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«Strādāsim tā, lai mēs domātu vienādi!»
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No saules mācies - izlasīt,
no saules mācies - izrakstīt,
no saules mācies - nemācīt,
no saules mācies - izdarīt,

no saules mācies - putnus celt,
no saules mācies - ziedus vērt,
no saules mācies (nakts kad vēl)
jau rīta stundu paredzēt.

No saules mācies - visiem tikt,
no saules - visus ieraudzīt,
no saules mācies teikt labrīt,
ar visām naktīm galā tikt.

(Viktors Kalniņš)

Sveicam novada skolēnus, 
viņu vecākus, pedagogus 

un tehniskos darbiniekus jauno
2015./2016.mācību gadu uzsākot!

Novēlam Jums būt drosmīgiem 
izvirzot mērķus un būt 

neatlaidīgiem, – tos sasniedzot!
Viļakas novada domes vārdā

priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

26. augustā Viļakas Valsts
ģimnāzijā Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde sadarbībā
ar Viļakas Valsts ģimnāziju or-
ganizēja ikgadējo izglītības dar-
binieku konferenci, kura pulcēja
97 pedagogus un ciemiņus.

Novada pedagogi pirms kon-
ferences tikās metodiskajās ap-
vienībās, kur tika pārrunātas ak-
tualitātes mācību priekšmetos. 

Konferenci atklāja Bērnu rit-
mikas grupa «Mazulīši» Ineses
Lāces vadībā un Nemateriālā kul -

tūras centra mantojuma «Upīte»
bērni ar teatralizētu sveicienu Li-
gitas Spridzānes vadībā. Ontana
Slišāna dzejas rindas un jaukās
bērnu dejas deva emocionālu pie -
pildījumu katram konferences da -
lībniekam.

Klātesošos uzrunāja un sveica
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs un Iz-
glītības, kultūras un sporta pār-
valdes vadītāja Sarmīte Šaicāne.

Konferences turpinājumā par
kvalitatīvas izglītības pedagoģijas

principiem stāstīja Izglītības ini-
ciatīvu centra direktore, Dr.paed.
Daiga Zaķe.

Savā stāstījumā centra direk -
tore pedagogus iepazīstināja ar
kvalitatīviem pedagoģijas princi-
piem, kuri tika izstrādāti starp-
tautiskā agrīnās bērnības profe-
sionāļu tīklā-ISSA, kuri tika
balstīti uz zinātnes atklājumiem
un daudzu gadu gaitā uzkrāto
pieredzi.

Šie principi tiek izmantoti kopš
2004. gada 30 pasaules valstīs.

Principu izstrādāšanas eksperti
bija ISSA tīkla 11 eksperti no de-
viņām valstīm. Latvija bija vadošā.
Šai ekspertu grupai tika pieaicināti
arī 17 starptautiskie eksperti no
pie cām valstīm.

Šie principi domāti pedago-
giem, kuri strādā ar pirmssko -
las un skolas vecuma bērniem un
vi ņu ģimenēm, lai palīdzētu ģi-
menēm sniegt labāku atbalstu 
ikviena bērna attīstībai un labsa-
jūtai.

(Turpinājums 4.lpp.)
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Viïakas no vadâ

aK tu alItāteS VIļaKaS NoVada doMē

30. jūlijā Viļakas novada domes sēžu zālē no -
ti ka kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 
27 jautājumi. domes deputāti nolēma: 

• 1.Piešķirt līdzekļus 500.00 (pieci simti) euro
apmērā no Viļakas novada pašvaldības budžeta do-
tācijas biedrībām un nodibinājumiem biedrībai «Lat -
vijas Sarkanais Krusts» humānās palīdzības snieg -
šanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim
un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz biedrības
«Latvijas Sarkanais Krusts», reģ.nr. 40008002279,
ziedojumu kontu LV28 HABA 0140 J045 7700 4.

1. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās
priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt humā -
nās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību «Lat -
vijas Sarkanais Krusts».

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību sa-
vienība sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanais
Krusts» koordinēs medikamentu un preču iegādi
un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hos-
pitālim un ārstniecības iestādēm. 

• 1. Veikt grozījumus 2015.gada 29. janvāra Vi -
ļakas novada domes lēmumā «Par Medību koordi-
nācijas komisijas izveidošanu» (protokols Nr. 1,
&22), (turpmāk – Lēmums):

1.1. Svītrot  Lēmuma  1.3. apakšpunktu  (Māris
Lei tens – Valsts meža dienesta pārstāvis).

2. Apstiprināt par Medību koordinācijas komisi -
jas locekli Valsts meža dienesta pilnvaroto pārstāvi
Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas
ve cā ko mežzini Edgaru Skuču.

•  Atļaut novirzīt  Žīguru pamatskolas 2015.gada
budžetā no izdevumiem par apkuri (EKK 2221)
449.00 euro datortehnikas iegādei (EKK 5238).

• 1. Piešķirt Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram
finansējumu – EUR 739.00 (septiņi simti trīsdesmit
deviņi euro  00centi) apmērā jumta siltināšanai.

2. Veikt grozījumus 2015.gada 20. februāra Vi -
ļakas novada domes Saistošajos noteikumos
Nr.1/2015, samazinot pašvaldības budžeta finansē -
jumu reliģiskajām organizācijām, biedrībām un no-
dibinājumiem par šā lēmuma 1. punktā norādīto
summu.

• 1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 400.00 (četri simti euro 00 centi) apmērā pro -
jekta «Jaunieši atgriežas atpakaļ uz dzimtajām pil-
sētām» īstenošanai.

2.Nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu
EUR 900.00 (deviņi simti euro 00 centi) apmērā
projekta «Jaunieši atgriežas atpakaļ uz dzimtajām
pilsētām» īstenošanai.

• Apstiprināt Viļakas novada tūrisma informācijas
centra  sniegto pakalpojumu cenrādi:

• Pieņemt  ārzemju juridiskas personas  GNOSJO
HJALPER BOX ziedojumu – finanšu līdzekļus  summā
EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti euro).

Ziedojumu izlietot  saskaņā ar ziedotāja noteikto
mērķi:

– Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei žo -
ga remontam – EUR 1500.00.

– Žīguru pamatskolai grīdas remontam  – EUR
600.00.

– Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei  saim-
nieciskajiem darbiem – EUR 300.00.

• Pieņemt  fiziskas personas Edgara Bondara  zie -
dojumu – finanšu līdzekļus  summā EUR  1000.00
(viens tūkstotis euro).

Pieņemt  fiziskas personas Ineses Smirnovas  zie -
dojumu – finanšu līdzekļus summā EUR 500.00 (pie -
ci simti euro).

Ziedojumu izlietot  saskaņā ar ziedotāju noteikto
mērķi: Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolai – ložu šaušanas nodaļas inventāra-sporta iero -
ča un aprīkojuma iegādei.

ar pilnu 2015. gada 30. jūlija domes sēdes
protokolu var iepazīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv.

Cienījamie,  Viļakas novada iedzīvotāji!
Septembris katra skolēna mājās

ienāk ar prieku par jaunā mācību
gada sākumu. Arī mums kā paš -
valdībai tas ir prieks par izglītības
iestādēm, kuras turpinās mācību
darbu, sākoties 1 septembrim.  Va-
saras mēneši izglītības iestādēs ir
pagājuši gatavojoties jaunajam mā-
cību gadam.

Viļakas Valsts ģimnāzijā un
rekavas vidusskolā tika remontēti
ēdnīcu bloki. Viļakas pamatskolā
tika nomainīts 2.stāva grīdas segums
un skatuves izbūve. Žīguru pamat-
skola jau gada sākumā tika pieslēg -
ta un tiks apkurināta no centrālās
pagasta katlu mājas. Medņevas

pirms  skolas izglītības iestādes zālē remontē grīdu. Arī citās
izglītī bas iestādēs iespēju robežās tika veikti nepieciešamie darbi,
lai veiksmī gi varētu uzsākt jauno mācību gadu.

Šogad rekonstruējot ielas, ietves un laukumus vairāk tika do -
māts par drošību.  Ar lielveikala būvniecību Viļakas pilsētā, radās
jautājums par automašīnu novietni stāvlaukumā un gājēju drošību,
pārvietojoties pāri galvenajai pilsētas ielai. Domē diskutējām par
stāvlaukuma rekonstrukciju. Ir uzsākti rekonstrukcijas darbi auto -
ostas, perona un automašīnu stāvlaukumam, ierīkotas aizsarg bar -
jeras un saliņas. 

Jau ir rekonstruēts «Viļakas Veselības aprūpes centra» lau -
kums. Līdz šim nolietotā laukuma seguma dēļ, veciem cilvēkiem
un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām sagādāja grūtības nokļūt
«Viļakas Veselības aprūpes centrā».  

Ierīkotas gājēju  ietves Garnizona un Sporta ielā. 
Sporta ielā atjaunots asfalta segums un tika izveidota automa -

šīnu apstāšanās josla pie Viļakas bērnudārza, nodrošinot dro -
šā ku bērnu iekāpšanu un izkāpšanu. Savukārt uz Liepnas ielas,
pretī bērnudārzam, automašīnām apstāties tiks aizliegts. 

Šobrīd notiek darbi pie gājēju trotuāra ierīkošanas Semenovas
ciemā Medņevas pagastā. Jau sen bija pacelts jautājums, kā
uzlabot gājēju drošību, it īpaši pie pieturas uz Viduču pamatskolu.
Gājēju drošību atrisinām ar ietves rekonstrukciju, bet par pārēju
debates vēl notiek, netiek izslēgta arī iespēja  ierīkot luksoforu, ja
AS Latvijas valsts ceļi piekritīs, jo neizdodas saskaņot «gulošā
policista» ierīkošanu pirms gājēju pārejas. 

Rekovas ciemā notiek Bērzu ielas sakārtošana. Veco asfalta
se gu mu noņēma, sagatavoja  pamatni un tiks uzklāts jaunais asfal -
ta segums. Skolas ielā tiks atjaunots asfalta segums.

Darbs tiek turpināts pie sabiedriskās tualetes ierīkošanu
Viļa kas pilsētā. Saņemts tehniskais projekts, drīzumā tiks izslu -
dināts iepirkums, uzsāka būvniecība. 

Pašlaik ir izsludināts iepirkums par Viļakas pilsētas apku -
res sistēmas būvniecību no pilsētas centra katlu mājas uz Erže -
poles ielas daudzdzīvokļu mājām. Balstoties uz siltumtehnikas
enerģētiku, tika nolemts būvēt šo siltumtrasi. Darbus plānots
paveikt līdz 30.novembrim. 

Balstoties uz Viļakas novada domes lēmumu uzsākts SIa
«Žīguru namsaimnieks» likvidācijas process. Likvidācijas gal -
ve nais iemesls bija mazs darba apjoms, ko veica SIA, līdz ar ko
nebija iespējams uzturēt tā darbību. Galvenais bija ieņēmumi no
siltumenerģijas pakalpojumiem un ielu uzturēšanu. No šiem
līdzekļiem SIA  nespēja ne uzturēt uzņēmuma administrāciju, ne
ieguldīt uzņēmuma attīstībā. Citus pakalpojumus uzņēmumam
nebija iespējams attīstīt. Jauno apkures sezonu Žīguru ciematā no-
drošinās Viļakas novada Žīguru pagasta pārvalde. Pēc likvidācijas
pamatlīdzekļi un ēkas tiks nodotas Viļakas novada Žīguru pagasta
pārvaldei.

Viļakas novada dome iegādājās pēdējo privāto dzīvokli Balvu
ielā 10, Viļakā, kas paver iespēju šo ēku remontēt priekš dzīvo -
jamā fonda. Tika pieņemts lēmums piedalīties īpašuma Parka
ielā 5 izsolē. Kopumā Viļakā  nākošgad tiks meklēti līdzekļi Bal -
vu ielas 10, Abrenes ielas 9 un Tautas ielas 5 (ja izsolē būs iespēja
to iegādāties)  rekonstrukcijām. 

Pateicības vārdi ir Domes deputātiem, Vecumu pagasta pār -
valdes vadītājai Ligijai Loginai un visiem, kas deva savu artavu,
lai Mežvidu pamatskolas telpas pielāgotu uzņēmējdarbības
at tīstībai un šūšanas ceha atklāšanai. Ar 1. septembri uzņēmums
SIA «Brasa» uzsāks savu darbību 47 darbinieku sastāvā. 

Drīzumā tiks veicināti novada muzeju, kultūras iestāžu dar -
binieki, lai attīstītu tūrisma attīstību Viļakas novadā. Jāizveido
Viļakas novada tūrisma attīstības stratēģija. 

Viļakas novada domei ir nepieciešams iegādāties jaunu ekska -
vatoru gan ceļu uzturēšanai, gan ūdens vadu remontiem. Pašlaik
šie resursi ir nolietojušies.

Sāksies rudens, un šis ir laiks, kas rādīs cik mēs esam gatavi
ziemas sezonai. Lai šis rudens katrā ģimenē ienāk ar labklājību,
mieru un saticību,  bērnu smiekliem izglītības iestādēs un katrs no
mums gūst gandarījumu no paveiktā! 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs

l No va da do mes 30. jūlija Domes sēdes lēmumi

Viļakas novada domes deputātu pieņemšanas laiki
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Viïakas no vadâ

aK tu alItāteS VIļaKaS NoVadā

Valstī šobrīd jaunā 2016.g.
bu džeta veidošanas procesā tiek
izvirzītas prioritātes – ārējā un
iekšējā drošība (aizsardzība), ve-
selība un izglītība.

Mūsu novadā šobrīd viens no
aktuālākajiem jautājumiem ir šū-
šanas ražotnes atvēršana Mežvidu
pamatskolā. Tas nozīmē, jaunas
darbavietas un ekonomiskās ak-
tivitātes pieaugumu.

Komentāru par aktualitātēm
lūdzām sniegt kompetentam cil-
vēkam,  Saeimas deputātam «Zaļo
un Zemnieku savienības» pārstā-
vim,  Jānim Trupovniekam.

Jānis Trupovnieks: «Šobrīd
valdība, Finanšu ministrija un
politiķi strādā pie Valsts budžeta
veidošanas 2016.gadam. Process
ir ļoti spraigs, dinamisks un izai-
cinājumiem bagāts. Katra politis -
kā partija izvirzīja pārstāvi bu -
džeta darba grupā, es tur strādāju
kā Zaļās partijas pārstāvis. Vēl
saspringts darbs priekšā Saeimas
komisijām.

