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2014. gads ir arī jaunā struktūrfondu plā -
nošanas perioda (2014.–2020.) sākuma gads. 

Tāpat būs aktuāla tēma par vidusskolām,
profesionālo izglītību, nākotnes pedagogu
atalgojuma modeli un daudzas citas tēmas. 

2014./2015.mācību gadā tiks paplašināts
brīvpusdienu saņēmēju loks, nodrošināta
svešvalodas apguve jau no 1. klases, peda -
gogu atalgojuma paaugstināšana, kā arī
mācību satura un vides uzlabošana, kas ir
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un
nozares mērķtiecīga darba rezultāts izglītības
sistēmas pilnveidošanā.  

Pirmās divas klases brīvpusdienas no-
drošina ar valsts finansējumu, šogad, sā -
kot ar 1.septembri, valsts finansējums
1.42 eiro (no 1,14 eiro) apmērā uz skolēnu
tiks nodrošināts jau 1.–3. klasi ieskaitot. Pēc
Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts
izglītības informācijas sistēmas datiem
2014./2015.mācību gadā pirmajā, otrajā
un trešajā klasē vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestādēs
mācīsies 61 212 izglītojamie. Lai nodrošinātu
brīvpusdienas šiem skolēniem, no valsts
budžeta 2014.gadā paredzēts finansējums
11 679 100 eiro apmērā.

Mācību līdzekļu  iegādei  uz  1 sko lē -
nu piešķirti 18,90 eiro.

No 1. klases šogad tiks uzsākta angļu
valodas, pirmās svešvalodas, mācība. Kā
pirmā svešvaloda pamatizglītības pro-
grammās noteikta viena no Eiropas Savie-
nības oficiāli noteiktajām valodām. Šis ir
svarīgs solis, lai uzlabotu jauniešu svešva-
lodas zināšanas un konkurētspēju darba
tirgū nākotnē.

Tiks turpināts iepriekšējā mācību gadā
uzsāktais pilotprojekts par darba vidē
balstī tu mācību īstenošanu, iesaistot pro-
fesionālās izglītības iestādes, darba devējus
un audzēkņus. Lai uzlabotu izglītojamo
sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos,
2014./2015.m.g. plānots izstrādāt diagnosti -
cējošos darbus matemātikā 8.klasei un da-
baszinātnēs 9. klasei. To īstenošana plānota
2015. gada februārī. Diagnosticējošie dar -
bi, kā ierasts, paredzēti arī 3. un 6. klases
skolēniem februārī, martā. Visu svešvalodu
centralizēto eksāmenu norise plānota
skolēnu pavasara brīvlaikā. Tiks turpināta

diskusija par obligātā centralizētā fizikas,
ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) pilo-
teksāmena projekta programmu un saturu.

Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes
paaugstināšanu IZM ir uzsākusi un turpinās
diskusijas par jauna kompetenču pieejā
veidota vispārējās izglītības satura izstrādi.
Plānots nodrošināt jaunā uz kompetencēm
balstīta pamatizglītības standarta projekta
aprobāciju un pakāpenisku ieviešanu. Pār-
maiņas plānotas gan pirmskolas, gan pa-
matizglītības, gan vidusskolas mācību sa -
tu rā un kvalitātes monitoringa sistēmā.

IZM turpinās pilnveidot atbalsta iespējas,
skolēniem, kuri ir atgriezušies no mācībām
citā valstī (reemigrējuši), iekļauties Latvijas
izglītības sistēmā. Atbalsta pasākumu ko -
pums paredz valsts valodā organizētas in-
dividuālas mācību stundas mācību priekš-
metos Latviešu valoda vai Literatūra, Lat -
vi jas vēsture, Sociālās zinības. IZM turpi -
nās arī finansiāli atbalstīt latviešu valodas
apgūšanu neformālajās jeb brīvdienu sko -
lās. Šajā mācību gadā šādas iespējas tiks
nodrošinātas gandrīz 100 skolās 22 pasaules
valstīs.

Ar jauno mācību gadu tiks paaugstināts
pedagogu atalgojums. Ar 1. septembri tiks
paaugstināta zemākā amata algas likme
pedagogiem līdz 420 eiro, kā arī tiks no-
drošināta visiem pedagogiem, kuri ir iegu -
vuši 3.,4., 5. kvalitātes pakāpi, piemaksa
par iegūto kvalitātes pakāpi. Pedagogu at-
algojums uz 2014. gada  1. septembri būs
atkarīgs no 2014. gada 27. maija datiem
VIIS sistēmā par skolēnu skaitu izglītības
iestādē, uz 2015. gada 1. janvāri – no
2014. gada 2. septembra datiem. Vēl viens
jauninājums – vispārējās izglītības un pro-
fesionālās izglītības iestāžu direktoriem,
viņu vietniekiem, sporta organizatoriem,
di  rektora vietniekiem metodiskajā darbā
valsts ģimnāzijās, izglītības iestāžu direk-
toriem, pirmsskolas iestāžu vadītājiem un
metodiķiem papildu amata tarificētā mācību
priekšmeta pedagoga darba apjoms nedrīkst
pārsniegt 9 stundas nedēļā, ja darba slodze
administratīvajā amatā noteikta lielāka
par 0,775 (vairāk kā 31 stunda nedēļā) no
darba slodzes.

Tāpat ministrija turpina pedagogu at-
algojuma sistēmas pilnveidi. IZM izstrādājusi
pedagogu darba samaksas aprēķināšanas
modeļa divus variantus – pāreju uz pilna
laika darba slodzi un modeļa «Nauda seko
skolēnam» pilnveidi. Lai nodrošinātu jaunā
modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM organizēs
aprobācijas procesu, kas nozīmē, ka skolas
varēs pašas iesaistīties labākā atalgojuma
modeļa izstrādē un izvēlē. Vienlaikus mi-
nistrija arī strādā pie pedagogu darba sa-
maksas paaugstināšanas grafika.

Plašu uzmanību plānots pievērst Baltijas
ceļa 25.gadadienai, XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada
6.–12. jūlijā, dižgaru Aspazijas un Raiņa
150 gadu atcerei, Latvijas prezidentūrai
Eiro pas Savienības Padomē 2015. gada
1.pusgadā.

Valsts izglītības satura centrs izglītības
procesa pilnveidei mācību un audzināšanas
darbā 2014./2015. mācību gadā izvirzījis
četras galvenās prioritātes, viena no kurām
saistās  ar   skolēnu izpratni par veselības
un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo
attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi
pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību
ikdienas situācijās:  

l aktualizēt skolas iekšējās kārtības
noteikumus skolas vides uzlabošanai,

l attīstīt skolēnos laika plānošanas,
pašorganizēšanās prasmes un uzņēmējspējas, 

l īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai
un pozitīvai uzvedībai,

l izglītot par dažādu atkarību riskiem,
t.sk., par psihoaktīvo vielu lietošanas
sekām, organizējot profilakses pasākumus
lietošanas ierobežošanai un informējot
par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem
atkarību mazināšanā,

l pilnveidot skolēnu mediju lietotprasmes,
akcentējot drošības jautājumus interneta
lietošanā, kā arī autortiesību ievērošanu; 

l vēl viena ar nepieciešamību motivēt
bērnus un jauniešus  iesaistīties interešu
izglītības programmās, veicinot viņu
karjeras vadības prasmju attīstīšanu: 

l klašu audzinātājiem sadarbībā ar
atbalsta personālu, interešu izglītības pe-

dagogiem un vecākiem sekmēt ikviena
skolēna iesaistīšanos interešu izglītības
programmās vai ārpusstundu aktivitātēs;

l sekmēt formālās un neformālās iz-
glītības sasaisti skolēnu radošuma un ino-
vatīvas darbības veicināšanā;

l izstrādāt un īstenot tehniskās
jaunrades un vides interešu izglītības pro-
grammas, ieinteresējot skolēnus par dabas
un inženierzinātnēm. 

2014./2015. mācību gadā paredzētās
skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – 2014.gada 27.ok-
tobris – 31.oktobris;

ziemas brīvdienas – 2014. gada 22.de-
cembris – 2015. gada 2. janvāris;

pavasara brīvdienas – 1.–11. klašu
skolēniem: 2015. gada 16. marts – 20.marts;

pavasara brīvdienas 12. klases skolē-
niem: 23. marts – 27. marts;

vasaras brīvdienas 1.–8. klases un
10.–11. klases skolēniem – 2015. gada 
1. jūnijs – 31. augusts.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lē-
mumu par vienu nedēļu ilgām papildu
brīvdienām 1. klases skolēniem. Papildu
brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Gribas atgādināt, ka skolai jāveicina
iespēja skolēnam glabāt ikdienā nepiecie-
šamās lietas skolā, lai netiktu pārsniegts
noteiktais skolas somas svars:

u ja skolēns jaunāks par 9 gadiem,
viņa soma (pārnēsājamie priekšmeti) drīkst
būt līdz 2,5–3,5 kg smaga; 

u ja skolēns ir 9–11 gadus vecs,
skolēna skolas soma nedrīkst būt smagāka
par 3,5–4 kg; 

u ja skolēns ir 12–13 gadus vecs, tai
jābūt ne smagākai par 4–4,5 kg 

u ja skolēna vecums ir 14–15 gadi, –
skolas somas svars drīkst būt līdz 4,5–5 kg;

u ja skolēns ir 16 gadus vecs vai
vecāks – skolas somas svars var sasniegt
5 kg un vairāk.

No cīruļa es dziedāt mācīšos, 
No bērza – augt, no liepām – ziedēt, 
No rīta ausmas – tumšās domas kliedēt. 

No avota kļūt skaidram mācīšos, 
No torņu smailēm – lepni augšup celties,
No kalnu grēdām – druskās nesašķelties. 

No kalna strauta steigties mācīšos, 
No kāpu priedes – neliekties nevienam, 
No saules – siltumu dot visām dienām. 

No rudzu asna drosmi mācīšos, 
No ziemeļzvaigznes – patstāvību cietu, 
No gāju putniem – mīlēt dzimto vietu. 

/Kārlis Kalnietis./

Sveicam Viļakas novada izglītojamos, viņu vecākus, 
skolotājus un pārējos izglītības darbiniekus 
uzsākot jauno 2014./2015. mācību gadu!

Lai izdodas veiksmīgs un apņēmības pilns jaunais mācību gads!
Viļakas novada dome

Viļakas novada izglītības iestādes aicina savus
izglītojamos, vecākus un ciemiņus uz pirmās

mācību dienas svinībām  2014.gada 1. septembrī:
F Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» – plkst. 9.00
F Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – plkst. 9.30
F Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis» – plkst. 10.00
FViļakas pamatskolā – plkst. 9.00;
F Upītes pamatskolā – plkst. 9.00;
F Žīguru pamatskolā – plkst. 9.00;
F Viļakas Valsts ģimnāzijā – plkst. 9.00 klases stundas, plkst. 10.00

skolas svinīgā līnija;
F Rekavas vidusskolā – plkst. 9.15;
F Viduču pamatskolā – plkst. 9.30;
F Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā Zinību diena pa

sporta skolas bāzes skolām pēc treneru plāna (pēc vispārizglītojošo
izglītības iestāžu pasākumiem);
F Viļakas Mūzikas un mākslas skolā plkst. 11.30 Aktu zālē 2.stāvā
F Viļakas Mūzikas un mākslas skolas mācību punktos:

3. septembrī plkst. 14.00 Rekavas vidusskolā.
4. septembrī plkst. 14.00 Žīguru kultūras namā.
4. septembrī plkst. 14.00 Viduču pamatskolā.

Tuvojas jaunais mācību gads, kas prasa papildus rūpes gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem un izglītības
iestāžu vadītājiem. Ko svarīgi zināt, kas jauns,  uzsākot jauno mācību gadu?

Turpinājums 5. lpp.
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marta mēnesī Latvijas Paš -
valdību savienība (LPs) deva
pieteikšanās startu pašvaldībām
konkursam «eiropas Gada paš -
valdība 2014». 

Konkursu organizē ar mērķi
veicināt pašvaldību atbalstu ie-
dzīvotāju dzīves kvalitātes uzla-
bošanā, nodrošinot saviem iedzī-
votājiem daudzveidīgas un kvali-
tatīvas izglītības, atpūtas un ie-
saistīšanās iespējas. Šogad noteiks
gan uzvarētājus – Eiropas Gada
pašvaldības, gan laureātus divās
nominācijās – «Pašvaldība izglī-
totam, radošam un aktīvam iedzī -
votājam» ar apakšnomināciju «Paš -
valdība veselam iedzīvotājam» un
laureātus nominācijā «Pašvaldība
iedzīvotāju iesaistīšanai» ar apakš-
nomināciju «Pašvaldība ES vērtību
un iespēju popularizēšanai».

Konkurss norit divās kārtās.
Pirmā kārta tika organizēta sa-
darbībā ar Kurzemes plānošanas
reģionu, Zemgales plānošanas re-
ģionu, Rīgas plānošanas reģionu,
Latgales plānošanas reģionu un
Vidzemes plānošanas reģionu. 

1.kārtai pieteicās arī Viļakas
novada pašvaldība. Latgales plā-
nošanas reģiona izveidotā konkursa
«Eiropas Gada pašvaldība» vēr-
tēšanas komisija izvērtēja konkursā
pieteikto pašvaldību iesniegtās pie -
teikuma anketas. 2.kārtai izvirzīja:

• Pilsētu grupā - Daugavpils
pilsētu;

• Līdz 7000 iedzīvotāju - Viļakas
novadu;

• Virs 7000 iedzīvotāju - Dagdas
novadu.

Ar 11.augustu sākās konkursa
«Eiropas Gada pašvaldība 2014»
otrās kārtas vērtēšanas vizītes 14
pašvaldībās.

21. augustā konkursa vērtēšanas
komisija 12 cilvēku sastāvā ieradās
Viļakas novadā. Komisijas sastāvā
bija: Andris Jaunsleinis - Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis;
Mudīte Priede- Latvijas Pašvaldību
savienības ģenerālsekretāre; Olga
Kokāne- Latvijas Pašvaldību sa-
vienības priekšsēža padomniece;
Gunta Klismeta- Latvijas Pašval-
dību savienības žurnāla «Logs»
galvenā redaktore; Silva Erba-
Slimību profilakses un kontroles
centra Pētniecības, statistikas un
veselības veicināšanas departa-
menta Veselības veicināšanas no-
daļas vecākā veselības veicināšanas
koordinatore; Maruta Pavasare –
Labklājības ministrijas Sociālās
iekļaušanas un sociālā darba po-
litikas departamenta vecākā refe-
rente; Kristīne Sproģe – Eiropas
Parlamenta Informācijas biroja
vadītāja asistente; Veronika Jur-
ča- Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta Reģionālās
attīstības plānošanas  nodaļas ve-
cākā eksperte; Līga Dimante-
Kultūras ministrijas  Kultūrpolitikas
departamenta Bibliotēkas un arhīvu
nodaļas eksperte; Inese Vīksna-
AS Swedbank, Reģionu direktoru

padomniece; Linda Rumka-AS
«Lauku Avīze» sabiedrisko attie-
cību vadītāja; Ilze Rukute- Latvijas
Pašvaldību savienības  projektu
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Vērtēšanas komisija apmeklēja
kultūrvēstures muzeju «Vēršu-
kalns», mototrasi «Baltais briedis»,
Viļakas novada domē noskatījās
prezentāciju par Viļakas novadu.

Komisija dalījās divās darba
grupās. Viena darba grupa ap-
meklēja SIA «Viļakas Veselības
aprūpes centru», ģimenes ārstu,
zobārstniecības prakses, aptieku,
feldrešpunktus novadā, kā arī ne-
atliekamās medicīnas palīdzības
brigādi, Borisovas sporta un
atpūtas centru. Otra darba grupa
apmeklēja Žīguru pagastu, Viļakas
novada bibliotēku,Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcu, Vi-
ļakas Pensionāru saieta un atpūtas
centru, kā arī  izbrauca Viļakas

pilsētu, lai iepazītu to vizuāli. Pa
ceļam uz Šķilbēnu pagastu iegriezās
Medņevas pagastā, kur apmeklēja
Medņevas pirmsskolas izglītības
iestādi «Pasaciņa», invalīdu bied-
rību, Viduču pamatskolu, Medņevas
Jaunatnes  iniciatīvu centru. Šķil-
bēnu pagastā vērtēšanas komisijas
darba grupa vizuāli iepazina Re-
kovas ciemu, apmeklēja Šķilbēnu
Sāpju Dievmātes Romas katoļu
baznīcu, sociālo aprūpes centru
un zemnieku saimniecību «Kotiņi».
Dienas darba kārtība noslēdzās
kopīgi apmeklējot Balkanu dabas
parku.

Vērtēšanas vizītes noslēgsies
26. augustā. Vērtēšanas rezultāti
tiks paziņoti augusta beigās.

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja

l Īsās ziņas

4 18.-27. jūlijam Viļakā
no risinājās Jauniešu evaņ -
ģelizāci j as skola oasis, kurā
piedal ījās ap 60 jauniešu no
visas Latvijas, kā arī ap 20
kalpotājiem, kas palīdzēja, lai
šī skola varē tu notikt. Šīs
oāzes tēma bija «sirds» –
konferencēs dažādi lektori ap-
skatīja tēmas, sākot no mūsu
anatomiskās sirds un veidiem,
kā uzturēt sirdi labā veselībā,
beidzot ar to, kā at šķiras vī -
rieša sirds un sievietes sirds.
Jauniešiem aktuāls bija tieši
piedošanas jautājums (nepie-
došana kā sirds garīgā slimība).
Gan jautrās vakara program-
mās (80-to gadu disco ballītē,
viktorīnā un talantu vakarā),
gan lūgšanu vakaros baznīcā
jaunieši tiecās vairāk saprast
savu, savu līdzcilvēku un, pro-
tams, mīlošo dieva sirdi. 

Lielu paldies vēlos teikt
Vi ļakas novada domei, īpaši
domes priekšsēdētājam Ser-
gejam par atbalstu un iesais-
tīšanos, Viļakas Valsts ģim-
nāzijas vadībai un Viļakas
sporta skolai par viesmīlīgo
uzņemšanu skolu telpās, Vi-
ļakas kultūras nama vadītājai
un darbiniekiem par atvērta-
jām durvīm un atsaucību, Vi-
ļakas Jēzus Sirds katoļu drau-
dzes prāvestam tēvam Sta-
ņislavam par viņa «jā» un
sirsnīgo atbalstu OASIS or-
ganizēšanā Viļakā. Paldies
katram, kurš iesaistījās, kurš
mūs atbalstīja lūgšanās un
materiāli. Paldies katram
jaunietim un katram kalpo-
tājam. šī Oāze mums visiem
bija skaisti svētki. 

Par Evanģelizācijas skolu
OASIS Viļakā domās dalījās
misionāre Signe Ikauniece.

4 28. jūlijā Viļakas novada
do mes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs piedalījās SIA «Bal -
vu un Gulbenes slimnīcu apvie-
nības» dalībnieku sapulcē, ku rā
darba kārtībā tika skatīti jautā -
jumi par 2013. gada publiskā
pārskata apstiprināšanu, pamat-
kapitāla pārreģistrāciju uz EURO
un citi jautājumi.

4 9. augustā Domes priekš -
sē dētāja vietnieks Leonids Cvet-
kovs un deputāte Jeļena Suhiha
viesojās Krievijas Federācijā,
Pečoru pilsētas svētkos, pēc ko-
pējā projekta realizēšanas Lat-
vija–Krievija–Igaunija. L. Cvet-
kovs Viļakas novada domes 
vār dā pateicās māksliniecei A.
Pugačovai par gleznu izstādi
Viļakā. 

Svinīgajā pasākumā uzstājās
kolektīvi no visām trijām valstīm.
Pečoru pilsētas laukumā notika
dievkalpojums, kas pulcināja
lielu cilvēku daudzumu, un visi
kopā lūdzās par Pečoru pilsētu
un mieru pasaulē.

Tikšanās reizē ar Pečoru pil-
sētas vadītāju tika pārrunāts par
tālāko sadarbību kultūras, sporta
jautājumos, kā arī kopējo projektu
realizēšanu. 

Pečoru hokejistu komanda
uzaicināja mūsu hokejistu ko-
mandu uz tikšanos un sacensī -
bām.  

Viļakas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, 2014. gada 22. augustā

Viļakas novada vēlēšanu komisija apstiprināja Viļakas novada
vēlēšanu iecirkņu komisijas 

Konkursa «eiropas Gada pašvaldība» 
vērtēšanas komisijas vizīte Viļakas novadā

darbu uzsāk Viļakas novada
Tūrisma informācijas centrs

ar 11. augustu darbu ir uzsācis Viļakas no vada Tū ris ma
informācijas centrs. atrodas Kul tūras un radošo industriju
centra telpās (bijušajā klostera ēkā).

