «Fonarščik») aizkustināja
līdz sirds dziļumiem un lika aizdomāties par tās
idejas nozīmi un svarīgumu, ko mēs ikviens nesam
sabiedrībā, lai arī kāda tā ir. 

Ziņa, kas ļoti iepriecināja klausītājus, īpaši 60
dalībniekus no Latvijas, ka nākamgad pedagoģiskie
lasījumi notiks Rīgā, tēma – «Skaidra doma rada
brīnumu» (oriģ. «Čistaja mislj tvorit čudesa»). Aici -
nu izmantot iespēju, laicīgi plānot un piedalīties
vērtīgā sevis izzināšanas, sakārtošanas un motivēšanas
mainīties pasākumā! 

P.S. Humāno pedagogu «ideju zirņi»,  uzdiedzē -
jamie ģimenē un skolā:

• Būsim radītāji visās izpausmēs! Nenovilcināsim
laiku «kaut kā», «gan jau».., paši būsim tie, kas ar
savu darbošanos aizraujam līdzi citus;

• Mūsdienu domāšana klauvējas pie vecākiem
un skolotājiem –  nesiet un dāvājiet sirdsgaismu,
uzturiet morālo likumu sevī, mainieties, kļūstiet
par «gaismas nesējiem»!

• Ģimenē sieviete nes dzīvības enerģiju, vīrietis
dod stabilitāti;

• Cilvēka prāts spēj vienlaikus aptvert 7 da žā -
das problēmas, Kad to ir vairāk, viņš apjūk, nedara
neko, un cilvēks iegrimst depresijā;

• Cilvēks ir tikai tilts starp dzīvnieku un Pār -
cilvēku ( pēc Nīčes );

• Kas mums, skolotājiem, liedz ar vārdu un savu
būtību nest vēsti par pasaules domāšanas maiņu?

• Pirms kādam ko norādām, norādām to arī sev
• Mazāk pieprasiet, bet darbojieties kopā, jo

darbošanās  veido uzticēšanos;
• Cilvēka dzīve atkarīga no attieksmes pret māti

un tēvu. Bloķējas tā cilvēka dzīve, kurš tur dusmas
uz vecākiem. Kaut vai domās palūdzot piedošanu ve-
cākiem, cilvēks attīrās un noņem dzīves boķējumus;

• Uzzīmēsim trauku, kurā glabājas bērnībā sa -
ņemtā mīlestība un blakus uzzīmēsim trauku, kurā
ir mīlestība, kuru dodam bērniem no sevis kā ve -
cāki un skolotāji!

• Nerunāsim tik daudz par citiem, tostarp par bēr -
niem (daudz mēs zinām par viņu iekšējo pasauli,
viņu iekšējo sāpi vai prieku?), runāsim vairāk par
sevi- kāds esmu es, kāda ir mana iekšējā pasaule,
ko es daru, lai tiem, kuri man blakus (ģimene, ko -
lēģi, draugi), ir labi ar mani, ko daru es, lai pasaule
kļūtu labāka;

• Vērtējumi jeb atzīmes nes līdzi balvas un soda
principu, bet kur paliek cilvēkbērns un viņa dvē se -
les smalkums? Vai ar atzīmi var audzināt? Atzīmes
jēga augstāka – izdarīt secinājumus, cik tālu mēs
esam tikuši savā kopdarbības ceļā un kas ir darāms,
lai vērtējums uzlabotos;

• Gribam to vai nē, – mēs esam  magnēti, kas
pievelkam sev līdzīgus;

• Pasaulē mēs ienākam caur mīlestību, dzīvojam
mīlestības dēļ, no pasaules  pavadīti ar mīlestību...
Tad ieskatīsimies savās sirdīs, vai tajās ir beznosa -
cījuma mīlestība! 

Sarmīte Šaicāne, 
Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore

Ģimene – cilvēka kultūras ligzda

«Rekavas vidusskolas mazpulcēni, pavasari gaidot, sēj un stāda.
6. martā tika sagatavota augsne un 7. martā tika iesētas 3 dažādu
krāsu ziedu petūnijas – sarkanās, baltās un raibās. 8. martā tika
iesētas paprikas sēklas, izvēloties šķirnes ar dažādu formu un krāsu
augļiem. 20. martā Dārza kalendārs paredzēja «tomātu» dienu,
augsnē nonāca ’Tolstoj’ šķirnes 20 sēklas. Piķēšana tika ieplānota
nedēļā pēc Lieldienām. Diemžēl daudzus mazpulcēnus bija «pieveicis»
vīruss, un tādēļ darbus veica tikai 4 interesenti – Katja, Amanda,
Marks, Jurģis. Cerēsim, ka petūnijas ziedēs krāšņi un paprikas augļi
būs garšīgi!», pastāstīja Rekavas vidusskolas mazpulka vadītāja Ilze
Saidāne.

mazpulcēni stāda

Tradicionāli pavasaris mūsu skolā atnāk ar dabaszinībām veltītu
pasākumu. Šoreiz pasākuma tēma bija gaiss un tā īpašības. Kopā ar
skolotāju Ņinu Romanovu 5.klases skolēni vadīja dabaszinību stun -
das saviem jaunākajiem un arī vecākajiem skolas biedriem. Tās bija
piecas interesantas aktīvas darbošanās pilnas mācību nodarbības, kur
tika «ķerts» gaiss, gatavoti izpletņi, demonstrēti ugunsdzēšamā apa -
rāta darbības principi un veiktas citas aktivitātes, kas apliecina dažā -
das gaisam raksturīgas īpašības. 

Noslēgumā piektklasnieki mūzikas skaņās mūs aizvizināja gaisa
balonos no «Kolkas raga līdz pat Viļakai» un visi kopīgi apkopojām
secinājumus par uzzināto, iegūto dienas gaitā. Izrādās, ka esam gu -
vuši ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, bet arī iemaņas, pieredzi
darbam komandā, pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto!

Visu no malas vēroja, pierakstīja un fotografēja skolas direktore
Anželika Ločmele un skolotāja Linda Ozola

«gaisā!» Dabaszinību
diena Viļakas pamatskolā

l Īsās ziņas

Viļakas ezerā tiks ielaisti zandartu mazuļi
«Šī gada 28. martā Viļakas novada dome saņēma ziņu no Zem ko -

pības ministrijas par daļēju Valsts Zivju fonda projekta «Zivju resursu
pavairošana Viļakas ezerā» apstiprināšanu. Laika posmā, no šī gada
15.jūnija līdz 15.oktobrim, tiks pavairoti 5000 zandartu mazuļi līdz
30g Viļakas ezerā,» informē projekta vadītāja Santa Komane.

Viļakas novada muzejam izveidota mājas lapa
«Viļakas novada muzeja aktualitātes un tūrisma informāciju turp -

māk varēs apskatīt arī mājas lapā: vilakas-novada-muzejs.webnode.lv
. Lapa atrodas izstrādes sākumā. Mājas lapā varēs iegūt informāciju
par muzeja un tūrisma aktualitātēm, par muzeja apmeklējuma iespē -
jām un cenām, varēs apskatīt fotogaleriju, kā arī dažāda veida tūrisma
informāciju. Pie tūrisma informācijas ikviens varēs iepazīties ar ap -
skates objektiem Viļakas novadā, kur paēst gardas maltītes un kur
pār nakšņot. Tuvākajā laikā mājas lapa tiks papildināta ar jaunu tū ris -
ma informāciju arī krievu un angļu valodās, līdz ar to arī ārzemju in-
teresentiem būs pieejama informācija par tūrisma iespējām mūsu
novadā. Mājas lapā pieejamā informācija tiks atjaunota pēc nepiecie-
šamības,» informē Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa.
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IzgLītībA / KuLtŪRA

Aprīļa pirmajā nedēļā Žīgu -
ru pamatskolā ritēja projektu
dienas.

Šogad izvēlējāmies tēmu «Ek-

sperimenti» ar mērķi – darbā ie-
saistīt ikvienu skolēnu, attīstīt pras -
mi izvēlēties eksperimentu, to no -
demonstrēt un zinātniski izskaid -

rot tā būtību, mācīt skolēnus uz-
ņemties atbildību, nonākt pie re-
zultāta, arī iecietību, izpalīdzību,
sapratni, prasmi priecāties par ci -
tu panākumiem.

Projektu nedēļa sākās ar ekspe -
rimenta meklēšanu. Skolēni, iz-
mantojot skolas bibliotēku, inter-
netu un citu pieejamo informāciju,
meklēja sev visinteresantāko, at-
bilstošāko, saprotamāko eksperi-
mentu. Kad tas bija atrasts, sākās
darba piederumu un materiālu
vāk šana, eksperimenta veikšana,
rādīšana klasesbiedriem, ekspe-
rimenta vadīšana, lai to veiktu

citi, kā arī apraksta veidošana
(katram skolēnam bija jāaizpilda,
jau iepriekš sagatavota, darba la -
pa). 5. – 9. klašu skolēniem ekspe -
riments bija arī jānofilmē un jā -
veido vi deo, tas jānoformē pēc ie -
priekš izstrādātiem noteikumiem.

Pēc tam sekoja eksperimentu
parāde, kurā katrs 1. – 9. klašu sko -
 lēns, atbilstoši savām zināšanām
un spējām, demonstrēja izvēlēto
eksperimentu, komentēja darba
gaitu un iepazīstināja ar izdarīta -
jiem secinājumiem. Lai viss labi
izdotos, eksperimenta veicējs uz-
vilka burvju mēteli, tā pārtopot

par brīnumdari. Eksperimenti bija
ļoti interesanti un daudzveidīgi.
Redzējām, kā lija zelta lietus, kā
acu priekšā tapa saldējums, kā
adata peldēja pa ūdens virsmu. Ti -
 ka demonstrēta sudraba ola (vis -
tas), izgatavota zobu pasta zilo -
nim, bez piepūles iemācījāmies
piepūst ba lonu, mērījām plaušu
dzīvības til pumu. 

Šķīda dzirksteles, bija trokš -
ņi, sprādzieni, šļakstēja ūdens, ri -
po ja monētas, olas. Nu, īsti brī-
numi!

Teksts un foto: Žīguru 
pamatskolas kolektīvs

«Žīguru Cālis – 2018»
Lieldienas Žīguros jau daudzus gadus saistās ar mazajiem «cā -

lēniem», kas pavasara saulītē vēlas visiem parādīt savas balstiņas. Šo -
gad mūs iepriecināja 6 mazie vokālisti, jo 4 no visiem, kas gatavo -
jās konkursam, pieveica slimība. Pasākums notika 1. aprīlī, tāpēc
to vadīja nevis Lieldienu tradicionālie tēli, bet jautrie troļļi, kuru
lomās iejutās beāte Kaņepe, evelīna taukule un Adrija Volkova. 

Brašie dziedātāji uzstājās pārliecinoši un žūrija, kuras sastāvā
šogad bija Ieva Jurjāne, Linda Makarova un Elita Locāne, lēma par
šādu titulu piešķiršanu: 

«Mīļākais Cālis» – Renāte tihanova; 
«Pūkainākais Cālis» – Annika meijere; 
«Saulainākais Cālis» – matīss Dortāns; 
«Skanīgais Cālis» – Aļina Šaicāne; 
«Skanīgākais Cālis» – Arina Žukovska; 
«Žīguru Cālis – 2018» – mija Ludikova.
Kamēr žūrija vērtēja konkursantus, uzstājās Ijas Krilovas vadītais

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs un Daigas Elksnītes vadītais vokā -
lais ansamblis «Čiekuriņi».

«Cāļu» skolotāja un Žīguru kultūras nama pasākumu 
organizatore Daiga Elksnīte

Pavasaris ir gadalaiks, kuru
visi ļoti gaida. bieži mēs par to
izsakāmies – ilgi gaidītais. mēs
ieraugām pirmos pavasara vēst-
nešus, kad mazliet siltāk uzspīd
saulīte.

Sāk kust un pilēt lāstekas,
dzir dam jautro pilienu pakšķēša -
nu, kura paziņo par tuvo pavasari.
Pēc tāda atkušņa vēl var būt gan
sali, gan sniegs, bet visi jau sa -
prot, tūliņ, tūliņ atnāks pavasaris
un iepriecinās mūsu sirdis ar
skaistajām putnu dziesmām, ar
savu siltumu un pirmajiem snieg-
pulkstenīšiem.

Lūk, pavasaris ir klāt. Saulīte
debesīs parādās biežāk un biežāk,

ar katru dienu kļūst siltāks un sil-
tāks, debesis ir spožākas, visur
kūst sniegs un tek urdziņas. Zeme
vēl auksta un plika, bet cauri pa-
likušajai sniega kārtai spraucas
pirmie, visdrošākie pavasara ziedi.
Jau pavasaris ir klāt!

Pagājušajā  nedēļā  mūsu Iestā -
dē pulcējās vecvecāki, lai vē rotu
apsveikuma koncertu. Pirmie snie-
dza muzikālu koncertu sešgadīgo
«Lāčuku»  grupas izglītojamie –
dziedāja, dejoja, skaitīja dzejoļus.
Pēc tam vecvecākus sveikt nāca
paši mazākie Iestādes bērni – «Ežu -
ku» grupa. Viņi izde joja un izdzie -
dāja dziesmas par dzīvniekiem,
saulīti un pirmajiem pavasara

ziediem. Paši pēdējie uz stāties
nāca «Rūķīšu» grupas bēr ni, kuri
bija sagatavojuši teatrāli – muzikā -
lu izrādi par Kukulīti. Ska nēja
līksmas dziesmas un visiem kopā
bija jautri un patīkami.

Medņevas PII «Pasaciņa»  ko-
lektīva vārdā saku lielu paldies
visiem vecvecākiem par atbalstu
un aktīvu piedalīšanos mūsu orga -
nizētajā pēcpusdienā. 

Lai Dievs dod Jums vēl ilgus
dzīves  gadus un labu veselību! 

Paldies manas iestādes kolek -
tīvam par šī pasāku ma organizē-
šanu!

Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

Vecvecāku pēcpusdiena medņevas PII «Pasaciņa»

Pagājušajā nedēļā pirms sko -
las bērni pulcējās uz pirmsskolas
metodiskās apvienībās (turpmāk
mA) rīkoto pasākumu «esi at -
jau tīgs – 2018.»

Pavisam sevi pieteica trīs  ko-
mandas  – Medņevas pirmsskolas
(turp māk PII) «Pasaciņa», Viļakas
PII «Namiņš» un Rekavas vidus -
skolas pirmsskolas grupas pie sko -
las komanda. Pasākumu vadīja
Zaķi, kuru lo mās iejutās Medņevas
PII «Pasaciņa» pirmsskolas sko-
lotājas –  Ilo na Grahoļska un Bi -
ru ta Konovalova.