Galvenās prioritātes tika iz-
virzītas atbilstoši ģeopolitiskajai
situācijai un valstiskām nepiecie-
šamībām un tās ir aizsardzība,
veselība un izglītība. Lai mēs iz-
pildītu starptautiskos solījumus
NATO un ES dalībvalstīm, Aiz-
sardzības ministrijas budžetam
2016. g. ir jābūt 1,4% apmērā no
iekšzemes kopprodukta (IKP),
tas nozīmē, papildus AM bāzes
budžetam nepieciešami 68,5
miljoni eiro. Ja salīdzinām ar
Igauniju, tad šajā valstī aizsardzības
budžets jau ir 2%, Lietuvā 1,45%
no IKP. Ceru, ka ikvienam ir
skaidrs, ka Valsts drošība ir jau -
tājums nu mur viens! Mēs dzī -
vojot ES un Latvijas pierobežā
saprotam, ka būtiska ir ne tikai
armijas rīcībspēja, bet arī nodro-
šināta un finansēta Mēdiju telpa.
Mums ir nepieciešama papildus
finanses  Austrumu robežas stip-
rināšanai.

Aktīvi notiek būvniecība Vien-
tuļos, budžetā iedalīti līdzekļi
nepieciešamajam tehniskajam ap-
rīkojumam. Preču un tranzīta plūs -
ma tikai sekmēs jaunu iespēju ra-
šanos uzņēmīgiem cilvēkiem un
Viļakas novads no tā būs vien -
nozīmīgs ieguvējs.

Diemžēl,  ne tik raiti risinās
jautājumi par jauno pedagogu sa-
maksas modeli un tā ieviešanu. Ir
daudz saistīto jautājumu – sko lu
tīkls, skolēnu skaits klasēs, kva-
litatīvas izglītības pieejamībai te-
ritorijā un atbildība par sasniedza -
mo rezultātu.

Savukārt pašvaldības vadītā-
jiem,  iestāžu vadītājiem un ie-
dzīvotājiem interesē, kāds būs fi-
nansējums pašvaldībām 2016.gada
budžeta veidošanai! 

Varu atbildēt droši – 2016.g.
ieņēmumi pašvaldībām pateicoties
pieņemtajiem lēmumiem un iz-
augsmes datiem, nebūs mazāki
kā 2015. g. nevienā pašvaldībā. 

Finanšu prognozes liecina,
nākamajā gadā pašvaldību budžeta
ieņēmumi pie nemainīgas nodokļu
politikas turpinās pieaugt. Prog-
nozētais nodokļu ieņēmumu pie-
augums pašvaldībām paredzēts
teju 3% apmērā nākamgad, savu-
kārt 2017. un 2018. gadā – jau
vai rāk kā 6% apmērā. Nākamgad
pašvaldībām kopējais pieejamais
aizņēmumu resurss attīstībai būs
ne mazāks par 192 miljoniem eiro.
Runājot par aizņemšanās iespējām
un ilgtermiņa saistībām, galvenā
aizņēmumu prioritāte ir Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēto
projektu un izglītības investīciju
projektu īstenošana. Tie sniedz
būtisku atbalstu un iespējas pa-
švaldību iedzīvotāju dzīves kva-
litātes uzlabošanā. 

Valsts un valdība, domājot
par mazāk attīstītām teritorijām,
turpinās apjomīgu finansējuma
piešķiršanu caur speciālajām pro-
grammām, kā vienu no tām vēlos
minēt Latgales programmu.

Jaunais  «Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas likums», likums
kurš būs par pamatu turpmākajai
finansējuma noteikšanai pašval-
dībām, tika izstrādāts, lai nodro-
šinātu līdzsvarotu, reģionāli sa-

balansētu uz attīstību vērsts re -
sursu pieejamību visām pašval-
dībām.  Jaunajā sistēmā iestrādāts
mehānisms, lai pašvaldības sti-
mulētu veikt saimniecisko darbību,
lai tām būtu motivācija pašām
nopelnīt, ne tikai saņemt.

Pašvaldības finanšu izlīdzi-
nāšanas sistēmā aprēķini ir vien-
kārši un saprotami. Aprēķinā iz-
manto datus:

-  iedzīvotāju skaits teritorijā
ar koeficientu  1,00

- bērnu skaits līdz 6 gadu ve-
cumam ar koef. 2,34

- jaunieši no 7 līdz 18 gadu
vecumam ar koef. 3,26

- darbaspējas vecumu pār-
sniegušo iedzīvotāju skaits  ar
koef. 0,74

- pašvaldības teritorija kvad-
rātkilometros ar koef. 1,52.

Uzskatāmi redzams, cik svarī -
gi, lai pašvaldībā dzīvotu un strā-
dātu jauni cilvēki un teritorija
nenovecotu. Nav pareizi dzīvot
tikai no dotācijas, jo tas pieradina,
ka viss tiks sarēķināts un iedots!
Būs jāsāk domāt, ko savā teritorijā
darīt vairāk un labāk. 

Labs piemērs kā saimniekot
ir Jūsu pašvaldības vadītājs un
Viļakas novada dome, kura sa-
darbībā ar politiķiem, Valsts ie-
rēdņiem un organizācijām pie -
sais ta uzņēmējus, strādā pie uz-
ņēmējdarbības tīkla paplašinā ša -
nas. Tas, protams, prasa daudz
rūp ju, atbildības, infrastruktūras
attīstību, kā arī naudu. Tas viss
at  tiecas uz pašreizējo Mežvidu
pamatskolas telpu pielāgošanu uz -
ņēmējdarbības attīstīšanai.

Nopietns un liels uzņēmējs-
SIA «Brasa» ir novērtējis visus
riskus, izveidojis ražotni tālu prom
no Rīgas un plāno izveidot Viļakas
pusē līdz pat 70 darba vietas. Tas
ir svarīgi katram dar ba meklētājam.
Jo kur ir darba vieta, tur ir pārti -
kusi ģimene, kur ir ģimene, tur ir
bērni. Nauda tiek akumulēta vietē -
jā tirgū, kas savukārt ļauj attīstīties
arī vietējiem uzņēmējiem.

Paldies par sarunu!
Lietvedības, komunikācijas

un informācijas nodaļas 
vadītāja Terēzija Babāne

Saruna ar Saeimas deputātu Jānis Trupovnieku Starptautiskā jauniešu projekta partneris 
ir Viļakas novada dome

Starptautiskā jauniešu projekta vadošais partneris ir Kre -
tingas pašvaldība lietuvā un projekta sadarbības partneri ir 4 paš -
valdības latvijā: Jēkabpils, Kokneses, Viļakas un līgatnes paš -
valdības.

Šogad jūnija vidū Kretingas rajona pašvaldības administrācija
(Lietuvā) saņēma gala lēmumu par projekta «Jaunieši atgriežas at -
pakaļ uz dzimtajām pilsētām» apstiprināšanu. Projekts tiek finan sēts
no Eiropas Savienības programmas «Eiropa pilsoņiem» (2. at balsta
virziens «Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzda lība»
apakšpasākums «Pašvaldību tīklojumi»).

Projekta «Jaunieši atgriežas atpakaļ uz dzimtajām pilsētām»
mēr ķi ir organizēt virkni pasākumus vietējai un starptautiskai jau -
natnei, viņu pārstāvjiem un vietējai sabiedrībai, un atrast formulu kā
iesaistīt jauniešus viņu dzimto pilsētu dzīvē un veicināt jauniešu at-
griešanos atpakaļ, lai viņi ģimenes veidotu dzimtajās pilsētās. Kā arī
viens no projekta mērķiem ir palielināt vienotības sajūtu, sabiedrības
garu un piederību Eiropas Savienībai un dzimtajām pilsētām. 

Projekta aktivitātes sāksies 2015. gada 12. septembrī un noslēg -
sies 2015. gada 26. septembrī.

Informācija par projektu angļu valodā: www.vilaka.lv.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Izdota dzejas
grāmata 
«Viršu ziedonī» 

Šovasar piepildījies kāds sen
lolots sapnis – Viļakas autors aus -
salīts (Pē teris Boldāns) par per-
sonīgajiem līdzekļiem izdeva
dzejas grāmatu «Viršu ziedonī».
Pirmo reizi plašāka auditorija
autoru aussalīti iepazina Viļakas
720 gadadienai veltītajā dzejas
izdevumā «dvēseles aka». 

Dzejas grāmatā «Viršu ziedonī» ir apkopoti autora darbi no
20.gs. 70.gadiem līdz mūsdienām. Lasītājiem būs iespējams iepa -
zīties ar veltījuma pantiem, gadalaiku un 12 mēnešu cikliem veltī -
tiem dzejoļiem un izdzīvot pagājuša gadsimta septiņdesmitos ga -
dus, uzzinot kā studenta Jānim gāja zaļumballē.

Par autoru – «Pēc pases Pēteris Boldāns, draugiem un tuviem
cilvēkiem – vienkārši Pičiņš. Šinī saulē nāca 1951.gada 20.jūnijā
agrā rītā negaisa laikā Tilžas lauku slimnīcā. Uzauga tagadējā Brie-
žuciema pagasta Aussalas ciemā. «Pirmie rakstīšanas mēģinā jumi
veikti pagājušā gadsimta 80 gados. Pirmais publiskais dzejas lasī -
jums notika 2004.gadā augstskolas kursa biedru 30 gadu salidojumā
Valgundē. Tajā nolasīts dzejolis «Agronomu meitenes». Turpmāk
regulāri, katru gadu, kursa biedru vērtējumam nodoti jaunākie panti.
«Autors uzskata, ka dzeja ir dvēseles valoda, taču tajā mēs tik reti ie-
klausāmies» /anotācija no dzejas grāmatas «Viršu ziedonī»/.

Pēteris Boldāns Viļakas pilsētas un vēlāk Viļakas novada domē
nostrādājis no 1994. līdz 2014. gadam. Viļakas novada domes kolē -
ģi sveic Pēteri Boldānu ar dzejas grāmatas iznākšanu.

latvijas republikas Saeimas deputāts Jānis trupovnieks
Viļakas novadā ir pazīstama un godāta personība. Viļakas
novada domē tiekas ar domes priekšsēdētāju  Sergeju Maksimovu,
domes deputātiem un apmeklē Viļakas novada pasākumus, ir
aktīvs cilvēks dažādu jautājumu risināšanā.

Viļakā būs valsts iestāžu klientu
apkalpošanas centrs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 89 novadu
nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros, to skaitā arī Viļakā, iz -
veidos vienotos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrus.

Vienotais klientu apkalpošanas centrs būs ieguvums gan novada
iedzīvotājiem, gan tās viesiem, jo  ierodoties Viļakas novada domē,
nebūs jāmeklē konkrētais kabinets, bet varēs saņemt informāciju
par pakalpojumiem un iesniegt dokumentus.

2015. gadā pakāpeniski tiek uzsākta klientu apkalpošanas centru
izveide visā Latvijas teritorijā, kas paredz vienkopus piedāvāt valsts
iestāžu – Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
un Valsts zemes dienesta – klātienes pakalpojumus. To paredz
2015. gada janvārī Ministru kabinetā  apstiprinātā un papildinātā
«Kon cepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi».

Pilotprojekta mērķis, lai novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem
nevajadzētu mērot ceļu uz šīm iestādēm citās pilsētās, pašvaldība
sagatavoja pieteikumu centra izveidei novada domes ēkā. Saņemta
vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par
valsts budžeta dotācijas piešķiršanu. Novada domes darbinieki ir
uzsākuši priekšdarbus, lai apkalpošanas centrs varētu pieņemt
klien tus ar šā gada 1. decembri.

Biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs»
aicina latgales mazākumtautību biedrības at-
saukties un piedalīties projekta «latgales ma-
zākumtautību biedrību projektspējas veicināšana»
apmācībās.

Projekta ietvaros norisināsies 3 dienu apmācības
Latgales mazākumtautību biedrību pārstāvjiem di -
vās grupās – Daugavpilī (16., 23. un 28. septembrī)
un Rēzeknē (17., 24. un 29. septembrī), kā arī ap-
mācību dalībniekiem būs iespēja iegūt līdz 1000,00
EUR sava projekta īstenošanai oktobrī. 

3 dienu laikā apmācību dalībniekiem būs iespēja
apgūt pilnu projekta rakstīšanas un īstenošanas
ciklu, kas sevī ietver kā teorētiskās, tā praktiskās
apmācības. Būs iespēja uzzināt: kā saprast projekta
nolikumu un vērtēšanas kritērijus, ko un kā rakstīt
projektu iesnieguma veidlapas laukos, pēc kādiem
principiem vadīties, sastādot projekta budžetu, kā -
das kļūdas tiek pieļautas, aizpildot pieteikumu
veid lapas, un kā no tām izvairīties u.c. 

apmācības ir bez maksas.
Dalībnieku skaits ierobežots - 20 dalībnieki

(līdz 2 dalībniekiem no vienas mazākumtautību
biedrī bas, no kuriem vismaz vienam ir jāspēj ko-
municēt un saprast latviešu valodu). Dalībnieku
atlasē priekšroka būs tiem, kuriem ir mazāka ie-
priekšējā pieredze projektu izstrādē un īstenošanā.

Pieteikšanās apmācībām līdz 9. septembrim
(plkst. 12.00), aizpildot pieteikšanās formu šeit:
http://ej.uz/latgalesmtprojekts. Rezultāti tiks paziņoti
katram personīgi 11. septembrī.

Apmācību ietvaros norisināsies pilotprojektu
gatavošana par starpkultūru sadarbību un labākajam
projektam tiks piešķirti līdz 1000,00 EUR tā
īstenošanai laika posmā no 7. līdz 25. oktobrim.

Projekta īstenošana norit Sabiedrības integrācijas
fonda programmas «Mazākumtautību NVO pro-
jektspējas veicināšana» ietvaros Latgales plānošanas
reģionā. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas
valsts budžets.

Informācijai: Oskars Zuģickis; DNVOAC koor -
dinators; e-pasts: oskars@nvoc.lv 

Daina Kriviņa, projekta vadītāja; tālr.:29354884;
daina.krivina@gmail.com 

Aicina Latgales mazākumtautību biedrības septembrī piedalīties projektu
rakstīšanas apmācībās un iegūt līdz 1000,00 EUR sava projekta īstenošanai
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Viïakas no vadâ

aK tu alItāteS VIļaKaS NoVadā

«Strādāsim tā, lai mēs domātu vienādi!»

Par kvalitatīviem pedagoģijas
principiem tiek uzskatīti 7:

1. Mijiedarbība, kurā pedagogs
veicina bērnu/vienaudžu mijie-
darbību, piedāvā aktivitātes, kas
palīdz bērniem gūt izpratni par
atšķirīgām izjūtām, mudina bērnus
pieņemamā veidā paust savu vie-
dokli un piedalīties lēmumu pie-
ņemšanā;

2. Ģimene un vietējā kopie-
na-pedagogs aicina ģimenes lo-
cekļus nākt uz klasi/grupu un var
piedalīties mācību procesā, pe-
dagogs iesaista ģimenes locekļus
tādu lēmumu pieņemšanā, kas
attiecas uz bērnu mācīšanās vidi.