Viļakas novada Tūrisma informācijas centrs 
piedāvā informāciju par tūrisma objektiem,

pasākumiem un maršrutiem. 
darba laiks: Pirmdiena – piektdiena, plkst. 9.00–17.00.

Klostera iela 1, Viļaka, LV-4583 
(bijušā klostera ēka)
GPS: 57.183646, 27.668650

Kontaktinformācija: Tālr. +371 28686600, turisms@vilaka.lv
https://www.facebook.com/vilakasturisms



3

Viïakas no vadâ

Pro JeK Tu aK Ti Vi Tā Tes No Va dā

Biedrība motosporta klubs
«motokruīzs» ir realizējusi Lea-
der projektu Nr. 13-07-LL04-
L413202-000010 «Treileru parka
izveide Viļakas novadā».  Patei -
coties motosporta entuziastam
ērikam eizānam 2009.gadā
tika nodibināta biedrība, kuras
mērķi ir motosporta populari-
zēšana, motosporta attīstības
veicināšana Latvijā; jauniešu
iniciatīvu veicināšana, jauniešu
piesaiste motosportam un aktīva
brīvā laika pavadīšana; moto -
sporta un kultūras pasākumu
organizēšana; sadarbība ar citām
nevalstiskajām organizācijām;
motosporta kluba integrācija
starptautiskajā apritē.

Soli pa solim Ēriks Eizāns,
domu biedri un atbalstītāji strādā
pie biedrības mērķu sasniegšanas.
Apmeklējot 2014.gada 28.jūnijā
un 29.jūnijā Viļakā, «Baltā Brieža»
moto trasē sacensības, Latvijas
čempionāta 2. posmu (kas bija arī
Baltijas čempionāta ieskaite) ska-
tītāji un dalībnieki bija patīkami
pārsteigti par plašo stāvlaukumu
un jauno izveidoto treileru parku.
«Realizējot projektu, esam uzbū-
vējuši namiņu, kurā ir pieejamas
8 tualetes un 2 dušas telpas, ie-
kārtota ugunskura vieta, noblietēts
stāvlaukums. Būvējot namiņu,
daudzi man jautāja vai tā būs vies -
nīca? Būve sanitārajam mezglam
ir izdevusies. Eiropas Lauksaim-

niecības fonds lauku attīstībai
projekta realizēšanai piešķīra Eur
14203,82. Kopējās projekta iz-
maksas, ieguldot savu līdzfinan-
sējumu, būs sasniegušas  Eur
25000,00. Esam izdarījuši vairāk
nekā bija plānots projektā, pie-
mēram, par saviem līdzekļiem
izrakām dīķi, kur var peldēties,
izveidojām daudz plašāku stāv-
laukumu, sanitārā mezgla celt -
niecībai izmantojām kvalitatīvākus
un dārgākus materiālus,» stāsta
Ēriks Eizāns. 

Eiropā un pasaulē arvien po-
pulārāka kļūst ceļošana ar treile-
riem. Ir izveidota vieta, kur ceļo-
tājiem būtu iespējams uzkavēties
Ziemeļlatgalē, jo līdz šim tūristi
ar automājām šajā reģionā uzka-
vējās īsu brīdi vai vienkārši caur-
braucot šķērso novadu. Labie-
kārtota vieta specializētai treileru
uzņemšanai piesaistīs jaunus ce-
ļotājus, tas ir ieguvums ne tikai
biedrībai, bet visam novadam un
reģionam. 

«Mums ir daudz plānu kā vēl
attīstīt šo vietu. Esmu ar mieru
nodot savas zināšanas citiem. Ir
sperti nozīmīgi soļi, lai šajā vietā
notiktu Pasaules čempionāta
posms (turpmāk GP (Grand Prix)).
Latvijas Motosporta Federācijas
prezidents Dzintars Jaundžeikars
apmeklēja sacensības 29. jūnijā

un pēc sacensībām teica, lai
raks tu pieteikumu Pasaules čem-
pionāta posmam blakusvāģu kla-
sēm un Eiropas čempionāta pos-
mam kvadracikliem, kas apvienoti
varētu notikt «Baltā Brieža» trasē
2016.gadā. Jo šī jaunizveidotā
mo  to trase un dalībnieku infras-
truktūra atbilst augsta līmeņa sa-
censību rīkošanai.Domāju, ka pa-
saules GP tikai veicinās tūristu
interesi par šo vietu. Tā ir lieliska
reklāma. Paldies Viļakas novada
domei par atbalstu. Ceru, ka sa-
darbojoties izdosies veicināt at-
pazīstamību šai vietai un Viļakas
novadam. Ja kāds vēlētos palikt
treileru parkā, lūdzu zvaniet uz
mob. tālr. 29112111,» nākotnes
attīstības plānus domā Ē. Eizāns.

Ēriks Eizāns atgādina, ka ie-
gūtie līdzekļi par sacensību biļe -
tēm, tiek izmantoti, lai uzturētu,
pilnveidotu un uzlabotu «Baltā
brieža» moto trasi. Paldies apzi-
nīgajiem pasākuma apmeklētājiem,
kas godīgi nopērk tā jau samērā
lēto ieejas biļeti, bet, lai nelepojas
tie, kuri sacensībās iekļūst pa ne-
lielām takām. Ikviena nesamaksāta
biļete, ikviena negodīga rīcība
palēnina trases attīstības projektus
– «nezāģēsim to zaru, uz kura
paši sēžam».

Lai veicās motosporta entu-
ziastiem īstenot iecerētos plānus
«Baltā Brieža» moto trases attīstībai
un lai izdodas noorganizēt Pasaules
Čempionāta posmu jau 2016. gadā! 
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne   

Pirmais treileru parks Ziemeļlatgalē

Hokeja klubs «Žīguri mrs» ir  īste-
nojis «Balvu rajona partnerības» orga-
nizētā un Nīderlandes Koninklijke Ne-
derlandsche Heidemaatschappij (KNHm)
fonda atbalstīto projektu Nr. 2014-
KNHm-2-03 «saule spīd vienādi visiem!»,
kā rezultātā tika izveidota pludmale-
peldvieta upes krastā. Projekta īstenošana
tika veikta raiti, bez starpgadījumiem.
Tika labiekārtota ugunskura vieta, uz-
būvēta lapenīte, ģērbtuve, trīs soliņi at-
pūtai. Pludmale tika papildināta ar
projektā neparedzētiem elementiem-
tiltiņu un sauļošanās zvilni.

Šogad tika nolemts sarīkot svētkus,
sakarā ar projekta noslēgšanu – pludmales
atklāšanu.

Diena sākās ar sagatavošanās darbiem –
katamarāna atvešanu, mūzikas uzstādīša -
nu pludmalē. Plkst.9.30 pie skolas volejbola
laukuma pulcējās volejbola komandas, lai
veiktu reģistrāciju un izlozi. Kopumā Žī -
guru kausa izcīņā piedalījās 16 komandas
trīs vecumu grupās. 

Sakarā ar tik aktīvu komandu līdzdalību
tika atjaunots volejbola laukums pie Žīgu -
ru kultūras nama, paldies par atbalstu lau -
kuma atjaunošanā Leonidam Cvetkovam,

jo kas gan būtu par laukumu bez volejbola tīkla.
Plkst. 10.00 komandas uzsāka cīņu

par uzvaru. Plkst. 16.00 sākās pludmales
atklāšanas pasākums. Beātei Kaņepei
izpildot dziesmu «Baltais sapņu burinieks»
pludmalē ar savu «kuģi» ieradās Kapteinis
un pavisam drīz iedzīvotājus pārsteidz
Žīguru ūdeņu valdnieks. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, Žīguru pagasta pārval -
des vadītājs Oļegs Kesks un Hokeja kluba
val des priekšsēdētājs Ainārs Miņins tika
aici  nāti pārgriezt lentu un atklāt pludmali.
Savā uzrunā priekšsēdētājs novēlēja realizēt
arī citus projektus, iespējas, neapstāties
pie padarītā un bija pārliecināts, ka arī
bez solījumiem saudzēt pludmali, žīgurieši
to darītu. Leonids Cvetkovs, dāvājot sa -
lūtu, vēlēja izbaudīt svētkus un papildināja
to ar krāšņām krāsām pusnaktī.

Tika apkopoti volejbola sacensību re-
zultāti un apbalvoti sacensību dalībnieki:

Vecuma grupā līdz 18 gadiem – 3. vie -
ta komandai  «Vietējie» – Ivo Šaicāns un
Artūrs Bukovskis;

2. vieta komandai «Creative» – Egils
Keišs un Kevins Karzubovs;

1. vieta komandai «M²» – Mikus Mak -

simovs un Markus Maksimovs.
Vecuma grupā 18+
3. vieta komandai «Viļaka» – Vairis

Lo gins un Uģis Šaicāns;
2. vieta komandai «Serve» – Emīls

Elks nīts un Aivis Aleksāns;
1. vieta komandai «Viļaka-1» – Roberts

Viens un Arnis Leitens.
Apvienotajā vecuma grupā:
3. vieta – Jānis Gruševs un Kristaps

Gruševs;
2. vieta – Jānis Boriss un Sandijs Boriss;
1. vieta – Uldis Augustāns un Ģirts

Augustāns.
Turpinājumā Kapteinis aicināja pasā-

kuma apmeklētājus uz Zivju zupu un
aicināja izmantot iespēju pavizināties ar
motorlaivu un katamarānu. Ikviens varēja
lustēties dejas solī gan bērnu disenītē, gan
dejās līdz rītausmai.

Projekts netiktu realizēts bez atbalsta
gan finansiāla, gan smagāku darbu veikšanā. 

Paldies Viļakas novada domei un de-
putātiem par līdzfinansējumu projektam,
Žīguru pagasta pārvaldei par iespēju tieši
pie upes īstenot ieceres, Hokeja kluba
biedriem un atbalstītājiem par projekta
realizāciju, centīgu darbu gan šīs vasaras

karstumā, gan lietainajās dienās.
Paldies volejbola sacensību atbalstītā -

jiem, Leonidam Cvetkovam par dāvāto
volejbola tīklu, Hokeja klubam par atbalstu
medaļu iegādē, Viktoram Sidorovam un
Igoram Šneperam par padomu sacensību
organizēšanā un tiesneša darbu veikšanu,
komandām par dalību sacensībās!

Pasākums nebūtu realizējams bez ko-
mandas – radošas un aktīvas. Paldies, ka
ļāvāties idejām un to realizācijas procesam.
Paldies Aivim Rēdmanim – par entuziasmu
un iespēju pavizināties ar laivu, Tomasam
Mikam – par bērnu drošību pie ūdens, Dai -
gai Elksnītei – par radošumu un atbalstu pa-
sākuma organizēšanā, Emīlam Elksnītim –
par dejas soļa nodrošināšanu, Jurim Dmit-
rijevam – par dāvāto iespēju pavizināties
ar katamarānu, Leonidam Cvetkovam –
par krāšņo salūtu pusnaktī, vokālajam an-
samblim «Čiekuri» un Beātei Kaņepei-
par lustīgajām dziesmām, Jānim Uzkliņģim –
par radošumu un ģitārspēli, Elitai Locānei
– par gardo zupu. Paldies ciemata iedzīvo -
tājiem par līdzcietību un atbalstu, negulētu
nakti mūzikas pavadījumā.

Projekta koordinatore Ginta Locāne
Foto Elza Elksnīte

Pludmales atklāšana Žīguros!
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Latvijas vidusskolu absolventi sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību šogad saņēma
30. jūnijā. Kopumā Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedza 22270 centralizēto
eksāmenu sertifikātus. Viļakas novadā sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma
35 jaunieši: 20 Rekavas vidusskolas un 15 Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventi.

Šajā mācību gadā centralizēto eksāmenu sesija sākās jau martā, kad notika visu
12.klašu svešvalodas (angļu valodas, krievu valodas, vācu valodas un franču valodas)
eksāmenu norise. Pārējos centralizētos eksāmenus vidusskolēni kārtoja maijā un jūnijā.
Pēdējais centralizētais eksāmens tika kārtots fizikā 5. jūnijā.

Kā liecina VISC sniegtā informācija, obligāto centralizēto eksāmenu latviešu valodā
kārtojuši 16448 izglītojamie. Obligāto centralizēto eksāmenu matemātikā kārtojuši
16430 jaunieši. Angļu valodas eksāmenu kārtojuši 15395, krievu valodas – 2591, vācu
valodas – 176, franču valodas – 40, Latvijas un pasaules vēstures – 5244, bioloģijas –
1270, fizikas – 991, ķīmijas – 561 izglītojamie.

Pēc VISC sniegtā centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājuma var redzēt, ka,
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, valstī vērtējums ir uzlabojies angļu valodas, krie -
vu valodas, franču valodas, matemātikas un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenos.

Pamatojoties uz MK noteikumiem, sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos
eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā.
Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo
procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. eksāmena
rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespē -
ja mo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.

Bet svešvalodu eksāmenos procentuālais vērtējums tiek izteikts atbilstoši eiro -
pas valodu kopīgās pamatnostādnēs (eVKP) noteiktajiem valodas prasmes
līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem izglītojamajiem, kuru
svešvalodu eksā mena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP
līmeņiem, bet tikai procentos.

Lai iegūtu sertifikātu par vispārējo vidējo izglītību, arī šogad bija jāsasniedz vismaz
5%. Šī mācību gada sesijā valstī zem 5% vērtējums bija 135 eksāmenu kārtotājiem (21
–latviešu valodā, 113 – matemātikā, 1 – latviešu valodā 9. kl. mazākumtautību izglītības
programmā). Mūsu novadā sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma visi
eksāmenus kārtojušie jaunieši, jo nevienam vērtējums nav zemāks par 5%.

Viļakas novada skolu jaunieši šogad kārtoja eksāmenus 6 mācību priekšmetos –
latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, fizikā un bioloģijā, uzrādot
labu vidējo vērtējumu visos eksāmenos. 

Visaugstākie rezultāti novadā ir matemātikas un krievu valodas eksāmenos (novadā
vidēji – 67,87% un 67,04%).  

matemātika 

Jāpiezīmē, ka matemātikas eksāmena rezultāti novadā ir krietni augstāki par
vidējiem rezultātiem valstī. Matemātikas eksāmenā pieci novada jaunieši saņēmuši
vērtējumu 71 – 80% robežās, 6 izglītojamie ieguvuši vērtējumu 81 – 90% robežās, bet
4 absolventi saņēmuši vērtējumu 91-100% robežās (93% – divi Viļakas Valsts ģim nā -
zijas izglītojamie, 95% – Rekavas vidusskolas izglītojamais, 96% – Viļakas Valsts ģim -
nā zijas izglītojamais).

Fizikas, angļu valodas un latviešu valodas  eksāmenu vidējie vērtējumi novadā ir
augstāki par valsts vidējiem vērtējumiem šajos mācību priekšmetos (attiecīgi fizikā –
64,94%, angļu valodā – 59,61%, latviešu valodā – 58,80%).

angļu valoda

Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti

Krievu valoda

Latviešu valoda

fizika

Bioloģija 

Sīkāku informāciju par 2013./2014. m. g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, 
kā arī par 3. un 6. klašu diagnosticējošiem darbiem, 9. klašu eksāmeniem un
vidusskolas necentralizētajiem eksāmeniem var skatīt Viļakas novada mājas lapas
sadaļā «Izglītība».

Informāciju sagatavoja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba
speciāliste Maruta Brokāne

Labus rezultātus, lai arī nedaudz zemākus par valsts vidējo rezultātu, mūsu novada
vidusskolēni ieguvuši arī bioloģijas eksāmenā (novadā vidēji – 57,33%, valstī vidēji –
59,31%).
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Pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšana

No 2009. gada 5. oktobra līdz 2012. gada 5. oktobrim Izglītības un Zinātnes mi -
nistrija īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu «Pedagogu konkurētspējas veici -
nāšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos». Projekta  vispārējais mērķis bija –
veicināt pedagogu konkurētspēju un mobilitāti. Projekta aktivitātēs piedalījās vispā -
rējās izglītības iestāžu pedagogi, tai skaitā pirmsskolas pedagogi, profesionālās
izglītības iestāžu pedagogi, profesionālās ievirzes programmu – mūzikas, mākslas un
sporta izglītības iestāžu – pedagogi, interešu izglītības pedagogi, logopēdi, sociālie
pedagogi, psihologi. Pedagogi varēja pieteikties piecām profesionālās darbības
novērtēšanas pakāpēm. 2. un 3. kvalitātes pakāpes pretendentu darbu vērtēja izglītības
iestādē izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija,
4.kvalitātes pakāpes pretendentu – novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtē šanas komisija, savukārt 5.kvalitātes pakāpes pretendentu – valstī izveidotā
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. Balstoties uz
komisijai iesniegtajiem materiāliem (pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas un
novērtējuma lapas, pedagoga darba pašvērtējums, izglītības iestādes administrācijas
vērtējums par pedagoga darbību), tika apkopota un izanalizēta informācija par katru
novērtējamo pedagogu. ESF projekts tika īstenots 6 novērtēšanas posmos. 

Viļakas novadā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros laika posmā no 2009.gada
līdz 2012.gadam 2. kvalitātes pakāpi  ieguvuši 27 pedagogi, 3. kvalitātes pakāpi – 47
pedagogi, 4. kvalitātes pakāpi – 12 pedagogi.

4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) 4.kvalitātes pakāpi ieguva viens pretendents
– Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka. 

5.posmā (2011.gada septembris – decembris) Viļakas novada PPDKN komisija
4.kvalitātes pakāpi piešķīra 7 pedagogiem – Viļakas Valsts ģimnāzijas direktorei Ilzei
Strapcānei un direktora vietniecei mācību jomā Elvīrai Lemešonokai, Viļakas pa -
matskolas direktorei Anželikai Ločmelei un skolotājai Mārītei Supei, Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas direktoram Aldim Prancānam, Viduču pamatskolas
skolotājai Vitai Dortānei, Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Lilitai
Šneperei. 

6.posmā (2012.gada janvāris – aprīlis) tika vērtēta 4 pretendentu darbība. Viļakas
novada PPDKN komisija piešķīra 4.kvalitātes pakāpi Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolotājām Valentīnai Bečai, Lilitai Bizunei, Sarmītei Šaicānei un Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas skolotājai Ilonai Bukšai.

No 2012./2013.m.g. pedagogi  varēja pieteikties profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanai ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta ietvariem. Pretendentu profesionālās
darbības kvalitāti PPDKN komisijas novērtēja, izmantojot Eiropas Sociālā fonda
projekta laikā izstrādāto metodiku. Mūsu novadā divu pēdējo mācību gadu laikā 
2. kvalitātes pakāpi ieguva 1 pedagogs, 3. kvalitātes pakāpi – 15 pedagogi, 4.
kvalitātes pakāpi – 16 pedagogi.

2012./2013.m.g. 4. kvalitātes pakāpi ieguva Viļakas pamatskolas skolotāja Irēna
Logina. 

Īpaši bagāts gads, kad mūsu novadā tika iegūtas 4.kvalitātes pakāpes, bija
pagājušais 2013./2014.m.g.. Novada PPDKN komisija izvērtēja 15 pedagogu darbu.
Visi 15 pedagogi ir saņēmuši Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinājumu.
4.kvalitātes pakāpe piešķirta Rekavas vidusskolas skolotājām Ainai Cibulei,  Ainai
Golubevai, Ivitai Slišānei, Ilzei Saidānei, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotājām Līgai
Leitenai, Inetai Lindenbergai, Rasmai Vilkastei, Viļakas pamatskolas skolotājai Inesei
Rēvaldei, Viduču pamatskolas skolotājām Initai Raginskai un Lilitai Šaicānei, Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram un trenerim Ēvaldam Vancānam,
Upītes pamatskolas direktorei Svetlanai Bukovskai un skolotājai Sandrai Bukšai,
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes skolotājai Elitai Loginai, Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis» skolotājai Daigai Elksnītei.

2014.gada 17.jūnijā Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 «Pedagogu darba samaksas noteikumi».  
Pa ma tojoties uz jaunajiem MK noteikumiem Nr.332, turpmāk pedagogi, kuriem ir
piešķirta 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, saņems piemaksu attiecīgi 31,87 euro, 79,68
euro un 99,60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificētajai
slodzei.