Pirmsskolas izglītības iestāžu
komandām Zaķi bija sagatavojuši
dažādus uzdevumus, kuros jāparā -
da skaitītprasme, lasītprasme, ve -
se lī ga uztura zinātprasme, veiklī -
ba, radošums, iztēle.

Lielu prieku bērniem sagādāja
atjautības un veiklības uzdevumi. 

Pasākuma laikā visu vēroja žū -
rijas komisija, kuru pārstāvēja Med -
ņevas PII «Pasaciņa» pirmsskolas
skolotāja Gunta Briediņa, Viļakas
PII «Namiņš» pirmsskolas skol -
tā ja Inese Saida un abu iestāžu mū -
zikas skolotāja Elita Logina.

Pasākums ritēja spraigā darbā,
komandu dalībnieki aktīvi strādā -
ja  un pierādīja, ka rudenī varēs
veiksmīgi uzsākt skolas gaitas.

Noslēgumā katrai komandai
žūrijas komisija piešķīra titulu.

Komandu dalībnieki saņēma

pateicības rakstus un pārsteigu -
ma dāvanas. Protams, pēc aktīva
dar ba vi si ir pelnījuši kaut ko
garšīgu – cepumus, konfektes un
sulu.

Paldies par piedalīšanos visām
pirmsskolu komandām un lielu

paldies saku IKS pārvaldes vadī -
tājai Inesei Circenei par atbalstu
gatavojoties šim pasākumam.

Lai mums visiem veiksmīga
mācību gada nogale!

Pirmsskolas MA vadītāja
Ilze Brokāne

Pasākums pirmsskolas bērniem «esi atjautīgs – 2018»

Projektu nedēļa Žīguru pamatskolā
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KuLtŪRA

Viļakas novada muzejā no
26. marta līdz 27. aprīlim ska-
tāma Diānas Apeles un Rēzeknes
tehnoloģiju akadēmijas studen -
tu grafikas darbu izstāde «Ne-
PāRtRAuKtībA». 

Izstādē eksponētas RTA docē -
tājas, mākslinieces un dizaine -
res Diānas Apeles grafikas, kā arī
RTA profesionālā maģistra studiju
programmas «Dizains» studiju

modu ļa «Grafiskais dizains» ab-
solventu – Sarmas Delveres, Irē -
nas Kivrānes (Ivanovas), Inetas
Zvonņikovas, Nataļjas Losānes,
Ilzes Kukules, Diānas Poševas,
Agates Ignatovičas, Ineses Dun-
dures, Santas Miezītes, Aivas Ti-
tovas, Kristīnas Tribrates, Lauras
Greizes, gan šo brīd programmā
studējošo studentu – Inas Treili -
ņas, Dainas Dzerkales, Kristiānas

Manukinas, Guntas Salmanes un
Viktorijas Loktionovas grafikas
darbi.

Grafika ir viens no vecākajiem
tēlotājmākslas veidiem, kura sa-
glabājusies līdz mūsdienām. Pir -
mie grafiskie darbi attiecās uz
pir matnējo sabiedrību – laiku, kad
klintīs tika veidoti dažādi grafis -
kie zīmējumi, bieži vien attēlojot
apkārtējo pasauli. Laika gaitā gra -

fika attīstījās un kļuva par pastāvī -
gu tēlotājmākslas veidu. Grafi -
kas izstāde ir ļoti interesanta un
daudzveidīga, tā atspoguļo cilvē -
ka dzīvi, tās krāsās un pieskaras
dažādām dzīves jomām – dabai,
vēsturei, cilvēka sajūtām-iekšējai
un ārējai pasaulei, reliģijai, put -
niem, kā arī abstraktām lietām.
Katrs darbs ir pārdomāts un ar
dzi ļu domu. Apskatot grafikas iz -

stādi ikviens atradīs priekš sevis
kādu labu darbu, kurš aizvedīs
neparastā emociju ceļojumā. 

Apskatot grafikas darbus ik-
viens var pārliecināties par Rēzek -
nes tehnoloģiju akadēmijas docē -
tāju un studentu talantiem un vi -
ņu pasaules izpratni dažādos iz-
teiksmes līdzekļos.

Teksts: Viļakas novada muzeja
vadītāja Rita Gruševa

8. aprīļa pēcpusdienā med-
ņevas tautas nama dramatiskais
kolektīvs «savējie» pulcēja ap-
meklētājus uz Danskovītes lugas
«tāva meitas» pirmizrādi. 

Katra izrāde ir kolektīvs darbs,
kurā sintezējas daudzas mākslas.
No tā cik ilgā laikā var tikt ar to
visu galā ir atkarīgs ne tikai no
režisora, bet galvenais no aktieriem.
No tā, kāda kuram ir attieksme
pret kolektīvu, pret režisoru,  vie-

nam pret otru. Darbs pie izrādes
ilga divas sezonas. Līdz medņevie -
ši veiksmīgi izgāja finiša taisnē
un savus skatītājus varēja priecēt
ar savu iestudējumu.

Izrādes pamatdoma ir par to,
ka ģimenē ir divas pieaugušas mei-
tas, kur vecāku rūpes ir tikt pie
labiem znotiem. Taču meitas, ku -
ru lomās sekmīgi iejutās Karina
Aleksejeva un Jolanta Sauleviča
dara tā, kā pašas izlēmušas. Vecā -

ku lomas veiksmīgi atveidoja: Tēvs
– Juris Prancāns, māte – Skaidrīte
Šaicāne. Meitas Ivetas līgavainis,
kura lomā debitēja  Aivis Pabērzs,
dzīvo tepat vien kaimiņos, taču māte
viņam labprāt novēlētu otro māsu
Inesi, kura strādājot ārzemēs ir kļu -
vusi bagāta. Kaimiņu puisis tomēr
izvēlas Ivetu, jo lūk pēc daudzu
gadu klusēšanas atklājas, ka viņam
ar Ivetu ir kopīgs dēls. Izrādē dzī -
vīgumu radīja atraktīvā kaimiņiene
Stase, kuru uz skatuves izdzīvoja
Lucija Rundzāne un Ineses draugs
spānis Ralfs, kura tēlā iejutās
izdomas ba gātais Andris Babāns. 

Gribu pateikties visiem par
ieguldīto darbu izrādes tapšanā.
Tai skaitā arī dekorāciju autoram
Antonam Šai cānam un skaņu ope -
ratoram Ralfam Rubenim. Paldies
arī Medņevas etnogrāfiskajam an -
samblim, kura dziesmu ieraksti
papildināja mūsu izrādi. Lai iz rā -
de ir pieprasīta un daudzreiz tiek
rādīta uz dažādām skatuvēm!

Teksts un foto Valentīna Ka-
ļāne, Medņevas dramatiskā ko-
lektīva «Savējie» režisore

Viļakas novada muzejā skatāma grafikas izstāde

Tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas tei -
cēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aici -
nāja uz individuālām nodarbībām, atvērtām darbnīcām, paraugde-
monstrējumiem, lekcijām, koncertiem, dančiem un kopīgu muzicēšanu.
2018. gada pasākumā piedalījās 270 meistari.

Šogad mēs, Medņevas pagasta folkloras kopa un kapela «Egle»
«Meistara» pasākumam izvēlējāmies meistardarbnīcu «Man bij dzīš -
mu trijs puvriņi». Cik gadu ir bijis izsludināts «Satiec savu meistaru»
pasākums, tik mēs esam piedalījušies. Kādu reizi audām lupatu de ķus,
kādu reizi cepām Latgales godu saldos gardumus, kādu reizi mācī -
jāmies dziedāt ko sev vēl nepierastu vai gandrīz aizmirstu.

Šogad kopā ar mums 6. aprīļa pēcpusdienu pavadīja Medņevas
et nogrāfiskā ansambļa ilggadējā vadītāja un teicēja Natālija Smuška.
Lai arī daudzas dziesmas varējām dziedāt viņai līdzi, ko arī ar labpa -
tiku darījām, tomēr ieklausījāmies sirmās sievas veidotajos melodijas
locījumos, vārdu izrunā, atmiņu stāstījumos, centīgi pierakstot gan
vecajā rakstu sistēmā (uz papīra:), gan jaunajās tehnoloģijās. 

Šķirstot viņas pierakstu klades kopiju, atradām kādas sev nezinā -
mas dziesmas, atcerējāmies kādu sen aizmirstu un nedziedātu Medņe vas
pusei raksturīgu meldiņu. Un īpaši saviļņojoši bija saprast, ka Natā lijas
pierakstītie vārdi ir kādai melodijai, ko nu vairs neviens nevarēs
atsaukt atmiņā. Skumji! Bet vismaz 25 bolsus noteikti saglabāsim!

Trīs stundas pagāja sirsnīgās sajūtās remdējot darba nedēļā nogu -
rušos prātus.Paldies Natālijai par uzticēšanos un mums veltīto laiku.

Folkloras kopas «Egle» dalībniece Anželika Ločmele

satiec savu meistaru! 2018
pasākumā Viļakas novada zeļ-
cu ciemā sIA «Anneles zeme»
meis tare Annele slišāne vadī-
ja lupa tu deča aušanas darbnī-
cu.

«Apmeklētājiem bija iespēja
piedalīties Styglovas ciemā iegā -

dāto seno stuovu iekārtošanā. Sā-
kumā tika sagatavoti velku diegi
uz matamajiem stuovīm. Tad sa-
gatavoto bizi ievilkām stuovūs, sa -
nītījām vienkārtņa rakstā un sa -
šķie tojām. Senie stuovi tika sa-
gatavoti lupatu deču aušanai, do -
dot tiem lielisku iespēju piedalī -

ties Latvijas simtgades svētku pro-
grammā. Ap meklētāji ieguva no-
derīgas zināšanas un padomus tri -
zuļu stuovu sagatavošanā vien-
kārt ņa audekla aušanai,» pastāstīja
An nele Slišāne.

Foto: Ligita Spridzāne

Pirmizrāde medņevas tautas namā «man bij dzīšmu trijs puvriņi»

No 6. līdz 8. aprīlim Latvijas Nacionālais kultūras centrs jau
devīto reizi rīkoja Latvijas meistaru dienu pasākumu «satiec sa -
vu meistaru!», kurš tradicionāli norisinājās vienlaikus ar starp -
tau tisko projektu «eiropas amatu prasmju dienas – 2017».

mācās aust lupatu dečus
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PROjeKtI /sPORts

Nūjošanas nodarbības Viļakas novadā
3. aprīlī Viļakas novadā sākās nūjošanas nodarbības, kuras vada

nūjošanas speciāliste Zinaida Logina. Nūjošanas nodarbības ir projek -
ta Nr.9.2.4.2/16/I/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā» aktivitāte. 

Mērķis ir noor ga nizēt lekcijas par nūjošanu un izveidot 4 nūjoša nas
grupas. Nū jo šanas grupas izveidosim Viļakas novada centrā – Viļakā
un lielā kajos novada ciemos Semenovas ciemā (Medņevas pagastā),
Reko vas ciemā (Šķilbēnu pagastā) un Žīguru ciemā (Žīguru pagastā). 

Pirmās iepazīšanās nodarbības ir jau notikušas Viļakā, Rekovā un
Semenovā. Bet, ja kāds netika uz iepazīšanās nodarbību, tad ir iespē -
ja katrā vietā apmeklēt vēl trīs nodarbības. Dalība nodarbībās ir bez
maksas. Nodrošinām nūjošanas nūjas, kā arī cilvēkiem, kuriem ir
savas nūjas, uz nodarbībām var ņemt līdzi savu nūju komplektu. 

Nodarbību grafiks:
• Viļakā nodarbības notiks 8., 15., 22. maijā plkst. 18.00, sā -

kums pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles. 
• Rekovā nodarbības notiks 29. maijā, 5. un 12. jūnijā plkst. 18.00,

sākums pie Šķilbēnu jauniešu centra «Zvaniņi».
• semenovā nodarbības notiks 10., 17., 24. maijā plkst. 18.00,

sākums pie Medņevas jauniešu centra «Sauleszieds».
• Žīguros nodarbības notiks 31. maijā, 7. un 14. jūnijā plkst.

18.00, sākums pie Žīguru pagasta pārvaldes.
Iepazīšanās dalībnieki atzinīgi ir novērtējuši notikušās nodarbības

un solīja, ka nāks vēl, kā arī nūjot turpinās paši mājās. Ir prieks par
ikvienu Viļakas novada iedzīvotāju, kurš ir atradis sev piemērotāko
sporta un izkustēšanās veidu, lai veicinātu savas veselības uzlabošanos
un izveidotu veselīgus ieradumus.

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: projekta arhīvs

2018. gada 12. aprīlī Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zālē notika Aiņa Šai -
cā na piemiņas balvas izcīņas telpu fut -
bolā sacensības. sacensības organizēja
Viļakas novada sporta skola sa dar bībā ar
Viļakas novada domi, Viļakas Valsts ģim -
nāziju. sacen sības tiesāja Virslīgas fut -
bola ties nesis ervīns Veļķers. Piemiņas
turnīrs notika tieši tajā dienā, kad mū -
su novadnieks Ainis Šaicāns svinētu sa -
vu kārtējo dzimšanas un vārda dienu. 

Sacensību atklāšanā piedalī jās māsa
Maruta Brokāne ar dzīvesbiedru, Aiņa dzī -
vesbiedre Irē na Šaicāne, kā arī meita Ieva
ar dzīvesbiedru Aivi. Pēc pasākuma de vā -
mies uz Miera kapiem, lai ar klusuma brī -
di godinātu Aiņa piemiņu.

Sacensībās startēja: Viļakas, Balvu  un
Gulbenes komandas.

Starp komandām noritēja sīva cīņa. Uz -
varētāji noskaidrojās tikai pēdējā spēlē.

Rezultāti:
1.vieta un Aiņa Šaicāna ceļojošais pie -

miņas kauss – Gulbenes Bērnu un jaunatnes
sporta skolas  komandai.

2. vieta – Balvu sporta  Sporta centra
komandai.

3. vieta – Viļakas komandai.

Par labāko uzbrucēju tika at zīts – Raits
Markus(Balvu SC), labākais aizsargs –
Georgs Dub kovs (Viļaka), labākais vārt -
sargs – Rinalds Kalniņš (Gulbenes BJSS).

Sacensības atbalstīja  Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola (kūka ko-
mandu dalībnie kiem, treneriem un skatī-
tājiem).

Piemiņas nominācijas labākais uzbru -
cējs, labākais aizsargs un labākais vārt -
sargs, sarūpēja Aiņa Šaicāna māsa Maruta
Brokāne. 