3. Iekļaušana, daudzveidība
un demokrātijas vērtības- pedagogs
ciena daudzveidību, kas raksturīga
bērniem, ģimenēm un vietējai
kopienai, un izmanto to mācību
procesa bagātināšanai.

4. Novērtēšana un plānošana-
pedagogs regulāri un sistemātiski
vēro katra bērna progresu, mācī-
šanās procesu un sasniegumus. 

5. Mācīšanas stratēģijas un
metodes- pedagogs izmanto daudz-
veidīgas mācību metodes, kas ak -
tīvi iesaista bērnus;

6. Mācību vide-pedagogs no-
drošina mā cību vidi, kas sekmē
ikviena bērna labsajūtu.

7. Profesionālā pilnveide-pe-
dagogs nepārtraukti pilnveido
sa vu kompetenci sasniegt un
noturēt augstas kvalitātes sniegumu
savā profesionālajā darbībā at-
bilstoši mainīgās mūsdienu pa-
saules prasībām. 

Lektore pedagogus aicināja
jaunajā mācību gadā strādāt tā,
lai domātu vienādi!

Konferences noslēgumā Pa-
teicības vārdus saņēma novada
skolu direktori, jauniešu iniciatīvu
centra vadītāji,  metodisko ap-
vienību vadītāji, pedagogi, kuri
uzsākuši darba gaitas mūsu novada
iestādēs un sveikti jaunie skolu di-
rektori. Ar 1. septembri Vi ļa kas
Valsts ģimnāziju vadīs Sarmīte
Šai cāne un Žīguru pamatskolu
Sanita Orlovska. Pateicības vārdi
tika teikti Žīguru pamatskolas di-
rektorei Svetlanai Romānei.  

Par novitātēm  šajā jaunajā
2015./2016. mācību gadā informē
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes vadītāja Sarmīte Šaicāne:

«diagnosticējošie darbi 
Lai veicinātu bērnu drošības

līmeņa paaugstināšanos ceļu sa-
tiksmē un monitorētu ceļu satik-
smes drošības jautājumu apguvi
pamatizglītībā, šā gada rudenī
tiks veikta 4. klases un 8. klases

skolēnu zināšanu un prasmju
diagnostika ceļu satiksmes drošības
jautājumos. Diagnosticējošo darbu
rezultāti tiks izmantoti, veidojot
kompetenču pieejā balstītā saturu
un izstrādājot mācību un metodisko
materiālu par ceļu satiksmes dro-
šības jautājumiem. 

2015. gada septembrī notiks
diagnosticējošie darbi fizikā un
ķīmijā 10. klasē ar mērķi novērtēt
skolēnu pamatskolā apgūtās zi-
nāšanas un prasmes, iegūstot de-
talizētu atgriezenisko saiti rezultātu
izvērtēšanai un pilnveidei mācību
procesā vidusskolā. 

2016.gada 18. februārī pa-
redzēts integrēts diagnosticējo -
šais darbs dabaszinātnēs 9. klasei,
lai noskaidrotu izglītojamo spē -
jas dabaszinātņu mācību priekš-
metos iegūtās kompetences iz-
mantot praktisku dabaszinātņu
problēmu risināšanā. 

Savukārt 2016. gada 23. feb-
ruārī plānots diagnosticējošais
darbs matemātikā 8. klasei, lai
diagnosticētu atsevišķas skolēnu
matemātiskās prasmes un vispā -
rējās prasmes. 

2016.gada februārī – martā
plānota 3. un 6. klases diagnosti-
cējošo darbu norise. 

Lai pilnveidotu izglītojamo ek -
sperimentālās prasmes fizikā un
eksperimentālās un sadarbības
prasmes ķīmijā, 2016. gada 30.
martā paredzēti diagnosticējošie
laboratorijas darbi 11. klasē.

Centralizētie eksāmeni
Līdzīgi kā iepriekšējos gados

skolēnu pavasara brīvlaikā plānota
visu svešvalodu centralizēto ek-
sāmenu norise. 

Savukārt 2016.gada 13.aprīlī
tiks nodrošināta centralizētā fizikas,
ķīmijas un dabaszinību (pēc
izvēles) eksāmena 12.klašu sko-
lēniem pilotprojekta norise un
rezultātu novērtēšana. Visu pilot-
projekta eksāmenu norisi paredzēts
nodrošināt vienlaicīgi, un tajos
iesaistīt plānots: dabaszinību ek-
sāmenā – aptuveni 50 izglītības
iestādēs (800 skolēniem), fizikas
eksāmenā – 60 izglītības iestādēs
(1200 skolēniem) un ķīmijas ek-
sāmenā – 60 izglītības iestādēs
(1200 skolēniem). 

Detalizēta informācija par pi-
loteksāmena norisi  pieejama VISC
mājaslapā www.visc.gov.lv

2015./2016.m.g. 12.klases pi-
loteksāmena fizikā, ķīmijā un
dabaszinībās paraugs atrodams
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/ek-
sameni/paraugi

Plānots, ka 2016. gadā skolēni
svešvalodu centralizētos eksāmenus
varēs aizstāt ar starptautiski atzītu

testēšanas institūciju pārbaudījumu.
Noteikumu projekts, ko vēl ir jā-
apstiprina valdībā, noteiks pie-
teikšanās kārtību, starptautisko
institūciju sarakstu un to pārbau-
dījumus, ar kuriem varēs aizstāt
svešvalodas eksāmenu.

Profesionālās ievirzes
sporta izglītības

programmu īstenošana 
Ievērojot Sporta politikas pa-

matnostādnēs 2014.-2020.gadam
(apstiprinātas ar Ministru kabineta
2013.gada 18.decembra rīkoju -
mu Nr.666) paredzēto uzdevumu
un pasākumu plānā (VI sadaļa)
iekļauto 31.uzdevumu par pakā-
penisku valsts līdzfinansējuma tre -
neru atalgojumam profesionālās
ievirzes sporta izglītības program -
mu īstenošanai palielināšanu, kā
arī, ņemot vērā likumā «Par valsts
budžetu 2015. gadam» un likumu
«Par vidēja termiņa budžeta
ietvaru 2015., 2016. un 2017. ga-
dam» šim mērķim paredzēto lī-
dzekļu apmēru, ar 2015. gada 1.
septembri plānots nodrošināt pro-
fesionālās ievirzes sporta izglītī -
bas programmu īstenošanai ne-
pieciešamo valsts līdzfinansējumu
100% apmērā.

Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes

novērtēšanas 
(PPdKN) sistēma 

Laika posmā no 2006.gada
līdz 2012.gadam ESF projektu
ietvaros izveidotā un praksē vai-
rākkārt aprobētā PPDKN sistēma
ir veids, kā paaugstināt pedagogu
profesijas prestižu un atbalstīt
tos pedagogus, kuri apzinās ne-
pieciešamību veicināt savas pro-
fesionālās karjeras attīstību, kam
pamatā ir patstāvīga un regulāra
sava darba rezultātu analīze un
uz to balstīta profesionālo kom-
petenču turpmāka pilnveide. No-
vērtēšanas procesā pedagogam,
ievērojot brīvprātības principu, ir
tiesības pretendēt uz jebkuru no
piecām kvalitātes pakāpēm, ne-

ievērojot pēctecīgumu. Novērtē-
šanas procesa brīvprātības prin -
cips nosaka pedagoga atbildību
attiecībā uz sava darba kvalitātei
un profesionālajiem sasniegumiem
adekvātas kvalitātes pakāpes iz -
vēli, tādējādi arī savas rīcības
seku apzināšanos.

Pirmais pilnais PPDKN sistē-
mas ieviešanas cikls noslēgsies
2016.gada 31.maijā, kas nozīmē,
ka tiem pedagogiem, kuri projekta
ietvaros ieguvuši 4. vai 5.kvalitātes
pakāpi ar apliecības derīguma
termiņu – 2017.gada 31.augusts,
ir tiesības 2015./16.mācību gadā
pieteikties savas profesionālās
darbības atkārtotai novērtēšanai.

Valsts izglītības satura centrs
izglītības procesa pilnveidei mā-
cību un audzināšanas darbā vis-
pārējā izglītībā 2015./2016.mā-
cību gadā akcentē šādus aspektus:

Veicināt kompetenču (pras-
mju pielietot dzīves situācijās)
attīstību, kas mūsdienu globali-
zācijas, informācijas tehnoloģiju
attīstības un vērtību plurālisma
apstākļos izglītojamajiem ļauj
veiksmīgi darboties personisko
un sabiedrības kopējo mērķu sa-
sniegšanai. Īpaši aktualizējamas
lasītprasme un digitālā kompe-
tence, medijpratība un drošum -
spējas (prast pamatot un aizstā -
vēt sevi, savu viedokli, nebai -
dīties jaunu situāciju) stiprinā-
šana. 

Veicināt iekļaujošās izglītī -
bas principu īstenošanu kā for-
mālajā, tā neformālajā izglītībā.

Stiprināt izglītojamo patrio-
tismu un valstiskās identitātes
apziņu, kopt skolas un vietējās
kopienas tradīcijas un iesaistīties
valstiski nozīmīgos notikumos,
aktivitātēs, kas ir ne tikai klašu
audzinātāju pārziņā, bet ikvienas
mācību stundas saturā saskaņā
ar konkrētu tēmu. Īpaši aktuali-
zējama 1991. gada barikāžu at -
ceres 25. gadadiena un 2016. ga -
dā uzsākt mērķtiecīgu gatavoša -
nos Latvijas simtgadei, apzinot
ieceres un plānojot aktivitātes il-
gtermiņā (2017.–2021. gadam);

Pilnveidot izglītojamo līderī -
bas prasmes un skolēnu pašpār -
valdes darbību, radot iespējas lī -
dz dalībai izglītības procesa un
izglītības iestādes vides veidošanā,
lēmumu pieņemšanā. 

Attīstīt izglītojamo pilsonisko
atbildību ģimenes, izglītības ie-
stāžu, vietējās kopienas līmenī
un izpratni par valsts un sa-
biedrības drošību: 

4 saskarsmes un savstarpējo
attiecību kultūras aktualizēšana; 

4 Latvijas Republikas likum-
došanā noteikto pienākumu ievē-
rošana atbilstoši vecumam;

4 apkārtējās vides sakopšana
un saglabāšana, resursu jēgpilna
izmantošana;

4 cilvēkdrošība.

Motivēt bērnus un jauniešus
iesaistīties interešu izglītības
programmās, domājot par: 

4 kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un Dziesmu un deju
svētku tradīcijas nepārtrauktības
nodrošināšanu;

4 karjeras vadības un darba
prasmju attīstīšanu;

4 saturīgu un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu un sociālo akti-
vitāti;

4 preventīvo darbu atkarību
mazināšanai.

Veicināt skolēnu līdzdalību
starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs.

Interešu izglītībā kā vienu
no 2015./2016. mācību gada prio-
ritātēm VISC izvirza pedagogu
profesionālo pilnveidi, organizējot
seminārus un profesionālās kom-
petences pilnveides kursus, un
metodisko atbalstu interešu izglī-
tības programmu īstenošanā. VISC
turpinās stiprināt skolēnu patrio-
tismu un valstiskās identitātes
apziņu, īpaši aktualizējot 1991.
gada barikāžu atceres 25. gada -
dienu un gatavošanos Latvijas
simtgadei.»

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

(Sākums 1. lpp.)
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Ikvienas skolas svētki – tā
ir draugu un kolēģu tikšanās,
kad kopā satek skolas stāsti un
atmiņas. tos vieno bērnības sap -
ņi, ilgas un cerības, kas līdzinās
gaišam brīnumam un katrā
paaudzē atmirdz nedaudz citās
krāsu niansēs. Viļakas novada
bērnu un jaunatnes skola ir ti -
kai paaudžu ceļa sākumā, jo šo -
gad mēs svinam iestādes pirmo
gadu piecgadi.

7. augusta novakarē Viļakas
kultūras nama zālē pulcējās sporta
skolas ko lektīvs, viesi, kolēģi,
vecāki un audzēkņi, lai atskatītos
uz pirmajiem gan veiksmes, gan
grūtību 5 darba gadiem. 2010.
gadā dzima doma dibināt novadā
sporta skolu, lai bērni un jaunieši
rīkotos un uzdrīkstētos. Atmiņās
par skolas dibināšanas laiku dalī -
jās Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja S. Šaicāne.

Viļakas sporta skola savu dar -
bu uzsāka deviņu pedagogu vadī -
bā, realizējot 7 izglītības program -
mas. Jau pirmajā mācību gadā
skolā piesakās ap 110 audzēkņu,

kas liecina par skolēnu interesi
un vēlmi nodarboties ar sportis -
kām un attīstību veicinošām akti-
vitātēm. Lai novada bērniem būtu
pieejamas nodarbības, lai pielie -
totu materiālos resursus un pie-
mērotas telpas, ikdienā pedagogi
izmanto sporta bāzes daudzās no -
va da izglītības un kultūras iestā -
dēs – Viļakas Valsts ģimnāzijā, Re -
kavas vidusskolā, Viļakas un Vi-
duču pamatskolās, Medņevas PII,
nodarbības notiek Žīguru kultūras
namā un Medņevas Tautas namā,
bet ziemā tiek izmantota Balkanu
slēpošanas tra se. Mūsu sporta sko -
 las vārds ir iz skanējis starpnovadu,
valsts līme nī, gūta pieredze arī
starptautis ka jā mērogā. Esam
priecājušies par novada sporta
dejotāju veiks mī giem startiem ļo ti
daudzos konkursos, godalgotas
vietas ir gūtas vieglatlētikas dis-
ciplīnās, gan komandas sniegumā,
gan indivi duāli augsti rezultāti
uzrādīti ložu šaušanas sacensībās,
godalgotas vietas ne reizi izpel-
nījušies slēpo tāji, daudzas cīņas
aizvadītas volejbolistiem. Ar sa-

jūsmu gaidījām mājās mūsu skolas
medaļniekus no Latvijas čempio-
nātiem, Baltijas kausa izcīņas sa-
censībām ložu šaušanā un no
jaunatnes ziemas olimpiādēm.

Sen zināms, ka katras mājas
pīrāgiem ir sava smarža, garša un
pavarda siltums. Arī katrai skolai
ir savas tradīcijas, sava atšķirīga
dzīve. Un to veido cilvēki, kas tajā
strādā un mācās. Svinīgajā pasā-
kumā pateicības vārdi izskanēja
pedagogu kolektīvam par ieguldīto
darbu un mērķtiecību mērķu sa-
sniegšanā. Viļakas BJSS direktors
Ē.Vancāns savā uzrunā kolektīva
vārdā pateicās visiem atbalstītājiem
un ziedotājiem, kuri veicinājuši
skolas materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanu un atsevišķu nodaļu
attīstību.