Arī turpmāk pedagogi varēs pieteikties savas profesionālās darbības kvalitātes no-
vērtēšanai. 17.jūnijā Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi Nr. 350  «Pedagogu pro-
fesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība», kas nosaka pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību, novērtēšanas kritērijus, dokumentus, ko
pedagogs iesniedz novērtēšanai, pedagoģiskā darba stāžu, kas nepieciešams attiecīgās
pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanai. 

Novērtēšanas procesā, ievērojot brīvprātības principu, pedagogam ir tiesības
pretendēt uz jebkuru no kvalitātes pakāpēm, neievērojot pēctecīgumu. Pedagogam ir
tiesības pieteikties uz novērtēšanu tajā izglītības iestādē, kurā viņš pēdējā pilnā
mācību gada laikā ir bijis iesaistīts vismaz vienas Izglītības likuma  49.¹pantā minētās
izglītības programmas īstenošanā.

Pedagogs var pieteikties uz pirmreizējo novērtēšanu, ja pedagogam kvalitātes
pakāpe vēl nav piešķirta vai piešķirtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņš beidzies,
kā arī uz kārtējo novērtēšanu, ja pedagogs pretendē uz novērtēšanu atkārtoti pirms
piešķirtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņa beigām.

Novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties pedagogam, kuram kārtējā kalendāra
gadā izglītības iestādē, kurā viņš novērtē savas profesionālās darbības kvalitāti, ir tari -
ficētas vismaz septiņas kontaktstundas, kas ietver mācību stundu vai klases audzinā -
šanas stundu, vai pulciņa nodarbību. Tāpat pedagogam ir jābūt dokumentiem, kas
apliecina pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi 36 stundu apjomā atbilstoši
iepriekšējā novērtēšanā izvirzītajām pedagoga profesionālās kompetences pilnveides
vajadzībām.

Lai novērtētu savu profesionālās darbības kvalitāti, pedagogam līdz kārtējā gada 
5. septembrim jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.

Ar pilnu MK noteikumu un 17 pielikumu tekstu var iepazīties Latvijas tiesību aktu
vietnē Likumi.lv, kā arī Viļakas novada domes mājas lapā sadaļā «Izglītība».

Informāciju sagatavoja Viļakas novada PPDKN komisijas priekšsēdētāja 
Maruta Brokāne

Sākums 1. lpp.

Vienā dienā drīkst būt līdz:
5 mācību stundām no 1. klases līdz 3. klasei,
6 mācību stundām 4. un 5. klasē,
7 mācību stundām 6. un 7. klasē,
8 mācību stundām 8. un 9. klasē.
Informāciju par to, kā bērnam klājas skolā un  skolas dzīvi, vecāki var saņemt pie

klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas administrācijas. 
Vecākiem ir iespējams saņemt konsultāciju novada Izglītības, kultūras un sporta pār -

valdē, Abrenes ielā 26, un pie novada psiho loga, Parka ielā 2, gan ierodoties personīgi,
gan sazinoties telefoniski vai elektroniski (sīkāka informācija Domes mājas

lapā www.vilaka.lv).

Klāt atkal 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokās, smagās zinību
pils durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un nezināms. Skolas
solos atgriezīsies spurdzoši skolnieki, kas steigs satikt klasesbiedrus un
dalīties vasaras piedzīvojumos… Skolēnu smiekli, atkalredzēšanās prieks,
jaunas cerības, uztraukums, mazliet skumjas par aizejošu vasa ru... Ar

jaunu darba sparu un idejām bērnus sveicinās pedagogi. Skola plaši
atver durvis un laipni aicina ienākt, aicina izzināt, aicina draudzēties.

Lai visiem kopā ir darba prieks, radošas idejas, zināšanu kāre, opti -
misms un darba spars, prasme pateikties un prasme lūgt

piedošanu, vēlme darboties kopā vienotā saimē
– skola un ģimene! Rado šu, interesantu
un notikumiem bagātu jauno mācību

gadu!
Izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes vadītāja 
Sarmīte Šaicāne

Informācija par aktualitātēm sagatavota pēc IZM, VISC materiāliem

aicinām pedagogus pieteikties papildināt
profesionālo kvalifikāciju B programmās
Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, izglī -

tības un zinātnes ministrija (izm) aicina pedagogus pieteikties valsts ap mak -
sātiem pedagogu profesionālās pilnveides B programmas kursiem. izm pieš ķī -
rusi finansējumu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodro-
šināšanai, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespē -
jas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās cita mācību priekšmeta mā -
cīšanai vai pedagoģijas apguvei.

B programmas apguvušajiem pedagogiem būs arī dotas plašākas iespējas vis pā -
rējā pamatizglītībā vai vidējā izglītībā mācīt citu mācību priekšmetu vai arī iespējas
strādāt nākamajā vai iepriekšējā izglītības pakāpē. 

B programmu ietvaros piedāvātās profesionālās pilnveides programmas «Peda -
goģija» kursa mērķis ir nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģisko kompetenču piln -
veidi. Mācībām aicināti pieteikties pedagogi vai prakšu vadītāji ar augstāko aka -
dēmisko vai profesionālo izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglī -
tības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos,
kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba de -
vēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības.

sākot ar 2014.gada jūniju pilnveidot savas profesionālas kompetences iespē -
jams šādās B programmās:

• izglītības joma «Tehnoloģijas un zinātņu pamati» (mācību priekšmeti mate -
mā  tika, ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinātnes, informātika). Programmu realizē 
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, kontaktpersona – Ilze Gaile
(ilze.gaile@lu.lv);

• Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā. Programmu realizē Rīgas Tehnis -
kā universitāte, kontaktpersona – Dina Žuga (mii@rtu.lv). Pieteikšanās kursiem
https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/. Programmu veido 6 galvenie programmas sa -
tura elementi: pētnieciskā un eksperimentālā darbība zināšanu sabiedrības tehnoloģiju
attīstībā, tās organizēšanas metodika dabaszinātnisko izziņas procesu apgūšanai; sa -
dar bība interneta vidē radošuma attīstībai; robotika; video un audio ieraksts un ap -
strāde; mobilo lietotņu izmantošanas iespējas pētnieciskā darbībā; radošums, inovā -
cijas un didaktika interešu izglītības procesa organizēšanā;

• Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika. Programmu īsteno Latvijas Uni -
ver sitāte, kontaktpersona – Rita Ābele (rita.abele@lu.lv);

• Pamatizglītības pirmā posma saturs un didaktika. Programmu īsteno Lat -
vijas Universitāte, kontaktpersona – Rita Ābele (rita.abele@lu.lv);

• izglītības jomas «Cilvēks un sabiedrība» (mācību priekšmeti vēsture,
ģeogrāfija). Programmu īsteno Daugavpils Universitāte, kontaktpersona – Zita Va na -
ga (zita.vanaga@du.lv);  

• Pedagoģija (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Programmu īsteno
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kontaktpersona – Ligita Āzena
(kursi@rpiva.lv). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā
akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profe sionālas izglī -
tības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos;

• Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā. Programmu
īsteno Rīgas Stradiņa Universitāte, kontaktpersona – Sanita Roģe (sanita.roge@rsu.lv).
Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju kompetenci par veselīgu dzīvesveidu un
dzīves stilu: veselību ietekmējošiem personības faktoriem, atkarību cēloņiem un to
profilaksi, kā arī uzturu un sportu, vadot darba drošības un grupu audzinātāju stundas
vai ikdienas sarunās ar audzēkņiem;

• Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana kristīgajā mācībā 1.-3.klasē.
Programmu īsteno Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākajā reliģi -
jas zinātņu institūtā, kontaktpersona  – Inese Augškalne (rarzi@apollo.lv).

Laura Zaharova, Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv, tālr. 67047893, www.izm.gov.lv
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Viïakas no vadâ

KuLTūra

Šī gada 29. jūlijā projekta
«amatniecības tradīciju kul-
tūrvēsturiskā pārmantojamība
Viļakas novadā» ietvaros amat-
nieka Jāņa Šaicāna vadībā
notika koka karošu grebšanas
meistardarbnīca.

Koka karošu grebšanas amats
radies tālā senatnē un turpina at-
tīstīties joprojām, tradicionālo
papildinot ar jaunām iezīmēm.
Prasmi grebt karotes meistars J.
Šaicāns apguvis pašmācības ceļā.
Kokamatniecība viņu saistījusi
kopš pusaudža gadiem. Neraugoties
uz tehnoloģiju straujo attīstību
un rūpnieciski ražoto preču milzīgo
piedāvājumu, amatnieku roku da-
rinājums ir neaizstājama vērtība.

Meistardarbnīcā piedalījās Vi-
ļakas novada iedzīvotāji, galve-
nokārt skolnieki. Pasākuma mērķis
bija popularizēt vietējās koka ka-
rošu grebšanas tradīcijas Viļakas
novadā. Pasākumu ievadīja J. Šai -
cāna stāstījums par sevi, kurā da-
lībnieki uzzināja, kas pamudinājis
meistaru pievērsties šai amatnie-
cības nozarei, kur viņš rod idejas
saviem darbiem – taburetēm, so-
liem, mucām, galdiem u.tml., un
kāda veida un izmēra karošu iz-

gatavošanai viņš dod priekšroku.
Pasākuma dalībnieki ieguva

ne vien zināšanas par to, kāds
materiāls un instrumenti nepie-
ciešami, lai izgrebtu karoti, bet
arī iespēju to darīt pašiem. Daudzi
meistardarbnīcas dalībnieki, divas
stundas darinot savu koka karoti,
nāca pie atziņas, ka tas ir darbie-
tilpīgs process, kas prasa pacietību
un iemaņas.

Ļoti ceram, ka meistardarbnīca
tās apmeklētājos radīja izpratni
par roku darba vērtību un koka-

matniecību kā vienu no lokālā
kultūrvēsturiskā mantojuma iz-
pausmēm.

Liels paldies meistardarbnī -
cas vadītājam – koka karošu greb -
šanas meistaram Jānim Šaicānam
un dalībniekiem.

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

Koka karošu meistardarbnīca 
pie Jāņa Šaicāna

Viļakas novada muzejam - 10
Šī gada 26. jūlijā Viļakas novada muzejam apritēja 10 gadi.
Muzeja pirmsākumi meklējami jau 1962. gadā, kad Viļakas vi-

dusskolas skolēni – novadpētniecības pulciņa dalībnieki – vēstu res
skolotājas Leontīnas Maksimovas vadībā uzsāka vākt etnogrā -
fiskus un pilsētas un tuvākās apkārtnes vēsturi apliecinošus priekš -
metus, fotogrāfijas, pierakstīt atmiņas u.tml. 1981. gadā Viļakas
vidusskola ieda līja divas telpas uzkrāto priekšmetu izvietošanai,
līdz ar to nodibinot Viļakas vidusskolas novadpētniecības muzeju.
Ar laiku skolas mu ze ja ekspozīcija pārauga skolas vēstures ietva -
rus un 2004. gadā lielāko daļu stendu un eksponātu (uz skolas
vēstu ri attiecināmie materiāli joprojām atrodas un ir apskatāmi
Viļakas Valsts Ģimnāzijas muzejā) pārcēla uz jaunām telpām –
Balvu ielā 13. Katoļu jaunatnes biedrībai un vēlāk padomju admi-
nistratīvajam centram piederošā ēka kļuva par mājvietu Viļakas
pilsētas muzejam, turpinoties administratīvajām refor mām 2011.
gadā pārdēvēts par Viļakas novada muzeju. Kopš 2013. gada
februā ra Viļakas novada muzejs ir valsts akreditēts muzejs.

Muzeja personālu veido vadītāja, krājuma glabātāja un tehnis -
kais darbinieks. Muzeja stratēģiju, gada plānus un nozīmīgākos lē -
mumus apstiprina Muzeja padome, kurā ietilpst muzeja dar bi nieki,
Viļakas novada domes, izglītības, kultūras un sporta noda ļas
darbinieki, skolotājs-mākslinieks, kā arī pieaicinātie speciālisti.

Muzejs strādā saskaņā ar savu misiju: «Radīt kultūrtelpu, ku rā,
satiekoties pagātnes faktiem un atmiņām, stiprinās ļaužu pie de rība
savai tautai un dzimtajam novadam». Mūsu galvenais vēstī jums:
«Viļakas novads – daudzām vēsturiskām norisēm un nozī mīgām
personībām, un kultūrvērtībām bagāta Latvijas vieta».

Muzeja galvenā vērtība ir muzeja krājums, kas katru gadu tiek
palielināts. 2014. gada sākumā muzeja krājumu veidoja aptu veni
2000 krājuma vienības. Apmeklētājiem atvērtas vairākas pamatek-
spozīcijas – «Senie sadzīves priekšmeti un darba rīki», «Vi ļakas
vēsture laikmeta griežos», Viļakas novada garīdzniekiem veltīta
ekspozīcija, «Baltā istaba» stāsta par Viļakas novada kato ļu bīska -
piem Kazimiru Duļbinski un Valerijanu Zondaku. Muzejā ir ska -
tāmas Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde, kā arī uni -
kāla J. Laicāna filumēnijas kolekcija.

Muzejs aktīvi iesaistās izglītojošā darbā, sadarbojoties ar skolām
un bērnudārzu. Šogad plānots izstrādāt vairākas muzejpedagoģiskās
programmas – «Senie sadzīves priekšmeti un darba rīki»  un «Par ko
stāsta zeme?», turpinās darbs pie vairāku izstāžu un pasākumu
veidošanas, uzsākta muzeja krājuma zinātniskā apstrāde. Katru gadu
novadniekiem un viesiem muzejs atgādina par Viļakas novadam no-
zīmīgāko notikumu un personību gads kārtām. Savu iespēju robežās
muzeja darbinieki apkopo materiālus par visiem novadā ietilpstošajiem
pagastiem, kas guls jaunas ekspozīcijas «Viļakas novada vēsture»
pamatā. Šogad muzeja krāju mu bagātīgi papildināja slēgto Mežvidu
un Kupravas pamatskolu muzeju materiāli.

Muzejs iesaistās dažādu projektu īstenošanā. Pašlaik noris pār -
robežu sadarbības projekts «Museum Gateaway»  (Muzeja vār ti),
kura ietvaros muzejs iegūs modernu tehnoloģisko aprīkojumu
muzeja ekspozīciju un izstāžu telpām, līdz ar to novada iedzī vo -
tājiem un viesiem būs iespēja skatīt muzeju pavisam citā gaismā.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu šogad tiks īstenots pro jekts
«Amatniecības tradīciju kultūrvēsturiskā pārmantojamība Viļakas
novadā». Muzejs izstrādā pieteikumus arī citiem projektu kon -
kursiem, kas saistīti ar kultūras mantojuma popularizēšanu novadā,
ar pētniecisko un izstāžu darbību muzejos, kā arī ar kul tūras
mantojuma izpēti un novērtējumu. 

Muzejam sagaidāmi jauni darbi un izaicinājumi – Latvijas un
ārvalstu arhīvos esošo materiālu par Viļakas novadu apzināšana un
izpēte, jaunu ekspozīciju, izstāžu un pasākumu veidošana. Mū su
cerība, ka ikviens muzeja apmeklētājs saskatīs, cik Viļakas novads
bagāts, – gan ar kultūrvēsturiskām vērtībām, gan ar rado šiem
cilvēkiem, gan ar paaudzēs mantotām tradīcijām.

Jubilejas reizē vēlreiz gribas izteikt pateicību cilvēkiem, savas
pilsētas un novada patriotiem, bez kuriem muzeja eksistence nav
iedomājama – vēstures skolotājai, vairāku Viļakas vēsturei veltīto
grāmatu autorei Leontīnai Maksimovai un skolotājam, māksliniekam
Jānim Laicānam. Paldies mūsu atbalstītājiem un visiem novad -
niekiem, kas palīdzējuši veidot muzeja krājumu.

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

Katru gadu Viļakas novada
muzeja krājums turpina papil-
dināties. Jūlija mēnesī muzejam
būtisks pienesums - materiāli
par divām vēsturiskām Viļakas
novada iestādēm - mežvidu un
Kupravas pamatskolu, kuras
tika slēgtas šī gada 31.jūlijā.
abas skolas ilgstoši pildīja kul-
tūras un izglītojošo centru fun-
kcijas savos pagastos, vairojot
zināšanas un stiprinot piederības
sajūtu savam pagastam.

«Pazīt un mīlēt savu apkārtni,
savu tautu, nāciju un valsti, iz -
prast savu valodu un literatūru,»
šī devīze bija aktuāla arī minētajās
skolās. Abās mācību iestādēs bija

vāktas un glabātas liecības ne ti -
kai par pašu skolu, bet arī par tu-
vākās apkārtnes vēsturi. Gan
Mežvidu, gan Kupravas pamatskolā
bija atvēlēta telpa vēsturi aplieci-
nošo priekšmetu glabāšanai un
eksponēšanai.

Līdz ar skolu slēgšanu Viļakas
novada muzeja krājumā nonākušas
fotogrāfijas, dokumenti, senie sa-
dzīves priekšmeti un darba rīki,
kas sniedz informāciju par skolu
vēsturi un tradīcijām, skolotājiem
un absolventiem, kā arī par vietējo
iedzīvotāju sadzīvi. Mežvidu un
Kupravas pamatskolu novadpēt-
nieciskais materiāls ir nozīmīgs
pienesums Viļakas novada vēstures

un kultūrvēsturiskā mantojuma
izzināšanai.

Viļakas novada muzejā drīzumā
tiks uzsākta iegūtās informācijas
apstrāde un analīze ar mērķi
veidot ekspozīciju par bijušajām
Viļakas novada skolām.

Sakām lielu paldies Mežvidu
pamatskolas direktorei Inārai Ni-
kolajevai, Kupravas pamatskolas
direktorei Sandrai Andrejevai,
Vecumu pagasta pārvaldes vadītājai
Ligijai Loginai, Kupravas pagasta
pārvaldes vadītājam Aleksandram
Tihomirovam.

Teksts: Viļakas novada muzeja
vadītāja R. Gruševa un krājuma

glabātāja M. Boldāne

Jaunieguvumi Viļakas novada muzeja krājumā 

Višķos 16. un 17.augustā tika
organizēta mazākumtautību ko-
lektīvu un biedrību vadītāju no -
metne, kurā piedalījāmies arī
mēs – krievu dziesmu ansambļu
«sadaruška»  un «ivuški» va-
dītājas – svetlana Krasnokutska
un svetlana romāne. Šis pasā-
kums tika organizēts pirmo reizi
ar mērķi – izzināt Latvijas multi -
kultūras problēmu loku, rast
metodes un iespējas to risināt.

Divu dienu garumā mums
tika piedāvāta daudzveidīga pro-
gramma.Pirmajā dienā Špoģu

Mūzikas un mākslas skolā tikāmies
ar Latvijas Republikas kultūras
ministri Daci Melnbārdi. Izskatījām
kopā ar Rūtu (Latvijas Kultūras
akadēmijas rektore Dr., asoc.
prof.) un Valdi (Latvijas Univer-
sitātes prof.) Muktupāveliem Lat-
vijas valstiskuma multikulturālos
aspektus, diskutējām Mazākum-
tautību nevalstisko organizāciju
pārstāvju konsultatīvās komitejas
sanāksmē. Ar Andri Kapustu (Lat -
vijas Folkloras biedrības valdes
priekšsēdētājs) mēģinājām sare -
dzēt Pasaules tvēruma aspektus

latviešu un cittautu folklorā.
Pēc ekskursijas pa pagasta te-

ritoriju, apmeklējām Višķu pagasta
svētku koncertu, kurš notika va -
renā brīvdabas estrādē.

Pēc koncerta darbojāmies Tra-
dicionālo deju meistarklasē, kuru
vadīja Edgars Lipors kopā ar sa -
vu ģimeni.

Otrajā dienā Viduslatgales Pro -
fesionālā vidusskolā, komunicē -
joties ar Danu Čerņecovu (M. Če -
hova Rīgas Krievu teātra aktrise,
aktiertreniņu pedagoģe), apgu -
vām skatuves mākslas pamatus.

Latvijas Nacionālā kultūras
centra Vokālo ansambļu nozares
padomes priekšsēdētāja Mārīte
Puriņa ar mums runāja par Vokālo
ansambļa veidošanas pamatprin-
cipiem.

Par mazākumtautību māksli-
niecisko kolektīvu iespējām paš -
valdību, valsts, starptautiskā kon-
tekstā un savu pieredzi šajā jomā
runāja Daugavpils Domes lietu
pārvaldniece, Daugavpils Vācu
biedrības «ERFOLG» priekšsē-
dētāja Olga Jesse.

Noslēguma diskusiju  «Latvijai

100 gadi»  vadīja Leonarda Ķes -
te re, Kultūras ministres padomnie -
ce Latvijas simtgades jautājumos. 