Prieks, ka  pasākums ir saglabājies, jo
piesaistījis arvien jaunus dalībniekus un
atbalstītājus. Jāteic, ka būs, kur augt ko-
mandām, lai nā kamgad, tiekoties aprīlī, ce-
ļojošais kauss paliktu savās mājās – Vi ļa -

kā! Spēli vēroja un skaistākos mo men -
tus iemūžināja «Vaduguns» žurnāliste Zi -
naīda Logina.

Liels paldies visiem par atbalstu un lī -
dzi jušanu.

Vislielākais paldies ir komandām un
viņu treneriem.

Informāciju sagatavoja: Viļakas Bērnu
un jauniešu sporta skolas direktora vietniece
izglītības jomā Inese Petrova

Viļakas novada čempionāts ložu šaušanā

2018. gada 14. aprīlī Viļakas
pamatskolas šautuvē notika Viļa -
kas novada čempionāts ložu šau -
šanā. sacensības organizēja Viļa -
kas novada  dome sadarbībā ar
Viļakas novada bērnu un jaunat -
nes sporta skolu, Viļakas Valsts
ģimnāziju, Viļakas pamatskolu
un ieinteresētajām privātperso-
nām. sacensības tiesāja 3. kate-
gorijas tiesnesis ēvalds Vancāns,
sacensību  sekretāre – Inese Pet-
rova.

Sacensībās piedalījās Viļakas
novada un apkārtējo novadu ložu
šaušanas sporta interesanti, kas
nav jaunāki par 12 gadiem. 

Sacensības notika ar mazkalibra
un pneimatiskajiem ieročiem individuālajā vērtējumā. Individuālie uzvarētāji sievietēm un vīriešiem, kā
arī atsevišķi veterāniem tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Dalībnieki startēja vingrinājumos MŠ –
30 ( 3X10 šāvieni guļus no rokas 50 m distancē), šaušanā ar pneimatisko šauteni – stāvus – 10 m distancē,
PŠ – 40 sievietēm un vīriešiem, PP-40 10 m distancē, PP-40 sievietēm un vīriešiem. MP-30 (mazkalibra
pistole – 25 m, 30 ieskaites šāvieni) pēc pastāvošajiem sacensību noteikumiem.

Startos piedalījās 15 dalībnieki. Jāteic, ka visi dalībnieki saņēma vismaz pa vienai medaļai, bet daži
pat trīs un četras.

Rezultāti:
PŠ–40 – vingrinājumā vīriešiem – veterāniem: 1.v. Jānis  Pužulis; 2.v. Jānis Gruševs; 3.v. Aigars Mačs.
PP –40 – vingrinājumā vīr. – veterāniem: 1.v. Aigars Mačs; 2.v. Juris Šaicāns; 3.v. Jānis Pužulis.
MP–30 – vingrinājumā vīr. – veterāniem: 1.v. Aigars Mačs; 2.v. Jānis Pužulis; 3.v. Jānis Gruševs.
Mš–30 – vingrinājumā vīr. – veterāniem: 1.v. Aigars Mačs; 2.v. Jānis Gruševs; 3.v. Juris Šaicāns.
PŠ–40 – vingrinājumā vīr.: 1.v. Didzis Aleksāns; 2.v. Arvis Pužulis; 3.v. Arvis Bičkovskis.
PP–40 – vingrinājumā vīr.: 1.v. Dainis Babāns; 2.v. Artis Jevdokimovs; 3.v. Aigars Mačs.
MP–30 – vingrinājumā vīr.: 1.v. Aigars Mačs; 2.v. Romualds Rēvalds; 3.v. Jānis  Pužulis.
Mš–30 – vingrinājumā vīr.: 1.v. Didzis Aleksāns; 2.v. Arvis Pužulis; 3.v. Arvis Bičkovskis.
PŠ–40 – vingrinājumā sievietēm: 1.v. Vaira Strupka; 2.v. Diāna Dupuže; 3.v. Samanta Jugane.
PP–40 – vingrinājumā siev.: 1.v. Vaira Strupka; 2.v. Evija Kravale; 3.v. Gunita Šakina.
MP–30 – vingrinājumā siev.: 1.v. Vaira Strupka; 2.v. Gunita Šakina; 3.v. Samanta Jugane.
Mš–30 – vingrinājumā siev.: 1.v. Vaira Strupka; 2.v. Samanta Jugane; 3.v. Evija Kravale.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem, tiesnesim Ēvaldam Vancānam, Pēterim Orlovam, sekretārei,

palīgiem, līdzjutējiem un atbalstītājiem.
Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietniece

izglītības jomā  un  sacensību sekretāre Inese Petrova, foto: Jānis Pužulis

Aiņa Šaicāna piemiņas balvas izcīņa telpu futbolā
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KuLtŪRA / bAzNīCAs DRAuDŽu zIņAs 

Ja rudens amatiermākslas kolektīviem nāk ar
sezonas uzsākšanas aktivitātēm, jauna repertuāra iz -
vēli un apgūšanu, tad pavasaris iezīmējas ar lielā kām
vai mazākām skatēm. 

Kolektīvi, kuri mēros ceļu uz Dziesmu un deju
svētkiem jau piedalījušies Nacionālā kultūras centra
organizētajās skatēs, vo kālie ansambļi Starpnovadu
skatē, bet amatierteātris «Virši», Medņe vas dramatiskais
kolektīvs «Savējie» un Viļakas kul tūras nama drama-
tiskais kolektīvs sa vu veikumu rā dīja 21. aprīlī
Žīguru kultūras namā Viļakas novada dramatisko ko-
lektīvu skatē «Teātru karuselis – 2018».

Skatītāju uzmanībai tika piedāvāts noskatīties:
• Danskovīte «Ontans i Anne» 5.daļa «Ontans i

plāšnīki» (Žīguru kultūras nama amatierteātris «Vir -
ši», režisore Valentīna Kaļāne)

• Z.Pamše «Otra pusīte» (Viļakas kultūras nama
dramatiskais kolektīvs, režisore Ineta Lindenberga)

• Danskovīte «Tāva meitas» (Medņevas tautas
nama dramatiskais kolektīvs «Savējie», režisore
Valentīna Kaļāne).

Kolektīvu sniegumu vērtēja Latvijas Nacionālā
kultūras centra Teātra nozares padomes locekle, reži -
sore Edīte Siļķēna. Edīte, kā eksperte pie mums vie -
sojas jau trešo gadu, un redz cik daudz kolektīvi un
aktieri ir auguši savā aktiermākslā. 

Kā jau skatēs pienākas, neizpalika arī bez vērtē juma. 
Žīguru kultūras nama amatierteātris «Virši» I

pakāpe, Medņevas dramatiskais kolektīvs «Savējie»
I pakāpe, Viļakas kultūras nama dramatiskais kolek -
tīvs II pakāpe.

Novadā ir izveidojusies skaista tradīcija – no
katra kolektīva izvirzīt labāko vai labākos aktierus.
Un šo atbildīgo darbu veica Teātru eksperte un reži -
sore Edīte Siļķēna.

Labākie aktieri – Mārīte Bukovska un Mārtiņš
Kaļāns (Žīguru kultūras nama amatierteātris «Virši»),
Ilga Pizika un Juris Romanovskis (Viļakas kultūras
nama dramatiskais kolektīvs), Karina Aleksejeva un
Skaidrīte Šaicāne, Juris Prancāns un Andris Ba bāns
(Medņevas tautas nama dramatiskais kolektīvs «Sa-
vējie»).

Paldies aktieriem un režisoriem par ieguldīto dar-
bu.

Novada kolektīvu skates ir beigušās. Gribu teikt
lielu paldies gan kolektīvu vadītājiem, gan kolektīvu
dalībniekiem par ieguldīto darbu un augstiem
rezultātiem. 

Bet tas nemaz nenozīmē, ka sezona ir noslēgusies.
Pašdarbniekiem sezona nekad nebeidzas, tā turpinās
no gada uz gadu, no rudens līdz rudenim. 

Kultūras metodiķe Sandra Ločmele

Novada Amatiermākslas kolektīvi tiekas Žīguros

Pēc amatierteātra «Virši»
iniciatīvas pašreizējie Žīguru
teātra dalībnieki uzsāka gata-
vošanos saviem svētkiem. 

«Žīguru kultūras nama kolek -
tīvi atzīmē daudz nenozīmīgā -
kas jubilejas 5, 10 gadi»,  bet kad
tiks svinēta teātra jubileja? Šādu
jautājumu pagājušā gada pavasarī
uzdeva amatierteātra «Virši» da-
lībnieki? Tad, kad tika saskaņoti
datumi, tad arī īsti nevarējām sa-
prast, cik gadu tad teātrim īsti ir? 

Pirmā teātra trupa veidota 1948.
gadā un pirmā izrāde Če hova «Lai -
mes lācis» iestudēta 1949. gadā.
Pa šo laika periodu ir ļoti skopa
informācija, toties ar 1978. gadu
Žīguru kultūras namā darbu uz -
sāka Valentīna Kaļāne. Līdz ar
jaunās speciālistes atnākšanu pēc
skeču un viencēlienu tūres astoņ-
desmito gadu sākumā pirmizrā -
di piedzīvoja Elīnas Zālītes 3 cē-
lienu luga «Maldu Mildas sapņo-
jums». Jāpiebilst, ka astoņdesmi-
tajos ga dos vienlaicīgi darbojās
pat divas teātra grupas. 

Ar otro teātra grupu strādāja
toreizējā latviešu valodas skolotāja
Valērija Borise. 1997. ga da maijā
Balvu rajona teātru festivālā Žīgu -
ros tika izrādītas veselas trīs lu -
gas J.Aneraunds «Karalistes gals»
(3 cēlieni-pieaugušo trupa), A.An-
sons «Sezonas raganiņa» – jaunie -

šu trupa un V. Rūmnieks «Runcis
zābakos» – bērnu teātris. Visu ie-
studējumu režisore V.Kaļāne. Pa
šiem gadiem esam piedalījušies
kā novada, tā rajona, reģionālajās
un valsts mēroga skatēs. 

Augstākais kolektīva sniegums
2. vieta reģionālajā skatē Līvānos
ar Evelīnas Grāmatnieces lugu
«Jaunsaimnieka līgavas». Toreiz
kolektīvā spēlēja tādi brīnišķīgi
aktieri, kā Atis Šimkevičs, Benita
Troška, Vilis Kuprišs, Valentīna
Andrejeva, Anele Jasmane, Mārīte
Pužule ,Kārlis Mačs, Ženija Cvet-
kova, Ēriks Purviņš, Jānis Āzis,
Jāzeps Prancāns, Jāzeps Kokore -
vičs un daudzi citi.

Kopš bērnības no 1992. gada
teātrī spēlē Mārtiņš Kaļāns, ne -
daudz vēlāk no 1996. gada Anas-
tasija Kļimoviča un Mārīte Bu-
kovska. Vairāk kā desmit gadus
teātrī darbojas arī Vera Andrejeva.
Šie kolektīva dalībnieki saņēma
Latvijas nacionālā kultūras centra
Atzinības rakstus par ieguldījumu
teātra attīstībā Žīguros. Pārējie-
Laima Timmermane, Zoja Biuka,
Ivars Bukovskis, Rihards Maka-
rovs, Evelīna Taukule, Kristers
Timmermans, Gunārs Abrickis,
Daina Boroņenko, Pēteris Nāgels,
Nikolajs Ivanovs – Viļakas novada
Atzinības rakstus. Jubilejas pasā-
kumu «Ar prieku sirdī» vadīja

amatierteātra «Virši» dalībnieces:
– Mārīte Bukovska (Žurka Kor-
nēlija )un Vera Andrejeva (Dris -
ka). Pasākumu atklāja amatier -
teāt ra «Virši» režisore, kura uzai-
cināja atcerēties viņsaulē aizgāju -
šos teātra spēlmaņus, tad amatier -
teāt ris attēloja R. Paula dziesmu
«Nepalaid garām». 

Kolektīvu svētkos bija ieradu -
šies sveikt draugu kolektīvi no Vi -
ļakas (I. Lindenberga), Medņevas
(V. Kaļāne), Liepnas (I. Toka),
Salnavas (V.Kirsanova) un Ru-

beņiem (M.Maslova). 
Arī pašmāju kolektīvi – dāmu

deju kolektīvs «Alianse»  (vad. I.
Krilova), vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Skatiens» (I. Krilova),
kapela «Blāzma» (M.Bukovska),
ritmikas un līnijdeju grupa «Pun-
ktiņi» (L.Timmermane), Vokā -
lais ansamblis «Relako» (D. Elk-
snīte), krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški» (S. Romāne), folkloras
ansamblis «Mežābele» (V. Igo -
vena) bija sarūpējuši īpašus ap-
sveikuma numurus. Tad sekoja

fotosesija un režisores dāvana vi-
siem saviem esošajiem un biju-
šajiem aktieriem – svētku salūts.
Tad sekoja balle kopā ar Zinti
Krakopu. Svētki tika nosvinēti,
bet tad sekoja grūts un spraigs
darbs, gatavojoties Viļakas novadu
teātru skatei. Vēlreiz saku lielu
paldies amatierteātra «Virši» ak-
tieriem par pašaizliedzīgu devumu
teātra izaugsmes attīstībā.

Teksts: Valentīna Kaļāne -
amatierteātra «Virši» režisore,

foto: Elvīra Nāgele

Žīguru teātrim-40

«Šogad svētdienā pēc Lieldienām (8.ap-
rīlī), kas ir Dieva Žēlsirdības svētdiena,
žēlsirdības misionāri no visas pasaules
tikai aicināti uz Romu, lai satik tos ar
pāvestu Francisku, lai kopīgi lūgtos un
dalī tos pieredzē. Arī no Latvijas četrām
diecēzēm bija aizbraukuši četri priesteri.
Svētdien notika pāvesta vadīta Sv. Mise sv.
Pētera bazilikas laukumā; pirm dien bija
tikšanās un konference Laterāna Universi -
tātē; otrdien bija tikšanās ar pāvestu
Vatikānā, kā arī visiem 600 priesteriem no
visas pasaules kat ram bija iespēja sasvei-
cināties ar pāvestu Francisku (tā bija
pāvesta vēlēšanās, neskatoties uz lielo da -
lībnie ku skaistu); noslēgums bija trešdien
Laterāna Universitātē,» saviļņojoši par
tikšanos pastāstīja Bal tinavas, Šķilbēnu un
Tilžas draudzes prāvests Sta ņislavs Prikulis. 

Žēlsirdības misionāri tiekas ar pāvestu francisku Romā
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VēstuRe

Latvijas Republikai šogad apritēs 100 gadi, bet
pirms 110 gadiem 1908. gada 2. aprīlī Viļakas

pagasta (ta gad susāju) svilpovas ciema Donata un
Agates zondaku ģimenē piedzima mazs puisītis – nā-
kamais bīskaps Valerijans zondaks. Viņa mūžs ir cie -
ši savijies ar mūsu Latvijas valsts vēsturi, tās saulai -
najām un drūmajām lappusēm.