Laba vēlējumus un apsveikuma
vārdus skolas kolektīvs saņēma no
Viļakas novada domes priekšsē-
dētāja S.Maksimova, domes ad-
ministrācijas, izglītības iestāžu pār -
stāvjiem un pagasta pārvalžu va-
dītājiem. Tā kā Viļakas sporta skola
sadarbojas ar Krievijas Federācijas
Pitalovas rajona administrāciju spor -
ta jomā, ciemos bija ieradušās  Izglī -
tības nodaļas vadītāja Polina Rub-
čena un sporta skolas direktore Ga -
ļina Ņevar. Klātesošos uzrunāja ko -
lēģi – Balvu novada sporta skolas
direktore L.Beļikova, Rugāju no-
vada Izglītības pārvaldes vadītāja
B.Berkolde un Rugāju sporta cent -
ra direktors L.Krēmers. Stipru vese -
lību un panākumus sportā vēlēja
ārsti Valda, Venjamins Buzijani
un Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldes pārstāvis V.Šaicāns.

Noslēgumā visi svētku dalībnie -
ki vienojās kopīgā foto bildē.

Pasākuma vadītāja
I. Lindenberga

IzGlītīBa

Skola – gribas, lai stipri ozoli aug
tavu domu pagalmos

Kursi pedagogiem 
par iekļaujošo izglītību

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, upītes pamatskola
augustā uz skolu bija aicinājusi Izglītības iniciatīvu centra pro-
grammas vadītāju Sandru Kraukli uz pedagogu profesionālās
pilnveides kursiem «Kvalitatīva izglītība bērniem ar speciālām
vajadzībām.»Kursus apmeklēja gan Viļakas novada, gan Balvu
novada, kā arī Gulbenes novada pedagogi. Kursu laikā tika
apgūtas tēmas:

• Iekļaujošā izglītība – skola visiem bērniem;
• Iekļaušanas procesi Eiropā un Latvijā;
• Iekļaušana, tās šķēršļi, veiksmes un ieguvumi;
• Kvalitatīvas izglītības iespējas un metodes iekļaujošā izglītības

iestādē:
– Vērošanas un vērtēšanas loma iekļaujošā mācību procesā;
– Individuālais izglītības plāns;
– Mācību programmas adaptācija un modifikācija;
– Praktiskas metodes darbam iekļaujošā klasē lasīšanā, rakstīšanā

un matemātikā;
– Efektīvas uzvedības stratēģijas iekļaujošā klasē;
• Darbs ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
Iekļaujošā izglītība ir viena no cilvēku pamattiesībām: visiem bēr -

niem ir vienādas tiesības uz izglītību un iespējas piedalīties izglī -
tojošās programmās; jāciena visi bērni, nepieļaujama diskriminācija,
kad bērnu izslēdz no skolas tādēļ, ka viņam ir attīstības problēmas vai
arī grūtības mācīšanās procesā. Iekļaujošā izglītība ir izglītība, kura ir
adaptēta un pielāgota cilvēka individuālajām vajadzībām. 

Pedagogi tika iepazīstināti  ar norvēģu profesora M. Niborga mā -
cīšanās teoriju, kurā tiek pielietots Jēdzienu Mācīšanas Modelis, šo
metodi Norvēģijā izmanto gan vispārizglītojošajā, gan speciālajā
izglītībā. Šajā mācīšanās teorija svarīga loma ir analītiskās kodēšanas
procesam.

Kursos tika  izspēlēti daudzi metodiskie paņēmieni un situācijas,
kas palīdzēs turpmākajā darbā, jo skolotāja uzdevums ņemt vērā katra
bērna individuālās vajadzības, vienlaicīgi vadot visas klases dar bu
kopumā, un tas nav viegli, bet ir īstenojams, ņemot palīgā rado šu mu
un elastīgumu.

S. Bukovska, S. Bukšas foto

uzticības tālrunis sniegs konsultācijas
pedagogiem un vecākiem

Jau vairākus gadus, sagaidot jauno mācību gadu, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBtaI) bezmaksas Bērnu un
pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko akciju «uzticības
tālrunis pedagogiem un vecākiem», informē labklājības mi-
nistrija.

Laikā no 31.augusta līdz 4.septembrim pedagogiem un vecā kiem
būs iespēja zvanīt uz VBTAI bezmaksas uzticības tālruni 116111
un saņemt profesionālas psiholoģiskas konsultācijas un atbalstu
par sev aktuāliem jautājumiem saistībā ar attiecībām ar bērniem.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 sniedz bezmaksas
palīdzību bērniem visu diennakti, taču bieži arī vecākiem un peda -
gogiem rodas jautājumi par situācijām, kurās tie jūtas apjukuši un
nezina, kā tālāk rīkoties. Šādās situācijās viņi ir aicināti zvanīt
Uzticības tālrunim 116111, lai kopīgi meklētu risinājumu un sa -
ņem tu atbalstu.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Uzticības tālrunis saņem
zvanus gan no bērniem, gan vecākiem, kuri jūtas satraukti par
gaidāmo mācību atsākšanos. Bērni lielākoties jūtas satraukti par
attiecībām skolā gan klases, gan visas skolas ietvaros.

Šīs akcijas ietvaros speciālisti vēlas sniegt atbalstu vispirms ve -
cā kiem un pedagogiem, tā atvieglojot ar mācību gada uzsākšanu
saistīto problēmu risināšanu. Protams, tiek gaidīti arī zvani no bērniem.

Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem strādā visu diennakti
un ir bezmaksas, zvanot no jebkuras telefona līnijas. Palīdzību un
atbalstu zvanītājiem sniedz profesionāli psihologi.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecī-

bu speciāliste, 67021666, viktorija.buraka@lm.gov.lv
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aKtualItāteS VIļaKaS SoCIālaJā aPrūPeS CeNtrā

21. augusta pēcpusdienā, lai
tiktos ar Viļakas Sociālās ap -
rū pes centra iemītniekiem un
dar biniekiem, bija ieradies no -
vadpētnieks un latgaliskā dzī -
ves vei da popularizētājs Ivars
logins.

Viļakas novadā un arī Latgalē,
Ivara Logina darbošanās latga lis -
kā dzīves veida atjaunošanā un
uzturēšanā īpašu skaidrojumu ne-
prasa. Ivars, kā pats viņš saka, ar
visām saknēm senču zemē!

Uz tikšanos Ivars bija ieradies
ar krekliņu «Senprūsija» mugurā,
seno latgaļu kaujas ieroci rokās
un akmens laikmeta darbarīku –
beržamo akmeni padusē. Jau viņa
klātbūtne vien telpu piepildīja ar
kaut kādu īpaši latgalisku siltumu,
it kā no cepļa tik tikko būtu iz -
vilk ta vecmāmuļas cepta rudzu
maize. 

Viņš saka: «es esmu troks lat-
gaļs jeb dzīves mākslinieks, kurš
kopš Trešās atmodas laikiem cīši
runoj i dora latgaliski...».

Savulaik vairāk kā 20 gadus
Ivars nostrādāja dzelzceļa apsar -
dzē. Piedalījies dažādās arheolo-
ģiskajās ekspedīcijās. Tolerants
pret reliģijām, bet viņa baznīca ir
Daba, kas dod spēku sirdij un vel -
dzi dvēselei. Bijis un joprojām ir
kaislīgs bibliofils. 

Šobrīd viens no viņa vaļas-
priekiem ir akmeņi. Ak meņi, kuri
izskaloti Vēdas upītes krastos,
gan akmeņi Latgales eze ros, ceļ-
malās un laukos ieaugušie. Lieli
un mazi. Ar zīmēm un kā viņš
pats domā, ar senču rakstiem. 

Aizraujošas tikšanās izskaņā
Ivars uzdāvināja žurnālu «Ceļš
uz Latgali» un solīja uzcienāt ar
savā pirtiņā kūpinātu gaļu.

Sociālās aprūpes centra vadī -
tā ja Ilze Šaicāne pateicās Ivaram
Loginam par iespēju tikties un
uz zi nāt daudz interesanta par ne-
parasto parastajā.

23. augustā par Ivara Logina
latgalisko dzīves veidu Latvijas

Televīzijā 1 bija iespēja noskatī -
ties dokumentālo raidījumu «Cy-
taidi latviskais.  

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra

darbiniece Marija Kausa

tikšanās ar novadpētnieku Ivaru loginuViļakas sociālās aprūpes centra
darbinieki iegūst starptautisko

sertifikātu nagu kopšanas specialitātē

Profesionālās pilnveides un tā-
lāklizglītības iestādes «Profesionālās
Skaistuma skolas» apliecību un
NaIl CreatIoN StarPtautIS -
Ku SertIfIKātu gan latviešu,
gan angļu valodā darbam profesijā
«Nagu kopšanas pakalpojumi» ir
ieguvuši trīs Viļakas sociālās aprūpes
centra darbinieki-Iveta dmitrijeva,
Marija Kau sa, Ilze Šaicāne. 

Sertifikāti tika iegūti Profesionālās pilnveides un tālāklizglītības
iestādes «Profesionālā Skaistuma skolā», Gulbenes filiālē, kura  pie -
dā vā apgūt dažāda veida akreditētas un licencētas izglītības program -
mas, sagatavojot darba tirgū konkurētspējīgus, kvalificētus darbiniekus,
kas spēj  augstvērtīgi un radoši pildīt savus darba pienākumus.

Viļakas sociālās aprūpes centrs ir realizējis projektu Nr. 14-07-
LL04-L413101-000014 «Manikīra – pedikīra inventāra iegāde» un
īstenojis nospraustos mērķus. Lai realizētu projektu un sniegtu šo pa-
kalpojumu, tika iegādāts nepieciešamais inventārs:

• Vakuuma manikīra/pedikīra aparāts;
• Pedikīra krēsls pedikīra procedūrām.
Projekta mērķauditorija, kuri varēs saņemt šo pakalpojumu –

Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes māju klienti, maznodrošinātie,
trūcīgie, vientuļie un invalīdi. Pakalpojuma cena un pieejamība tiks
publicēta Viļakas novada mājas lapā.

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja 
Ilze Šaicāne

Svātki upītie!
tradicionāli kopš 2008.gada

«Svātki upītie» augusta otrajā
pusē tiek rīkoti kā atpūta visai
ģimenei pirms jauna mācību
gada ar dažādām aktivitātēm,
izklaides pasākumiem un kon-
certiem. Šogad esam izauguši
un noorganizējām svētkus divu
dienu garumā 22.-23.augustā. 

Pirmajā dienā jau desmitos
pie Tautas nama parkā sākās mū-
zikls «Maija un Paija». Mūzikla
galvenajos varoņos iejutās Upītes
bērnu teātra pulciņš, Lolitas Spri-
dzānes vadībā, bet muzikālos uz-
vedumus rādija Folkloras kopa
«Upīte», Upītes Tautas nama ka-
pela, grupa «Unknown Artist»,
Upītes etnogrāfiskais ansamblis,
Eksotisko deju pulciņš, bērnu rit-
mikas pulciņš un ciemiņi no Žī-
guriem krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški».

Pēc koncerta sākās meistar-
darbnīcas un dažādas atrakcijas.
Meistardarbnīcās veidoja no plas-
tilīna Upītes ciema modeli Sandras
Bukšas vadībā, mācījās veidot
konfekšu puķes Dinas Krakopes
vadībā, uz koka dēlīšiem iede-
dzināja Upītes Uobeļduorza ābeļu
nosaukumus un stādītāja vārdus
Ilgvara Keiša vadībā, ko vēlāk
piestiprināsim pie katras ābeles.
Iemācījās izveidot bērnības rotaļ -
lietu – mūzikas instrumentu žvurg-
zdunu Kaspara Fogeļa vadībā,
mācījās no papīra salocīt lidojo -
šas dzērve Uko Kokņeviča vadī -
bā, drosmīgākajiem bija iespēja

iegūt hennas zīmējumu uz kermeņa
mākslinieces Mariannas izpildī -
jumā no Rēzeknes. Kopīgi izvei-
doja siena skulptūru Irēnas Rom -
kas vadībā, ko nakts trasītes bei -
gās sadedzināja. Kā arī kopīgi iz-
vārīja zupu un arī notiesāja Aijas
Kornejas un Lūcijas Slišānes va-
dībā. Bet Upītes kapelas dalīb -
nieki aktīvi strādāja kopā ar fol-
kloras kopas «Kokle» vadītāju
Dinu Liepu, gatavojot koncertu
«Dzīduot muoku, doncuot muoku».
Meistardarbnīcu laikā notika da-
žādas atrakcijas un sportiskās ak-
tivitātes. Visi meistardarbnīcu da-
lībnieki arī piedalījās loterijā ar
dažādām skolai noderīgām bal -
vām, kā arī teātra biļetēm un gal-
veno balvu Upītes krekliņu.

Pēc meistardarbnīcām Tautas
nama zālē sapulcējamies uz Upītes
Tautas nama kapelas koncertu,
kas bija kā pārsteiguma dāvana
Upītes etnogrāfiskajam ansambli

35 gadu jubilejā. Bija patīkams
pārsteigums par kapelas košo ska -
nējumu. Bet Upītes sievām pār-
steigums par viņām veltīto jauko
koncert. Upītes sievas arī atbrauca
apsveikt Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs, kurš uzdāvināja aukstuma
kasti pilnu ar saldējumiem un ce-
ļojumu vienas dienas garumā uz
jebkuru vietu Latvijā.