Šajā nometnē tikāmies ar se-
niem draugiem un nodibinājām
jaunus kontaktus.

Paldies Montai Kononovai,
Latvijas Kultūras akadēmijas Ra-
došā darbības centra vadītājai par
jauko nometnes organizāciju! Pa-
vadītais laiks iedvesmoja turpmā -
kai darbībai.

Žīguru kultūras nama krievu
dziesmu ansambļa «Ivuški» 
vadītāja Svetlana Romāne

mazākumtautību kolektīvu un biedrību vadītāju radošā nometne Višķu pagastā
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Uz dzimtas salidojumu bija
ieradušies gandrīz visi dzimtas
pārstāvji. Attaisnotu iemeslu dēļ
neieradās daži dzimtas pārstāvji.
Dzimtā šobrīd ir 74 locekļi, bet
ieskaitot otrās pusītes (sievas/vīrus)
ir apmēram 100 cilvēki. 2.augusts
sākas ar Sv. Misi par dzimtu Šķil -
bēnu Sāpju Dievmātes Romas
katoļu baznīcā, turpinājās Lotušu
kapsētā, kur dzimtas locekļi pie-
dalījās kapusvētkos, un noslēdzās

Upītes tautas namā, kur salidojuma
dalībnieki pulcējās, lai satiktos,
iepazītos un dalītos atmiņās. At-
raktīvais vakara vadītājs Aldis Sli -
šāns spēja iejusties jebkurā lomā
un uzturēt jautru noskaņojumu
salidojumā.

Lai vieglāk būtu vienam otru
atpazīt un iepazīties, Aldis Slišāns
aicināja ģimenes dalīties 9 zaros,
kur katrs zars ir veidojies no vie -
na no Aloiza bērniem. Katrs dzim -

tas zars dzimtas kokā aizdedzināja
vienu svecīti. Diemžēl nav izvei-
dojušies 11 zari, jo māsām Anto -
nijai un Broņislavai nebija pēc-
nācēju. Viskuplākais ir brāļa Lud-
viga zars, kuram ir 5 bērni un 14
mazbērni (7 mazmeitas un 7 maz -
dēli).  Jānim – 2 bērni un 4 maz-
bērni. Terēzijai – 2 bērni un 3
mazbērni.  Celinai – 2 bērni un 3
mazbērni. Irminai – 3 bērni un 3
mazbērni. Mūžībā aizgājušo Hen-
drika, Lucijas un Valērijas un
Staņislava zarus turpina: Hendri -
ka – 2 bērni un 7 mazbērni, Luci -
jas – 1 meita un 2 mazbērni un 2
mazmazbērni, Valērijas – 4 bērni,
6 mazbērni, Staņislava – 1 bērns,
2 mazbērni, 3 mazmazbērni.

Brāļa Ludviga un sievas Ritas
bērni un mazbērni  tiekas vismaz
3 – 4 reizes gadā: Lieldienās, Jā -
ņos, Ziemassvētkos. Māsa Celina
lielu mūža daļu ir pavadījusi Rī -
gā un Jūrmalā, uz dzimto pusi
pārcēlās pirms 8 gadiem.  Irmina
Slišāne atcerējās, ka viņi  – vien-

padsmit bērni bijuši ļoti draudzīgi,
viens par otru zinājuši daudz,
viens otru mīlējuši, un novēlēja:
«Galvenais pazīstiet viens otru.
Esiet laimīgi. Novēlu Jums būt
tik pat draudzīgiem kā savulaik
bijām mēs.» Terēzijas meitas dzī -
vo Rīgā, tāpēc bija ļoti priecīgas,
ka vienas dienas laikā var iepazī -
ties ar tik daudziem radiem. Brā -
ļa Hendrika dzimtā dzimst tikai
dēli un ir vienīgais zars, kurš būs
arī uzvārda Slišāni turpinātājs, jo
aug 7 braši mazdēli vecumā no
26 gadiem līdz 1 gadiņam. Lielā-
kais dzimtas vēstures un sakņu
pētnieks ir Jāņa dēls Francis
Slišāns, kurš šobrīd dzīvo Īrijā,
bet pašreizējos visus dzimtas lo-
cekļus pārzina un pazīst Celinas
meita Sigita Mežale, kas dzīvo
Balvu novada Cērpenē. Dzimtā
aug divi dvīņu pāri vienpadsmit-
gadīgās Loreta un Gunita Šakinas
un mazie Adrians un Edvarts Sli-
šāni. Pateicības par stipru dzimtas
pamatu ielikšanu saņēma Jānis

un Jadviga Slišāni, Ludvigs un
Rita Slišāni, Valērija Slišāne,
Irmina Slišāne un Celina Kaupera.
Nodziedot dzimtas himnu «Es
dziedāšu par tevi tēvu zeme» ofi-
ciālā salidojuma daļa bija aizritējusi.
Dzimtas ģitāristi kopā ar skolotāju
Vili Cibuli atklāja neformālo
daļu, kad brāļiem bija iespējams
izdancināt māsas, brālēniem bija
iespējams uzlūgt dejot māsīcas
un tantes, un visiem kopā lustēties
līdz pasākuma beigām.

Ļoti svarīgi ir dzimtas salido-
jumi, lai, arī pēc vecākās paaudzes
aiziešanas mūžībā,  arī jaunākās
paaudzes turpinātu uzturēt kon-
taktus, pazītu viens otru un ar
lepnumu teiktu: «Es esmu no Gār -
šas Slišānu dzimtas!» Lai viens
otru pazītu ir nepieciešams pie-
dzīvot, pārdzīvot un izdzīvot ko-
pīgus notikumus un kopā veidot
atmiņas, lai būtu kopā, ko atcerēties
citos dzimtas salidojumos. 

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne 

Gāršas Slišānu salidojums

2014. gada 2. augusts Gāršas slišānu dzimtai bija īpaša
diena, jo notika 3. dzimtas salidojums. Pēdējais salidojums
bija noorganizēts pirms 20 gadiem 1994.gadā. Gāršas
slišānu dzimtas locekļi ir savstarpēji pazīstami un tie, kuri
dzīvo Šķilbēnu pagastā, regulāri tiekas un labprāt palīdz
viens ot ram. Tālākos novados un ārzemēs dzīvojošie
dzimtas pārstāvji tiekas retāk.  Tāpēc salidojumu organiza -
toru komiteja aldis slišāns, edgars slišāns, sigita mežale,
ilona ser da, Celina Kaupera, inguna Ka ņepe, ineta
Ločmele un francis slišāns nolēma, ka šogad ir jārīko sali-
dojums, jo vecākais dzimtas pārstāvis Jānis slišāns svin
80.gadu jubileju,  vienpadsmit bērnu tēvam aloizam
slišānam aprit 120.dzimšanas diena un dzimtas sencim
Vincentam slišānam aprit 200. dzimšanas diena.

dzimtas vēsture stāsta:
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Viļakas Sociālās aprūpes centrs (turpmāk VSAC) tika veidots ar
mērķi sniegt ilgstošas sociālās ap rūpes pakalpojumu I, II grupas in -
valīdiem ar fiziska rakstura trau cējumiem no 18 gadu vecuma un
pensijas vecumu sasniegušām per sonām, kurām vecuma vai fun -
kcionālo traucējumu dēļ ir grū ti sevi aprūpēt.

Piecu gadu pastāvēšanas laikā VSAC ir notikušas pārmaiņas.
Sākotnēji, kad kad tika izveidots sociālās aprūpes centrs, noskaidrojām,

cik aptuveni klientu vēlas dzīvot aprūpes centrā Viļa kas novadā. No-
reģistrējoties so ciālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā, klientu
maksimālais uzņemšanas skaits tika apstiprināts – 25. Šobrīd, uz
2014. gada |1. jūliju VSAC dzīvo 28 klienti.

Atskatoties un pirmsākumiem, var teikt, ka centra darbības at tīs -
tībā, lielu artavu ir ieguldījuši gan pašvaldība, gan klienti, gan dar -
binie ki, gan sadarbības partneri.

Pateicoties visu kopējam darbam, vēlmēm un priekšlikumiem,
esam realizējuši dažādus projektus, kurus atbalstījusi novada Dome. 

VSAC dzīvo vecākā paaudze. Visvecākajam klientam ir 93 gadi
un visjaunākajam 47. VSAC klienti ir iecienījuši sporta nodarbības,
tematiskās pēcpusdienas, kopīgus atpūtas vaka rus, kavējoties atmiņās
pie tējas tases, kā arī gadskārtas un citus centra ieviestus pasākumus.
Prieks redzēt, ka aizvien vairāk senioru, esot ar atšķirīgiem uzskatiem,
pie redzi, arī aizspriedumiem, vajadzībām un vēlmēm, tomēr izmanto
iespējas iesaistīties sabiedriska jās grupās.

Centram izveidojusies laba sadarbība ar sadarbības partneriem
«Gnosjö hjälper» no Zviedrijas, SIA «Ķira», z/s «Medņevas strau -
tiņi», etnogrāfisko ansambli «Abrenīte», Viļakas folkloras kopu
«Atzele», krievu dziesmu ansambli « Sudaruška»  – Viļakas novada
iedzīvotājiem, Viļakas novada iestādēm.

VSAC ir ieviestas tradīcijas, tādas kā – gadskārtējās jubilejas svi -
nēšana ir visiem gaidīts notikums, kuru atzīmējot, katru gadu jūlijā
dodamies aktīvā atpūtā pie dabas – esam bijuši Aglonā, Stāmerienā,
Saipetniekos, Rugāju briežu dārzā u.c. Šogad VSAC jubileju svinēja
Žīguru pagasta Meža muzejā un atpūtas vietā « Pie dīķa».

VSAC klientiem ir kā savas mājas, kā otra ģimene. Te viņi nejūtas
izolēti un vientuļi, jo ko pā ar pārējiem var aktīvi un ra doši darboties.

Pa šiem gadiem visi centra mērķi un idejas kā pērles tika vērti
aukliņā, kura nu ir sasniegusi aproces izmēru. Vēl ir bezgala daudz šo
pērlīšu upēs un ezeros, kuras saverot kopā, izveidosim kaklarotu.

Lai pērles zaigotu un mirdzētu,  pieņemsim īstos lēmumus un
izdarīsim pareizo izvēli – ietērpjot pērles gaismā un mīlestībā, kur tās
spēj plaukt un zelt, augt un vairot spēku, ziedēt visos gadalaikos.

Vissirsnīgākie Pateicības vārdi Viļakas sociālās aprūpes centra
darbiniekiem par ieguldījumu centra attīstībā!

Pateicos Viļakas novada domei, sadarbības partneriem, visiem tiem,
kuri pa šiem 5 gadiem sadarbojušies ar Viļakas sociālās aprūpes centru!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja 
Ilze Šaicāne

5 gadu jubileju nosvinējis Viļakas sociālās aprūpes centrs

VeCāKiem

Latvijas Goda ģimenes ap-
liecība «3+ Ģimenes karte» ir
valsts veidota atbalsta sistēma
daudzbērnu ģimenēm, kas reizē
kalpos arī kā apliecinošs doku-
ments tam, ka ģimenē aug trīs
un vairāk bērni vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes
īpašniekiem turpmāk būs iespē -
ja saņemt atlaides, izmantojot
pakalpojumus, kurus piedāvā
valsts un privātie uzņēmumi
Latvijā.

Kāda izskatās karte?
Uz kartes priekšpuses ir no -

rādīts kartes īpašnieka – daudzbērnu
ģimenes tēva, mātes vai likumīgā
aizbildņa vārds un uzvārds. Labajā
stūrī iestrādāta sudraba krāsas «Lat-
vijas goda ģimenes» emblēma.

Kartes otrajā pusē minēts bērnu
skaits, vārdi un uzvārdi. Arī daudz-
bērnu ģimenes bērns drīkst izman -
tot šo karti un tās sniegtās atlai -
des, uzrādot kopā ar personas ap-
liecinošu dokumentu.

Kurš var saņemt karti?
Karte pienākas, ja personai

(pašai vai kopā ar laulāto) vai tās
laulātajam ir trīs vai vairāk bērni
līdz 18 gadu vecumam (arī aiz-
bildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti bērni) un personai un
tās laulātajam un minētajiem bēr-
niem ir deklarēta dzīvesvieta Lat-

vijas Republikā. Abiem vecākiem
ir tiesības saņemt šādu karti.

Kā pieteikties kartei?
Pieteikuma veidlapa atrodama

www.godagimene.lv, sadaļā «Pie-
sakies kartei».

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu
iespēja saņemt Latvijas goda ģi-
menes apliecību «3+ Ģimenes
kar ti», interneta vietnē godagi-
mene.lv ir jāaizpilda kartes pie-
teikuma veidlapa, precīzi norādot
lūgto informāciju par sevi un sa-
viem bērniem, kā arī norādot
pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt.

Ja ģimenei nav pieejas inter-
netam, veidlapu iespējams aizpildīt
pašvaldības bibliotēkās un citās vie -
tās, izmantojot tur pieejamos bez
maksas interneta pakalpojumus. 

Datu pārbaude 
Visi aizpildīto pieteikuma

veidlapu dati nonāks iedzīvotāju
reģistra datu bāzē. Tur tie tiks
pārbaudīti vai atbilst patiesībai
un nepieciešamajiem kritērijiem,
lai veidlapas aizpildītājs varētu
saņemt 3+ Ģimenes karti. Karte
var tikt atteikta, ja iesniedzējs
nesniedz patiesus datus, bērnu
skaits un vecums neatbilst valstī
noteiktajiem daudzbērnu ģimenes
definīcijas kritērijiem, kā arī ir
iesniedzējam atņemtas bērnu ap-
rūpes tiesības.

Neskaidrību gadījumā aicinām
vērsties, rakstot e-pastu: info@
godagimene.lv

Kartes saņemšana
Kad izskatīti saņemtie ģimenes

dati un pārbaudīta to atbilstība
daudzbērnu ģimenes statisam,
veidlapas aizpildītājs  saņems e-
pasta vēstuli vai īsziņu savā tāl -
runī ar informāciju, ka karte 30
dienu laikā tiks izgatavota un no-
sūtīta pa pastu uz norādīto adresi.

Kartes izmantošanas ie-
spējas

Latvijas Goda ģimenes aplie-
cības jeb 3+ Ģimenes kartes pie-
dāvātās atlaides būs iespējams
izmantot iegādājoties pakalpoju -
mu kādā no uzņēmumiem, kurš
ir iekļauts daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmā. Visu daudz-
bērnu ģimenēm draudzīgo uzņē-
mumu sarakstu iespējams aplūkot
interneta vietnē godagimene.lv.
Links uz sadaļu->>

Atlaižu piedāvājuma saraksts,
ko varēs izmantot ar šo karti, tiek
regulāri papildināts. Par jaunumiem
kartes īpašnieki tiks informēti,
reizi mēnesī savā e-pastā saņemot
informatīvu vēstuli, kā arī caur
jaunumiem projekta mājas lapā
godagimene.lv. 

Tāpat šī informācija būs pie-
ejama visās Latvijas paš valdībās.

Projektu «Demogrāfisko pasā -
kumu īstenošana Latvijā  – daudz-
bērnu ģimenes kartes – Latvijas

Goda ģimenes kartes ieviešana»
atbalsta  Sabiedrības Integrā cijas
Fonds.

sākusies pieteikšanās 3+ Ģimenes kartei!

«Es būšu līdzīga lietus lāsei, kura drupina kalnu,
Skudrai, kura apēd tīģeri, 
Zvaigznei, kura apspīd zemi,;
Vergam, kurš būvē piramīdu.
Es sveikšu šo dienu ar Mīlestību sirdī.» 

/ogs mandino/ 

Jūlija vidū pusapaļu 5 gadu dzimšanas
dienu nosvinēja Viļakas pašvaldības iestā -
de – Viļakas sociālās aprūpes centrs, kas
Vi ļa kā savas durvis vēra 2009. gada 17. jū -
lijā, kad beidza pastāvēt Viļakas slimnīca.
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medņevas etnogrāfiskā an-
sambļa dziedātājas un muzikants
alfrēds Circens 25. jūlijā pie-
dalījās Jūrmalas pilsētas muzejā
Valda Buša (1924-2014) 90 gadu
jubilejas izstādē.

Mākslinieka Valda Buša dar -
bus pazīst Latvijā, daudzās Eiro -

pas valstīs, Amerikā, Austrālijā.
Rīgā Valdis Bušs sadarbojās ar
Mākslas zinātnieci Agiju Sūnu,
kura pieda lījās mākslinieka jubile -
jas izstā dē. 

Viņš uzskatīja, ka par māksli-
nieku ir jāpiedzimst. Dzirdot ska -
ņu, ir jāredz krāsa, un savas meis -

ta rības pilnveidošanā ir jāiegulda
milzīgs darbs. 

No dzīves un mākslas gaitu
pa  ša sākuma varēja apbrīnot Valda
Buša mērķtiecību, rakstura stingrī -
bu, arī šerpumu un spītību, kad tā
nepieciešama, arī izturību. Māk-
slinieks tāds arī bija, jo dzi mis Vi -
ļakas novada Pokševas ciemā.

Medņevas etnogrāfiskā an-
sambļa dziedātājas un muzikants
sava novadnieka mākslinieka Val -
da Buša jubilejas izstādē at vēlēto
uzticību nepievīla izdziedot Latga -
lei raksturīgās dziesmas. 

Paldies māksli nieka māsai
Vir gīnijai, kura kopā ar mums
dziedāja, paldies dēlam Ilmāram
Bušam par rūpēm šīs izstādes or-
ganizēšanā. Paldies kultūras me-
todiķei Sandrai Ločmelei un šo-
ferim Eināram Mieriņam.
Medņevas Tautas nama vadītāja

Skaidrīte Šaicāne

Novadnieka Valda Buša jubilejas izstādē

No 24.jūlija līdz 26.jūlijam-
Viļakas novadu  pieskandināja
Kupravas, Žīguru, Viļakas, med -
ņevas, rekovas, upītes un Bal-
tinavas jaunieši, kuri kopā ar
etnomuzikoloģi aigu sprindžu,
etnomuzikoloģi Laumu Bērzu,
upītes kultūrvēstures muzeja
vadītāju Ligitu spridzāni un
kultūrvēstures muzeja «Vēršu-
kalns»  vadītāju aldi Pušpuru
apguva mūsu pusei tradicionālo
dziedāšanu, spēlēšanu, aušanu
un baltās maizes cepšanu.

Pirmajā dienā visi meistar-
darbnīcu dalībnieki tikās Medņevā.
Interesentu skaits bija tik liels, ka
vajadzēja veidot trīs grupas ie -
priekš paredzēto divu vietā. Mū-
zikas instrumentu grupas dalībnieki
devās pie Aigas, lai visi kopā ap -
gūtu tradicionālo instrumentu spē -
li. Lielajā ansamblī apvienojās
akordeons, bungas, cītars, man-

dolīna, ģitāras, bet visvairāk pār-
stāvētais instruments bija – vijole.
Bērni un jaunieši trīs dienas ap -
guva tradicionālo mūzikas instru -
mentu spēli. Šajā darbnīcā Aigai
palīdzēja arī mūsu skolotājas –
Ilona Bukša, Svetlana Krasnokuts -
ka un Baltinavas mūzikas un
mākslas skolas direktore Marija
Bukša. 

Tā kā otra grupa bija  ļoti lie -
la, un, lai Aigai būtu vieglāk strā -
dāt un apgūt tradicionālās dzie-
dāšanas nianses, tad šie dalībnieki
tika dalīti divās grupas – vieni aiz -
brauca uz Upīti mācīties aust, bet
otra grupa mācījās dziedāt. Bet,
lai tiktu līdz dziedāšanai vispirms
pareizi jāiemācās elpot un ar da-
žādiem vingrinājumiem tika veikta
diafragmas nostiprināšana, kas ir
sarežģīts, bet interesants process.

Piektdien visi kopā devāmies
uz Upīti, kur mūs sagaidīja Tautas

nama vadītājs Andris Slišāns. Šī
bija ļoti interesanta diena, jo ne -
bija nevienam nekur jābrauc –
visi kopā, mainoties savā starpā,
turpinājām iesāktās mācības. 

Aušanas meistardarbnīcu Ligi -
ta kopā ar skolotāju Aiju Leitenu
un Rekovas meitenēm jau atklāja
23.jūlijā, kad tika uzmestas 8 ce -
lu jostas. Meitenes ar lielu interesi
auda tās un pirmā gandarījuma
sajūta bija 25.jūlijā, kad Sanija
Strumpe izauda savu pirmo jostu,
protams, neatpalika arī skolotāja
Aija Leitena, kura pēc kāda brīža
arī pabeidza savu jostu. Prieks.
Lai veicas meitenēm pabeigt arī
sešas pārējās jostas.