Par V.Zondaku jau daudz materiālu savā laikā ir
savākusi un apkopojusi sko lotāja – vēsturniece Leontīna
Maksimova. Es, šī raksta autore, Irēna Ondzule (dzim.
Ivanovska), 1972.gada Viļakas vidusskolas 11.a klases
absolvente, par V.Zondaku šo stāstu papildināšu tikai ar
jaunāko informā ciju no vēsturnieku pētījumiem, arhīviem,
atmiņām… Tas ir mans vēsturnieces sirds aicinājums un
pienākums neaizmirst savu dzimto novadu un tā ļaudis.

Kāpēc es izvēlējos rakstīt tieši par V. Zondaku? Vis -
pirms, V.Zondaks ir mana vectēva Staņislava Ivanovska
(1896 – 1982) brālēns. Otrkārt, V. Zondaks, tāpat kā es, ir
Latvijas Universitātes (LU) absolvents. Jāpiebilst, ka mū -
su valsts pirmā dibinātā Alma Mater (Latvijas Universitāte)
2019. gada 28. septembrī sagaidīs savu 100 gadu jubile -
ju. Tātad, pats laiks ir atcerēties arī tās pazīstamākos ab-
solventus. Tieši par V.Zondaka studijām LU Matemātikas
un dabaszinātņu fakultātē Viļakas novadpētniecības muze -
jam ir vismazāk ziņu, tāpēc es nolēmu iegūto informāciju

nosūtīt muzejam, jo pie šī muzeja pirmpamatu likšanas,
vēstures skolotājas L.Maksimovas vadībā, kādreiz strādāju
arī es ko pā  ar citiem 1960–to gadu Viļakas vidusskolas
jauno novadpētnieku pulciņa dalībniekiem: Birutu Polku,
Mariannu Strapcāni, Marutu Aleksāni (prec. Auziņa), fo-
togrāfiem – Oļģertu Pumpu, Jāni Laicānu u.c.

Lai garīdznieki iegūtu akadēmisko izglītību arī laicī -
gajās zinātnēs un varētu strādāt par mācību spēkiem
skolās un augstskolās, Romas katoļu baznīca jaunos
priesterus sūtīja mācīties dažādās Latvijas Universitātes
fakultātēs. 1932. gada 12. maijā Rīgas Arhidiecēzes Ro -
mas katoļu Teoloģijas Augstskolu pabeidza arī priesteris
V.Zondaks.1 Šo augstskolu tajā laikā vadīja rektors Jā -
zeps Rancāns (1886 – 1969).Tā arī 1932. gadā priesteris
V.Zondaks uzsāka studijas LU Matemātikas un dabaszinātņu
fakultātē. Matemātikas profesors, šīs fakultātes dekāns
Edgars Lejnieks (1889–1937), mācīja V.Zondakam ģeo-
metriju, bet tēlotājģeometriju viņš apguva Jēkaba Vītola
(1877–1961) vadībā. Profesors Ar vīds Lūsis (1900–1969)
V.Zondakam snie dza zināšanas teorētiskajā mehā nikā,
al  gebrā un matemātikā. Fizikas un elektronu fizikas at-
klājumos V.Zondaku ievadīja pir  mais latviešu fiziķis Fri -
cis Gulbis (1891–1956). Pa astronomijas, kosmogrāfijas
un varbūtības teorijas zinātņu apgūšanas ce ļiem V.Zondaku
studiju gados vadīja LU profesors, Dr.math.h.c. Alfrēds
Meders (1873–1944), astronomi Alfrēds Žaggers (1900–
1974), Sergejs Slaucītājs (1902–1982) un Eduards Ģēliņš
(1883–1978). V.Zondaks bija arī LU pasniedzēja Longī-
na Auseja (1885–1942) lekciju klausītājs. Jāpiebilst, ka
L. Ausejs pirmajā komunistiskā režīma varas laikā tika
izsūtīts un mira Usoļlagā. V.Zondaka vispusīgo akadēmisko
izglītību veicināja arī izcilais latviešu pedagogs Aleksandrs
Dauge (1868–1937). Slavenu LU mācību spēku vadībā
V.Zondaks apguva kosmogrāfiju, astronomiju, fiziku, ma -
temātiku, loģiku, pedagoģiju, psiholoģiju… Kā liecina
atzīmes studiju grāmatiņā, V.Zondaks ir mācījies sekmīgi,
labi un ļoti sekmīgi. 1937. Gadā V.Zondaks absolvēja LU
Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes Matemātikas zi -
nātņu nodaļu ar Matemātikas zinātņu kandidāta grādu
(Cand.math.).2 V. Zondaka rāmo priestera, Dieva kalpa
ce ļu 1940. gadā pārtrauca komunistiskās varas ienākšana
Latvijā, kā arī tai sekojošais karš starp PSRS un fašis -
tisko Vāciju. Pēc II Pasaules kara Latvija atkal nonāca
tota litārā komunistiskā režīma jūgā, kas vis pirms vērsās
pret savu galveno ideoloģisko pretinieku reliģiju jeb,
V.I.Leņina vārdiem runājot, opiju tautai. Padomju varas,
tautas ienaidnieku, nodevēju sarakstos iekļuva, tika
represēti, izsūtīti un nepārtraukti va jāti visi garīdznieki.
Protams, arī V.Zonda kam šis rūgtais biķeris nepagāja
secen. Sā kās priestera V.Zondaka dzīves krustaceļš.3

Pret V.Zondaku vērsās visas iespējamās tā laika rep -
re sīvās iestādes, pirmkārt, jau pa ti čeka, kas centās viņu
iesaistīt visāda veida savās operācijās, afērās un pat
starptautiskajās spiegu spēlēs – PSRS izlūkdienesta ope -
rācijas «Lursen–S» un angļu izlūkdienesta operācijas
«Jungle» savstarpējā cīņā. Čeka V.Zondaku piespieda sa-
darboties un ieviesa viņu savu aģentu sarakstā jau 1940.

gadā. Ja čekai reizēm neizdevās tā, kā tā vēlējās, tad
V.Zondakam tika piedraudēts par nepaklausību. Kā vēlāk
redzēsim, šie draudi īstenojās ar ieslodzījumu cietumos.Pa-
zīstamais LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks Zigmārs
Turčinskis raksta, ka «... čeka  bija parūpējusies, lai par
Ga rīgā semināra pasniedzējiem varētu strādāt ti kai tie
priesteri, kuri piekrita kļūt par ziņotājiem. To panāca sa -
mērā vienkārši: ja kan didāts nepiekrita sadarboties, viņš
nevarēja iegūt pierakstu dzīvošanai Rīgā. Runājot par
V.Zondaku, jāpaskaidro, ka viņš čekai nebija viegls ma -
teriāls, jo uz vervēšanu gāja ar galēju nevēlēšanos un drī -
zumā no pienākumiem centās atteikties.» 4 V. Zondaks
čekai nebija izmantojams kā parasts ziņu pienesējs, taču
čekai ar to nepietika un terors turpinājās… 1950. gadā sā -
kās cīņa par Garīgā semināra pastāvēšanu. Protams, V.
Zondaks kopā ar katoļu baznīcas vadību panāca to, ka šo
mācību iestādi neslēdza. 1953. gada Garīgā semināra
profesoru V.Zondaku arestēja Latvijas PSR VDM, bet
notiesāja Latvijas PSR IeM karaspēka Kara tribunāls
saskaņā ar KPFSR kriminālkodeksa (1926.gada redakcijā)
58–1 ‘a», 58–10 pantu vai Latvijas PSR kriminālkodeksa
pantu par dzimtenes nodevību, par kontrrevolucionāru
aģitāciju vai propagandu ar brīvības atņemšanu uz 25 ga -
diem, tiesību atņemšanu uz 5 gadiem ar mantas kon -
fiskāciju.5 1956. gadā V.Zondaku amnestēja, bet čeka
drīz apķērās, ka viņš ir nepareizi amnestēts un 1957. gadā
atkal apcietināja. Tikai 1960. gada 5. Septembrī V. Zondaks
tika brīvībā. Kopā dažādos PSRS cietumos V. Zondaks
pavadīja 6 ga dus un 7 mēnešus. Pret V. Zondaku tika pie -
lietoti fiziskās ietekmēšanas līdzekļi – turēšana ļoti aukstā
vai karstā kamerā, pra tināšanas naktīs, neļaušana gulēt ne
naktīs, ne dienā, sišana ar stieni pa kājām u.c. Šo pārcies -
to moku sekas negatīvi ietekmēja V. Zondaka veselības
stāvokli visu viņa tur pmāko mūžu.

Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma V.Zondakam bija
uz laiku liegts kalpot draudzēs, tāpēc viņš uzturējās pie
Šķilbēnu draudzes prāvesta. Vēlāk V.Zondaku paaicināja
uz Rīgu, kur viņš bija Rīgas Katoļu garīgā semināra pa-
sniedzējs, profesors, bet no 1969.gada līdz 1986. gadam
tā rek tors. V.Zondakam bija izcila loma jauno katoļu ga-
rīdznieku sagatavošanā smagajos okupācijas gados. Viņš
prata 6 valodas, labi orientējās dažādos dzīves apstākļos,
kā arī novērtēja un labi pazina cilvēkus. Ar sirsnību un
pateicību kā ideālu cilvēku V.Zondaku atceras arī Rīgas
Garīgā semi nāra absolvents Odesas–Simferopoles bīs -
kaps Broņislavs Bernackis: «Komunisti gri bēja seminārā
ievest savu cilvēku, spiegu, kas mācītu kleriķiem PSRS
konstitūciju. Bīskaps V.Zondaks nepiekrita, sakot, ka
mēs paši mācīsim šo konstitūciju. To arī Zondaks darīja
pats. Bija arī eksāmens ša jā priekšmetā. V.Zondaks vie -
nam kleriķim jautāja: «Vai Padomju Savienībā pilsonis
var nopirkt sev traktoru? Kleriķis sacīja: «Var, konstitūcija
neaizliedz.» Zondaks atbildēja: «Padzīvosi, redzēsi.»»6

Bīskaps B.Bernackis ir ļoti pateicīgs savam profesoram
V.Zondakam, kurš  viņam labvēlīgi palīdzēja nelegāli ap -
gūt priestera amata zināšanas, jo komunistiskā vara ļoti
ierobežoja jauno priesteru izglītošanu, īpaši, ja tie nāca

Pirms 110 gadiem Viļakas katoļu draudzē…
(Bīskapa Valerijana Zondaka radu rakstus pētot)

Bīskaps Valerijans Zondaks

Bīskapa Valerijana Zondaka titulārzīmogsVecā garīgā semināra ēka no Sv. Franciska baznīcas dārza pusesStudiju grāmatiņa Latvijas universitātē
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VēstuRe  / bAzNīCAs DRAuDŽu zIņAs
no citām PSRS republikām. Rīgas Sv.Antona draudzes
prāvests Oļģerts Daļeckis, daloties savās atmiņās stāsta,
ka bīskaps V.Zondaks esot aizstāvējis visus cilvēkus bez
izņēmuma, kuriem ticis darīts pāri. Visi, kuri pazinuši
bīskapu V.Zondaku, esot dēvējuši viņu par «staigājošo
lab vēlību».  

Līdz pat sava mūža beigām V. Zondaks apzinīgi, pa -
cietīgi, atbildīgi un ar mīlestību pildīja savu svētīgo ka -
toļu draudzes gana pienākumu Dieva un cilvēku priekšā.
1972.gada 12.novembrī Sv.Pētera bazilikas Ostrobramas
kapelā arhibīskaps Kasaroli un konkonsekratori bīskaps
Julijans Vaivods (1895–1990), Lietuvas bīskaps Labukas
konsekrēja par bīskapu Valerijanu Zondaku. Reizē ar no-
mināciju par bīskapu Pāvests Pāvils VI (1897–1978) ie -
cēla V.Zondaku par Tabaikaras titulārbīskapu, Rīgas ar-
hidiecēzes un Liepājas diecēzes apustuliskā administratora
bīskapa J.Vaivoda palīgbīskapu.7 1985. gada 25. jūnijā
bīskaps V.Zondaks un Aglonas dekāns P.Onckulis (1919–
1999) bija Beļģijā – Lježā. Tās katedrālē iesvētīja latvieti
Andri M.Jerumani par priesteri. Tas bija pirmais gadījums,
kad latviešu priestera iesvētīšanā ārzemēs piedalījās
dzimtenes Latvijas Baznīcas pār stāvji. 1986.gadā bīskaps
V.Zondaks vadīja ievada dievkalpojumu Latvijas kristia-
nizācijas 800 gadu jubilejas svinībās Sv. Franciska baz -
nīcā, Rīgā. Bīskaps V. Zondaks bija Latvijā un pasaulē
ievērojams miera aizstāvēšanas kustības dalībnieks. Viņš
piedalījās mūsu valsts kristiešu ekumēniskajā kustībā,
daudzkārt bija līdzdalībnieks katoļu garīdznieku sanāksmēs
ārzemēs – Itālijā, Vatikānā, Francijā, Beļģijā, VDR un
VFR. V.Zondaks bija Latvijas ko mitejas kultūras sakariem
ar tautiešiem ārzemēs padomes loceklis un autors komi -
tejas izdevumos.8 Šajā darbā bīskapam V.Zonda kam,
kaut arī modrā PSRS drošībās iestā žu uzraudzībā, bija
iespēja legālā ceļā tik ties ar saviem domubiedriem aiz
«dzelzs priekškara», likt saprast pasaulei par Lat vi jas un
tās baz nīcas patieso stāvokli PSRS sastāvā.