Pēc koncerta sagaidījām tumsu
un devāmies nakts trasītē, kurā
komandas pildot dažādus uzde-
vumus mēģināja atrast pazudušo
Maijas vārpstiņu. Komandām tum -
 sā pie pamātes vajadzēja stā dīt
un novākt pupas, ar plostu kopā
ar plostiniekiem doties cauri «akai»
uz pazemi, pie Velēnu ve cīša nā -
cās tikt cauri velniņu savilktajiem
šķēršļiem, pa garo pu pu uzkāpt
debesīs un kopā ar Laimu sade-
dzināt visu ļauno pa dienu izvei-
dotajā siena skulptūrā. Kas bija

pirmās dienas svētku kul minā cija,
jo sapulcēja kopā vairāk kā simts
cilvēku. Pēc tam līdz rītam dejo -
jām balli kopā ar grupu «Unknown
Artists»

Svētdienas rīts iesākās ar Lat-
vijas Nacionālā teātra sagaidīšanu,
skatuves sabūvēšanu, mēģinājumu
un jau piecos cilvēki devās skatī -
ties izrādi «Pieaugušie», skatītāju
bija tik daudz, ka jau no pulksten
četriem sāka veidoties rinda pēc
biļetēm, un, kad sāka doties tau -
tas nama zālē tie aizņēma visus
krēslus, visas palodzes un visas
iespējamās brīvās vietas. Starp
aktieriem prieks bija redzēt aktrisi
no Balviem Sanitu Pušpuri, kura,
kā izrādās bērnībā daudzas vasaras
ir pavadīju Šķilbēnu pagastā, jo
viņas vecvecāki nāk no mūsu pa-
gasta. Izrāde bija gan jautra, gan
ļoti pamācoša, reizēm visi skatītāji
smējās un aplaudēja ļoti skaļi,
reizēm bija tik aizkustinošas ainas,

ka varēja arī kādu asaru nobirdināt.
Pēc izrādes skatītāji aktierus ap-
dāvināja ar tik daudz puķēm, ka
visas pat nevarēja saturēt rokās,
bet Nemateriālais kultūras man-
tojuma centrs «Upīte» uzdāvināja
gan aktieriem, gan režisoram, gan
producentei Upītes krekliņus.
Prieks, ka jau otro gadu mūsu svēt -
kus kuplināja Latvijas Nacionālā
teātra izrāde, cerēsim, ka mūsu sa-
darbība turpināsies arī nākošgad.

Pēc izrādes svētku noslēguma
balle līdz rīta ausmai kopā ar
Grupu «Ginc un Es» un Aldi Kisi.

Paldies atbalstītājiem: VKKF,
Viļakas novada domei, ZS Kotiņi,
SIA ADVORS.

Nemateriālās kultūras man-
tojuma centra «Upīte» direktors

Andris Slišāns
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Skaisti un iedvesmojoši stāsti
ir mums visapkārt, ir tikai jāatver
acis un jāparaugās apkārt caur
citu skatu prizmu. 

2015.gada 25. jūlijā Ērmaņu
muižas pagalmu ievibrēs Etno -
nakts fantastiskie mūziķi – bija
lasāms biedības «Ermaņu muiža»
mājas lapā.

Šovasar Viļakas etnogrāfiskais
ansamblis «Abrenīte» tika uzaici -
nāts uz šo gadskartējo, tradicio nā lo
un elitāro Uģa un Ingas Prau li ņu or -
ga nizēto pasākumu Ērmaņu muižā. 

«Iebraucot pagalmā, ieraugām
apburošo muižas ēku un pretī nāk
priecīgi saimnieki – Uģis Prau -

liņs – komponists, mūziķis, dzie-
dātājs, ierakstu producents un In -
ga Prauliņa – visu pasākumu ie-
dvesmotāja un arī Tasty.lv redak -
tore. Visi gan koncerta dalībnieki,
gan apmeklētāji tiek laipni sagai -
dīti un kārtīgi pabaroti,» stāsta
«Ab renītes» vadītāja Albīna Veina. 

«Sajūtas pirms paša koncerta
ir diezgan satraucošas, jo esam
šeit pirmo reizi un pārējie koncer -
ta dalībnieki ir izcili mākslinieki-
«Lāča duets» (Latvija/Somija), se -
tu mūziķis, izcils ermoņikas spē-
lētājs Toomas Valk (Igaunija), se -
tu vīru kopa «Ytsiotso» (Igaunija)
un Anglijas folkgrupa «On the

Hop», seno prūšu dziesmu zinātāji
Rūta Muktupāvela (Prof. Dr., Lat -
vijas Kultūras Akadēmijas rektore,
antropoloģe, folkloras speciāliste)
un Valdis Muktupāvels (Prof. Dr.,
multinstrumentālists),» turpina
vadītāja.

Ērmaņmuižas pagalmā varēja
satikt mājas maizes ceptuves «Do -
nas» (Smiltene) meistarus, kuri
organizēja īpašu sviestmaižu dar-
bnīcu, piedāvājot pašu cepto mai -
zi un dažādus latviskus pavalgus,
maizīšu apsmērēšanai. Jāpiebilst,
ka slavenā saimniece Donu Ilze
ir mūsu novadniece.

Biedrība «Ērmaņu muiža» di-
bināta 2010. gadā ar mērķi at jau -
not Ērmaņu muižas kungu māju
tās vēsturiskajā izskatā un izveidot
klasicisma kultūras centru. Muiža
atrodas Alūksnes novada Malie -
nas pagastā. Ērmaņu muižas kun -
gu māja ir viens no izcilākajiem
19. gs. koka arhitektūras piemi -
nek ļiem Latvijā. 

«Abrenītes» dziedātājas teic
lielu paldies Uģim un Ingai Prau-
liņiem par daudzveidīgo un krāšņo
skaņu piedzīvojumu, ko varēja iz -
dzīvot un izbaudīt Ērmaņu muižā.

Pasākuma iespaidos dalījās Vi -
 ļakas etnogrāfiskā ansambļa «Ab-
renīte» vadītāja Albīna Veina

Kultūra

Viļakas etnogrāfiskais ansamblis «abrenīte»
viesojas ērmaņu muižā 

22. augustā Medņevas pa-
gasta folkloras kopa «egle»
cie mojās dagdas novada, Pušas
ciema «Kroma kalnā», kur
bijām uzaicināti uz ikgadējo
«Kroma kolna brolistes» rīkoto
svētku pasākumu. 

«Kroma kolna brolisti» ir sa-
pulcinājis tās vadītājs, tagad vir -
saitis Aleksandrs Lubāns, kurš ir
patiess Latgales patriots, vēstures
entuziasts. Šobrīd brolistē ir  vai -
rāk nekā 30 puiši un meitas, ku -
riem rūp, lai tiktu pētītas un netik -
tu aizmirstas Latgaļu senās tradī-
cijas, tiek  pētīta latgaļu senvēsture
arī vēl pirms kristietības ienākša -
nas Latvijā, jo šis vēstures periods
vēl joprojām ir noslēpumos tīts. 

Broliste saviem spēkiem ir
ķērusies pie senā latgaļu pilskalna
rekonstrukcijas darbiem. Ir aiz-
sargvaļņi ar uzasinātiem koka
mietiem, ir uzbūvēti žogi, koka
sargtorņi, dažādas palīgēkas, kā
jau īstā pilskalnā. Pilskalna vienā
stūrī atrodas arī īsta katapulta, no
kuras varētu lidināt akmeņus pret
ienaidniekiem. Broliste ir sarūpējusi
tam laikam atbilstošus senos
tērpus, bruņas, ieročus un daudzi
puiši aktīvi trenējas zobenu cīņai.  

Pasākumā bija ieradušies da-
lībnieki no Ludzas, Daugavpils,
arī no Lietuvas un bija  skatītāji
no daudziem Latvijas novadiem. 

Folkloras kopa «Egle» ar «Kro-
ma kalna brolisti» draudzējas jau

ilgāku laiku. Pirms 4 gadiem abi
kolektīvi iepazinās piedaloties vasa -
ras saulgriežu sagaidīšanā, vecajās
Ludzas pilsdrupās, kur tika veikti
rituāli, dedzināts ugunskurs, dzie-
dātas senās dziesmas, dejota ka-
ravīru deja. Izrādījās, ka mūsu «Eg -
les» dziedātās dziesmas tā iepatikās
«Kroma kolna» puišiem, ka sa-
jūsma par tām nav zudusi arī tagad.
Tiekam katru gadu aicināti cie -
mos. Ne vienmēr izdodas atsauk -
ties aicinājumam, bet šovasar radās
izdevība aizbraukt un piedalīties
patiešām interesantā pasākumā. 

Svētki sākās ar Brolistes karo -
ga ienešanu, ugunskura iededzi-
nāšanu virsaitim iededzinot uguni
no krama izšķiltajām dzirkstīm.
Turpinājumā skanēja «Egles»
dziesmas, varēja apskatīt senos ie-
ročus, bruņas. Arī kalējs demons-
trēja savu amata prasmi. Turpinā -
jumā notika seno karavīru turnīrs,
kaujas rekonstrukcija, kur pilnā
kaujas apbruņojumā vīri cirtās ar
zobeniem un kaujas cirvjiem.
Tika apsveikti uzvarētāji, uzņemti
jauni biedri, godināti aktīvākie
brolistes dalībnieki. 

No māla traukiem, izmantojot
koka karotes, varēja baudīt uz uguns-
kura vārītu zupu kā  arī zirņus ar
speķi. Ar dažādām aktivitātēm svēt -
ki norisinājās līdz pat vakaram.
Vakarā bija paredzēta lielā uguns-
kura iededzināšana, no katapultas
iemetot degošu šāviņu ugunskurā.
To gan neizdevās redzēt, jo bijām
jau devušies atpakaļceļā. 

Bija interesanti un patīkami
piedalīties šajā pasākumā, sajust
senatnes garu, dalībnieku entuzias -
mu un patriotismu, dzīvot līdzi
karavīru cīniņiem. Pašiem «Egles
dalībniekiem ir gandarījums, ka
mūsu dziedātās dziesmas iederējās
«Kroma kolna» pilskalna svētkos,
priecēja dalībniekus un skatītājus. 

Folkloras kopas» Egle» 
dalībnieks Juris  Prancāns 

draudzības saiknes ar «Kroma kolna brolisti»

Viļakas folkloras kopas muzikantu kapela «atzele» pirmo rei zi
devās uz XV tautas muzikantu svētkiem Viļānos. 

Visi  jau ap pusdienlaiku bija ieradušies Lakstīgalu salā, kur piere-
ģistrējās, iedzēra tēju, kafiju un devās katrs uz vienu no trijiem piedā-
vātajiem  brīvdabas koncertiem. Mēs braucām muzicēt uz Sokolku
pagastu Strupļos. Diena bija jo īpaši karsta, saule cepināja ne pa jo -
kam! Mēs spēlējām pirmie. Vēl muzicēja Balvu garmošku spēlmaņi,
Zvirgzdenes kapela, «Bruoļi latgalīši» un folkloras kopa «Cjareška»
no Baltkrievijas pilsētas Glubokaja. Publika bija atsaucīga un jo īpaši
ar applausiem atbalstīja baltkrievu uzstāšanos. 

Atgriežoties Lakstīgalu salā, mūs sagaidīja saimnieces ar klātiem
galdiem. Ēdām uz ugunskura vārītu kāpostu zupu un našķojāmies ar
vietējo mājražotāju žāvēto speķi, un vietējiem mazsālītajiem gurķīšiem
un tomātiem. Līdz vakara koncertam atpūtāmies un veldzējāmies
koku ēnā. 

Svētku Dižais koncerts sākās ar muzikantu – vecmeistaru godi nā -
šanu. Ļoti patika Salnavas bērnu kapela «Mozī sābreiši» – braši mi -
zicēja un dziedāja. Tad uzstājās ciemiņu kolektīvi no Lietuvas, Igau -
nijas, Baltkrievijas. Pēc tam sumināja visas atbraukušās kapelas un
varējām cienāties ar jubilejas svētku torti.

Zaļumballē muzikantu kapela «Atzele» 15 minūtes spēlēja. Uz stā -
šanos balstījām uz tautiskajiem valšiem un polkām. Noklausījāmies
Medņevas kapelas «Egle» jestro, pārliecinošo muzicēšanu un apmie -
rināti, un gandarīti par jaukajiem svētkiem Viļānos, atgriezāmies mājās.

Muzikantu kapelas «Atzele» vadītāja Ilona Bukša

XV tautas muzikantu saiets Viļānos

upītē trīs dienas 28., 30. un 31. jūlijā, čaklākie darba rūķi dari -
nāja brīnumjaukas lelles kopā ar leļļu mākslinieci evitu zālīti.

Pagājušā gada nogalē Ontona
Slišāna Upītes kultūrvēstures mu zejs
lepojās ar vairāk kā simts leļ ļu māks -
linieces mīlīgajām lel lēm iz stādē
«UzBur PaSaku». Upī tē leļļu meistari
Evitu jau zina. Ir noti kušas vairākas
meistarklases. Kopā ar Evitu esam
gatavojuši karotīšu lellītes un roku
lelles-zvērus neparastam leļļu teātrim
pustumsā, jo lelles tika šūtas ar dažā-
diem atstarojošiem elementiem: acīm,
ausīm un zobiem utml. 

Pēdējās meistarklases bija ievē-
rojamas ar to, ka tika šūtas meistar
lelles, kur tika izstrādāta lelle no pie-
grieztnes līdz smalki darinātam
tērpam. Jo ilgāk pie lelles strādājām, jo lelle palika arvien mīļāka un
mīļāka. Meistarklasē lelles pagatavot mācījās ne tikai daiļā dzimuma
pārstāves, bet arī divi puiši Domeniks un Uldis.

Noslēgumā ēdām pašceptu svētku torti un priecājāmies par to, ka
lelles izdevās ļoti jaukas un katra ar savu raksturu. Visas 12 iz ga ta -
votās lelles būs iespēja apskatīt arī citiem interesentiem, jo no 14. augusta
tiks izliktas On tona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejā.

Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja 
Ligita Spridzāne

ar mīlestību darinātas lelles
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VIļaKaS NoVada SVētKI

Dziesmu
karuselis
Viļakā

Vieta un laiks mums katram
ir savs un vienlaikus visiem ko-
pīgs – vai tas būtu viens cilvēks
vai tauta, vai arī visa pasaule.
zem saules dievs iedevis elpu
daudzām valstīm un tautām,
kuras veido zemi skaistu, bagātu
un dziesmotu. Mēs visi esam
nedalāmi, ciešām saitēm saistīti
gan ikdienā, gan svētkos.

Saule vēl ir tā pati, bet vasara jau
savas ziedu kleitas loka un smar -
žas salej mākoņos. Klāt ir augusts
un stārķi lido prom. Un Viļakas
novada ļaudis šai laikā salidoja
uz kārtējiem novada svētkiem. 

Svētku prieks ir divkāršs, kad
ciemos nāk draugi no dažādām
valstīm, ar kuriem mēs esam ba -
gāti. Šogad sadarbības projekta
«Baltkrievijas Čašņiku rajons –
Viļakas novada dome» ietvaros
uz svētkiem bija ieradušies tautas
mūzikas un dziesmu kolektīvi
«Zemļaki» (vad. S. Semeņkovs)
un «Uļčanka» (vad. J.Kalitņika).

Iepazinušies ar Viļakas pilsētas
kultūrvēsturiskām vietām, ar mūsu
novada domes darbību, izbaudījuši
A.Pušpura cepto maizīti un zupu,
ciemiņi Viļakas kultūras namā
sniedza koncertu. Koncertu kup-
lināja arī Pitalovas pilsētas folklo -
ras ansamblis «Istoki» (M.Alek-
sejenko), kuri jau vairakkārt ir
ciemojušies pie mums.