Bet mēs, pārējie, Ligitas mācīti
iemēģinājām rokas un kājas  liela -
jās stellēs. Griezām lupatiņas, ti -
nām kamolīšus un katrs savu pa-
vedienu atstājām Lupatu deķa
rakstā.

Sestdien braucām ciemos pie
kultūrvēstures muzeja «Vēršukalns»
vadītāja Alda Pušpura. Ša jā skaistajā
un saulainajā dienā mēs, meistar-
darbnīcu dalībnieki, izgājām baltās
maizes cepšanas ceļu. Tagad katrs
zinām kas, cik daudz, un kā ir jā-
dara, lai mājās smaržotu baltā
mai zīte. Tas ir darbs, kurš jāizmē -
ģina pašam, jāzina dažādas nianses,
katrs pats var uzlabot recepti,
kaut ko pieliekot no sevis. 

Šajā skaistajā un piepildītajā
dienā tika veidota mūsu koncert-

programma. Un vakarā Annas die -
nas pasākumā tika izspēlēta un
izdziedāta «Vēršukalna»  estrādē. 

Paldies visiem meistardarbnīcu
pedagogiem, meistariem, skolo-
tājiem. Visiem, kuri mūs uzņēma,
un protams dalībniekiem par iz-
turību, atbalstu un smaidu.

Uz tikšanos nākošajās meis-
tardarbnīcās.

mūs atbalstīja:
Viļakas novada dome

Kultūras metodiķe  
Sandra Ločmele

Noslēdzies projekts «Tradicionālās prasmju saglabāšanas
meistardarbnīcas Latvijas austrumu pierobežā» 

Viļakas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skola 
uzņem jaunus izglītojamos

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola 2014./2015. m. g. uzņem jaunus izglītojamos
šādās nodaļās: 

4 Volejbols (vecums 6-9 gadi), nodarbības notiks Vi -
ļa kas Valsts ģimnāzijas sporta zālē;

4 Sporta dejas (vecums 5-8 gadi), nodarbības no tiks
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa».

Pieteikties  Pils ielā 14
(Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāle, 2.stāvā) 

darba dienās  no plkst. 9.00-12.00.

Kontakttālruņi: 
25914391 (direktors), 
26317944 (direktora vietniece izglītības jomā), 
26337477 (volejbola treneris), 
26849539 (sporta deju trenere)
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MĀJAS CŪKU TURĒTĀJIEM
• dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības

datu centra (LdC) datu bāzē! Cūku saslimšanas ga -
dījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompen-
sācijas saņemšanu!

• PVd inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā
pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems pa -
raugus laboratoriskajām analīzēm.

• Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazi -
nieties ar Lauku atbalsta dienestu (Lad)!

• Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet
biodrošības pasākumus:

– Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot
par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus
saimniecības!

– Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar
meža cūkām!

– Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pār-
vietošanu!

– Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu,
dodoties kopt un barot cūkas! Regulāri mazgājiet rokas!

– Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas
atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus
un virtuves atkritumus!

– Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur
nepiederošās personas!

– Nepieļaujiet mīļdzīvnieku - suņu, kaķu - iekļūšanu kūtī!
– Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus,

regulāri veiciet deratizāciju!
– Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!
– Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai

nav bijis saskarē ar meža cūkām!
– Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties

informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas
vai ir nobeigušās!

IEDZĪVOTĀJIEM
•  sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju sai m -

 niecību no slimībām:
– Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīv -

nieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas pro -
duktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un
nodoti iznīcināšanai!

– Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karan -
tīnas teritorijas!

– Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes
gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai
jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!

– Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas
cūkas, neejiet pie tām kūtī!

– Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā
citus lauksaimniecības dzīvniekus!

– Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot
tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas
produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!

– Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu
notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!

– Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto,
atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās
līdzekļu riteņus!

– Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdz -
niecības vietās!

MEDNIEKIEM
• Par nomedīto meža cūku informējiet PVd un

Valsts meža dienestu (Vmd).
• medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai

neveicinātu meža cūku pārvietošanos!
• Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties

sazinieties ar PVd, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai
izmeklēšanai!

• Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu
lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!

• Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus -
dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas!

• Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un
atliekas mājdzīvniekiem!

• mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu,
apavus, apģērbu un auto transportu!

• Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami
apstrādātu meža cūkas gaļu!

• Neizvediet no karantīnas teritorijas nomedīto
meža cūku gaļu un gaļas produktus!

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA CILVĒKIEM UN CITU
SUGU DZĪVNIEKIEM! Pastāstiet šo informāciju
kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem!
Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!

*  *  *

Biodrošības pasākumi, kas īstenojami
cūku sugu dzīvnieku novietnēs 

1. Novietne ir slēgta un, ja nepieciešams, iežogota, lai
novērstu mājdzīvnieku kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem.

2. Novietnē regulāri veic tīrīšanu, deratizāciju, dezin-
sekciju un dezinfekciju.

3. Kūtsmēslus savāc un uzglabā vietās, no kurām tie
nenoplūst apkārtējā vidē.

4. Pie ieejas novietnes telpās ir novietoti dezopaklāji.
5. Pie ieejas (iebrauktuves) novietnes teritorijā ir

izvietotas dezobarjeras.
6. Novietnē ir ierīkota karantīnas vieta, lai nodalītu

slimus dzīvniekus vai dzīvniekus, par kuru iespējamo sa-
slimšanu radušās aizdomas.

7. Novietnē ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakus-
produktu uzglabāšanas vieta, kas atbilst šādām prasībām:

7.1. tajā ir atsevišķas aprīkotas telpas, konteineri, sal-
dētavas vai citi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uz-
glabāšanai piemēroti ūdensnecaurlaidīgi trauki (tvertnes)
atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma;

7.2. tajā nevar iekļūt nepiederošas personas, savvaļas
dzīvnieki, putni un grauzēji;

7.3. tā atrodas iespējami tuvu novietnes iebrauktuvei
vai vietā, kur iespējams nodrošināt šā pielikuma 7.1. un
7.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

8. Ir ierobežota vai pilnīgi novērsta nepiederošu per -
sonu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuve dzīvnieku
turēšanas vietām.

9. Dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un veic
deratizāciju, lai nevairotos grauzēji.

10. Līdz minimumam samazina apmeklētāju (piemēram,
veterinārārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa) skaitu. Ja
nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus
nodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un
aiz sargapaviem, kā arī nodrošina iekšējās kārtības notei -
kumu ievērošanu un higiēnu (piemēram, apavu, roku de-
zinfekcija).

11. Novietnē ir ieviesta un uzturēta apmeklētāju re-
ģistrācija.

12. Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar sa-
imniecībai piederošiem transportlīdzekļiem (izņēmums –
barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
savākšanas transports).

13. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargapģērbu un
aizsargapaviem (aizsargapģērbu un aizsargapavus lieto
tikai dzīvnieku turēšanas vietā un tos nedrīkst iznest no
novietnes teritorijas).

14. Veicot darba pienākumus, darbinieki valkā aizsar-
gapģērbu un aizsargapavus un ievēro higiēnu (piemēram,
apavu, roku mazgāšana, dezinfekcija).»

*  *  *
Pārtikas un veterinārais dienests (PVd) ir saņēmis

laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina āfri -
kas cūku mēra (āCm) vīrusu 2 piemājas saimnie cī -
bās mājas cūkām dagdas novada Ķepovas un Bērziņu
pagastā un vienai atrastajai meža cūkai ērģemes
pagastā, Valkas novadā. 

ērģemes pagastā atrastais meža cūkas sivēns bija
tu vu pirms tam atrastās, inficētās meža cūkas atra -
šanās vietai.

Piemājas saimniecībā Dagdas novadā Bērziņos ĀCM
konstatēts 2 mājas cūkām, saimniecībā kopumā bija 4
cūkas. Savukārt Ķepovas pagasta saimniecībā ĀCM ap-
stiprinājās 1 mājas cūkai, saimniecībā tika turētas 17 mā -
jas cūkas. 

ĀCM vīruss Latvijā apstiprināts 26 meža cūkām un
19 mājas cūkām vienpadsmit piemājas saimniecībās. Uz
doto brīdi ir iznīcinātas 185 mājas cūkas.

PVD inspektori ir uzsākuši pārbaudes Ziemeļvidzemes
reģiona saimniecībās. Pārbaužu laikā tiks apsekotas visas
mājas, lai pārliecinātos vai tajās netiek turētas mājas
cūkas. Pārbaužu laikā laboratoriskai izmeklēšanai tiks
ņemti asins paraugi.

Latgales pusē PVD inspektori ir pārbaudījuši 4 553
mājas, no kurām cūkas tiek turētas 661 saimniecībā, kopā
2 453 cūkas. 1 662 cūkām noņemti asins paraugi labora -
toriskai izmeklēšanai. Pārbaužu laikā inspektori ir konsta -
tējuši 385 dažāda veida dzīvnieku turēšanas pārkāpumus.

PVD aicina visus dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, kuri
savā saimniecībā tur cūkas, stingri ievērot noteiktos biodro -
šības pasākumus, tādejādi pasargājot savus dzīvniekus no
saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot
infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Atgādinām: no plkst. 8:00 līdz plkst. 21.00 darbojas
PVD ĀCM «karstais telefons», kur piezvanot var saņemt
atbildi vai skaidrojumu par infekcijas apkarošanas un
profilakses pasākumiem.

*  *  *

Informācija par Āfrikas cūku mēra
infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu āfrikas cūku mēra (āCm) vīrusa
tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aiz-
sardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā
karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu
īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic no-
teiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no sva-
rīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.  

Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi
ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties
lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās. 

Par to iegādi var interesēties:
• SIA «Vet Line», Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči,

tālr. 20269055;  
• SIA «Bebra serviss», Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr.

29470510;  
• SIA «Dr.Beinerts», Salaspils novadā, tālr. 67941001;  
• SIA «Bertas nams», Ventspils iela 50, Rīga, tālr.

29493895;  
• A/S «Dimela Veta Latvija», Jaunmārupē, tālr.

29408249;  
• SIA «Vet-Med» Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr.

67625591;  
• SIA «Kalnabeites», Siguldas pagasts, tālr. 29232321;
• SIA «Magnum Veterinārija», Ulbrokas ielā 23,

Rīga, tālr. 29495560.
• SIA «TBC Sistēmas», tālr. 29420773, dezinfekcijas

līdzekļi būs pieejami no pirmdienas, 28.jūlija, jo sarūpētie
līdzekļi uz šo brīdi ir izpirkti,  

PVd informē, ka iegādājoties kvalitatīvu dezinfekcijas
līdzekli, jāņem vērā galvenie izvēles kritēriji:

• jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas un me-
teoroloģijas centrā, biocīdu reģistrā http://www.meteo.lv/la-
pas/vide/kimiskas-vielas/biocidi/biocidi?id=995&nid=399

• jābūt reģistrētam lietošanai veterinārmedicīnā,
• jābūt jutīgam un efektīvam pret Āfrikas cūku mēra

vīrusu, 
• attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lie -

tot darba rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekār -
tu, aprīkojuma un transporta līdzekļu dezinfekcijai. 

Atgādinām, ka pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas
rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētā preparāta anotācijas aprakstu
un drošības lapā pieejamo informāciju, bet strādājot ar de-
zinfekcijas līdzekli, jāievēro darba drošības noteikumus.

PVD aicina visus dzīvnieku īpašniekus un dzīvnieku
turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas,
stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejādi
pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas
slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību iz-
platīšanos apkārtējā teritorijā.

atgādinām: no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00 darbojas
PVd āCm «karstais telefons», kur piezvanot var
saņemt atbildi vai skaidrojumu par infekcijas apka-
rošanas un profilakses pasākumiem.

PVD atgādina, ka dezinfekcijas līdzekļu iegāde un to
lietošana ir katra dzīvnieku īpašnieka, dzīvnieka turētāja
atbildība. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumi Nr.621
«Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku
turēšanas vietām». Tas ir jāievēro un jānodrošina ikdienas
situācijā, bet jo īpaši tagad, ĀCM uzliesmojuma gadījumā.

Šobrīd pārbaužu laikā PVD pārliecinās, ka ne visas saim -
niecības to ievēro, tāpēc krīzes zonā jau no pirmajām die -
nām sniedz īslaicīgu atbalstu dzīvnieku īpašniekiem un tu-
rētājiem, sevišķi mazajām cūku saimniecībām un medniekiem. 

āfriKas CūKu mēris – Kas Jums JāziNa
aK Ti Vi Tā Tes NoVadā

āfrikas cūku mēra (āCm) 22. jūlijā izsludinātās ārkārtējās situācijas teritorija (izņemot karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonu): alojas
novads, mazsalacas novads, rūjienas novads, Naukšēnu novads, Valkas novads, Burtnieku novads, Kocēnu novads, Beverīnas novads, strenču novads,
Priekuļu novads, raunas novads, smiltenes novads, apes novads, alūksnes novads, Viļakas novads, Balvu novads, rugāju novads, Baltinavas novads,
Kārsavas novads un rēzeknes novada audriņu, Bērzgales, dricānu, Gaigalavas, ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, ozolmuižas,
rikavas, sakstagala, strūžānu un Vērēmu pagasts.
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aK Ti Vi Tā Tes NoVadā
Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku
mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami

dezinfekcijas līdzekļi āfrikas cūku mēra vīrusa iz-
nīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc
patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā
informācija, ka Latvijā nav pieejami dezinfekcijas
līdzekļi pret šo lipīgo dzīvnieku slimību, un, ka uz tā
piegādi esot jāgaida pat divas nedēļas.

Kā norāda Māris Pāvilsons, Latvijas Veterināro zāļu
lieltirgotāju asociācijas (LVZLA) valdes priekšsēdētājs,
vismaz trijās asociācijas biedru uzņēmumu lieltirgotavās
(Magnum veterinārija, Vet Line un Bebra serviss), kas
darbojas arī šīs lipīgās slimības skartajos reģionos, ir
iespēja izvēlēties trīs dezinfekcijas līdzekļus – Halamid,
Intra Care – IntraMulti – Des GA un Virkon S, un pēc
rēķina apmaksas 24 h laikā tos ir iespējams saņemt.

Šobrīd, strauji izplatoties ļoti bīstamajam un lipīgajam
Āfrikas cūku mērim, daudzas saimniecības šīs slimības
skartajos rajonos pašas, vēl negaidot slimības uzliesmojumu,
sāk profilaktiskas darbības, tostarp – dezinfekciju. Kā pie -
bilst LVZLA valdes priekšsēdētājs, iespējams, ka slimības
skartās saimniecības nedomāja par regulāru dezinfekciju
vai arī lietoja mazāk efektīvus preparātus. «Tas ir tāpat kā
ar cilvēkiem: cik daudzi, tuvojoties, piemēram, gripas
epidēmijai, aizdomājas par higiēnu, imunitātes stiprināšanu
un profilaksi? Kad slimība ir mājā, tad jau ir jādzēš
ugunsgrēks,» piebilst M. Pāvilsons.

«Lopkopības ražošanas apstākļos, un ne tikai cūkko pī -
bā, ļoti svarīga ir efektīva un nepārtraukta dezinfekcija.
Vīrusu izraisītas slimības ne tikai var samazināt ienā ku -
mus, bet arī ietekmēt visu ražošanu. Labāk ieguldīt nelie -
las pūles un salīdzinoši nelielas izmaksas (cenas šiem pre -
parātiem variē no 30 –140 eiro par iepakojumu) iespē ja mo
risku novēršanā, nekā veikt ilgstošu un dārgu seku likvi -
dāciju. Jo lielāka un intensīvāka kļūst lopkopība, jo lielāks
kļūst «lipīgo» vīrusu izraisīto (jeb virulento) sli mību risks.
Labākais šāda riska novēršanas veids ir dezinfekcijas
līdzekļi, kuru efektivitāte pret baktērijām, sē nītēm, sporām
un vīrusiem ir jau pierādīta,» saka Māris Pāvilsons. 

Tāpēc svarīgi šos līdzekļus lietot gan jau slimības skar -
tajās saimniecībās, lai novērstu turpmāku vīrusa izplatību,
gan arī profilaktiski tajās saimniecībās, kuras nevēlas
šādas slimības uzliesmojumu. Dezinfekcijas līdzekļi
Halamid, Intra Care – IntraMulti – Des GA un Virkon S ir
paredzēti arī cūku Āfrikas mēra vīrusu iznīcināšanai un
der gan lietošanai dzīvnieku novietnēs, gan transportlīdzekļu
dezinfekcijai, lopkopības ekipējuma un arī kāju vannām
(apavu dezinfekcijai). Tie ir pieejami dažādās formās:
pulverveida, šķidrā veidā, izsmidzināmi, gan arī kā putas,
ir efektīvi jebkurā temperatūrā, organisko vielu klātbūtnē,
arī cietā (jūras) ūdenī, droši ekipējumam, draudzīgi videi
un dzīvniekiem.

*  *  *
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVd inspektori,

pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes,
kā arī veicot āCm epidemioloģisko izmeklēšanu ska r -
tajās teritorijās, pārliecinājās, ka noteiktie biodrošības
pasākumi joprojām āCm noteiktajā karantīnas terito -
rijā netiek ievēroti un rada draudus infekcijas tālākai
izplatībai. 

Analizējot mājas cūku saslimšanu saimniecībās, kuras
skāris ĀCM slimības izplatība saistīta ar meža cūkām.

PVD aicina visus Latvijas cūku turētājus, bet jo īpaši
tos, kas atrodas Āfrikas cūku mēra (ACM) ārkārtējās
situācijas teritorijā, stingri ievērot noteiktos biodrošības
pasākumus, bet jo īpaši:

1. Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pa -
galmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, se -
višķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespē jams,
ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas!
Tāpat mājas cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!

2. Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un
apavus, ar kuriem dodaties kopt un barot dzīvniekus! Pēc
cūku aprūpes, noteikti mainiet apģērbu, ar kuru dosieties
mājās un mazgājiet rokas!

3. Neturēt cūkas āra aplokos, tās ir jātur slēgtās no -
vietnēs, lai nepieļautu saskari ar meža dzīvniekiem!

4. Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža ap-
meklējuma, jānomazgā apavus un drēbes, kā arī auto
riepas vai velosipēda riteņus!

Tikai stingri ievērojot noteiktos biodrošības pasākumus
varēs pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infek -
cijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību
izplatīšanos apkārtējā teritorijā!

*  *  *

PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu
novākšanas laikā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVd) aicina
visus labības audzētājus, sevišķi āfrikas cūka mēra
(āCm) izsludinātajā ārkārtējās situācijas teritorijā,

labības novākšanas un kulšanas laikā īpašu uzmanību
pievērst teritorijai, no kuras iegūst graudus, kā arī
tālākai graudu izplatībai. 

Izvērtējot ĀCM epidemioloģisko situāciju Latvijā un
kaimiņvalstī, kā arī informāciju no Eiropas Pārtikas ne-
kaitīguma iestādes (EFSA) (European Food Safety Auto -
rity) datiem, iegūtie graudi var būt viens no augsta riska
produktiem ĀCM tālākai izplatībai. ĀCM vīruss ir ļoti
izturīgs un saglabājoties graudos, tos termiski neapstrādājot,
spēj izplatīties tālāk. Vīruss iet bojā pie graudu termiskas
apstrādes 60̊C pēc to 30 minūšu termiskas apstrādes.

Saspringtajā labības novākšanas laikā, sevišķi, ja la -
bī bas lauks atrodas tuvu pie meža vai teritorijā, kurā
varētu būt pārvietojušās meža cūkas, pirms labības
novākšanas vajadzētu to apsekot un pārliecināties vai tajā
nav «paviesojušās» meža cūkas.

Īpaša uzmanība jāpievērš novācot ražu no laukiem,
kuros tiek audzēta kukurūza, zirņi, kartupeļi.

Pārbraucot no lauka uz lauku, sevišķi ĀCM aizsardzības
un uzraudzības zonās, iesakām veikt graudu novākšanas
kombaina riepu skalošanu vai dezinfekciju. 

Neatstājiet bez uzmanības arī savu piemājas saimniecību,
sevišķi ja tajā tiek turētas cūkas! Cūkām var izbarot tikai ter -
miski apstrādātus graudus, vārītus kartupeļus, tām ne -
drīkst izbarot no lauka pļautu svaigu zāli vai zaļo masu!