Bīskaps V. Zondaks nesagaidīja Latvijas neatkarības
atjaunošanu un savu reabilitāciju. Viņš nomira 1986.
gada 27. septembrī 78 gadu vecumā un ir apbedīts Rīgā,
Sv. Franciska baznīcas dārzā blakus Garīgajam semināram.
Traģikomisks stāsts ir par to, ka pat mirušo, Dievam
uzticīgo kalpu, bīskapu V. Zondaku čeka negribēja izlaist
no saviem nagiem… Jāpiebilst, ka arī kompartijai šajā sa -
karā nebija miera, jo A. Rubiks liedza V. Zondaku ap -
bedīt blakus baznīcai. Bija pat jau sagatavota apbedīšanas
vieta (izrakts kaps) Rīgā, Sarkandaugavas kapos, bet Die -
va gars arī šoreiz izklīdināja «sarkano miglu». Komunisma
«rēgs» atkāpās. Ir saglabājusies Reabilitācijas apliecība,
kas apliecina, ka Valerians Donata d. Zondaks, dzimis
1908. gadā Abrenes apriņķī Viļakas pagastā… ir reabilitēts
saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 3. augusta
likumu «Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju».
Vecais Spriedums (ārpustiesas nolēmums) tika atcelts,

grozīts 1991.gada septembrī, Latvijas Republikas Augs -
tākajai Tiesai nosakot V.Zondaka reabilitāciju.9

Nobeigumā jāpiebilst, ka pēdējā laikā izvērstais tracis
ap «čekas maisiem», lie cina par to, ka ir pieļauta kļūda,
jo agrāk netika atklāta tā šo «maisu» satura daļa, kas stās -
ta par profesionāliem čekas darbiniekiem un viņu darbā
pielietotajām metodēm. Tie bija cilvēki, kuri apzināti bija
izvēlējušies strādāt čekā, par to saņemot Jūdasa grašus un
vairojot savu personīgo labklājību. Tieši viņi (speciāli
apmācīti un sagatavoti) bija tie, kuri, strādājot represīvajā
sistēmā, radīja visu šo šausmīgo ārprātu, cilvēku izvešanu
no dzimtenes, nodevību, naidu, neuzticību, skaudību, pos -
tu, iznīcību, sēja nāvi. 

Diemžēl, starp šiem darboņiem bija arī mūsu pašu
tautieši – latvieši. Profesionāli čekas darbinieki, iespējams
ap zi nāti, šajos «maisos» sabāza arī savus upu rus, lai mūs -
dienu paaudzei nebūtu dvēseles mie ra. Bīskaps V. Zondaks,
kurš pats bija cietis no represīvās sistēmas izvērstās cil -
vēku (īpaši garīdznieku) vajāšanas, neatriebās saviem ie-
naidniekiem, bet piedeva, kļūstot «par staigājošo labvē -
lību». Arī mēs kļūsim tikai stiprāki, ja spēsim piedot sa -
viem ienaidniekiem, atbrīvojoties no velmes vi ņiem at -
darīt, bet mums arī nevajag aizmirst šo smago vēstures
mācību, lai tā vairs neatkārtotos.

Izmantotie vēstures avoti un atsauces uz tiem:
1. Romas katoļu Rīgas Metropolijas kūrijas arhīvs,

Rīgas Arhidiecēzes Romas katoļu Teoloģijas Augstskolas
apliecība Nr.55a, izdota 1932. g. 12. maijā.

2. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs (LVVA), 7427. fonds,
1. apraksts, 17579. lieta.

3. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas,
VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 1. sēj., Rīga,
2015., 185.–192.lpp.

4. Z.Turčinskis, Katoļu baznīca un čekas operācija «Lur-
sen–S». Kas palicis neizstāstīts, LA.lv, 13. marts 2016.

5. Romas katoļu Rīgas Metropolijas kū rijas arhīvs,
Latvijas Republikas Augstākās Tiesas 1991.gada septembrī
izdotās reabilitācijas apliecības reģistrācijas arhīva lieta
Nr.21653.

6. Katoļu kalendārs. 2018.Gada grāmata, KBV, 2017.,
130.–131. lpp.

7. Bīskaps Jānis Cakuls, Latvijas Romas Katoļu baz -
nīcas vēstures materiāli, XX gadsimts, Viļāni, 2001.,
229. lpp.

8.Laikraksts «Dzimtenes Balss», Nr.40 (2028), 1986.
gada 2. oktobrī.

9. Romas katoļu Rīgas Metropolijas kūrijas arhīvs,
Latvijas Republikas Augstākās Tiesas 1991. gada
septembrī izdotās reabilitācijas apliecības reģistrācijas
arhīva lieta Nr. 21653.

Informācijusagatavoja: Irēna Ondzule
(dzim.Ivanovska), Mg.hist. V. Zondaka kaps Sv.Franciska baznīcas dārzā, Rīga, 2018. g.

Bīskapi Valerijans Zondaks  un Julians Vaivods  tiekas ar
Romas pāvestu Pāvilu VI 1972. gadā Romā

V. Zondaks, aresta brīdī 1953. g.

«Vitālij un genovefa, jūs esat visčak -
lākie baznīcas apmeklētāji. gandrīz vien -
mēr jūs esat uz sv. misēm un ar savu
pazemīgo kalpojumu atbalstiet mani.
mums kopā netrūkst daudz priecīgu brī -
žu. Pateicāmies, ka jūs to darāt Dieva
godam. sveicam Vitāliju ar 50 kalpošanas
gadiem kā ministrantam un sveicam ge -
novefu Loginu 88. dzimšanas dienā!» tei -
ca Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests
guntars skutels. «jūs esat mums Dieva
dāvana. Pats Dievs ir izvēlējies jūs!»
sveicot uzrunāja Viļakas draudzes vecākā
Inita Raginska.

Genovefa ir baznīcā jau no bērnības, jau
no 8 gadu vecuma viņa gribēja būt baznī -
ciņā. Viņai vajadzēja izdomāt kā tēvam iz-
lūgties, lai tiktu līdzi uz baznīcu. Viņa ir
mūsu baznīcas labais gariņš, kas vienmēr
atslēgs, aizslēgs baznīcu un uz kuru varam
pilnībā paļauties.

«Tieši pirms 50 gadiem – 1968. gadā
15. aprīlī toreizējais Kupravas – Liepnas
draudžu prāvests Staņislavs Lisovskis pir -
mo reizi mani uzaicināja piekalpot sv. Misē.
Tajā laikā sv. Mises notika latīņu va lodā,
tāpēc visas lūgšanas, gan atbildes minis-
trantiem bija jāzina no galvas. Ticīgie, kas
atradās baznīcā sv. Misi pavadīja klusumā.
Jo ne lūgties, kā arī atbildēt latīņu valodā,
neviens neko nesaprata un nezināja. Visu
zināja un saprata tikai ministranti un ēr-
ģelnieks. Tajā laikā dievkalpojumi bija ga   -
rāki nekā tagad. Katru svētdienu pēc sv.
Mises priesteris un tauta dziedāja suplikāci -
jas – Svētais Dievs un Vesperes, gavēņa

laikā – Svētais Dievs un Rūgtās sāpes.  To -
laik Kupravā bija trīs vecie ministranti un
es jauniņais, bet Liepnā – divi vecie mi-
nistranti un es jauniņais. Liepnā mani ap-
mācīja ministranti Gondislavs Kukličs un
Stefans Sprudzāns, Kupravā apmācīja mi-
nistranti – Aloizs Blonskis un Jāzeps Kašs,
bet pats galvenais mans skolotājs bija mi-
nistrants – Oļģerts Aleksāns, manas mam -
mas brālis un mans krusttēvs. Kad mani
1968. gadā iesauca Padomju armijā, mans
krusttēvs Oļģerts atsūtīja man pilnu sv.
Mises aprakstu. No sākuma līdz beigām.
Protams, latīņu valodā, ar zilo tinti viņš
rakstīja to, ko runāja priesteris, ar zaļu, kas
bija jāskaita vai jāatbild ministrantiem. Tā -
dā veidā šie divi gadi armijā man pārvērtās
par studiju gadiem. Jo pēc atgriešanās mā -
jās turpināju piekalpot Kupravas un Liep -
nas baznīcās, es visu sv. Misi biju iestu -
dējis no galvas. 1995. gada 2. maijā pārcē -
los uz dzīvi uz Viļaku un no 1995. gada 
3. maija sāku kalpot Viļakas baznīcā. Sā -
kumā kalpoju kopā ar pieredzējuši Pēteri
Zitānu. Esmu kalpojis 22 priesteriem, arī
bīskapam Kazimiram Duļbinskim, Pēte -
rim Vilcānam, savam krusttēvam Oļģertam
Aleksānam, Albertam Budžem un divdes -
mit otrais ir tagadējais draudzes prāvests
Guntars Skutels. 

Padomju laikos tos cilvēki, kuri ticēja
Dievam, uzskatīja par tumsoņām. Kad es
mācījos Kupravas pamatskolas 8. klasē
skolas direktore par katru cenu gribēja, lai
visa klase būtu komjaunatnē. Es pateicu,
ka komjaunatnē ne par ko nestāšos. Skolas

direktore sāka apstrādāt manu tēvu, kurš
tolaik strādāja par skolotāju Viļakas vi-
dusskolā, sakot, kā tas var būt, ka skolotāja
dēls nav komjaunietis. Tā pret paša gribu
un arī tēva gribu nokļuvu komjaunatnē.
Bet visu laiku turpināju kalpot par mi -
nistrantu Kupravas un Liepnas baznīcās,
strādāju Viļakā, bet kalpoju Kupravā un
Liepnā. Mani pazina tikai ticīgie, kuri ap-
meklēja baznīcu, bet neviena nevēlama
persona mani vienkārši nepazina. Vairāk
kā desmit gadi mana priekšniecība un ne-
vēlamas personas nezināja, ka es kalpoju
dievkalpojumus. Bet tad uzzināja un teica,
ka slēgs mani ārā no komjaunatnes, es at-

bildēju, lai slēdz.  Bet kā par brīnumu ma -
ni no komjaunatnes neizslēdza. Bet man
sāka draudēt, mani visādi izsmēja, par ko
tik mani nelamāja, apsaukāja visādiem
vārdiem. Es vienkārši tam nepievērsu ne -
kā du uzmanību un ne no kā nenobijos, tur -
pināju pildīt savus ministranta pienākumus.
Domāju, kas būs, tas būs. Mana ticība Die -
vam palīdzēja visu pārdzīvot. Tik cik ilgi
es vēl kalpošu, to zina tikai Dievs,» ar sa -
vu kalpojumu draudzi iepazīstināja Vitālijs
Logins.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne, foto:

draudzes arhīvs

sirsnīgi pateicās par pazemīgo kalpojumu Vitālijam un genovefai
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sPORts

sporta dejotāji
jaunās virsjakās

Viļakas novada bērnu un
jaunatnes sporta skola vizuālā
tēla uzlabošanai iegādājās sporta
dejotājiem 8 virsjakas (4 zēniem
un 4 meitenēm). 

Kopējās izmaksas 285.46 EUR
(t.sk. PVN), kas tika finansētas
no Viļakas novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas budžeta. 

Šis tērps būs parādes tērps,
ko lietos pirms sacensībām un
apbalvošanā. Treniņprocesa laikā
netiek izmantoti. Vienotus tērpus
nolēmām iegādāties, lai būtu vie-
nots stils un estētiskais izskats un
lai varētu prezentēt Viļakas novada
kā vienota komanda.

Informāciju sagatavoja Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktora vietniece izglītības
jomā Inese Petrova

Šī gada 24. martā agri no rīta 38 makšķernieki devās uz Pei -
pusa ezeru, lai cīnītos par uzvaru Šķilbēnu pagasta čempionātā
zemledus makšķerēšanā. 

Nemanot paiet četras stundas ceļā, jo visu brauciena laikā kāds uz -
jautrina ar anekdotēm un ļoti daudziem stāstiem par makšķerēšanu.
Šoreiz uz ezeru devās 36 makšķernieki. Sacensību laiks bija līdz 17.00. 

Ja runājam par rezultātiem, tad tie ir kā parasti, ir ļoti atšķirīgi.
Vieniem lieli lomi, citiem ļoti mazi. Ar to jau šis ezers tik ļoti aizrauj
daudzus makšķerniekus.

Šoreiz par visiem pārāks bija Andris Roginskis ar nozvejoto zivju
svaru 40 kg, atstājot otrajā vietā Valdi Prancānu 38 kg un trešajā vietā
Vitoldu Prancānu 31 kg.

Visu makšķernieku kopā nozvejotais zivju svars – 450 kg! 
Šoreiz spēkus izmēģināja arī agrāko gadu aktīvs makšķernieks

Jānis Spridzāns, kura vecums jau ir pāri 80 gadiem.
Gribas teikt lielu paldies visiem sacensību dalībniekiem par at -

saucību un palīdzību sacensību organizēšanā.
Paldies šoferim Francim un Aivaram.
Visi sacensību dalībnieki saņēma saldumu balvas, bet sacensību

godalgoto vietu ieguvēji saņēma čempionāta medaļas un kausus.
Vēlu visiem veiksmīgus lomus gan atlikušajā ziemas periodā, gan

vasarā.
Rezultātus skatīt protokolā www.vilaka.lv.

Pēteris Vancāns
Foto Sergejs Romanovs

sacenšas makšķernieki

Viļakas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu šau -
šanas nodaļas izglītojamie no 16. līdz 18. martam piedalījās starp -
tautiskajās sacensības ložu šaušanā Haapsalu, Igaunijā.

2. vietu šaušanā ar pneimatisko šauteni izcīnīja Didzis Aleksāns.
Personīgos rekordus, vai arī tuvu tiem uzrādīja Gunita Šakina, Arvis
Pužulis un Samanta Jugane.

23.–24. martā Tukumā – Dobelē notika Latvijas 2018.gada junio -
ru čempionāts ložu šaušanā.

1. vietu  un par Latvijas čempionu junioriem šaušanā ar mazka -
libra šauteni kļuva Didzis Aleksāns. Šis pats jaunietis ieņēma 2. vietu
šau šanā ar pneimatisko šauteni. 4. vietu šaušanā ar mazkalibra pistoli
ieguva Gunita Šakina.

5. vietu šaušanā ar pneimatisko šauteni ieguva Arvis Pužulis. Sa -
vas sportiskās formas robežās startēja Arvis Bičkovskis un Samanta
Jugane.

Paldies ložu šaušanas trenerim Ēvaldam Vancānam, kā arī auto-
vadītājam Atim. Īpašs paldies izglītojamajiem  un vecākiem par at -
balstu un cīņas sparu. Tuvāk ar rezultātiem var iepazīties Latvijas
Šau šanas federācijas mājas lapā>rezultāti>ložu šaušana.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā, 
Inese Petrova

Ložu šāvēju starti martā

Viļakas novada bērnu un jaunatnes sporta
skolas ložu šaušanas izglītojamie no 20.-21. aprī -
lim piedalījās Latvijas 2018.gada čempionātā
vidējā grupā ložu šaušanas sacensībās tukumā –
Dobelē.

Didzis Aleksāns četrkārtējs čempions: vingri-
nājumos ar mazkalibra šauteni 3x20, pneimatisko
šauteni PŠ-40, mazkalibra šauteni MŠ-30 un MIXS
(jauktā komanda) kopā ar Diānu Dupuži.

Arvis Pužulis – pneimatiskā šautene PŠ-40 –
2.vieta, mazkalibra šautene MŠ-3X20 – 3.vieta.

Diāna Dupuže –  MIXS (jauktā komanda) kopā
ar Didzi Aleksānu – 1. vieta, mazkalibra šautene
MŠ-30 – 2. vieta, pneimatiskā šautene PŠ-40 – 
3. vieta un izpildīta 1. sporta klase.

samanta jugane – mazkalibra šautene MŠ-30
– 3. vieta.