Katrs kolektīvs atšķīrās ar
savu temperamentu, raksturu un
dziesmu saturu. Baltkrievu kolektīvi
iepriecināja ar īpašu valodas ba-
gātību, ar jautru un jestru vokālas
mūzikas izpildījumu. Viesi izpil -
dīja gan romantiskas melodijas,

gan tautas dziesmu apdares, gan
vadītāja Sergeja Semeņkova au-
tordarbus.

Vieskolektīvus sveica Viļakas
kultūras nama vokālais ansamb -
lis «Cansone» (vad. I. Bukša) un
skatītāji ar aplausiem izteica savu
sajūsmu par mākslinieku profe-
sionālo un emocionālo sniegumu.

Paldies mūsu draugiem par
jaukajiem tikšanās mirkļiem un
skaisto koncertu! Mēs priecāsi -
mies, ja mūsu draudzība turpinā -
sies un mēs kopīgi varēsim sniegt
gandarījumu līdzcilvēkiem.

Pasākuma vadītāja
I. Lindenberga

No 31. jūlija līdz 2. augustam
norisinājās Viļakas novada svētki.
Pirmoreiz par svētku norises vietu
tika izvēlēts  viens no pagastiem,
tādējādi svētku rīkošana tika uz -
ticēta  mežu ieskautajam Žīguru
pagastam. Novada svētku ideja
bija: Mežs – mūsu dzīvības avots.
Žīguri pazīstami kā – ogu un
sēņu paradīzes nostūris, mežu
rūpniecības un hokejistu ciems.
Šeit Jūs sagaidīs ar sirsnību un
viesmīlību, cienās ar priežu pum-
puru ievārījumu un parādīs
mežrūpniecības aizkulises.

Jau 31. jūlija pēcpusdienā Žī-
guru ielas un namus satricināja
motoklubu «Spieķi vējā» un «Mo-
tokruīzs» motociklu dārdoņa. Ma-
tiem plīvojot, tika izvizināti visi
kam pietika drosmes sēdēt uz tik
vīrišķīgiem braucamrīkiem. Bet
Viļakas Kultūras namā pulcējās
skatītāji, kas vēlējas redzēt ener-
ģisko un krāšņo svētku viesu kon -
certu. Baltkrievijas un Krievijas
kolektīvi pārsteidza ar skanīgajām
balsīm, kas harmoniski savijās ar
maigo instrumentu skanējumu.
Vakara gaitā Kultūras nama vo-
kālais ansamblis «Cansone» un
viesi apguva latviešu tautas dejas
un izdziedāja melodijas latviešu,
krievu un baltkrievu mēlē.

Savukārt,  atraktīvākie novada
sportisko aktivitāšu cienītāji un
viņu atbalstītāji pavadīja  neaizmir -
stamu vakaru Žīguru pludmalē.

Šeit norisinājās nakts volejbola tur -
nīrs, kurā piedalījās dažādu vecu -
ma grupu dalībnieki. Pēc spēlēm
izdejot pa dienu sakrātās emocijas
varēja jautrā ballītē, bet pusnaktī
virs lustētāju galvām naksnīgajās
debesīs uzziedēja uguns ziedi.

Pirmā augusta dienas program -
ma bija piesātināta ar aktivitātēm
dažādām gaumēm. Radošās darb -
nīcas bērniem: te katram bija iespē -
ja apgleznot seju un uz brīdi pār-
vērsties par kādu no meža iemīt-
niekiem. Pasaku mežā varēja cie-
nāties ar fejas sagatavotajiem gar -
dumiem, izstaigāt veselības taku
un veidot lietas no meža veltēm.

Neviltots prieks un sajūsma bija
visu klātesošo sejās, kad Viļakas
valsts robežsargi vizināja ar kvad-
racikliem, bet viņu četrkājainie

palīgi – suņi demonstrēja savu
veiklī bu un paklausību. Svētku
viesiem par pārsteigumu Žīguros
negaidīti nolaidās Valsts robež-
sardzes helikopters, kuru robež -
sargi laipni izrādīja un atbildēja
uz visiem skatītājus interesējoša -
jiem jautājumiem.

Dažādas izstādes par novada
un ciemata tematiku bija apska-
tāmas Žīguros pagasta iestādēs.
Pie sevis ciemos gaidīja un akti-
vitātēs iesaistīja «Žīguru MRS»
un hokeja klubs. Kultūras namā
bija apskatāma novada amatnieku
un mājražotāju darbu izstāde, bet
folkloras cienītāji vienojās dzies -
mās ar novada folkloras kopām
un etnogrāfiskajiem ansambļiem.

Ar svētku dalībnieku un viesu
gājienu no Žīguru ciemata centra

iesākās koncerts «Kas kaitēja ne-
dzīvot diža meža maliņā». Kon -
certā tika apspēlēts mežs visos ga -
dalaikos caur modernajām dejām,
tautu  dejām, līnijdejām un ekso-
tisko deju dejotājam ar plandošiem
tauriņu spārniem. Izdziedātas skais-
tākās dziesmas par mežu kora un
vokālo ansambļu izpildījumā. Kon-
certa noslēgumā skanēja bijušās
žīgurietes Elīzas Kopmanes dzie-
dātā dziesma par dzimto vietu.
Nakts tumsā debesis virs Žīguriem
vēlreiz izgreznoja salūts, krāsaini
puķu raksti uzvijās un saplauka
virs skatītāju galvām.

2. augustā Viļakas novada
svēt ki  noslēdzās ar iedvesmojošu
un pacilājošu ērģeļmūzikas kon-
certu Viļakas Vissvētākās Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcā. Mu-
zicēja Riga Organium Duo ērģel-
nieces Ilona Birģele un Diāna
Jaunzeme.

Paldies visiem svētku veido-
tājiem, dalībniekiem un viesiem
par kopā būšanas prieku! Pateica -
mies visām Žīguru pagasta iestā-
dēm par ieguldīto darbu, laiku un
enerģiju.

Īpašs paldies – svētku atbal-
stītājiem un sponsoriem: MK
«Spieķi vējā» un «Motokruīss»,
Valsts robežsardzes Viļakas pār-
valdei, SIA «Arčers» un uzņēmē -
jam  Raimondam Slišānam!

Paldies par atbalstu pasākuma
rīkošanā Viļakas novada domes
priekšsēdētājam Sergejam Mak-
simovam, priekšēdētāja vietnie -
kam Leonīdam Cvetkovam, iz-
pilddirektorei Zigrīdai Vancānei
un Žīguru pagasta pārvaldes va-
dītājam Oļegam Keskam un sporta
organizatorei Gintai Locānei!

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Kultūras metodiķe 

Inese Lāce

Viļakas novada svētki 2015
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Žīguru pamatskola visiem in-
teresentiem un svētku viesiem
piedāvāja dažādas aktivitātes –
radošās darbnīcas: «Abras» ne-
tradicionālo mīklu minēšanu, da-
žādu Žīguru atpazīstamāko vietu
attēlu pužļu salikšanu, vēstures
faktu testu «Žīguri agrāk un ta -
gad». Ikviens, kurš apmeklēja šīs
aktivitātes, par piedalīšanos saņē -
ma arī dažādas piemiņas balvas.
Atsaucība bija necerēti liela. Iz-
rādās, ka daudzi svētku viesi Žī-
guros bija pirmo reizi un ar inte -
resi klausījās skolotāju un pašu
žīguriešu stāstījumu par Žīguru
ciema un skolas vēsturi, kā arī
apskatīja skolas telpas un skolēnu
zīmējumu – gleznu izstādi.

Laukumiņš pašā Žīguru centrā
pie bija pārvērties par Meža filiā -
li. Tajā viesus sagaidīja biedrība
«Virica» un Žīguru Meža labumu
ciems. 

Te darbojās degustāciju galds,
kur varēja nogaršot ļoti īpašus no

meža nākušus gardumus: priežu
čiekuru zapti, priežu pumpuru sī -
rupu, pīlādžu džemu, korinšu ie-
vārījumu, liepu pumpuru ievārī-
jumu. Izbrīnu raisīja priežu pum-
puru konfektes un rožlapiņu ie-
vārījums. 

Bija iespēja atspirdzināties ar
fermentētu ugunspuķes (ivan-ča -
ja), meža zemeņu un meža aveņu
lapu tējām.

Apmeklētāji in teresējās par
receptēm, pat veica pasūtījumus.
Visiem degustētā jiem tuvākajā
laikā pavisam noteikti vīrusi un
citi mošķi metīs lielu līkumu, jo
meža gardumi ir tik dziedinoši. 

Nepārtraukta rosība valdīja rotu
darbnīcā. Bieži atkritumos nonāk
pavisam labas lietas. Dekoratīvās
sagataves tika atrastas saplākšņa
ražotnē, kur tās tiktu pārstrādātas
šķeldā. Tagad no šīm interesan-
tajām bērza finiera plāksnītēm
savienojumā ar koka pērlītēm un
aukliņu karoga krāsās tapa pie-

miņas medaļas, kuloni, krelles,
pat amuleti.

Lai nopelnītu saldumus, gan
lielie, gan mazie sacentās koka baļ-
ķēna – puzles salikšanā. Uzdevums
it kā nebija grūts: jāsaliek sazāģē -
ta baļķēna gabali vertikāli – tā,
lai negāžas. Bet patiesībā izrādī -
jās, ka ir visai sarežģīti atrast īs -
tos gabaliņus īstajā secībā – kā
jau puzlē. Nācās ņemt palīgos
pat visu ģimeni.

Interesenti izmantoja arī iespē -
ju iegādāties smaržīgas meža zie -
pes ar skujām, liepziediem, asin-
szāli un citiem labumiem.

Kas gan būtu Žīguri bez meža,
kas būtu mežs bez kokiem? Iemī -
lēt un saudzēt varam to, ko pazīs -
tam. Tāpēc daudzi izmantoja ie-
spēju pārbaudīt vai atsvaidzināt
zināšanas Latvijas koku un krū -
mu atpazīšanā. PALDIES visiem,
kas atnāca, darbojās, jautāja, uz-
zināja!...

Pie Žīguru bibliotēkas svētku

apmeklētājiem bija iespēja apskatīt
foto izstādi «Viļakas novada pa-
gasti». Bibliotēkas telpās bija
piedavāta Viļakas novada muzeja
foto izstāde ar nosaukumu «Viļakas
novads», kā arī apmeklētāji varēja
uzzināt ar ko lepojas Susāju pa-
gasts, apskatot foto izstādi.

Neizpalika arī radošā darbnīca
«Brīnumainās pārvērtības» (seju
apgleznošana) pie bibliotēkas.
Šo iespēju izmantoja kupls bērnu
skaits. Gribētāju vidū apgleznot
seju bija arī pieaugušie. Bērni ar
pacietību stavēja rindā lai pārvērtos
par kādu no meža iemītniekiem.

Žīguru PII « Lācītis» Viļakas
novada svētkos piedāvāja ceļojumu
pa «Pasaku mežu», kurā organi -
zēja dažādas  radošās darbnīcas:

1. «Čaklie rūķīši» – no prie -
žu un egļu čiekuriem izgatavoja
rū ķīšus, vadīja skolotāja Elita
Lo cāne;

2. «Meža zvēru masku izga -
tavošana» – uz galvas liekamo me -

 ža zvēru masku pagatavošana no
kartona, vadīja skolotāja Nataļja
Dmitrijeva;

3. «Meža laumiņas» – frizē-
tava, kur tika pītas dažādu veidu
bizītes, veidotas frizūras, vadīja
skolotājas palīgs Ilona Kaņepe;

4. «Veselības taka» – dažādu
dabas materiālu čiekuru, smilšu,
koku lapu, zaru, akmeņu veidota
taka, pa kuru jāiet basām kājām,
takas noslēgumā baseins ar ūdeni;

5. «Putras katls» – meža feja
pavāre Tamāra Mosina un skol.
palīgs Linda Pužule cienāja ciemi -
ņus ar garšīgu putru no lielā katla.

Iestādes teritorijā darbojās pie-
pūšamās atrakcijas un tika tirgots
popkorns, cukurvate, sulas.

Paldies Žīguru iestādēm, kas
paraksturoja sava rīkotās aktivitātes
Viļakas novada svētku ietvaros! 

Informāciju apkopoja
Izglītības kultūras un 

sporta pārvaldes Kultūras
metodiķe Inese lāce

Viļakas novada svētki noslē -
dzās 2. augustā Viļakas romas
katoļu baznīcā ar skaistu ērģeļ -
mūzikas koncertu, kurā muzicēja
riga organum duo. «Neparasto
ērģeļu stāstu» izstāstīja divas
jaunas, bet pieredzes bagātas
ērģelnieces diāna Jaunzeme un
Ilona Birģele. 

Ērģeļu dueti ir neierasta lieta
ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
Nav daudz ērģelnieku, kuri ir ap-
vienojušies duetos. «Šādi dueti
ērģelēm ir ļoti maz. Tāpēc mums
radās doma, ka mēs varētu spēlēt
kopā, organizēt koncertus, rakstīt
projektus, lai varētu iepazīstināt
Latvijas klausītājus ar oriģināl-
mūziku duetiem – rakstītu tieši
četrām rokām un četrām kājām,
gan arī veidot pārlikumus due -
tiem,» atklāja ērģelniece Ilona
Birģele. Ērģelniece Diāna Jaun-
zeme piepilda, ka vienkārši duetā
spēlēt pie ērģelēm ir jautrāk nekā
vie nam.  Ilona Birģele piekrita, ka
pa tiešām spēlēt divatā ir intere-
santāk, jo ir iespējams apmainīties
ar idejām, papildināt vienai otru. 

Riga Organum duo koncertu
iesāka pavisam klusām un mierīgi,
pakāpeniski tas pieņēmās spēkā,
parādot plašo un daudzveidīgo Vi-
ļakas baznīcas ērģeļu skaņu dia-
pazonu. Daudzi uzrunātie klausītāji
atzina, ka visvairāk viņus uzrunāja
Diānas Jaunzemes atskaņotais
Johana Sebastiana Baha un Anto -
nio Vivaldi koncerts la minorā I
daļa, dueta spēlētais pirmatska-
ņojums – latviešu autores Dzintras
Kurmes – Gedroicas skaņdarbs
«Nostaļģija» un noslēguma skaņ-

darbs  – vācu komponista Vilhelma
Valentīna Folkmara darbs «Fes-
tintrade op.76». Visnesaprastākās
esot bijušas Kabena «Variācijas
par oriģinālu tēmu duetam op.50». 