Ja pļaujas laikā pamanāt uz labības lauka beigtu meža
cūku, ziņojiet par to, zvanot uz PVD «karsto telefonu» –
20260400 vai arī informējiet tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

ĀCM un KCM nav bīstamas cilvēkiem, bet ir ļoti bīs-
tamas mājas un meža cūkām. Cilvēks var pārnest slimību
ierosinātājus ar pārtiku, apģērbu, apaviem un sadzīves
priekšmetiem. 

*  *  *

Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem
lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās 

savā saimniecībā vienu gadu
Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas

situācijas teritorijā, līdz šī gada 31.jūlijam* un līdz 7.au-
gustam**, saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, jāievieš
un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos
nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz
31.augustam* un 7.septembrim**.

Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski
vai kādā citā sev ērtā veidā informē PVD teritoriālo struk -
tūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par sa -
vu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt
noteiktos biodrošības pasākumus un vienojas par cūku
pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku
īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas
mājas vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakus-
produktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!

PVD inspektors vai pilnvarots veterinārārsts ieradīsies
saimniecībā un veiks cūku pirmskaušanas, kā arī ja cūkas
tiks kautas mājās, pēckaušanas apskati, palīdzēs aizpildīt
nepieciešamos dokumentus un informēs novietnes pārstāvi
par turpmākajām darbībām.

Pirmskaušanas apskatei jānotiek ne vairāk, kā 24 stundas
pirms paredzētās cūku kaušanas vai nosūtīšanas uz kau -
tu vi, līdz ar to PVD lūdz tos dzīvnieku turētājus, kuru no -
vietnē ir neliels cūku skaits, resursu un finanšu ekonomijas
nolūkos atbalstīt priekšlikumu organizēt to kaušanu vien-
laicīgi. 

Ja pirmskaušanas pārbaudes laikā netiks konstatētas
pazīmes, kas rada aizdomas par cūku saslimšanu ar
ĀCM, tiks aizpildīti nepieciešamie dokumenti un cūkas
varēs nokaut mājās vai nosūtīt kaušanai uz kautuvi. 

Ja pārbaudes laikā cūkām konstatēs paaugstinātu tem -
peratūru vai kādas citas pazīmes par iespējamo saslimšanu
ar ĀCM, tiks ņemti asins paraugi un tikai pēc laboratorisko
analīžu saņemšanas varēs pieņemt lēmumu par tālāko
rīcību, ko darīt ar dzīvniekiem.

Ja novietnē ir mazi sivēni vai cūkas (piem, kuilis), ku -
ru gaļa nav izmantojama uzturā vai arī saimniecība in -
formē, ka tai nav kur likt iegūto gaļu, cūkas būs jāno ga -
lina un PVD sniegs atbalstu nogalināto cūku nogādāšanai
uz blakusproduktu savākšanas konteineriem. 

Pēc visu cūku nokaušanas dzīvnieku īpašniekam jāaiz -
pilda Apliecinājums par cūku neturēšanu – apņemšanās
gadu neturēt cūkas un Iesniegums Lauku atbalsta die nes -
tam (LAD) kompensācijas saņemšanai par nokautajām/no-
galinātajām, Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģis-
trētajām cūkām. Tiem, kuri nav LAD klienti, būs jāaiz pil -
da arī Zemkopības nozares klienta reģistrācijas veid lapa.  

Visas nepieciešamās veidlapas nodrošinās PVD
inspek tors vai pilnvarotais veterinārārsts un cūku turētājs
to varēs aizpildīt uz vietas, savā saimniecībā. Tās dzīv -
nieku turētājs var izdrukāt no PVD mājas lapas un aizpil -
dīt pirms PVD inspektora ierašanās. Aizpildītās veidlapas
PVD nogādās uz LAD.

PVD informē, ka gadījumā ja Apliecinājumā minētajā
laikā apmeklējot saimniecību konstatēs, ka saimniecībā

to mēr tiek turētas cūkas un Apliecinājums par cūku neturē -
šanu netiek pildīts, kompensācija būs jāatmaksā, kā arī
iestāsies administratīvā atbildība un tiks piemērots nau -
das sods. 

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ie -
vērojot dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus
no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli 
sa ma zināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā
teritorijā. 

*  *  *

Atbalsts novadu pašvaldībām 
un medniekus pārstāvošām organizācijām
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra

ierobežošanas pasākumiem
Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pie -

ņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības mi-
nistrijas 2014. gada 1. augusta rīkojumu Nr.129 «Par AS
«Latvijas Valsts meži» dāvināmo (ziedojamo) finanšu
līdzekļu administrēšanu», lai nodrošinātu Āfrikas cūku
mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īs-
tenošanu.

atbalstam var pieteikties:
1. Novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas pare -

dzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem
medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai,
kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar
izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei: 
1. dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2

līdz 10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzgla -
bāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;

2. dzesētavas temperatūras režīms (vēlams – 0oC līdz
+7oC) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē,
kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu sa-
ņemšanai.

Ne vairāk kā 5 (piecus) procentus no saņemtā atbalsta
var izlietot biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu –
dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo individuālo aiz-
sardzības līdzekļu u.c. – iegādei.

Dzesētavas tiek iegādātas 3 (trīs) mēnešu laikā pēc
atbalsta saņemšanas.

Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus novadu
pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc to iegādes.

Pieejamais finansējums ir 970 000 eur (deviņi simti
septiņdesmit tūkstoši euro).

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014. gada 27. augustam.
2. medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir

vis maz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvie -
nība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai
par sabied rības veselību – lipīgo slimību profilaksi un
apkarošanu, kā arī pārtikas drošību. 

atbalsts tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:

Pasākumus īsteno līdz 2015.gada 31.jūlijam.
Atbalstu piešķir arī par tiem mednieku izglītojošiem

pasākumiem, kas veikti, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ja
to izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avo-
tiem.

Pēc pasākumu īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada
15.augustā iesniedz pārskatu (tai skaitā finanšu) par
pasākumu īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.
Iesniegumu iesniegt LAD reģionālo lauksaimniecības

pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu ap-
kalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā,
(tālr. 67027693, 67027326).

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta
formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu
ar laika zīmogu «Elektronisko dokumentu likumā» no -
teiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.
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2014. gada 23. jūlijā Ciblas
novada Pušmucovā notika ro-
mas katoļu draudžu sporta tur-
nīrs futbolā. Šogad turnīrā pie-
dalījās 10 komandas, kuras pār -
stāvēja Ciblas (eversmuižas),
Pušmucovas, Baltinavas, Šķil-
bēnu, Kaunatas, Ludzas katoļu
draudzes, pa divām komandām
piedalījās no aglonas un izvaltas
(Krāslavas novadā) draudzēm. 

Futbola turnīru organizēja
Svētā Andreja Eversmuižas Romas
katoļu draudze. Viena no organi-
zatorēm Maija pastāstīja, ka viņi
sacensības organizē, jo uzvarēja
pagājušā gada turnīrā, kas notika
Bērzpilī. «Uzvarētājs organizē
ceļojošo futbola turnīru. Tā kā mū -
su priesteris Antons Justs kalpo
trīs draudzēs Eversmuižā, Aizpūrē
un Pušmucovā, tad kā norises
vietu izvēlējāmies futbola laukumu
pie Pušmucovas pamatskolas, jo
šis ir labākais futbola laukums ša -
jās draudzēs. Pirmajām trīs vie -
tām kausus izgatavoja mūsu prā-
vests», stāstīja organizatore Maija. 

Laicīgais pasākums – futbola
sacensības iesākās ar Sv. Misi Puš -
mucovas Romas katoļu baznī cā.
Izvaltas draudzesprāvests Gun tis
Brūvers, celebrējot Sv.Misi, uz-
svēra, ka šis nav tikai laicīgs pa-
sākums, bet garīgs, jo tiek do ta ie -
spēja jauniešiem satikties ar vie-
naudžiem, redzēt, ka arī citi jaunie -
ši nāk uz baznīcu un iesai stās
drau dzes aktivitātēs, piedzīvot, ka
Dievs katru uzrunā personīgi,
mums ti kai jāprot atvērt savas
sirdis. Prieste ris G.Brūvers atgā-
dināja, ka tur nīra mērķis ir stipri -
nāt draudzību starp draudzēm,

lai arī kādi būs rezultāti, uzvarēs
draudzība.

Par to kā radies šāds starp-
draudžu turnīrs zināja stāstīt Lu -
dzas katoļu draudzes prāvests Jā -
nis Kolns. «Garīgajā seminārā
spēlējām futbolu, organizējām
arī mačus, kuros piedalījās Rīgas
drau džu komandas. Pirms septiņiem
gadiem pirmais starpdraudžu tur -
nīrs notika Balvos, kad Balvu
draudzē par vikāru bija nozīmēts
Staņislavs Prikulis. Divas reizes
šajos turnīros piedalījās arī ko-
manda no Rīgas Sv.Jēkaba ka-
tedrāles. Šobrīd šāds futbola tur -
nīrs notiek tikai Latgalē. Infor-
māciju izplatām priesteriem, ja
priesteris nodot informāciju drau-
dzei, uzrunā potenciālos spēlētājus,
tad arī izveidojas komanda, kura
piesakās un piedalās turnīrā. Cik
atceros vienā gadā bija 14 koman -
das, tad spēlējām divas dienas, jo
vienā dienā nevarējām izspēlēt
visas spēles» , atklāja J.Kolns.

Starptautiskā mērogā  futbola
laukuma garums ir 105 m garš
un 68 m plats, vienas spēles
ilgums ir 90 minūtes, katrā ko-
mandā spēlē 11 spēlētāji. Ja arī
starpdrau džu turnīrā ievērotu
starptautiskos noteikumus, tad
šim turnīram tā pat kā Pasaules
vai Eiropas kau sam būtu jāilgst
vismaz mēnesi. Lai noskaidrotu
uzvarētāju vienā dienā, uz laukuma
spēlēja 7 spēlētāji (viens vārtsargs
un 6 spē lētāji), viena puslaika il-
gums bija 7,5 minūtes. Daudzas
komandas bija padomājušas par
vienotu komandas tēlu – vienādiem
t-krekliem. Nezinātājiem bija
grūti pateikt, kurš spēlētājs ir

vienkāršs spēlētājs, kurš priesteris.
Liels pār steigums bija astoņgadīgais
MilansTihonovičs no Izvaltas,
kurš nebaidījās un stājās pretī au-
gumā garākiem un vecākiem spē-
lētājiem, viņš viltīgi apspēlēja ne
vienu vien pretinieku. Kas zina
varbūt dienās Milans kļūs par
Latvijas futbola izlases dalībnieku.
Par labāko uzbrucēju nominēja
baltinavieti Valteru Doru. Balti-
navas un Šķilbēnu draudžu prāvests
Sta ņislavs Prikulis veiksmīgi pa-
līdzēja savām komandām izcīnīt
uzvaras, gan palīdzot vārtsargam,
darbojo ties aizsardzībā, gan iedodot
labas piespēles, pēc kurām iesita
vārtus, gan arī pats guva vārtus.

Komandā « Rekavas plēsoņas»
spēlēja Dāvis Ločmelis, Artis Lo -
gins, Mikus Maksimovs, Kris-
tersSlišāns, Sergejs Kondratjevs,
Elvijs Koniševs, Raimonds Loč-
melis un Ēriks Keišs.

Baltinavas komandā startēja
pieci dalībnieki ar uzvārdu Keišs
– Rolands, Helmuts, Zigmārs,
Jā nis, Ilgvars, kā arī Gints Circens,
Egons Ločmelis, Renārs Zelčs
un Valters Doru.

Diakons Juris Skutelis iero-
doties uz turnīru, pat nevarēja ie-
domāties, ka pildīs kādus īpašus
pienākumus. Pirmās spēles aizritēja
klusumā un līdzjutēji viens otram
jautāja, kas laukumā spēlē, kāds
rezultāts? Juris, redzot šo situāciju,
uzņēmās komentētāja lomu. «Biju
rezervistu sarakstā abās komandās,
kurās tiku pieteikts. Redzot, ka
Baltinavas un Rekavas puiši spēlē
labi, nodomāju, ka nav ko laist
laukumā rezervistus. Pamanīju,
ka neviens nekomentē, lai «uz-

kurinātu»  līdzjutējus, sapratu, ka
vienam ir jākļūst par komentētāju.
Pirmo reizi uzņēmos komentēt
futbola spēles,» izjūtas atklāja
J.Skutelis.

Rekavas komanda šādā sastāvā
spēlēja pirmo reizi, spēlētāji bija
pārsteigti, ka veiksmīgi izdevās iz -
kļūt no apakšgrupas, bija iespēja
izcīnīt vietu pusfinālā, taču izšķi-
rošajā spēlē zaudēja mājiniekiem
Ciblas komandai, tāpēc cīnījās
ti kai par trešo vietu, kuru godam
izcīnīja ar 1:0 uzvarot Izvaltas
pirmo komandu. Rekovieši ir ap-
mierināti ar sasniegto rezultātu.

Nedaudz bēdīgāks noskaņo-
jums ir Baltinavas komandai, jo
uz turnīru brauca pakaļ pirmajai
vietai. Baltinavieši šogad startēja
otro reizi. Pagājšgad Bērzpilī pa -
lika ceturtie, tāpēc šogad gribēja
revanšēties. Savā apakšgrupā Bal-
tinava ieguva 1.vietu un automātis -
ki kvalificējās pusfinālam, taču
finālspēlē veiksme bija Ciblas ko -
mandas pusē, piekāpjoties ar 0:2,
godam nopelnīja 2.vietu. Balti-

navieši atzina, ka bija regulāri
tre nējušies šim turnīram, esot jā-
turpina tikpat centīgi un nākam -
gad jābrauc ar mērķi uzvarēt. Bal -
tinavieši ir priecīgi par iegūto
2.vietas kausu, jo tas esot pat smu -
kāks nekā 1. vietas ieguvējiem. 

Dodoties uz katoļu draudžu
fut bola turnīru priesteris Staņislavs
Prikulis Baltinavas un Šķilbēnu
draudzēs solīja, ka centīsies spēlēt
labāk nekā spēlēja Brazīlija Pa-
saules čempionātā futbolā, kurā
Brazīlija palika 4.vietā. Savus so -
lījumus priesteris izpildīja, jo
abās komandās, kurās viņš spēlēja,
no kļuva uz goda pjededestāla. Mū -
su priesteris bija arī vienīgais,
kurš izcīnīja divas medaļas – sud -
raba un bronzas. 

Paldies visu draudžu prāves -
tiem par jauniešu motivēšanu
pie dalīties turnīrā un paldies jau-
niešiem, kuri atsaucās un godam
pārstāvēja Baltinavas un Šķilbēnu
Romas katoļu draudzes.

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

starpdraudžu futbola turnīrā trijniekā
Baltinavas un rekavas komandas

Sacensību galvenais tiesnesis
bija pieredzējis ielu vingrotājs-
Deivis Dvinskis un kopā ar viņu
sacensības vērtēja arī Arvils Zelčs
un Elvis Logins. Šie jaunieši ielu
vingrošanā sevi ir attīstījuši jau
vai rākus gadus, tāpēc nolēma būt
kā vērtētāji, nevis dalībnieki, lai
pārējiem jauniešiem būtu lielāka
vēlme parādīt savas prasmes un
spējas.

Priecēja tas, ka ielu vingrošana
aizrauj jauniešus un ar šo sporta
veidu sāk nodarboties arī gados
ļoti jauni jaunieši, kā arī iesaistās
arī jau esošā «kodola» draugi un
paziņas.

Jaunieši sacentās četrās dis-
ciplīnās:

Disciplīnā «Pievilkšanās ar
papildus svaru» svara kategorijā
līdz 65 kg 1. vietas ieguvējs bija
Gints Dvinskis, 2.vieta – Vairim
Ločmelim 3. vieta – Valērijam
Medvedevam. Svara kategorijā
no 65 kg 1. vietas ieguvējs bija
Sergejs Saveļjevs, 2. vieta – Rē-
valdam Šakinam, 3. vieta – Re-
nardam Kokorevičam.

Disciplīnā «Spēka četrcīņa»
vecuma grupā līdz 15 gadiem 1.vie -
tas ieguvējs bija Rēvalds Šakins,
2.vieta – Vairim Ločmelim, 3.vieta
– Mārtiņam Circenim. Vecuma
grupā no 16 gadiem 1.vietas ie-
guvējs bija Sergejs Saveļjevs, 2.
vieta – Valērijam Medvedevam,
3.vieta – Renardam Kokorevičam.

Disciplīnā «Freestyle sacen-
sības» 1. vietas ieguvējs bija Gints
Dvinskis, kurš savā priekšnesumā
lieliski parādīja savu izdomu un
spējas iekļaujoties gan izvēlētās
mūzikas ritmā, gan laikā. 2. vietas
ieguvējs – Valērijs Medvedevs,
3. vieta – Renardam Kokorevičam.

Disciplīnā «Izturības pārbau-
dījums» 1.vietas ieguvējs bija
Mārtiņš Circenis, 2.vieta- Andrim
Auseklim, 3.vieta- Sandim Ko-
korevičam.

Informāciju sagatavoja 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu

centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne,
Arvils Zelčs

Noskaidroti Viļakas ielu
vingrošanas sacensību uzvarētāji

Kā zināms, Viļakas jaunieši aizraujas ar ielu vingrošanu un
sadarbībā ar Viļakas jauniešu iniciatīvu centru šī gada 2.
augustā nolēma pārbaudīt savus spēkus un noorganizēt Viļakas
ielu vingrošanas sacensības ar mērķi popularizēt sportiski
aktīvu veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā arī attīstīt un
popularizēt ielu vingrošanu un, protams, noskaidrot labākos un
spēcīgākos dalībniekus.
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Baz NīCas drau dŽu zi ņas!

Kristus vārdi savam Tēvam:
«Es Tevi godināju virs zemes,
pabeidzu darbu ko Tu man uz -
devi darīt; Bet tagad Tu tēvs, pa-
godini mani pie sevis paša ar to
godu, kāds man bija pie Te vis,
pirms pasaule kļuva!»

(J 7,11-12)

Monsinjors Pēteris Vilcāns
pirmo dievkalpojumu vadījis
1951. gada 15. aprīlī Aglonas ba-
zilikā. No 1983. gada 28.jūnija
līdz 1996.gada 30.maijam kalpojis
Viļakas, Kupravas, Liepnas drau-
dzēs kā prāvests. Strādājis daudzās
Latgales draudzēs, bet pašā mūža
nogalē nozīmēts kalpot Līvānos,
kur aizgājis mūžībā 2012. gada
29. oktobrī.

Pēteris Vilcāns dzimis 1929.
gadā 16. janvārī Atašienes draudzē,
Krustpils novadā. Šogad, janvārī,
Atašienes Sāpju Dievmātes Romas
katoļu baznīcā Krustpils un Ata-
šienes draudžu prāvests Viktors
Naglis noturēja Svēto Misi, veltītu
monsinjora Pētera Vilcāna 85
dzīves gadskārtai, bet Pēterdienas
priekšvakarā prāvests Viktors
Naglis veltīja emocionāli piesāti-
nātu aizlūgumu vēsturisku noti-
kumu noskaņās. 

Izvērtējot monsinjora mūža
ieguldījumu, izprotot reālo situāciju,
tika pieņemti statūti un reģistrēts
«Monsinjora Pētera Vilcāna pie-
miņas fonds» Jēkabpilī, tā darbība
aptver Latgales un Latvijas re-
ģionus.

mērķis:   
1.Piesaistīt ziedojumus pie-

minekļa uzstādīšanai monsinjora
Pētera Vilcāna atdusas vietā -
Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa
Erceņģeļa baznīcas dārzā;

2. Kultūrvēstures mantojuma
popularizēšanai izdot grāmatu
par Pētera Vilcāna darbību,
ietverot ziedotāju sarakstu. 

Mērķu sasniegšanā vēl daudz
darāmā. Piemineklis tiks izgatavots
no Skandināvijas melnā un pelēkā
granīta un jau ir ielikti pamati,
lai to septembrī varētu uzstādīt.
Projektu realizē SIA «Kantiņi»
va dītājs Juris Viļevko, sadarbībā
ar akmeņkali Vitāliju Vilcānu.
Pieminekļa ideja – altāra forma,
kas izvei dota pēc monsinjora mā -
sas atmiņām par brāli, kurš bū -
dams pirmskolas vecumā, izvei-
dojis savās mājās lūgšanas altāru
un licis visai ģimenei lūgties.
Pie mineklis paredzēts tradicionā -
lās formās, niansēts. 