Personīgos rekordus sasniedza Romualds Rēvalds
un Gunita Šakina.

Paldies izglītojamajiem, viņu vecākiem un, pro -
tams, trenerim Ēvaldam Vancānam. 

Mēs ar Jums lepojamies!
Informāciju sagatavoja: Inese Petrova, 

direktora vietniece izglītības jomā

sporta šaušanas tradīcijām
Viļakā ir vairāk kā pusgadsimtu
sena vēsture, jau kopš skolotāja
broņislava bondara laikiem no
50 – gadu beigām līdz pat 80-to
gadu sākumam, kad sava skolo -
tāja un trenera stafeti 1983.gadā
pārņēma un ar dažu gadu izņē-
mumiem jau gandrīz 30 gadus
turpina sporta skolotājs ēvalds
Vancāns, pa šiem gadiem ir ie-
gādāts sporta inventārs, ieroči,
uzkrāta milzu pieredze un pro-
tams arī izcīnītas neskaitāmas go-
dalgas un apbalvojumi gan valsts,
gan starptautiskajā mērogā.

Lai uzlabotu šaušanas treniņu
un apmācību kvalitāti 2017. gadā
tika veikts šautuves telpu remonts
un paplašināšana un pagājušā ga -
da rudenī labākie šāvēji tika aici -
nāti uz kārtējo sk. B. Bondara pie -
mi ņas balvas izcīņu, jau gaišās,
atremontētās un paplašinātās tel -
pās. Minētā šautuve ir vienīgā tu-
vākajā apkārtnē esošā sertificētā
šautuve, kas atbilst visām likumā
noteiktajām drošības prasībām, tas
arī bija par pamatu tam ka Lat -
viešu strēlnieku apvienība izvēlējās
Viļaku, par Jaunsardzes un infor-
mācijas centra 2. novada jaunsargu
vienību sacensību sporta šaušanā ar
pneimatisko šauteni, norises vietu.

7.aprīlī uz sacensībām pulcējās
48 cīņas spara un apņēmības pil -
ni jaunsargi no Ludzas, Kārsavas,
Balvu, Baltinavas un Viļakas no-
vadiem, sacensību gaitā jaunsargi
izmēģināja roku šaujot ar sporta
ieročiem, kuru vērtība rakstāma
ar 4 cipariem.

Saskaņā ar nolikumu jaunieši
vecumā no 14 – 18 gadiem, šāva no
10 m distances, sēdus, no balsta,
lai arī sporta ieroči lielākajai cen -
soņu daļai bija pasveši, jaunsargi
uzrādīja ļoti labus rezultātus –
starpība starp labāko un vājāko
rezultātu bija tikai 11 punkti.

Sniegums tika vērtēts, gan ko -
mandas kopsummā, gan individuā -
li, un kā jau sacensībās notiek, arī
šoreiz neiztika bez sīvas cīņas un
negaidītiem pārsteigumiem: pir -
mo vietu komandu vērtējumā ar
viena punkta pārsvaru ieguva Lu -
dzas komanda, bet otrajā un tre -
šajā vietā ierindojās divas Viļakas
komandas, kuras decembrī cīnīsies
ar citu Jaunsardzes novadu ko-
mandām par Latviešu strēlnieku
apvienības galveno balvu.

Individuālajā vērtējumā pirmo

vietu izcīnīja Viļakas komandas
pārstāvis Arvis Bičkovskis, otrajā
vietā Baltinavas komandas dalīb-
nieks Raivis Logins un trešajā
vietā ierindojās Ludzas pārstāvis
Justs Batņa.

Latviešu strēlnieku apvienība
bija parūpējusies gan par godalgām,
medaļām, un piemiņas balvām,
kā arī par tēju un garšīgiem pīrā-
giem sacensību dalībniekiem.

Sacensību noslēgumā galvenais
tiesnesis Ē.Vancāns atzīmēja, ka
viņu patīkami pārsteidza jaunsargu
disciplinētība un šaušanas prasmju
līmenis, ko sevišķi patīkami bija
dzirdēt vienību instruktoriem.

Uz tikšanos decembrī, veik-
smīgus startus!

Valentīns Keišs, 
2.Novada nodaļas jaunsargu

instruktors

jaunsargi sacenšas Viļakā

Ložu šāvēji pārved desmit medaļas no Latvijas
2018. gada jaunatnes čempionāta vidējā grupā
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INteRVIjA

– Kā tu aizbrauci eiropas brīvprātī -
gajā darbā?

– Vairākus gadus biju domājusi, ka gri -
bētu doties brīvprātīgajā darbā. Ļoti uz -
runāja Viļakā notikušais seminārs – nefor -
mālā izglītības konference 2011.gadā, kur
redzēju vairākas prezentācijas par Eiropas
brīvprātīgo darbu. 2013.gadā bija ļoti liela
vēlme doties, bet tomēr neaizbraucu brīv-
prātīgajā darbā, jo bija nepieciešms pabeigt
augstskolu. Informāciju meklēju internetā,
sociālajā tīklā Facebook. Vairākus gadus bi -
 ja doma doties Eiropas brīvprātīgajā darbā,
aizbraucu 3 nedēļās. Atradu projektu, kurā
gribētu iesaistīties, pieteicos, notika Skype
intervija. Viss notika ļoti ātri, līdz ko mani
izvēlējās, rakstīju atlūgumu darbā, kārtoju
somas un ierados Bulgārijā. Bieži jaunietis
aizbraukt brīvprātīgajā darbā pārdomā pē -
dējā brīdī, jo nobīstas, bet es psiholoģiski
bi ju gatava doties. Biju uz viena gada pro -
jektu no 2015. gada oktobra līdz 2016.gada
oktobrim.

– Ko teica ģimene, ka izvēlējies do -
ties brīvprātīgajā darbā?

– Es jau biju pieradinājusi ģimeni pie šīs
domas. Augstskolas laikā par to ļoti daudz
runāju. Mamma tikai teica, lai pabeidzu
augstskolu. To pabeidzu pavasarī, rudenī de -
vos brīvprātīgajā darbā, neviens no ģimenes
neiebilda. Manuprāt, šis mans lēmums bija
arī neliels piedzīvojums visai ģimenei.

– Kāpēc izvēlējies projektu tieši bulgā -
rijā un kādi bija tavi darba pienākumi?

– Es domāju, ka tā ir klasika, ka zie-
meļniekiem gribas uz dienvidiem. Man
priekšstats par Bulgāriju bija no Viļakas
konferences, kur jauniete Liene Segliņa
stāstīja par savu brīvprātīgo darbu. Viņas
pieredze likās interesanta. Daudz neko par
Bulgāriju nezināju, kad mani izvēlējās, tad
centos iegūt vairāk informācijas par šo
valsti. Man gribējās nokļūt citā kultūrā un
es tur arī nokļuvu. Kā arī projekts bija par
manu tēmu, jo man ir bakalaura grāds pe-
dagoģijā – sākumskolas skolotāja, ar tie sī -
bām strādāt pamatskolā – mājturībā un teh -
noloģijā. Mans brīvprātīgā darba projekts
atradās mazā pilsētiņā Tervel netālu no Mel -
nās jūras, 100 km attālumā atrodas tu vākā
lielāka pilsēta – Varna. Organizācija bija
pie saistīta profesionālajai vidusskolai, mēs
strādājām ar bulgāriem un minoritātēm –

romiem un turkiem. Mūsu uzdevumi bija mo -
tivēt jauniešus un bērnus mācīties va lodas
un iepriekšminēto grupu saliedēšana caur
dažādām aktivitātēm, jo vēsturiski ir izvei -
dojies savstarpējs naids vienam pret otru.

Pamatā darbojāmies skolā, bet reizi
ne dēļā gājām uz bērnudārziem mācīt ang -
ļu valodu. Daudz bija dota iespēja pašiem
īstenot savas idejas.

– Cik brīvprātīgie bija šajā projektā?
– Šajā projektā mēs bijām 3 brīvprātīgie.

Es biju no Latvijas, meitene no Spānijas,
Madrides, un puisis no Gruzijas. Mēs bi -
jām viena vecuma, bet mēs bijām ļoti dažā -
di un atzīšos, ka kopējo valodu atrast ne
vienmēr bija viegli. Mēs dzīvojām vienā
mājā. Bija labās nedēļas, kad ļoti labi sa -
tikām, bet bija arī nedēļas, kad vairāk pa-
ķīvējāmies, jo ikdienā saskārās ļoti dažādas
kultūras. Tāpēc bija svarīgas personīgās ini -
ciatīvas, ko izvēlējās un darīja katrs pats.
Gruzīnu puisis organizēja dažādas sporta
aktivitātes jauniešiem. Man ļoti patīk fol -
klo ra, iesaistījos kultūras nama folkloras
grupā. Savukārt spāņu jauniete organizēja
spāņu valodas nodarbības, tā bija pieprasīta,
jo ļoti daudzi bulgāri dodas uz Spāniju
strādāt.

– Kā iejuties savā dzīvesvietā bulgā-
rijā?

– Pilsētiņa ir kā Viļaka, tikai iedzīvotāju
ir daudz vairāk. Grūtāk bija iejusties spā -
nietei, jo viņai likās, ka tur nekā nav, jo
viņa nāk no Madrides, kas ir nesalīdzināmi
lielāka. Gruzīnu puisis visu uztvēra viegli,
ar visiem komunicēja. Nāku no maza cie -
ma Šķilbēnu pagastā, bet man bija jau pie-
redze dzīvot arī Rīgā, abas šīs pieredzes man
palīdzēja. Par maniem lielākajiem drau -
giem kļuva tieši cilvēki no kultūras nama
un kopā ar viņiem devos arī uz koncertiem,
festivāliem. Bulgāri ļoti, ļoti lepojas ar
savu folkloru – tā ir nacionālā bagātība.
Lat vijā es darbojos Upītes folkloras kopā,
vēlāk Rīgā folkloras kopā «Dandari», tad
arī Bulgārijā atradu to, kas mani visvairāk
interesē. Viņi ļoti lepojās, ka kāda ārzem -
niece arī interesējās par bulgāru folkloru.
Tomēr daudzi atraisījās tikai pēdējos divos
mēnešos. Tas bija tik patīkami, ka cilvēki
atvērās un komunicēja, bet tas noteikt bija
saistīts arī ar to ka es kļuvu atvērtāka un
komunikablāka.

– bulgāru valoda ir līdzīga krievu va -
lodai?

– Jā, ļoti līdzīgas valodas. Ja zini krie -
vu valodu, tad vieglāk saprast bulgāru va -
lodu. Bet jābūt uzmanīgai, jo ja vārdam
krievu valodā ir viena nozīme, tad bulgāru
valodā var būt pavisam cita nozīme. Vecā -
kā paaudze zina krievu valodu, bet jaunieši
it kā skolā mācās, bet nesaprot. Bulgāriski
mani sapratīs, ja gribēs saprast. Saprotu
80 %, bet runāšana jūk ar krievu valodu,
nepareizi pasaku darbības vārdu laikus un
vārdu galotnes. 

– Vai tavi klasesbiedri un draugi ir
bijuši brīvprātīgajā darbā?

– Es ļoti daudz viņiem stāstīju par sa -
vu pieredzi. Visi noklausījās, bet neviens
neizmantoja šo iespēju. Katram jaunietim
dzīvē ir brīdis, kad īsti nezina, ko darīt,
tad brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja,
kurā iesaistīties. Domāju, ka pie šīs domas
katram ir jānonāk pašam, tad tas ir vispro-
duktīvāk. Ja kāds pierunā doties, tad var
būt grūti projektā.

– Kāds tavuprāt būtu optimālais brīv-
prātīgā darba projekta ilgums?

– ja brauc uzreiz pēc vidusskolas,
var pamēģināt īso termiņu līdz 2 mēnešiem,
bet, ja jaunietim jau ir iegūta pieredze, stu -
dijas, darbs, pieradis dzīvot projām no mā -
jām, tad var doties arī uz garāko, iespējamo
termiņu – 1 gadu. Jauniešiem, kuri ir aiz-
braukuši tikko pēc vidusskolas, attāluma
ietekmē, ļoti trūkst ģimenes, ja visu dienu
pavadi Skype runājot ar ģimeni, tad jājautā,
vai ir jēga projektam, jo viens no projekta
uzdevumiem ir doties vietējā sabiedrībā
un komunicēt ar vietējiem iedzīvotājiem.
Interesanta man bija pieredze, kad mums
bija jāiesaistās nākamo brīvprātīgo meklē-
šanā. Es projektā paliku visilgāk un sagai -
dī ju jaunos brīvprātīgos, kā mamma visu
parādīju. Nākamie brīvprātīgie šajā projektā
bija puisis no Latvijas, kurš bija bijis īsajā
projektā, tāpēc zināja, ko nozīmē brīvprātī -
gais darbs. Bija divas jaunas meitenes no
Armē nijas un Gruzijas, kurām viss patika.
Cetur tais brīvprātīgais bija 30 gadus vecs pui -
sis no Spānijas, viņam bija grūti iejusties un
viņš pēc viena mēneša atgriezās Spānijā. 

– Kas tev bulgārijā radīja vislielāko
stresu?

– Latvijā man bija ļoti liela slodze,
darbs, folkloras pulciņš, ierodoties Bulgārijā
sākumā mums nebija darba, deva laiku ie-
pazīties. Man bija stress kā var nebūt dar -
ba, jo devos ar lielu motivāciju darboties.
Grūti bija to pieņemt, tikai vēlāk nostabi-
lizējās darbs un atpūta, atradu arī savas
nodarbošanās Bulgārijā. Spāņu meitenei
atkal patika, ka bija tāda mierīgāka ieju -
šanās un tad ievirzīja darbā. Spāņu meitenei
bija grūtāk iejusties, jo bija grupas, kuras
runāja vairāk krieviski nekā angliski, līdz
ar to viņa nejutās tur komfortabli, tad
vēlāk viņa šajās nodarbībās neiesaistījās,
atrada citas nodarbošanās.

– Ko tu iemācījies projekta laikā?
– Es iemācījos ceļot, jo līdz Bulgārijai

bi ju braukusi tikai organizētos braucienos
ar savām folkloras kopām. Man nekad ne -
bija nācies pašai meklēt, kur braukt, ar ko
braukt, kur nakšņot. To visu iemācījos, jo
uz Bulgāriju lidoju viena pati. Esot Bul -

gārijā, pati brīvajā laikā domāju, kur do -
ties, meklēju lētākās biļetes. Tagad bez bai -
lēm ceļoju, braucu, visu varu atrast un no-
organizēt. Iemācījos lietot arī Skype, jo
līdz tam pēc tā īsti nebija vajadzības. Pēc
dabas esmu intraverta, projekta laikā ie-
mācījos komunicēt ar dažādiem cilvēkiem
no dažādām kultūrām. Pabiju čigānu un
turku kāzās, tas ir pilnīgs kosmoss latvie -
šiem, iepazinu bulgāru tradīcijas. Iemācījos
orientēties jaunā vidē. Ieguvu plašāku re-
dzējumu uz pasauli.