«Tādi koncerti mums ir ļoti
svarīgi, garīgās mūzikas koncerti
mums ir retums. Tas ir svarīgi, lai
mūsu publikai būtu iespējams ap -
meklēt  garīgus koncertus. Man pa -
šai kā ērģelniecei bija interesanti
klausīties kādas skaņas atklāj mū -
 su ērģeles. Prieks bija satikt savē -
jos, jo ar Ilonu un Diānu esam
studiju biedrenes no Rēzeknes mū -
zikas koledžas un Latvijas Mūzi -
kas akadēmijas laikiem. Koncerts
uzlādēja tik pozitīvi, ka esmu ga -
tava turpmākam darba cēlienam,
aizmirstot nogurumu un visas rū -
pes. Liels prieks, ka šādi koncerti
notiek pie mums. Liels paldies or -
ganizatoriem par patīkamo sadar -
bību.  Uzrunāja Dzintras Kurmes –
Gedroicas skaņdarbs «Nostaļģi -
ja», kas bija pirmatskaņojums. Tas
radīja interesantas noskaņas un
mūsdienu mūzikas elementu pie-
lietojumu,»iespaidos par koncertu
dalījās Viļakas novada mūzikas
skolotāja un ērģelniece Inita Ra-
ginska.

Pirmās Latgales ērģeļu dienas
notika pirms sešiem gadiem. Riga
Organum Duo ir piedalījušās visās
Latgales ērģeļu dienās ar koncer-
tiem. «Mēs degām par šo festivālu.
Festivāls Latgales ērģeļu dienas
mums ir īpašs, jo abas nākam no
Latgales. Jūtam pienākumu un
atbildību Latgales cilvēkiem pa-
rādīt, ko mēs esam iemācījušās,»
viena otru papildinot, teica Diāna

Jaunzeme un Ilona Birģele. Diānas
dzimtā puse ir Balvi, mūzikas sko -
lā apguva klavierspēli. «Man ēr -
ģe ļu varenā skaņa ir patikusi jau
no bērnības, no mūzikas skolas
laikiem. Vienmēr bija gribējies pa -
mēģināt tās spēlēt. Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas koledžā radās
iespēja apgūt ērģeļspēli, studijas
turpināju un absolvēju Jāzepa Vī -
tola Latvijas Mūzikas akadēmiju,»
atklāja D. Jaunzeme. Ērģelnieces
Ilonas dzimtā puse ir Varakļāni.
«Pirmo reizi ērģeles dzirdēju Va-
rakļānu kultūras namā, kur bija
ieradusies Rēzeknes mūzikas ko-
ledžas skolotāja Bernadete Eversa
kopā ar saviem audzēkņiem. Viņi
bija ieradušies ar eklektiskajām
ērģelēm. Es mācījos mūzikas sko -
las 5. vai 6.klasē klavierspēles kla -
sē, bet, dzirdot ērģeļu spēli, sapra -
tu, ka tas ir tas, ko es patiešām
gribētu spēlēt. Tāpat kā Diāna es
mācības turpināja Rēzeknes mū-
zikas koledžā un Latvijas Mūzikas
akadēmijā,»pastāstīja I.Birģele. 

Riga Organum Duo Viļakas
katoļu baznīcā koncertēja pirmo
reizi. «Tas ir ļoti interesanti spēlēt
uz jauna instrumenta. Tas mums
ir jāiepazīst ļoti ātros tempos.
Mums vairs nav tik liels apmulsums
kā bija studiju gados, jo instrumenti,
pie kuriem spēlējam, mainās ļoti
bieži. Jo vairāk instrumentus ap-
gūstam, jo vieglāk ir pielāgoties
jaunam instrumentam,»teica I.Bir-
ģele. 

«Ērģelēm reģistriem ir vieni
un tie paši nosaukumi. Svarīgākais
ir noklausīties kā skan katrs re -
ģistrs. Lai arī nosaukums ir vie -

nāds, skaņa katrām ērģelēm ir sa-
vādāka. Tāpēc svarīgi ir saprast,
kuru skaņu ir nepieciešams izcelt.
Kādreiz mums bija nepieciešami
pat trīs mēģinājumi, lai izprastu
jaunas ērģeles, šobrīd pietiek ar
vienu garāku mēģinājumu,» pa-
skaidroja D.Jaunzeme.

Ērģelnieces regulāri koncertē
Rīgas Domā un citur Latvijā, kā
arī festivālos Eiropā un pasaulē.
Diāna Jaunzeme kopš 2006.gada
pilda Rīgas Doma otrā ērģelnieka
pienākumus. 

«Daudz biežāk ērģeļmūzikas
koncerti notiek lute rāņu baznīcās.
Katoļu baznīcās koncerti notiek
daudz retāk. Tāpēc man personīgi
ir liels prieks spē lēt koncertus
katoļu baznīcās. Esmu praktizējuša
katoliete, tas ir īpaši un neparasti
patīkami spē lēt Vissvētākā sakra-
menta klātbūtnē,» atklāja Ilona
Birģele.

Jautājot dueta dalībniecēm, ko
vēlētos sasniegt nākotnē? Ilona
Birģele atbildēja, ka viss notiks
kā Dievs būs lēmis. «Soli pa solī -
tim iesim uz priekšu, apgūstot un
mācoties vēl neapgūto, turpināsim
darboties,» tā sacīja Ilona Birģele.
«Es atkal domāju, ka tas būtu ļoti
jauki, ja cilvēki, izdzirdot, ka spē -
lēs Riga Organum duo, nodomātu,
ka tās ir tās meitenes, kuras
skaisti spēlē, tā būtu tāda priecīga

doma mūsu nākotnes darbībai,»
piebilda Diāna Jaunzeme.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs teica
lielu paldies par koncertu ērģel-
niecēm un par organizēšanu or-
ganizatoriem. Organizatore Guna
Kise pateicās par finansiālu at -
balstu Valsts Kultūrkapitāla fon -
dam, Latgales reģiona attīstības
aģentūrai  un visām pašvaldībām,
t.sk. arī Viļakas novada domei,
kā arī par uzņemšanu pateicās  Vi -
ļakas Romas katoļu draudzes prā -
vestam Staņislavam Kovaļskim
un kultūras darba organizatorēm
Sandrai Ločmelei un Inesei Lācei. 

Paldies organizatorēm Gunai
Kisei, Larisai Carjakovai, Gunai
Igavenai par pasākuma rīkošanu
un lai Dievs dot izturību organi-
zatoriem arī turpmāk rīkot Latgales
ērģeļu dienas. Liels prieks, ka po -
pularitāte par ērģeļu dienām katru
gadu palielinās! Arvien vairāk cil -
vēki sadzird aicinājumu ierasties
uz ērģeļmūzikas koncertiem un
arvien vairāk cilvēki ir gatavi zie -
dot līdzekļus Latgales ērģeļu res-
taurācijai. Cerams, ka mums kopā
izdosies restaurēt ne vienas vien
ērģeles Latgales dievnamos. Uz
tikšanos koncertos citureiz, lai
iepazītu un novērtētu neparasto
ērģeļu skanējumu koncertos!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

VIļaKaS NoVada SVētKI

Četrrocīgi spēlē Viļakas katoļu baznīcas ērģeles

Žīguru pagasta iestādes dalās iespaidos par savām aktivitātēm novada svētkos:
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Viïakas no vadâ

Baz NīCaS drau dŽu zI ņaS!

Šogad jau 13 gadu Šķilbēnu
romas katoļu draudzes jaunieši,
bērni un pieaugušie devās svēt-
ceļojumā uz aglonu. 

Pirmo reizi svētceļojumā de-
vāmies kopā ar Baltinavas Romas
katoļu draudzes cilvēkiem, kā arī
mūsu grupai pievienojas balvenieši
un Rīgas Svētās Trīsvienības
draudzes dalībnieki. Pirmo reizi
mūsu grupa bija tik liela – kopā
bijām 55 svētceļnieki. 

Esam pateicīgi Dievam, ka šo -
gad kopā gāja abas draudzes, kur
par priesteri ir nozīmēts kalpot
Staņislavs Prikulis. Tā kā mūsu
priesterim bija daudz darba drau-
dzēs, tad bijām ļoti priecīgi, ka
priesteris Fēlikss Šnevels uzņē -
mās garīgo vadību ne tikai kā ie-
rasts par Šķilbēnu draudzi, bet
arī par svētceļniekiem no Balti-
navas, Balviem, Rīgas un citām
vietām Latvijā. 

No 2015. gada 6. līdz 12. au-

gustam kopā nogājām 153 km,
bija plānots noiet 148 km, bet
dienā, kad bija jānoiet visvairāk
kilometri – 30 km, aizmaldījāmies
nedaudz un nogājām papildus ki-
lometrus. Šoreiz gājām caur Kār-
savu, Sarkaņiem, Ratniekiem,
Zosnu un Pušu. Šis gads bija sa-
vādāks kā iepriekšējie, jo visas
dienas spīdēja saule un lietusmē-
teļus mums vajadzēja tikai uz
pāris minūtēm, kad domājām, ka
līs, bet tikai nedaudz uzsmidzi -
nāja. Spīdot karstai saulei, ir grū -
tāk iet nekā pa lietu, bet mēs visi
cīnījāmies un nogājām. Vecākie
un jaunākie dalībnieki arī ļoti
braši turējās. Mūsu jaunākajam
dalībniekam bija 10 gadi, bet ve-
cākajam dalībniekam, kurš mums
pievienojās tikai pie Aglonas, bi -
ja 89 gadi.

Pirms svētceļojuma visi ļoti
uztraucāmies par to, kā būs iet ar
tik lielu grupu, bet visi bija ļoti

draudzīgi, atsaucīgi un jauki,
mums pat sāka likties, ka lielā
grupā iet ir vēl labāk kā mazā.
Katrs no mums svētceļojumā gā -
ja savā nodomā, cits kā pateicībā
Dievam par dotajām žēlastībām,
cits lūdzot svētību ģimenei, cits
vēl kādā īpašā nodomā. Ejot mēs
daudz dziedājām, divas no visām
dziesmām kļuva vispopulārākās,
jo tās ļoti patika jauniešiem un
viņi šīs dziesmas dziedāja ļoti
skaļi un aktīvi sitot līdzi plaukstas
kā nevienā citā dziesmā. Šīs
dziesmas bija: «Katru soli speru
Tevī» un  «Lai visi mūsu Kungam
dziedam».

Šogad mēs Aglonā iegājām
līdz ar tumsu, tāpēc bijām noguruši,
bet tā sajūta, kad ieraudzījām Ag -
lonas zīmi un iegājām baznīcā bi -
ja neaprakstāma. Aglonā mēs bi -
jām no 12. līdz 15.augustam. Sā-
kumā likās, ka tas ir ļoti ilgi, do-
mājām, ka nezināsim ko darīt tik

ilgu laiku Aglonā, bet vēlāk ne-
gribējās braukt projām, jo laiks
bija aizpildīts ar dažādām lietām:
adorācijas, Mises un vēl daudzas
citas aktivitāts. Katru gadu jaunie -
šu skaits svētceļojumā palielinās,
jo aizejot vienu reizi gribās vēl
un vēl, tad pievienojas draugi un
pulciņš kļūst kuplāks. Mani un
citus jauniešus svētceļojumā pie-
saista nepiespiestība, lūgšanas
caur dziesmām, kopā būšana, in-
teresantas sarunas par Dievu un
vēl arī citas lietas.

Mūsu grupā bija četras Eiropas
kristīgās gaidas un divi skauti
(no gaidu un skautu organizāci -
jām). Aglonā kalpojām kā kārtības
sar gi bazilikā un tās apkārtnē.
Vairāki cilvēki no mūsu grupas
arī pieteicās kārtības sargos, lai
kontrolētu un uzmanītu visu, kas
notiek apkārt. Šos pienākumus
veikt bija diezgan viegli, jo cil -
vēki bija atsaucīgi un klausīja

norādījumus. Bija arī tādi, kuri
gaidas uzskatīja par policistēm,
jo gaidu forma ir līdzīga policista
formai. 

Skaista tradīcija ir izveidojusies
Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkos Ag-
lonā, kad 15.augustā svētku gal-
venās Sv. Mises laikā notiek pro-
cesija, kurā piedalās Latgales no-
vada pašvaldības. Bija liels prieks
šajā karogu rindā redzēt mūsu –
Viļakas novada karogu.

Paldies Dievam par aicinājumu
doties svētceļojumā, paldies pries-
terim Fēliksam Šneveļam par ga-
rīgo atbalstu, paldies Rudītei un
Annai Laganovskām par svētce-
ļojuma organizēšanu!

Uz tikšanos svētceļojumā nā-
kamgad!!!

Teksts: svētceļojuma
dalībniece Sabīne Koniševa
Foto: pr. Felikss Šnevels un

personīgais arhīvs

Svētceļojums Šķilbēni – Baltinava – aglona

Viļakas novada Susāju pagasta Svilpovas sādžā
esošais kultūrvēstures muzejs «Vēršukalns» ir latgalē
atpazīstams tūrisma objekts, kur apmeklētājiem ie-
spējams apskatīt vietējās apkaimes amatnieku un
rokdarbnieču darinājumus. tā pat «Vēršukalns»
izslavēts ar tā vadītāja alda Pušpura viesmīlību, tieši
tāpēc raidījums «Pi myusim latgolā» aizvadītajā
sestdienā viesojās, lai noskaidrotu, ko vēl alda
Pušpura pārziņā iespējams izbaudīt kultūrvēstures
muzejā «Vēršukalns».

«Vēršukalna» muzeju var saukt par dzīvu un atvērtu
vietu, kur notiek gan Viļakas novadā un Susāju pagastā
rīkotie svētki, gan arī pasākumi, kas tiek pakārtoti
apmeklētāju vēlmēm. Te var izbaudīt dabu, vietējo
iedzīvotāju krāšņos austos deķus, košos rakstos adītos
cimdus, dažādos izšuvumus un izslavēto Alda Pušpura
gatavoto zupu, kā arī tur pat svaigi cepto baltmaizi.
Tomēr, tās nav vienīgās vērtības, kas baudāmas Viļakas
novada «Vēršukalnā».

Pateicoties Alda Pušpura radiniekam Albertam
Pušpuram, «Vēršukalnā» top bibliotēka ar unikālu
literatūras krājumu latviešu valodā, kur sastopami ne
tikai latviešu autoru vārdi, bet arī pasaules klasiķi. Aldis
Pušpurs pastāstīja, ka grāmatas kā dāvinājumu «Vēršukalna»
muzejam no Kanādas atsūtījusi Montreālas latviešu sa-
biedriskā organizācija, īpaši uzsverot burtu «r», kas

nezināmu iemeslu dēļ nosaukumā latviešu valodā tiek
izlaists. Izrādās, ka grāmatas Kanādas latvieši dāvinājuši
saviem bērniem un radiniekiem, lai, esot svešumā,
saglabātu latvisko apziņu.