Līgums par pieminekļa izga-
tavošanu un uzstādīšanu noslēgts
par kopējo summu 2984,00 EUR,
saziedoti jau 2050,54 EUR, kas
pamatā ir no monsinjora Pētera
Vilcāna radu līdzekļi, kā arī dr.
Viļa Mileiko (Kanāda), Atašie -
nes Sāpju Dievmātes Romas ka -
toļu baznīcas draudzes, Atašienes
Marijas leģiona «Rīta zvaigzne»
māsu ziedojums. Gribam minēt
visus ziedotājus: Andris Vaivods
(1972.), Jānis Pabērzs (1958.);
Broņislava Škapare (1949.) Ina
Muravska (1967.), Marjans Locāns
(1958.). Paldies ziedotājiem! Pie-
minekļa projekta realizēšanai vēl
pietrūkst  934,00 EUR.

Monsinjors apzinīgi strādājis
12 Latgales drau dzēs un piemi-
neklis simboliski būs kā aplieci-
nājums Latgales kristīgo vērtību
stiprumam. Tas atradīsies mon-
sinjora Pētera Vilcāna  atdusas
vietā un kalpos kā vēsturiski iz-
zinošs objekts, kuru papildinās

grāmata ar CD skaņdarbu pieli-
kumu. 

Grāmata «Monsinjors  Pēteris
Vilcāns (1929.–2012.)» būs vairāku
autoru kopdarbs ar  audzinošu ie-
tekmi sabiedrībā. Grāmatas projekts
paredz spre diķu analīzi, ko atklās
Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīs-
kaps V. E. Jānis Bulis, apkopotas
prā vestu, dekānu atziņas, citāti
un studiju laika biedra – V.EM.
Jāņa Pujāta (emeritus) atmiņas
par  mon sinjoru Pēteri Vilcānu.
Izklāsts tiks balstīts uz fak tiem
par darbu visās Latgales draudzēs
no 1951. gada, raksturojot vēstu-
risko laiku un vēsturiskos aspektus
par katru Latgales novadu. Grāmatā
tiks ievietota Preiļu laikraksta
«Novadnieks» pielikuma «Cerība»
redakcijas atmiņas par 10 gadu
sadarbību.

Monsinjors Pēteris Vilcāns
ikdienā tiekoties ar līdzcilvēkiem
mēdza analizēt labā un ļaunā
attie cības, uzsvēra, ka «labais ne
vienmēr ir izdevīgs, jo labā īste-
nošana dzīvē prasa drosmi, augs-
tsirdību, atteikšanos», vienmēr
pamatoja ticības, filozofijas, va-
lodniecības un mūzikas nozīmi
cilvēka izglītošanā un audzināšanā.
Grāmatā būs akcentētas svarīgākās
dzīves pamatvērtības, kas radīja
viņa garīgo ietekmi sabiedrībā,
no arhīva izveidota nozīmīgāko
fotogrāfiju sadaļa, kā arī biogrāfijas
apraksts. 

Pēteris Vilcāns mācījies Ata-
šienes Brāļu Skrindu 7-gad. pa-
matskolā, pēc tam Varakļānu vi-
dusskolā un absolvējis Līvānu
vidusskolu. 1947. gadā iestā jies
Rīgas Metropolijas katoļu garīgā
seminārā, pamatīgi apguvis latīņu
un arī sengrieķu valodas. 

Monsinjors Pēteris Vilcāns kal -
poja kā Rēzeknes – Aglonas die-
cēzes bīskapa ģenerālvikārs, bet
2001.gada 12. novembrī Ro mas
pāvests Jānis Pā vils II viņu iecēla
par savu kapelānu (Capellanus
Suae Sanctitatis), pamatojums –
uzticīga kalpošana Baznīcai. 

Grāmata «Monsinjors  Pēteris
Vilcāns (1929.-2012.)» tiks izdota
Latgales Kultūras centra izdev-
niecībā, vadītājs Jānis Elksnis.
Redakcijai ir liela pieredze garī -
gās literatūras un Latgales kultū -
ras vēstures izdevumu publicēšanā.
Izdevums būs kā izziņas avots
par Latvijas garīgo kultūras man-
tojumu, kuru papildinās pielikums
CD «Promesa» (kom ponists Arno
Everss u.c. mūziķu skaņdarbi
mon sinjora Pētera Vilcāna pie-
miņai). 

Fonda valde sadarbojas ar Lat -
gales plašsaziņas medijiem Jēkab -

pilī, Madonā, Balvos, Daugavpilī,
Preiļos, Rēzeknē, Ludzā. Izveidota
mājas lapa – www.monsinjorspe-
terisvilcans.lv, kur Fonda valde
regulāri informē par paveikto.
Publicitāte par sponsoriem un at-
balstītājiem tiks nodrošināta.

Mērķu sasniegšanai «Mon-
sinjora Pētera Vilcāna piemiņas
fonda» valdes locekļi savus pie-
nākumus pilda bez atlīdzības,
šobrīd rūpējas par kapa ko piņas
vizuālo izskatu un mērķu īsteno-
šanas projektus saskaņo ar Rē-
zeknes – Aglonas diecēzes bīskapu
un Preiļu dekanāta dekānu Jāni
Stepiņu u.c. Fonda statūti (6.1.p.)
paredz, ja līdzekļi no ziedojumiem,
kas paliek pāri, nododami Rīgas
Metropolijas Ro mas katoļu garī-
gajam semināram, atbalstot stu-
dentus, kuri sekmīgi apgūst Rīgas
Metropolijas Romas katoļu se-
minārā studiju programmas.

monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā  tiks uzstādīts piemineklis 

Ceturtdien, 7. augustā Viļakas
Jēzus sirds romas katoļu baz-
nīcas dārzā draudzes ticīgie un
visi interesenti sagaidīja  Pasaules
Jauniešu dienu krustu un diev-
mātes ikonu. svētās mises laikā
visi lūdzās par svētceļniekiem.
ikviens klātesošais pagodināja
un lūdzās pie Pasaules Jauniešu
dienu krusta un dievmātes ikonas.

Pasaules Jauniešu dienu krusta
svētceļojums saistīts ar Pasaules
Jauniešu dienām, kuras norisināsies
2016.gadā no 25.jūlija līdz 1.au-
gustam Krakovā, Polijā, jo Koka
krusts ir Pasaules Jauniešu dienu
simbols. 

Pasaules jauniešu dienu sākums
datējams ar 1984. gadu, kad
Romā, Sv.Pētera laukumā svētīgais
pāvests Jānis Pāvils II uzrunāja
jauniešus no visas pasaules.
1985.gada tikšanās laikā Vatikānā
pāvests pasludināja Pasaules jau-
niešu dienas par jaunu tradīciju
un gadu vēlāk noorganizēja
diecēžu jauniešu dienas Romā.
Kopš tā laika bīskapi visā pasaulē
katru gadu organizē pasākumu
jauniešiem savās diecēzēs, taču
katru otro vai trešo gadu notiek
Vispasaules jauniešu tikšanās
kādā no lielajām pilsētām. Katrām
jauniešu dienām ir savs moto-

citāts no Svētajiem Rakstiem.
2016.gada jauniešu dienām Kra-
kovā izvēlēts Kalna Svētību frag-
ments: Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi
iemantos žēlsirdību» (Mt 5,7)

Svētās Mises sākumā darba
grupas pārstāve pastāstīja, ka
šogad jūlija mēnesī Latvijas
jaunieši Pasaules Jauniešu dienu
krustu saņēma Lietuvā, Krusta
kalnā. Latvijā pirmais pieturas
punkts bija Liepāja. Krusts kādu
laiku gājis svētceļojumā, pabijis
dievnamos, cietumā un slimnīcā.
Jaunieši atzina, ka tas ir kā svēt-
ceļojums. Jaunietis Nils atzina,
ka atrodoties šī Krusta priekšā,

sāc pārdomāt par daudz ko, it se-
višķi par Krusta jēgu. Piedot
Krusta priekšā, tas ir visskaistākais
ko cilvēks var darīt.     

Šo krustu pāvests Jānis Pāvils
II pasniedza jauniešiem pirmo
Pa saules Jauniešu dienu laikā
Romā 1984. gadā. Uz Krusta ir
piestiprināta plāksne ar svētā pā-
vesta Jāņa Pāvila II novēlējumu
jauniešiem: «Mani dārgie jaunieši,
noslēdzot šo Svēto gadu, es jums
uzticu šī Jubilejas gada zīmi –
Kristus krustu! Nesiet to pa visu
pasauli kā Kristus mīlestības pret
cilvēci zīmi. Un dariet zināmu
visiem, ka tikai Kristus nāvē un

augšāmcelšanās mēs varam atrast
pestīšanu un izpirkšanu.» (Roma,
1984. gads, Lieldienas)

Pasaules Jauniešu dienu ikonu
pāvests Jānis Pāvils II jauniešiem
uzticēja 2003.gadā. Svētais pāvests,
pasniedzot šo ikonu jauniešiem,
sacīja: «Lūk, Tava Māte! Lai šī
ikona ir zīme Marijas mātišķajai
klātbūtnei cieši līdzās jauniešiem,
kuri ir aicināti, tāpat kā apustulis
Jānis, ieaicināt Viņu savās dzī-
vēs.»

Informāciju sagatavoja
Lietvedības, komunikācijas

un informācijas nodaļas 
vadītāja Terēzija Babāne

«monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda» valde lūdz Viļa -
kas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas atbalstīt ar
ziedojumiem nozīmīgā projekta īstenošanu Latga lei! 

Projekta izmaksas: 
1)  Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana – 2984,00 EUR;

Grāmatas (1500 eksemp.) izdošana – 4808,00 EUR; 
2) CD «Promesa» izdošana  – 2000,00 EUR. 
Monsinjors Pēteris Vilcāns Viļakas novada garīgā mantojuma

kopšanai un saglabāšanai veltījis daudzus gadus, aicinām atsaukties
ģenerālsponsoru! tālr. 22029791

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu.
Pārskaitījums veicams:
«monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds»; 
reģ. Nr.  40008218411;
as «Citadele banka»; 
republikas laukums 2a,  rīga,LV-1010, Latvija
Kods:ParXLV22;     
konta Nr. LV16ParX0013985670001

«Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas  fonda» valde

Pasaules Jauniešu dienu krusts un dievmātes ikona 
Viļakas Jēzus sirds romas katoļu baznīcā

Klātesošos uzrunāja Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas  priesteris Staņislavs Kovaļskis

Pasaules Jauniešu dienu krusts un Dievmātes ikona tiek
ienesta baznīcā

Svētās Mises laikā ikviens pagodināja un lūdzās pie Pasaules
Jauniešu dienu krusta un Dievmātes ikonas
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2014.gada 16.augustā Šķil-
bēnu sāpju dievmātes romas
katoļu baznīcā ticīgie pulcējās
uz īpašu sv. misi, jo tieši pirms
5 gadiem aglonas – rēzeknes
diecēzes bīskaps Viņa ekselence
Jānis Bulis konsekrēja jauno
Šķilbēnu romas katoļu baznīcu.
svētku sv.misi celebrēt bija ai-
cināti priesteri, kuri ir kalpojuši
šajā baznīcā. Piecu gadu jubilejas
sv.misi celebrēja priesteri sta-
ņislavs Prikulis, ivars Vigulis,
felikss Šneveļs un sergejs iva-
novs oP (nozīmē ordo predi-
catorum jeb sprediķotāju or-
denis). Šķilbēnu draudzē vēl ir
kalpojuši prāvests alberts Budže
un priesteris ivars Babrs.

Tas ir neticami, ka jaunā
Šķil bēnu Romas katoļu baznīca
svin 5 gadu jubileju. Cilvēku at-
miņās baznīcas būvniecības laiks,
konsekrācija, pirmās Sv. Mises,
baznīcas labiekārtošanas darbi ir
dzīvi un šķiet, ka tas viss ir no -
ticis aizvakar.  Priesteris Staņislavs
Prikulis atcerējās, ka pats arī bija
klātesošs Šķilbēnu Romas katoļu
baznīcas konsekrācijā, kurā pie-
dalījās vairāki simti ticīgo ne
tikai no Šķilbēniem un Viļakas
novadiem, bet arī no Balvu, Bal-
tinavas novadiem, kā arī no
citiem tuvākiem vai tālākiem no-
vadiem. 

Šķilbēnu Romas katoļu baz-
nīcas celtniecības pirmsākumi
meklējami 20.gs. 50.gados, kad
šķilbēnieši ielika pirmo pama-
takmeni baznīcas celtniecībai, uz -
cēla baznīcas sienas, taču baznīcas
celtniecību pārtrauca padomju vara,
kas šeit ierīkoja mehāniskās dar-
bnīcas. Bet 21.gs sākumā ideja
par baznīcas celtniecību nepazuda.
Cilvēki lūdzās par baznīcas at-
jaunošanu 59 gadus. Viļakas no-
vada domes priekšsēdētājs un
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
vecākais Sergejs Maksimovs ir
atzīmējis, ka, lai cik dīvaini būtu,
bet tieši krīzes laikā baznīcas celt -
niecība sākusi veikties ātrāk, tad
atjaunošanas un būvniecības dar -
bus izdevās paveikt 6 mēnešos.

«šodien mūsu baznīcai ir
skaisti svētki. Dievs mums ir de -
vis iespēju atjaunot baznīcu.
Pieci gadi tā ir skaista jubileja.
Tas ir tikai sākums. Piecus gadus
nākam lūgties šeit. Mūsu ērģelniece
Anastasija Ločmele svin 25 gadu
jubileju, kad sāka kalpot baznīcā
un pavadīt Sv.Mises. šo Sv. Misi
upurēju par baznīcas labdariem.
Liela pateicība un Dieva svētīta,
lai ir dzīvē cilvēkiem, kuri palīdzēja

un ziedoja baznīcas celtniecībai,
un cilvēkiem, kuri kalpo un lū -
dzas. Mēs cilvēki ļoti ātri pierodam
pie labā un aizmirstām par grū-
tībām. Kristīgs, ticīgs cilvēks
nekad nebeidz pateikties par to,
ko Dievs ir devis. Mūsu pienākums
ir atjaunoties garīgi, lūkoties uz
priekšu, lai nākamajos piecos,
desmit gados mēs kļūtu dedzīgāki,
tāpēc, ka mēs gribam godāt Die -
vu ar jaunu sirdi un garu. Mēs
atjaunojam solījumu un dedzību.
Svarīgi ir domāt kā es varu pa -
līdzēt baznīcai, kur es varu ie-
saistīties, kā es varu kalpot baz-
nīcā? Rūpēties par veciem, slimiem
cilvēkiem, rūpēties par bērniem
un jauniešiem. Katram Dievs ir
devis talantu, svarīgi ir katram
šo talantu izmantot kalpošanā
baznīcā. Vislielākais prieks ir re-
dzēt, ka baznīcu apmeklē ģimenes,
jo bērni un jaunieši ir baznīcas
nākotne. Jēzu mēs nekad nevar
patraucēt ar savu klātbūtni, Viņam
patīk, ka cilvēks nāk uz baznīcu.
Baznīca ir dibināta, lai palīdzētu
cilvēkiem. Lūgsim Dievu, lai
mūsu draudze atjaunotos garīgi
un no sirds uzņemtos un izpildītu

kalpošanu, kur Dievs katru no
mums aicina. Lūgsim, lai Dievs
piepilda šo baznīcu ar cilvēkiem,
kuri šeit lūdzās, kļūst garīgi stip-
rināti, lai Dieva svētība nāk
mūsu apkārtnei, ģimenei un ik-
katram cilvēkam,» sprediķī teica
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu
prāvests Staņislavs Prikulis.

Priesteris Sergejs Ivanovs pa-
teicās par mīlestību, ko Šķilbē nu
draudzes ticīgie dāvā ikvienam
priesterim, kurš atnāk baznīcā
lūgties kopā ar draudzes locekļiem.
«Jūsu mīlestība iedrošinu kalpo-
šanai, dod lielāko pārliecību, ka
kalpojumam, ko priesteri veic, ir
nozīme un jēga. Lūgsim Dieva
svētību!» sirsnīgi sacīja S.Ivanovs. 

Šķilbēnu draudzes ticīgie pa-
teicās Dievam par prieku, ticību,
cerību un mīlestību, ar ko tiek
piepildītas ticīgo sirdis, pateicās
priesteriem par kalpojumu un
pateicās draudzes vecākajam Ser-
gejam Maksimovam par ieguldīto
darbu baznīcas celtniecībā. Pēc
Sv.Mises draudzes ticīgie turpināja
svētkus ar kopīgu maltīti.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Šķilbēnu romas katoļu baznīcai
piecu gadu jubileja

Baz NīCas drau dŽu zi ņas!

Kas ir Evaņģelizācijas jeb Ma-
rijas skola? Pilnā nosaukumā
Svētās Marijas no Nācaretes, Baz-
nīcas Mātes, Kristīgās dzīves un
evaņģelizācijas skola ir vieta, kur
kristiešiem ir iespēja augt ticībā,
sagatavoties Evaņģēlija jeb Labās
Vēsts par Jēzu Kristu nešanai ci -
tiem cilvēkiem un kļūt par līde -
riem draudzēs, lūgšanu grupās un
kopienās. Paralēli zināšanu iegūšanai
skola sniedz iespēju satikt un no-
dibināt personīgas attiecības ar
dzīvo Dievu, studēt Bībeli un pie-
dalīties kopīgā Svētās Mises svi-
nēšanā, kā arī citās lūgšanās. Kas

nav mazsvarīgi, Evaņģelizācijas skola ir vieta, kur iegūt jaunus
draugus, veidot kontaktus ar citu draudžu, kopienu un valstu kris -
tiešiem, kas palīdz pašiem nostiprināties ticībā, paplašināt savu re-
dzesloku, kā arī sekmēt savstarpējo sadarbību gan vietējā, gan starp -
valstu mērogā. 

Evaņģelizācijas skolas pamati likti Ukrainā, Krasilovā, kapucīnu
tēva Pjotra Kurkeviča vadībā. Šobrīd pasaulē ir vairāk kā 40 filiāles,
tostarp Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Austrijā, Vācijā, Anglijā,
Krievijā, Baltkrievijā, Izraēlā, Kazahstānā un ASV. Plānots atvērt
arī filiāles Igaunijā un Skandināvijā. Latvijā darbojas nu jau divas
Evaņģelizācijas skolas filiāles – Rīgā (tā savu darbību uzsāka
2011.gada februārī) un Daugavpilī (darbību uzsāka 2012. gada no-
vembrī).

Katru mācību gadu veido četras sesijas. Vasaras sesija ilgst vie -
nu līdz divas nedēļas, rudens, ziemas un pavasara sesijas – nedēļas
nogalēs. Skolā tiek pasniegta Katoliskās Baznīcas mācība, taču tā ir
atvērta visu konfesiju kristiešiem. Par skolas audzēkņiem var kļūt
visu vecumu interesenti. Dalība skolā ir par ziedojumiem. 

Evaņģelizācijas skola ietver sevī arī Jauniešu evaņģelizācijas
skolu OASIS, kas paredzēta jauniešiem no 14–20 gadiem. Jāpiebilst,
ka OASIS šovasar no 18.–27. jūlijam pulcēja ap 60 jauniešus no
visas Latvijas šeit, Viļakā. Liels paldies Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu draudzes, Viļakas novada domes, Viļakas valsts ģimnāzijas,
Viļakas sporta skolas un Viļakas kultūras nama atbildīgajiem par
uzņemšanu un rūpēm. 

Cilvēkiem, kas vēlas vismaz vienu gadu veltīt Jēzum kalpošanā
misijās, ir iespēja septembrī doties uz Svētā Pāvila misionāru skolu
Ukrainā, lai trīs mēnešus mācītos, bet pēc tam deviņus mēnešus
kalpotu kādā no draudzēm. Misionāru skola arī izveidojusies Evaņ-
ģelizācijas skolas paspārnē. 

Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas uzsākšanai Latvijā ir
devis svētību Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-
metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Tiktāl par faktiem. Svarīgi, kā tie īstenojas dzīvē. 
Evaņģelizācijas skolas mērķis nav cilvēkus «aizvilināt» prom no

to draudzēm. Tieši pretēji. Katrs Evaņģelizācijas skolas dalībnieks,
pirmkārt, iegūst pašam nepieciešamo stiprinājumu ticībā un, otrkārt,
vajadzīgās zināšanas, lai varētu tās pielietot, kalpojot savā draudzē.
Svētais apustulis Pāvils vēstulē Korintas draudzei saka: «Bēdas
man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!» (1Kor 9, 16). Pāvests Francisks
mūs nemitīgi aicina uz misiju – vispirms atjaunojot savu personisko
sastapšanos ar Jēzu Kristu vai vismaz pieņemot lēmumu ļaut Viņam
satikt sevi, kā arī ziedojoties, darot labu citiem cilvēkiem, tai skaitā
arī pašu draudzēs. Tas ir aicinājums piedzīvot lielu prieku attiecībās
ar Dievu un cilvēkiem. Tas ir aicinājums būt atvērtiem un nesav tī -
giem, kalpot nabagiem. Evaņģelizācijas skola var būt vērtīgs at -
balsta punkts šajā ceļā.  