– Ko tu darīji, kad atgriezies Latvijā?
– Pēc Bulgārijas atgriezos tajā pašā

darba vietā, kur strādāju pirms Bulgārijas.
Strādāju Pierīgā pirmsskolā un skolā. Ma -
na darba vieta par mani interesējās, regu -
lāri saņēmu vēstuli, regulāri atgādināja, ka
mani gaida darba vietā.

– Kā tavuprāt brīvprātīgo darbu va -
rētu popularizēt jauniešiem Latvijas
skolā?

– Ir jābūt vienam spēcīgam, harizmā-
tiskam līderim. Vienalga, vai tas ir jaunietis
vai pieaugušais. Bet viņam ir jārāda pie -
mērs, ir jābūt, piemēram, kuram, jaunietis
gribētu līdzināties. Ļoti labi, ka uz Viļakas
novadu brauc brīvprātīgie jaunieši, kuri
rāda piemēru vietējiem Viļakas jauniešiem,
motivē mācīties angļu valodu. 

– Ko ieteiktu darīt Viļakas novada va -
dībai, lai atgrieztu jauniešus Viļakas
novadā?

– Svarīgi būtu pēdējo gadu studentus
uzrunāt personīgi, bet jāpiedāvā ir gan
darbs, gan arī pašvaldības dzīvoklis. Jo pē -
dējo gadu studenti jau meklē darbu, ja to
atradīs Rīgā, tad jau Viļakas novada paš-
valdība būs nokavējusi. Svarīgi, lai cilvēks
justos novērtēts, gaidīts, uzrunāts un iein-
teresēts. Jādomā ilgtermiņā, būs jauni cil -
vēki, būs jaunas ģimenes, būs bērni, sko -
las un darbs. Cilvēkam ir nepieciešama dro -
šī ba – darbs un dzīvesvieta. Tagad bieži
runā, ka jauniešiem ir jāattīsta sava dzimtā
puse, jāatgriežas. Es uzskatu, ka jaunietis
var atgriezties tad, kad pasaulē ir ieguvis
pieredzi, kad ir ko dod dzimtajai vietai.

– Kas tev palīdz pārvarēt grūtības?
– Neviens neizdarīs tavā vietā, tev ir

jā iet pašam un jādara. Varbūt ir bail, ne-
drošība, bet ja tu nedarīsi, tad arī neie -
mācīsies. Man arī angļu valoda nebija tik
stipra, bet, dzīvojot Bulgārijā, vide piespieda
runāt, piespieda komunicēt un tā uzlaboju
angļu valodu, iemācījos nebaidīties ko-
municēt svešvalodā. Atrodoties citā vidē
saproti, cik daudz tu vari piedāvāt no sevis
un cik daudz tu vari paņemt sev no šīs
jaunās vides. Es ieteiktu katram jaunietim
izmantot šo iespēju, kamēr nav apprecēju -
šies, nodibinājuši savu ģimeni, nav vēl
bērnu. Tas ir vērtīgi. Projektā es sevi no-
stādīju, ka gribu būt tāda un tāda, viens no
uzdevumiem, bija atvērties un komunicēt.
Iesaku jauniešiem skolas laikā iegūt visus
iespējamos sertifikātus, piemēram, auto-
vadītāja apliecību. Es noteikti gribētu vēl
doties kādā brīvprātīgo darba projektā.
Mūsdienās iespēju ir ļoti daudz, tikai jā-
meklē.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Linda Circene ir mērķtie -
cīga jauniete. Atceros, ka Linda
2013. gadā interesējās, kā jaunie -
tis var aizbraukt eiropas brīv-
prātīgajā darbā. tajā gadā Viļa -
kas novadā nebija akreditēta
neviena organizācija, kas varētu
jaunieti nosūtīt brīvprātīgajā
darbā. Pēc dažiem gadiem uzzi-
nāju, ka Linda atgriežas no brīv -
prātīgā darba bulgārijā. Ieinte-
resēja jaunietes mērķtiecība, ie-
gūtā pieredze un dzīve Latvijā
pēc eiropas brīvprātīgā darba. 

Uzrunā personīgi!

Linda kopā ar «Baba Marta»Kopā ar brīvprātīgajiem no Gruzijas un Spānijas Svinot Eiropas brīvprātīgā darba 20. gadadienu
Saņemot apliecinājumu par
bulgāru valodas kursu
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MOBILĀ DIAGNOSTIKA
9. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 VIļAKā, balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas).

* mAmOgRāfIjA:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
* ReNtgeNs (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija – 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
* KARDIOgRAmmA 5,00 euR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D VItAmīNA NOteIKŠANA 4,50 euR

Pacientiem  lūdzu  veikt  pierakstu «Latvijas  aptiekā»  balvu  ielā 5: vai pa tālr. 27088322. 
Pakalpojumu nodrošina: mfD Ve selības grupa, ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.
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Projekta mērķis: Projekta «PROtI un DARI!»,
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā,
tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglī tī -
bas attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu
garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātī -
bas vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pa-
sākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jau -
nie šu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa: Projekta «PROTI un
DARI!» mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts
1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša

prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosa -
ot attīstības virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā
profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā
pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligā -
tajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās
pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā,
«darba tikums», mūžizglītības kompetences;

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti
par dalību individuālās pasākumu programmas īs-
tenošanā projekta ietvaros;

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu pro-
gramma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodro -

 šinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert
šādas aktivitātes:

3 regulārs individuāls mentora atbalsts (ne ma -
zāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz
atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pa-
sākumu programmas īstenošanā;

3 neformālās un ikdienas mācīšanās,
3 speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras

konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
3 dalība pasākumos (nometnes, semināri,

sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
3 brīvprātīgā darba aktivitātes,
3 iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
3 profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā

vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;

3 iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
3 specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem

ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību,
specializēto transportu).

Informācija no www.jaunatne.gov.lv
Viļakas novadā interesējies par iespēju iesaistīties

projektā pie jaunatnes lietu speciālistiem Madaras
Jeromānes, Antras Prancānes, Viļa Cibuļa un
Izglī tī bas, kultūras un sporta pārvaldes izglītības
metodi ķes Gintas Locānes.

Aprīļa sākumā Latvijas sOs bērnu ciemata
asociācijas pār stāv ji aicināja balvu, gulbenes, Vi -
ļakas, baltinavas, Rugāju un Kār savas pašvaldību
pārstāvjus uz tikšanos balvu novada muzeja kon -
ferenču zālē. Viļakas novadu pārstāvēja Vi ļa kas
novada do mes izpilddirektore zigrīda Van cāne,
sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne, bāriņ tiesas
priekšsēdētāja Anita upīte, sociālā die nesta darbi -
niece darbam ar ģimenēm un bērniem Vita Pran-
cāne.

tikšanās laikā speciālisti pārrunāja ieceres valstī,
novados ārpusģimenes jomā, lai kopīgi rastu idejas
un risinājumus piemērotākajam atbalsta sistēmas
modelim (Ģimenes atbalsta centrs) potenciālajām
un esošajām audžuģimenē, aizbildņiem un adoptē-
tājiem.

Drīz stāsies spēkā grozījumi vairākos normatī-
va jos aktos (gro zī ju mi Bāriņtiesu likumā, Bērnu
tie sību aizsardzības likumā, Audžuģi meņu noteiku-
mos, Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
u.c.), kas nesīs būtiskas izmaiņas ārpusģimenes
aprūpē. Šajā atbalsta sis tēmas veidošanā būs nepie-

ciešama cieša starpnovadu sadarbība.
Asociācija aicināja uz kopīgiem pasākumiem tās

novadu pašvaldī bas, kuras, iespējams, varētu attīstīt
sadarbību audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju
atbalsta sistēmas izveidošanā un attīstībā savā re-
ģionā.

SOS Bērnu ciemata asociācija aicināja pašvaldī -
bas efektīvāk plā not savus resursus un lemt par sa -
dar bības iespējām iecerēto Ģimenes atbalsta centru
izveidē, pārdomāti izvēlēties piemērotākos sadarbības
partnerus un izdevīgāko sadarbības mo deli, tajā
skaitā, izvērtējot Asociācijas sadarbības piedāvāju-
mu, kas pielāgots konkrēto pašvaldību vaja dzībām.

Tikšanās laikā savu redzējumu sniedza kustības
«Plecs» vadītājs, kurš organizēja «Dod pieci» 2017.
gada kampaņu.

Asociācija paredzējusi trīs tikšanās, kuru laikā
tiks apzinātas situā cijas novados, lai kopīgi vienotos
par piemērotāko audžuģimeņu, aiz bildņu un adop -
tētāju atbalsta sistēmas modeli.

Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece ar ģimenēm un bērniem V. Prancāne

Iespēja pieteikties atbalstam
mežsaimniecībā

No 2018. gada 19. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam varēs
pie teikties atbalsta saņemšanai pasākuma «Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» apakš-
pasākumā «meža ieaudzēšana». Kopējais publiskais finansējums
ir 2 miljoni eiro. Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas –
zemes īpašnieki, juridiskas personas – zemes īpašnieki, kuru pa-
matkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.

Pasākumā var veikt šādas aktivitātes:
• meža ieaudzēšana un kopšanu;
• ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosa-

cījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt
dienesta mājaslapā sadaļā «Atbalsta pasākumi». http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-
ieaudzesana-230

• viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu
ne vairāk kā 20 hektāru platībā (iepriekš 10 hektāri);

• aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur
auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes
auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus
(iepriekš divus hektārus).

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikša -
nās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks
saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvot -
spējas uzlabošanā» ietvaros.

18. aprīlī VKKf atbalstītā projekta ietvaros Viduču pamat -
skolā ciemojās fantāzijas žanra rakstniece Linda Nemiera. Pasā -
kumu apmeklēja Viduču pamatskolas 7.–9. klases skolēni, kā arī
skolēni un skolotājas no Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas
vidusskolas.

Lai arī  rakstnieces izglītība nav saistīta ar rakstniecību, stāstu
sacerēšana ir  viņas sirdslieta kopš bērnības. «Es rakstu, bet nesaku,
ka esmu rakstniece». L. Nemiera ir uzrakstījusi 8 grāmatas, no ku -
rām 7 ir fantāzijas žanrā, bet astotā «Pūča un Pinčijas gaisa pilis»
ma zajiem lasītājiem. Rakstot grāmatas jauniešiem, nekad nav domā -
jusi, ka uzrakstīs grāmatu arī bērniem, bet nekad nesaki nekad. Fan -
tāzija norisinās izdomātā pasaulē. Viņa raksta par raganām un vilka -
čiem. Skatās televīzijās pārraides «Ekstrasensu cīņas» un «Degpunktā»,
bet vislabāk idejas grāmatām atrod ziņu portālos. Piemēram: «Sar-
kandaugavā sieviete sētniekam uzlej svēto ūdeni», Pie Tukuma
ezera atrasta 'citplanētieša seja' un sadedzis spinings», «Noslēpumainais
zudušais Siguldas disks». Interesantas šķiet arī noklausītas sarunas
sabiedriskajā transportā, kafejnīcā.

Linda Nemiera rakstot grāmatu no sākuma izstrādā plānu, tad to
apaudzē ar notikumiem. Viņai nav pierakstu klades, jo esot slikts rok -
raksts, tāpēc raksta uz datora. Citreiz kādu ideju pieraksta telefonā,
bet ja sapnī atnāk kāds risinājums, tad tas netiek pierakstīts, tā arī
paliek.  No idejas līdz grāmatu plauktam paiet divi gadi. Visgrūtāk
esot izdomāt grāmatai virsrakstu. Ir uzsākts darbs pie jaunas grāma -
tas rakstīšanas, kas būs turpinājums  «Kaķa koncertam».

Par savu pirmo darbu «Vilcenes stāsts» 2011. gadā autore saņē -
ma «Lielo lasītāju balvu». Ar grāmatu «Sofijas noslēpums» L. Ne -
mie ra  sevi pieteica jaunā – kriptoromāna – žanrā. Šīs grāmatas ideja
radusies Bulgārijā, un tā ir apgāda Zvaigzne ABC romānu konkursa
«Nacionālais bestsellers» laureāts.

Paldies rakstniecei Lindai Nemierai
par radošu tikšanos. Paldies Valsts Kultūr -
kapitāla fondam, Viļakas novada domei,
kas atbalstīja projektu «Mazā lasītāja tik-
šanās ar rakstnieku». Paldies visiem pa -
sākuma apmeklētājiem.

Teksts un foto: Medņevas bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova

es rakstu, bet nesaku, 
ka esmu rakstniece

Latvijas sOs bērnu ciemata asociāciju
tikšanās balvu novada muzejā

Šī gada 18. aprīlī, tika saņemts apstiprinājums
no jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
par brīvprātīgā darba projekta Nr. 2018-1-
LV02-KA125-002091 «share the opportunities!»
apstiprināšanu.

Laika posmā no 05.08.2018. līdz 05.07.2019.
jauniete no Vācijas un jaunietis no Gruzijas veiks
brīvprātīgo darbu Viļakas jauniešu iniciatīvu centā

un Balvu bērnu un jauniešu centrā. Viļakas novadā
jaunieši veiks brīvprātīgo darbu ceturtdienās.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane

Apstiprināts Erasmus+ brīvprātīgā darba projekts

jaunieti nāc un iesaisties!
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Viļakas no vadā2018. gada aprīlis
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2017. gada nogalē projekta «mūsu dižkoki»
ietvaros tika izsludināts literāro darbu konkurss
«Dižkoka stāsts». 

Viļakas novada iedzīvotāji, īpaši skolēni, tika
aicināti apzināt novada, pagasta teritorijā augošos
dižkokus. Katrā pagastā ir dižkoki, kuri noteikti
visiem zināmi. Piemēram, Žīguros tā ir Stārķu prie -
de, kas aug netālu no estrādes; Viļakā – skolas pa -
galmā augošais Marienhauzenas ozols; Semenovā –
skolas liepa un dižozols turpat ciema centrā, Šķil -
bēnu pagastā – Mukauševas ozols, kurš gan jau ir
nolūzis, bet viņam apkārt aug ražena jaunā paaudze;
Vecumu pagasts kļuvis bagāts ar dižpriežu audzi
Jaškovas kapu tuvumā; Susāju pagasts var padižoties
ar Mitrakalna ozolu. Un vēl daudzi citi dižkoki! Un
katram no tiem ir savs stāsts: viņus kāds ir iestā -
dījis, varbūt kādu koku apvij noslēpums, pie kāda ir
norisinājušies nozīmīgi notikum. Katrs koks var
kaut ko pastāstīt, mēs varam kaut ko pastāstīt par
koku. Jāprot saskatīt skaisto, nozīmīgo tepat – savā
dzimtajā pusē.

Martā tika vērtēti iesniegtie darbi, apkopoti kon -
kursa rezultāti. Dzeja, pašu izdomāti nostāsti, dzī-
vesstāsti, stāsti par kokiem, koku redzēto un pie-
dzīvoto… Kopumā konkursā piedalījās 54 dalībnieki,
pārstāvot dažādas vecumu grupas. Konkursa no -
slēguma pasākums Viļakas pamatskolā norisinājās
nepiespiestā, brīvā gaisotnē – ar stāstījumu par diž -
koku meklēšanas ekspedīcijām, darbu fragmentu
nolasīšanu, fotoizstādes aplūkošanu un, protams,
apbalvošanu! Īpašs paldies 1.vietu ieguvējiem: Rut -
tai Jeromānei, Rūtai Cibulei, Evitai Zarembai –
Krīgerei, Paulai Ločmelei, Jeļizavetai Sovetovai,
Žaklīnai Orlovskai, Mārītei Kolomejevai, Diānai
Dupužei, Linnai Šakinai , Ērikai Kalackai, Viktorijai
Supei, Aleksandram Krilovam, Loretai Paršenkovai,
Alīnai Šaicānei, Agnim Cercinam, Madarai Kļaviņai.
Paldies skolotājiem – konsultantiem, skolēnu vecā -
kiem, visiem, kas atbalstīja un palīdzēja, dalījās in-
formācijā.

Rutta Jeromāne
Ozola stāsts

(Dižozols Viļakas Valsts ģimnāzijas pagalmā)

Es, ozols, ar gadsimtu smagumu plecos,
pie skolas stāvu un vēroju jūs,
kuri dzimuši salīdzinoši nesen,
jums  nezināms ir mans garais mūžs.
Līdzās man ezers, tam vidū sala,
kur Marienhauzenai stūrakmens likts,
………………………………………….
Aizrit gadi un mainās valsts iekārtas,
jaunas lapas šķir  ozola mūžs,
kurās paši jūs tagad ierakstāt
jaunā gadsimta norises straujās.
Es, ozols, par dižkoku nodēvēts,
savos zaros vēl auklēju zīles,
lai nepārtrūkst vēstures pavediens
septiņus gadsimtus ritināts.

8. martā novada skolu komandas pulcējās uz
Viļakas novada 5.-9. klašu skolēnu mājturības
konkursu «Prasmīgie praktiķi», kura tēma bija
«Putnu būrīšu izgatavošana un uzstādīšana».   

Pareizi izgatavots un novietots putnu būrītis kal -
pos daudz gadu un būs vērtīgs devums dabas daudz -
veidībai mums visapkārt! Pēc komandu prezentāci -
jām, testa par putnu būrīšiem, putniem, dižkokiem,
komandas ķērās pie praktiskā darba – 2 putnu bū -
rīšu izgatavošanas (atbilstoši prasībām pareiza būrī -
ša izgatavošanai). Pēc tam sekoja putnu būrīšu rado -
ša dekorēšana, padarot tos par interesantiem vides
objektiem un stāstījums par saviem izgatavotajiem
būrīšiem, kādiem putniem tie domāti, kā pareizi tos
novietot dabā. 

Visi konkursa dalībnieki strādāja ļoti atbildīgi,
izvērtējot visas aktivitātes, tika iegūtas nominācijas
un balvas. Būrīši pēc konkursa tika izvietoti diž ko -
ku tuvumā pie Viduču, Upītes, pamatskolām, VVģ,
SIA Kira dārzā, Dižpriežu audzē pie Jaškovas
kapsētas. Dižkoki ir ne tikai īpaši sargājami dabas
objekti, bet arī daudzveidīgas dzīvotnes, kurām bū -
tu jāpiesaista putni.

Esam kļuvuši par vienu nozīmīgu dabas objektu
bagātāki! Viļakas novada Vecumu pagasta zemes
īpašumā «Jaškovas kapsēta» atrodas luterāņu kapi,
piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo ka -
ra vīru piemiņai Jaškovā, dižkoku audze, kā arī Jāņu
kapi. Kopējā zemes vienības platība ir 10,5 ha,
dižkoku audze atrodas apmēram 3 ha platībā. 

2017. gada janvārī Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālisti, balstoties uz Viļakas novada domes ie-
sniegumu un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pē-
tījumiem, apsekoja šo teritoriju un konstatēja 11 aiz -
sargājamos kokus – dabas pieminekļus un 10 po-
tenciālos dižkokus. Visi reģistrētie koki ir parastās
priedes (Pinus sylvestris), apkārtmērs 1,3 m augs -
tumā ir lielāks par 2,5 m, potenciālajiem dižkokiem –
2,25 m.

Lai nodrošinātu dižkokiem atbilstošus augšanas
apstākļus, 2017./ 2018. gadā veikti Dižpriežu audzes
apsaimniekošanas, sakopšanas darbi atbilstoši DAP
ieteikumiem.

Projekta «Mūsu dižkoki» ietvaros izveidota arī
atpūtas vieta, informatīvais stends, norādes, notikušas
talkas teritorijas sakārtošanai.

Projektu 1-08/254/2017 «Mūsu dižkoki» realizē
biedrība «Virica», finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds, līdzfinansē un atbalsta Viļakas novada do -
me, atbalsta Žīguru pagasta pārvalde, Vecumu
pagasta pārvalde.

Informāciju sagatavoja Valentīna Beča
Foto Jānis Laicāns, Valentīna Beča

Kultūras pasākumi novadā maijā
v 7. – 11. maijs no plkst. 10.00 līdz 16.00 Viļakas kultūras

namā atvērta apskatei Evitas Zarembas – Krīgeres un Anitas
Zarembas darinājumu izstāde «Laika mērīšana».

v 11. maijā plkst. 8.00 stāvlaukumā pie kultūras centra
«Rekova» Pavasara gadatirgus.

v 17. maijā plkst. 17.00 Žīguru kultūras namā Viļakas
novada «Laureāts – 2018».

v 19. maijā laukumā pie Žīguru kultūras nama vasaras
svētku gadatirgus un pašdarbnieku koncerts.

v 26. maijā Viļakas kultūras namā jauno ģitāristu sezonas
noslēguma koncerts.

maija dziedājumi pie Viļakas novada 
pagasta ciemu krustiem:

• 6. maijā plkst. 16.00 Lāšķu krusts; plkst. 17.00 Ro -
govskūs krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

• 13. maijā plkst.16.00 Aizgalīnes krusts; plkst. 17.00 Slo-
tukalna krusts; plkst.19.00 Lodumas krusts.

• 20. maijā plkst.16.00 Kangaru krusts; plkst. 17.00
Viduču krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

• 27. maijā plkst. 16.00 Skandīnes krusts; plkst. 17.00
Aizpurves krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

• Dziedājumi pie krusta Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā
maija mēnesī katru  trešdienu un piektdienu plkst. 17.00,
organizē Viļakas folkloras kopa «Atzele».

ES pārtikas un materiālās palīdzības
atbalstu saņems vairāk ģimeņu

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģi -
menēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz
EUR 188,00 būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas,
higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas
ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta
izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas
personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz
euR 188,00 turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst
fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta

izdotu izziņu:
– par atbilstību trūcīgas personas statusam,
– kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu

(tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188) – no 01.04.2018.
sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda sa ņem šanas nosa-
cījumiem.

Ja iepriekš minētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespēja saņemt
arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces
(katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)) un individuālos
mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem
(ieskaitot)). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēne -
šiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem
komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem,
ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem kom-
plektus.

AR Šī gADA APRīLI IR mAINījusIes KOmPLeKtu
IzDALes ADRese VIļAKā!

Komplektus, sākot ar 18. aprīli, varēs saņemt susāju pagasta
pārvaldē –  tautas ielā 6, Viļakā (Poliklīnikas ēka)

Lūgums, pirms doties pēc pakām, uzzvanīt Susāju pagasta
pārvaldes sekretārei – tālr. 64507184  vai Līnai Barovskai – tālr.
26345617, lai pārliecinātos, ka pakas ir pieejamas.

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

LIELĀ TALKA 2018 – 28. APRĪLĪ!
VISĀ LATVIJĀ! 

PIEDALIES TALKĀ!
sīkāku informāciju par talkas norises

vietām skatīt www.talkas.lv. 
Aicinām katram talkotājam atrast un pieda-

līties sev piemērotākajā talkas vietā un laikā!

Darbu uzsākusi «Stubailova Aļinas – ģimenes ārsta prakse»
Nacionālās veselības dienesta Vidzemes nodaļa informē, ka ar 2018. gada 16. aprīli uzsākusi

darbu «stubailova Aļina – ģimenes ārsta prakse» – tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novada, LV-
4583, tālr. 64507114.

Purviņas Laumas – ģimenes ārsta prakses pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārsta darbības pa-
matteritorijā: Viļaka, Susāju, Medņevas, Vecumu un Žīguru pagasti, tiks pārreģistrēti pie «Stubailova
Aļina – ģimenes ārsta prakse», ģimenes ārstes Aļinas Stubailovas, kas ir prakses darbības
pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar
valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. 

Projekta «mūsu dižkoki» aktivitātes turpinās
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Viļakas no vadā 2018. gada aprīlis
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No 2018. gada 23. februāra līdz 30. aprīlim, gata-
vojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
deju svētku lieluzvedumam māras zeme un koncertam
Vēl simts gadu dejai, 30 vietās Latvijā notiek deju ko-
lektīvu repertuāra apguves un svētku dalībnieku at -
lases skates. tajās piedalās 18 800 potenciālie Dziesmu
un deju svētku dalībnieki, kas dejo 760 kolektīvos.

Šī gada 7. aprīlī Balvu apriņķa 16 kolektīvi tikās Ku -
bulu kultūras namā, lai žūrijai atskaitītos par paveikto un
izcīnītu tiesības doties uz svētkiem. Un visus pārņēma
gan darījuma sajūta, kad pirms rezultātu paziņošanas Lat -
vijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās tautas dejas
eksperte, deju lieluzveduma «Māras zeme» projekta va -
dī tāja Maruta Alpa paziņoja: «Jūs visi esiet  XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI deju svētku dalībnieki».

skati vērtēja:
zanda mūrniece – horeogrāfe, Dejas nozares konsul -

tatīvās padomes vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās
padomes locekle, deju svētku virsvadītāja;

maruta Alpa – Latvijas Nacionālā kultūras centra ska -
tuviskās tautas dejas eksperte, deju lieluzveduma  «Māras
zeme» projekta vadītāja;

Ilze mažāne – horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja;
gunta skuja – horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja,

koncerta «Vēl simts gadi dejai» mākslinieciskā vadītāja;
jānis ērglis – horeogrāfs, deju lieluzveduma «Māras

zeme» mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs;
Agris Daņilevičs – horeogrāfs, deju svētku virsvadī-

tājs.

jānis Purviņš – horeogrāfs, deju lieluzveduma  «Mā -
ras zeme» mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsva -
dītājs, Liepājas deju apriņķa virsvadītājs;

Viļakas novadu deju skatē pārstāvēja:
• Viļakas pilsētas Kultūras nama jauniešu deju kolek -

tīvs «bitīt’ matos» (vadītāja Diāna Astreiko) – I pakāpe
• Viļakas pilsētas Kultūras nama deju kopa  «Dēka»

(vadītāja Akvilina Jevstigņejeva) – I pakāpe

Paldies kolektīvu dalībniekiem un vadītājām par ie -
gul  dīto darbu, entuziasmu un prieku Jūsu acīs skatē. Pr -
tokolu skatīt www.vilaka.lv.

Teksts: Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Kultūras metodiķe Sandra Ločmele. 

Foto: Andris Zelčs

Ceļā uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI deju svētkiem

Viļakas pilsētas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos» Viļakas pilsētas Kultūras nama deju kopa «Dēka»

Koru nozares skates sākušās 17. martā Rīgā, bet noslēgsies 29. aprīlī
tukumā. 20 Latvijas vietās 17 000 amatierkoru dalībnieki (teju 400 koru)
katru nedēļas nogali izdziedās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV
Deju svētku  Noslēguma koncerta «zvaigžņu ceļā» repertuāru.

22. aprīlī Alūksnes kultūras centrā tikās astoņpadsmit Gulbenes, Alūksnes
un Balvu apriņķa kori.

Žūrijas komisijas sastāvā bija Mārtiņš Klišāns, Aira Birziņa, Gints Cep-
lenieks, Ivars Cinkuss, Lauris Goss.

Viļakas novadu koru skatē pārstāvēja Šķilbēnu pagasta kultūras centra
«Rekova» jauktais koris «Viola» (diriģente Marija Bukša) iegūstot II pakāpi
(39.11 punkti).

Paldies kora dalībniekiem un diriģentei par ieguldīto darbu gatavojoties
Dziesmu un deju svētkiem, kā arī priecējot novada iedzīvotājus pasākumos. 

Uz tikšanos Dziesmu un deju svētkos, kur piedalīsies arī mūsu novada
koris «Viola».

Teksts un foto: Viļakas novada kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru skates

4. maijā plkst. 11.00 pie kultūras centra «Rekova» 
Dārza svētki «Puķu talka» veltīta 4. maija svētkiem 

(puķu dobes ierīkošana pie KC, zupas vārīšana un aktivitātes bērniem)

4. maijā plkst. 11.00 Upīte
Orientēšanās sacensības ar uzdevumiem – veltītas Latvijas Republikas 

atjaunošanas deklarācijas gadadienai!

4. maijā plkst. 12.00 Kupravas pagasta pārvaldes ēkas
Latvijas Simtgadei veltīts pasākums (zīmējumu konkurss bērniem
«Mana Latvija»; sporta aktivitātes visām paaudzēm; tējas pauze; 

pašdarbnieku priekšnesumi;  foto un video par Kupravu uz lielā ekrāna)

4. maijā plkst. 18.00 Viļakas kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums

«Es dzīvoju tepat starp jums»

4. maijs no plkst. 17.30 Viļakas kultūras namā
Evitas Zarembas – Krīgeres un Anitas Zarembas darinājumu izstādes

«Laika mērīšana» atklāšana 

4. maijā plkst. 22.00 Medņevas tautas nams
Maija svētku Balle. Muzicēs Ralfs. Ieeja 2.00
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