Parasti katra Evaņģelizācijas skolas sesija pulcē vairāk kā 100
Kristum ticīgos, kuri pavada laiku, klausoties mērķtiecīgi izveidotās
konferencēs, slavējot Dievu, diskutējot, meklējot atbildes uz dzīves
laikā neatbildētajiem jautājumiem, esot kopā vienkāršā sadraudzībā
un priekā. Tas, kas mūs vieno, ir Jēzus. Ticīgie reprezentē Jēzus mā -
cekļus arī šodien, mūsdienās. Bībelē aprakstīts, ka tur, kur sapul -
cējās mācekļi, valdīja liela līksmība. Jā, tā tas ir arī laikā, kad ticīgie
pulcējas katrā Evaņģelizācijas skolas sesijā. Svarīgi ir ar šo prieku
dalīties, nest to uz savām mājām, darba vietām, sabiedrību, kurā
katrs dzīvojam, nepalikt vienaldzīgiem uz grēka radīto postu, skum -
jām, iekšējo tukšumu un vientulību, kas bieži sastopama cilvēku
dzīvēs. 

Latvijā Evaņģelizācijas skola ir salīdzinoši nesen. Manuprāt,
Lat vijā, salīdzinot ar, piemēram, Ukrainu, arī kopienu sistēma ir
mazāk attīstīta, mums nav daudz apmācītu kopienu līderu utt., taču
latviešiem ir dedzīga sirds, kas gatava kalpot. Evaņģelizācijas skola
ir kā iedrošinājums to darīt. Nereti gadās tā, ka kāds atnāk «mā -
cīties», bet pavisam drīz paralēli tam sāk arī kalpot skolā citiem da-
lībniekiem. Mums katram ir sava vieta Baznīcā – tā jāatklāj un
jālūdz Dievam drosme likt mūsu talantus lietā. 

informācijai:
www.evangelizacijasskola.lv
info: evangelizacijasskola@inbox.lv
Rīgas filiāle: Lāsma (26316889)
Daugavpils filiāle: Ināra (29621537)
Jauniešu evaņģelizācijas skola OASIS: Daina (28613436)
Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048) 

Signe Ikauniece
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Viïakas no vadâ

Cauru gadu dārzeņus un
eksotiskos augļus Viļakas sociālās
aprūpes centram (VsaC) piegādā
katru nedēļu. Veco ļaužu ēdien-
kartē ir atrodami Grieķijā, Po -
lijā un spānijā audzētie dārzeņi
un augļi. Produktu piegādi no-
drošina firmas, kas tiek izvēlētas
pašvaldības rīkotajā iepirkuma
konkursā. Prasību rīkot šādus
konkursus nosaka Publisko ie-
pirkumu likums, kas attiecas uz
pašvaldībām un to iestādēm.

Jau vairāku gadu garumā Vi-
ļakas sociālās aprūpes centrs sa -

ņem no SIA «Ķira» tepat – Lat -
vijā audzētus augļus. 

Arī šogad esam īpaši lutināti,
jo esam saņēmuši vitamīniem ba -
gātas ogas  – upenes, ērkšķogas,
jāņogas. Saņemto ogu svars snie-
dzas pāri 70 kilogramiem.  Tas ir
neatsverams ieguldījums, kas dod
iespēju iemītniekiem baudīt augļus
svaigā veidā un gatavot ievārījumus
ziemai.

Augusta beigās, kad bumbieru
koki jau sāks birdināt savus aug ļus
un ienāksies pirmie āboli, sāksies
ābolu kūres un varēs dzert svaigi

spiestas sulas. Došanas prieks ir
skaistākais, tīrākais un palieko-
šākais prieka avots. 

Šis devums vecajiem cilvēkiem
nozīmē ļoti, ļoti daudz.

Viļakas sociālās aprūpes
centra kolektīvs izsaka vissir-
snīgākos Pa teicības vārdus sia
«Ķira» val des priekšsēdētājam
Jaroslavam Kozlovam un visām
čaklajām rokām, kas rūpējās,
lai šos augļus saņemtu aprūpes
centra iemītnieki! 

Viļakas sociālās aprūpes
centra vadītāja Ilze Šaicāne

Viļakas sociālais centrs 
saņem dāvinājumu no sia «Ķira»

ie dzi Vo Ta Ju zi NāŠa Nai!

No 1.augusta Latvijas radio
4 – doma laukums klausāms
arī Viļakā un tās tuvākā un tā-
lākā apkaimē – darbību uzsācis
jauns raidītājs, kurš raida fm
100.0 mHz frekvencē.

Latvijas Radio 4 apraides pa-
plašināšana Latgales teritorijā no -
tiek Latgales mediju program -
mas ietvaros, kura tiek īstenota
sadarbībā ar Latvijas Valsts radio
un televīzijas centru un VAS
«Elektroniskie sakari». Valdība pie -
šķīrusi līdzekļus programmas rea-
lizācijai ar mērķi mazināt ārvalstu
informācijas avotu ietekmi uz
Latgalē dzīvojošajiem iedzīvotā-
jiem. Latgales mediju programma
ietver sabiedrisko pasūtījumu sa-
biedriskajiem un komercmedijiem,
kā arī paredz tehniskus risinājumus
apraides uzlabošanai.

Jau šī gada 1.jūnijā notika iz-
maiņas Latvijas Radio programmu
apraidē Latgalē: Latvijas Radio 1
Rēzeknē un tās apkārtnē sāka
raidīt FM 107.5 MHz frekvencē,
jauniešu veidotais Latvijas Radio
5 – Pieci.lv Daugavpilī un tās ap-
kaimē mainīja raidīšanas frekvenci
uz FM 104.0 MHz. Savukārt Lat-

vijas Radio 4 – Doma laukums
no jūnija raida Daugavpilī 88.7
FM, Dagdā 99.1 FM, Rēzeknē
104.2 FM un tagad arī Viļakā un
tās apkārtnē FM 100.0 MHz.

Latvijas Radio apraide pārējā
valsts teritorijā joprojām paliek
nemainīga – klausītāji Latvijas Ra -
dio veidotās programmas arī tur-
pmāk varēs klausīties jau ierastajos
FM viļņos.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai Latvijas Radio mā-
jaslapā latvijasradio.lv. Latvijas
Radio jaunumiem iespējams sekot
līdzi arī sociālo tīklu kontos
twitter.com/LatvijasRadio, face-
book.com/LatvijasRadio un drau-
giem.lv/latvijasradio.

Viļakas novada domē griezās
daudzi Viļakas pilsētas un Susāju
pagasta iedzīvotāji ar ziņu, ka
nevar dzirdēt Latgales radio un
citas, jo fonā skan tikai Latvijas
Radio 4. Sazinoties ar Latvijas
Radio prese sekretāri Lauru Eli-
zabeti Vanagu darām zināmu, ka
«VSIA «Latvijas Radio» no 1.au-
gusta līdz pat šodienai nav saņēmis
nevienu sūdzību par jaunuzstādīto
raidītāju Viļakā. 

Jāatzīmē, ka «Latvijas Radio»
ir sabiedriskais medijs ar funkciju
nodrošināt objektīvas, operatīvas
un daudzveidīgas informācijas
pieejamību – mūsu kompetencē
nav uzstādīt radio raidītājus un
kontrolēt to darbību. «Latvijas Ra -
dio» ir tikai pasūtītājs projektam,
kuru savukārt tehniski realizē
Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs (LVRTC) un VAS «Eletro-
niskie sakari». Tieši pēdējās divas
minētās iestādes atbild par radio
raidītāju uzstādīšanu, to darbības
koordinēšanu un traucējumu no-
vēršanu. 

Tādēļ ar neskaidrībām un jau-
tājumiem par raidītāju darbību
un pašreizējo situāciju lūgums
griezties LVRTC un VAS «Elek-
troniskie sakari»:

l LVRTC tālr.  67108704,
67315300

l Radiotraucējumus var pieteikt
«Elektroniskie sakari» Radiokon-
troles daļā pa tālr. 67224870,
67333034 vai rakstot uz e-pastu
vases@vases.lv Plašāka informācija
ir lasāma uzņēmuma mājaslapā
www.esd.lv.»

No 1.augusta Latvijas radio 4 uzsākusi
apraidi Viļakā un tās apkārtnē

saskaņā ar es regulu, no
2015. gada tiks ieviests jauns
maksājums par klimatam un
videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi jeb zaļināšanas maksā-
jums, kas būs cieši sasaistīts ar
vienoto platības maksājumu
(VPm). saimniecībām obligāti
būs jāizpilda zaļināšanas prakses,
lai saņemtu VPm un zaļināšanas
maksājumu. Ja tas netiks darīts,
zaļināšanas maksājums tiks sa-
mazināts vai netiks izmaksāts.

«Aicinu Latvijas lauksaimnie -
kus jau tagad pievērst uzmanību
zaļināšanas praksēm. Kaut arī
za ļināšanas maksājums tiks īste -
nots no 2015. gada, ziemāju sēja
sāksies jau tuvākajā laikā. Tāpēc
lauksaimniekiem savlaicīgi ir jā-
iepazīstas ar jaunajām zaļināšanas
prasībām. Lauksaimniekam jā-

nodrošina kultūraugu dažādošana,
jāizveido un/vai jāuztur ekoloģiski
nozīmīgas platības un jāsaglabā
ilggadīgos zālājus. Zaļināšanas
maksājumu automātiski saņems
bioloģiski saimniekojošas saim-
niecības un zaļināšanas prakses
neattieksies uz ilggadīgo stādījumu
platībām.

Tas, vai sākot ar 2015. gadu
uz saimniecību attieksies kultū-
raugu dažādošanas un ekoloģiski
nozīmīgu platību izveides un uz-
turēšanas prasība, ir atkarīgs no
saimniecības aramzemes platības
lieluma.

Uz saimniecību kultūraugu
dažādošana attieksies, ja saim-
niecības aramzemes platība būs
vismaz 10 ha, šādā gadījumā būs
jānodrošina, ka aramzemē tiek
audzēti vismaz divi kultūraugi

un galvenā kultūrauga īpatsvars
neaizņem vairāk par 75 %. Ja sa-
imniecības aramzemes platība
pārsniegs 30 ha, būs jānodrošina,
ka tiek audzēti vismaz trīs kultū-
raugi un galvenā kultūrauga īpat-
svars neaizņem vairāk par 75 %,
bet divu galveno kultūraugu daļa
kopā neaizņem vairāk par 95 %.
Par kultūraugu uzskatīs atšķirīgas
ģintis pēc botāniskās klasifikācijas,
tas nozīmē, ka, piemēram, kviešus,
rudzus, miežus, rapsi uzskatīs
par atšķirīgiem kultūraugiem, tur-
klāt ir noteikts, ka arī ziemājus
un vasarājus uzskatīs par atšķirī-
giem kultūraugiem.

Precīzu un detalizētu skaid-
rojumu par zaļināšanas nosacīju-
miem var apskatīt Lauku atbalsta
dienesta (LAD) mājaslapā
www.lad.gov.lv.

No 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums 
par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības

praksi jeb zaļināšanas maksājums 

semiNārs LauKsaimNieKiem
Šī gada 27. augustā pl.11.00 Balvos, Brīvības ielā 46 a ziemeļaustrumu 

rLP rīko semināru lauksaimniekiem «Par zaļināšanas prasību ievērošanu»,
lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apmērā.

2014. gada  10. un 11. septembrī  
Balvu novada pašvaldības aģentūras  ziemeļlatgales Biznesa

centrā, Vidzemes ielā 2B, Balvos

Aicinām lauksaimniecības  produkcijas
ražotājus, mājražotājus  piedalīties

arodapmācībā  16 akadēmisko stundu apjomā!
mācību tēma: «Prasības un iespējas lauksaimniecības uzņē -

mu mu saražotās produkcijas tiešajai tirdzniecībai».
Pasākumu organizē LLU Mūžizglītības centrs – Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma  «Arodapmācības un
informācijas pasākumi» aktivitātes « Arodapmācības» apakšaktivitātes
« Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana» ietvaros.

Lektore ar inženierzinātņu doktora grādu, docente, Pārtikas teh-
noloģijas katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Erasmus
u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks Dace Kļava.

arodapmācību  laikā tiks apskatītas tēmas:
r noteikumi, kuri jāievēro  uzņēmumu saražotās produkcijas

tiešajā tirdzniecībā, kā arī pārdošanas veicināšanas pasākumi,
r dažādu produktu tirdzniecības iespējas, veidi un nepilnības, to

noteicošie faktori- iekšējā vide, ārējā vide,
r tirgus segmentēšana, pircēju mērķa tirgus noteikšana atbilstoši

piedāvātajiem produktiem,
r produktu pārdošanas veicināšanas pasākumi, to popularizēšana,

kontaktinformācijas sniegšana, reklāma, atbalsta pasākumi, akcijas,
r mājražotāju ražoto produktu zīmola izstrāde, stratēģijas no-

teikšana.
Līdzdalības maksājums 21.34 eur.

Vietu skaits ierobežots.  apmācību noslēgumā sertifikāts.
Pieteikšanās  un papildus informācija, rakstot uz e-pastu 

gunta.bozoka@balvi.lv vai zvanot 26461435 līdz 8. septembrim.



Viïakas no vadâ

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

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

Svātki Upītie – svātki atpyutai i izklaidej

Pēc koncerta svētku apmeklētāji va -
rēja izmēģināt dažādas prasmes meistar -
darbnīcās:

• Koka rotaļlietu izgatavošana, vadīja
Kaspars Fogelis;

• Leļļu gatavošana, vadīja Evita Zālīte;
• Virpošana gan ar elektromotora vir -

pu, gan kājas minamo virpu, vadīja Aigars
Keišs;

• Vafeļu cepšana, vadīja Liene Logina
un Diāna Logina;

• Papīra leļļu apģērba gatavošana,
vadīja Dina Krakope;

• Cukurvates kociņu gatavošana, vadīja
Lolita Spridzāne;

• Rotas lietu gatavošana no pīlādžogām,
vadīja Annele Slišāne;

• Bižu pīšana, vadīja Elīna Kļanska un
Lāsma Spridzāne;

• Ābolu lelles gatavošana, vadīja Irēna
Romka;

• Zupas vārīšana, vadīja Aija Korneja.
Diemžēl  lietus iztraucēja meistardarb-

nīcām notikt ārā, nācās pārcelties uz Tau -
tas nama zāli, kur vienlaicīgi Latvijas Na-
cionālā teātra darbinieki būvēja izrādi.

Tajā pat laikā Upītes pamatskolas sporta
laukumā norisinājās sīva cīņa starp sešām

komandām Upītes futbola turnīra kausa
izcīņā. Cīņas bija tik karstas, ka pat lietus
netraucēja.

futbola turnīra rezultati:
6. VieTa upītes komandai, sastāvā

bija – Normunds Keišs, Dāvis Slišāns, Zig -
mārs Slišāns, Andrejs Korjavins, Arnolds
Skangalis, Edgars Vizulis, Edijs Krakops,
Artūrs Kondratjuks, Ilgvars Pužulis,
Kristaps Kornejs.

5. VieTa medņevas komandai, sa -
stāvā bija – Uģis Babāns, Mārtiņš Brie -
diņš, Raivis Dvinskis, Ritvars Dvinskis,
Pēteris Sluckis, Jānis Slišāns, Jānis Circenis,
Linards Locāns, Kristiāns Babāns.

4. VieTa rekovas komandai, sastāvā
bija – Dāvis Serds, Nauris Kanavalovs,
Arnis Bukšs, Armands Ločmelis, Sergejs
Kodratjevs, Aigars Kozlovskis, Ēriks
Keišs.

iii. VieTa BrieŽuCiema koman -
dai, sastāvā bija – Egons Ločmelis, Ed -
munds Ločmelis, Edgars Ločmelis, Dā vis
Ločmelis, Raimonds Ločmelis, Jānis
Cibulis, Artis Logins, Renārs Zelčš.

ii. VieTa ViļaKas komandai, sa-
stāvā bija – Deniss Sovetovs, Mārtiņš Ķe -

rāns,  Kristers Kokorevičs, Vladislavs Ras -
tar gujevs, Aigars Gruševs, Sergejs Nag lis,
Aigars Skotka, Elvis Kļaviņš, Jānis Ķerāns,
Sandis Leitens.

i. VieTa BaLTiNaVas komandai,
sastāvā bija – Valters Doru, Gints Circens,
Māris Jermacāns, Edgars Jermacāns, Reinis
Keišs, Lauris Keišs, Zigmārs Keišs, Jānis
Keišs.

apbalvojām Labākos spēlētājus:
Labākais uzbrucējs –Egons Ločmelis

no Briežuciema komandas.
Labākais aizsargs – Valters Doru no

Baltinavas komandas.
Labākais vārtsargs – Jānis Ķerāns no

Viļakas komandas.
Par futbola turnīra noorganizēšanu liels

paldies Ērikam Keišam.

Pēcpusdienā pēc pulksten četriem bērni
pie Upītes Tautas nama izspēlēja trypaku
čempionātu. Bērni izveidoja divas koman -
das: viena meiteņu, otra puišu, katrā 19 bēr -
ni. Tik pat sīvā cīņā kā futbola laukumā
uzvarēja meitenes iegūstot galveno balvu
– arbūzu.

Visas dienas garumā un arī pašreiz
Upī tes kultūrvēstures muzejā ir skatāma
izstāde «Muna lelle stuosta», izstādē ap-
kopotas dažādas lelles, gan paštaisītas, gan
pirktas, bet  katra ar kādu stāstu vai in te -
resantu atgadījumu.

Pēc futbola turnīra, trypaku čempionāta
un meistardarbnīcu aktivitāšu visi kopīgi
pa ēdam pašu uzvārīto dārzeņu zupu. Ne-
manot laiks bija paskrējis un klāt bija Lat -

vijas Nacionālā teātra izrādes «Īstā bērnība»
laiks. Cilvēki jau laicīgi garā rindā devās
zālē. Diemžēl Upītes Tautas nama zāle iz-
rādījās par mazu visiem gribētājiem. Cil -
vēki sēdēja gan krēslos, gan uz grīdas, gan
palodzēm un visās iespējamajās vietās, bet
dažiem nācās noskatīties stāvot kājās un
pat dažiem stāvot pie durvīm, jo zālē vie -
tas vairs nebija. Pirms izrādes un izrādes
starplaikā bērni pret ziedojumiem varēja
iegādāties cukurvati. Izrāde bija tik jautra,
ka vienaldzīgs nepalika neviens. Nepārtraukti
zālē skanēja skaļi smiekli, bet pēc izrādes
aktieriem uzdāvinājām krekliņus ar Upītes
logo, bet skatītāji sadāvināja aktieriem
ziedu klēpjus.

Pēc izrādes ap pusnakti aktieri devās
uz kontrolpunktiem, bet nakts trasītes gā -
jēji tika sadalīti četrās grupās, katrai iedo -
ta karte pēc kuras tumsā vajadzēja no-
orientēties un atrast kontrolpunktus, kur
aktieri deva dažādus uzdevumus. Beigās vi -
si sanāca parkā pie ugunskura, kur sagaidīja
mūziķis Kārlis Kazāks, kurš kopā ar vi -
siem sacerēja pasaku un nodziedāja dažādas
dziesmas, kā arī paša sarakstītu dziesmu
ar Ontona Slišana tekstu.

Tad salūts un balle līdz rīta gaiļiem. 
Liels prieks par svētkiem, par tik lielo

cilvēku atsaucību un tiksimies nākošajos
svētkos.

Paldies ZS Kotiņi, SIA Advors un Viļa -
kas novada domei par finansiālu atbalstu.

Upītes Tautas nama vadītājs 
Andris Slišāns

svātki upītie iesākās ar svētku koncertu 11 no rīta. interesantu koncertu bija
sagatavojuši upītes Tautas nama pašdarbnieki un upītes ciema bērni. dzirdējām
un redzējām folkloras kopu «upīte», upītes bērnu kapelu, upītes bērnu ritmikas
grupiņu, eksotisko deju dejotājas, teātra pulciņu gan ar izrādi, gan ar leļļu teātri,
puišu grupu «unknown artist» un dažādus bērnu sagatavotus priekšnesumus.
svētku koncerta izskaņā novada priekšsēdētājs uzdāvināja salūtu, ko pēc nakts
trasītes izšāvām gaisā.