Topošās bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 1000
grāmatu vienību, tomēr jāpiebilst, ka daudzas grāmatas
uz «Vēršukalnu» atceļojušas vairākos eksemplāros, tāpēc
kopējais grāmatu skaits ir daudz lielāks. Aldis Pušpurs
uzsvēra, ka Montreālas latviešu interese par grāmatu
krājuma saglabāšanu nebeidzās vien ar tā nogādāšanu
Latvijā. Montreālas latviešu sabiedriskā organizācija
finansiāli atbalstījusi arī plauktu iegādi, kuros «Vēršukalnā»
grāmatas tiek glabātas.

Kā atklāja Viļakas novada kultūrvēstures muzeja
«Vēršukalns» vadītājs Aldis Pušpurs, bibliotēka vēl nav
oficiāli atklāta, bet lasītāji jau ir ieinteresēti.

Ja vēlies sīkāk uzzināt, kādu autoru darbi pieejami
«Vēršukalnā», klausies 29. augusta raidījumā «Pi myu -
sim latgolā», sekojot zemāk norādītajām saitēm:

http://www.pimyusimlatgola.lv/pi-myusim-latgola/
http://latgale.lv/lv/files/download?id=3272    
http://www.lakuga.lv/2015/08/28/klausis-

raidejumus-pi-myusim-latgola-25/ 
Klausies producentu grupas «Lietišķā Latgale»

veidoto raidījumu «Pi myusim Latgolā» katru nedēļu.

«Kuļturys skreine – Pi myusim latgolā»:
u radio «Ef-Ei» – ceturtdienās plkst. 18.30 (atkārtojums

piektdienās plkst. 12.30),
u «Latgales Radio» – ceturtdienās plkst. 18.05 (at-

kārtojums piektdienās plkst. 11.05).
u «Vārojom, vaicojom i viertejom – Pi myusim Latgolā»:
u «Divu Krastu radio» – piektdienās plkst. 15.30 (at-

kārtojums pirmdienās plkst. 10.30),
u «Latgales Radio» – piektdienās plkst. 16.30 (atkār-

tojums sestdienās plkst. 11.00).

«eimom gostūs – Pi myusim latgolā»:
u radio «Ef-Ei» – sestdienās plkst. 16.00 (atkārtojums

svētdienās plkst. 18.00),
u «Latgales Radio» – sestdienās plkst. 14.00

(atkārtojums svētdienās plkst. 11.00).
u Visus raidījumus jebkurā laikā var noklausīties

internetā pimyusimlatgola.lv, lakuga.lv, latgale.lv.
Informāciju sagatavoja:
Producentu grupa «Lietišķā Latgale»
Kontaktinformācija: Renāte Lazdiņa
Tālr.: 26672107
E-pasts: lietiskalatgale@inbox.lv 
http://www.draugiem.lv/pimyusimlatgola 
https://www.facebook.com/LietiskaLatgale
www.pimyusimlatgola.lv 

Svaigi cepta maize un unikāls literatūras krājums «Vēršukalnā»
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Baz NīCaS drau dŽu zI ņaS!

Baznīcas parastā liturģiskā
laika 16.svētdienas jeb 2015.gada
19.jūlija Sv. Mise bija neierastāka
Šķilbēnu un Baltinavas romas
katoļu baznīcās, jo tajās piedalījās
dziedātāji no rīgas Sv. franciska
romas katoļu draudzes kora
«asīzieši», no Inčukalna kora
«Mežābele» un mūziķi no Inču -
kalna mūzikas skolas. Koris un
mūziķi nebija ieradušies kon-
certēt, bet ieradās, lai kopā ar
draudžu cilvēkiem lūgtos, pateik -
tos dievam un dziedātu dieva
godam.

Vieskolektīvi mūsu draudzes
apmeklēja, jo Franciska Romas
katoļu draudzes kora atbalstītājs,
organizators un arī svētceļojumu
organizētājs Pēteris Delveris bija
uzrunājis Baltinavas un Šķilbēnu
draudžu prāvestu Staņislavu Prikuli,
ka vēlētos paviesoties šajās drau-
dzēs un dziedāt Sv. Misēs. Prāvests
atsaucās šim piedāvājumam un
Rīgas grupa turpināja organizēt
šo viesošanos.

Piecus vai sešus gadus Sv.
Franciska Romas katoļu draudzes
korim ir izveidojusies tradīcija do -
ties izbraukumos pa Latgali, lai
dziedātu Dievam par godu, lai

apmeklētu dievnamus un iepazītos
ar cilvēkiem. Jau 30 gadus Fran-
ciska baznīcas kora diriģents ir
Vitalis Kikusts, kuram dzimtā
puse ir Bērzpils (Balvu novadā).
Ērģelniece ir Rita Jermaka, kura
arī piedalās šādos izbraukumos.
Rīgas baznīcas korī dzied vairāk
kā 30 dalībnieki, ne vienmēr visi
var tikt šādos izbraukumos, tāpēc
apvienojas ar Inčukalna kora «Me -
žābele» dziedātājiem un jaunajiem
mūziķiem. 

«Esam izveidojuši šādu ap-
vienoto kori, kas ir sadziedājies
un ir iespējams dziedāt dziesmas
no katra kora repertuāra. Šķilbēnu
un Baltinavas baznīcās bijām iz-
vēlējušies dziedāt mūsu repertuā -
ra skanīgākās dziesmas, par ku -
rām bijām vienojušies iepriekš,
bet pā rējās dziesmas izvēlējāmies
dzie  dāt pēc izjūtas, pēc iedvesmas
un novērtējot situāciju. Mums pie
Jums ļoti patika. Un esam pār -
steigti par viesmīlīgo uzņemšanu
un patīkami pārsteigti, ka Viļakas
no va da domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs atrada laiku, lai
vakarā mūs apciemotu nakšņoša -
nas vietā  «Balkanu kalnos» un cie -
nastam atveda gardas avenes,»

teica diriģents Vitalis Kikusts.
Organizators Pēteris Delveris

atklāja, ka, pateicoties svētceļojumu
organizēšanai, viņš pazīst daudzus
cilvēkus Latvijā, tāpēc uzrunā
tos. Cilvēki, kuri piekrīt šim pie-
dāvājumam, sagaida kora vieso-
šanos.  

«Esam bijuši šādos izbrauku-
mos Balvos, Viļakā, Bēržos, Ag-
lonā, Rēzeknē, Zilupē un citās
vietās Latvijā. Šoreiz 18. jūlijā dzie -
dājām Sv. Misēs Stirnienē un Sar -
kaņos, 19.jūlijā viesojāmies pie
Jums. Korim patika gan uzņemša -
na, gan skaistās baznīcas. Nevaru
piekrist apgalvojumam, kas saka,
ka cilvēki nesaprot klasisko un
garīgo mūziku. Patika, ka cilvēki
ar interesi klausījās. Laukos dau -
dzi cilvēki strādā fiziski smagu
darbu, tāpēc ir svarīgi aiziet uz
koncertu, uzvedumu, lai saņemtu
pozitīvo un garīgo piepildījumu,
paņemot labo noskaņu uz mājām,
lai turpinātu strādāt. Redzējām,
ka Jūsu draudzes ir saliedētas un
baznīcas sakoptas. Iespējams, ka
kādreiz vēl viesosimies pie Jums.
Jo gribas braukt tur, kur tevi gai -
da! Liels paldies visiem, kuri ap-
meklēja Sv. Misi! Paldies Sergejam
Maksimovam par silto uzņemšanu,
kas sasildīja mūsu sirdis. Ikvienam
darbam ir nepieciešama Dieva
svētība, tad viss arī attīstās!» tā
piebilda P. Delveris.

Šķilbēnu draudzes ticīgie pēc
Sv. Mises, kurā dziedāja Rīgas vie -
si, nesteidzās doties prom, jo gri-
bējās palikt un klausīties vēl brī-
nišķīgajā dziedāšanā un muzicē-
šanā. Ticīgie atzina, ka labprāt šā -
das patīkamas tikšanās, kopīgas
lūgšanas ar vieskolektīviem pie-
dzīvotu arī nākotnē. 

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

Svētā franciska romas katoļu draudzes
koris viesojās rekovā un Baltinavā

Šogad otrā vieta – Šķilbēnu 
draudzes futbola komandai

2015. gada 20. jūlijā romas katoļu draudžu sporta turnīrs
futbolā notika Balvos –  vietā, kur bija dzimusi ideja par šāda tur -
nī ra organizēšanu starp draudzēm. 

Tradicionāli futbola turnīru organizē tā komanda, kura uzvar
iepriek šējā gadā. Pagājšgad uzvarēja Ciblas (Eversmuižas) komanda,
bet tā kā viņi bija uzvarējuši 2013.gadā un sporta turnīru rīkoja jau
2014.gadā, tad nevēlējās šādu turnīru rīkot divus gadus pēc kārtas.
Viens zvans Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam
Klušam un tika nolemts, ka šogad turnīrs notiks Balvos.

Vienmēr futbola turnīrs sākas ar Sv. Misi, lai kopā ne tikai
sportotu, bet arī lūgtos. Prāvests Mārtiņš Klušs uzsvēra, ka ir labi būt
kopā lūgšanā un vienoties kopīgai sportošanai – veselīgam dzīves vei -
dam. Svarīgi jauniešiem, īpaši puišiem, parādīt, ka Jūs esiet draudzē
piederīgi un vajadzīgi, lai kopā organizētu draudzes aktivitātes. «Lai
esam tie, kas ar sirsnību un mīlestību, ar savu stāju sludinām Jēzus
Kristus labo vēsti. Lai Krista zīme būtu vadmotīvs mūsu dzīves ceļā,
kuru ikdienu ejam,» teica M.Klušs.

20.jūlijs bija lielā lietus diena, kas aizbaudīja nevienu vien futbo -
listu un līdzjutēju. Taču sešas pašas drosmīgākās komandas spēlēja,
neskatoties uz nemitīgo lietu. Turnīrā startēja Balvu, Šķilbēnu, Ludzas,
Izvaltas, Ciblas un Pušmucovas draudžu komandas. Centīgi savām ko-
mandām laukumā iegūt uzvaras palīdzēja Ludzas draudzes prāvests
Jānis Kolns un Izvaltas draudzes prāvests Guntis Brūvers. Ar lūgša -
nām palīdzēja prāvesti Mārtiņš Klušs, Antons Justs un Staņislavs Prikulis.
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes komandā spēlēja Egons Ločme lis,
Artis Logins, Dāvis Ločmelis, Renārs Zelčs, Armands Ločmelis, Rai -
monds Ločmelis, Gints Circens un pamata vārtsargs Sergejs Kondratjevs.

Balvu draudze neizmantoja savas organizatoru priekšrocības, ne-
sapulcināja visstiprākos futbolistus. Komandā spēlēja gados jaunākie
un augumā mazākie spēlētāji, kuri priecājās pat par vieniem spēlē ie-
sietajiem vārtiem daudz vairāk nekā lielie puiši par 5 un vairāk iesis -
tiem vārtiem. Turnīra rīkošanai Balvos lielākā priekšrocība ir iespēja
lielo Balvu stadionu sadalīt 2 laukumos, tādejādi var spēlēt divas spē -
les vienlaicīgi un ir iespējams grupu turnīru izspēlēt daudz ātrāk. Tā
kā lietus lija nemitīgi un lija arvien stiprāk, tad tika izspēlētās tikai
grupas spēles, kur viena spēle notika 30 minūtes un kur komandas
izspēlēja spēles viena ar otru. Kas uzvarēja grupas spēlē, tas uzvarēja
arī turnīrā, izpalika nervu kutinošās spēles par  1. un 3. vietu. Pirmo vie -
tu trešo gadu pēc kārtas ieguva Ciblas komanda, otrā vietā Šķil bēnu
draudzes komanda un trešajā vietā – Ludzas komanda. 

Paldies izturīgajiem futbolistiem, kuri nenobijās no lietus un go -
dam cīnījās par uzvaru turnīrā! Latgales draudžu futbolisti vai tiešām
Jūsu komandas pieļaus to, ka arī nākamgad uzvar Ciblas komanda?
Sasparojamies un parādām, ka teicami futbolu spēlē ne tikai Ciblas
novadā! Uz tikšanos nākamgad futbola turnīrā!

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Viļakas Jēzus Sirds romas katoļu draudzē ir
izveidojusies jauna tradīcija-dievmātes svētce-
ļojums pie ģimenēm. 

Svētdienās svētās Mises laikā savu svētceļojumu
pie ģimenēm sāk Dievmātes statuja. Tā ir jauna
tradīcija, lai garīgi stiprinātu ģimenes caur Dievmātes
aizbildniecību un aicinātu tās ik dienas veltīt laiku
kopīgai lūgšanai, lai uzticētu Viņai savas vajadzības,
grūtības, priekus.

Aicināts ikviens uzņemt savās mājās Dievmāti
neatkarīgi no tā, cik cilvēku dzīvo mājās. Dievmāti
var uzņemt uz nedēļu, kuras lai kā statuja tiek
nodota nākamajai ģimenei. Un pēc nedēļas tā
jāatved atpakaļ. Komplektā ar statuju ir speciāli iz-
veidota grāmatiņa, kurā apkopotas lūgšanas katrai
dienai. Ja ir vēlme uzņemt savās mājās Dievmāti,
nepieciešams iepriekš pieteikties pie misionāres
Rutas personīgi vai pa tel. 29128365, vai e-pasts:
rupucinta@gmail.com

dievmātes svētceļojums pie ģimenēm
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Piektajā starpdraudžu vo-
lejbola turnīrā meitenēm, kas
21.jūlijā notika feimaņos (rē-
zeknes novadā) uzvarēja Šķil-
bēnu romas katoļu draudzes
komanda. Šķilbēnieši volejbo la
turnīram gatavojās nopietni,
meklēja draudzes jauniešus,
kuri spēlē volejbolu, sameklēja
arī vienādus krekliņus koman -
dai, trenējās un lūdza dievam
komandas garu un spēku uzva-
rām turnīrā. 

Starpdraudžu volejbola turnīrs
sākās ar Sv. Misi  Feimaņu Sv.
Jāņa Kristītāja baznīcā. Tukuma
Romas katoļu draudzes prāvests
Ingmārs Zvirgzdiņš sprediķī teica:
«Iedomāsimies tādu situāciju Pa-
saules čempionāts hokejā, ir tūk-
stošiem skatītāju ledus hallē un
miljoniem skatītāju pie TV ekrā-
niem, daudzas kameras vērstas
uz spēles sākumu, noskan svilpe,
bet izrādās tiesnesim nav ripas.
Spēle netiek uzsākta, jo nav ma -
zas melnas, gumijas ripas. Kā bū -
tu šodien, ja mēs, uzsākot spēli,
atklātu, ka laukumā nav bumbas?
Atcerēsimies Sv. Pāvila vārdus
no vēstules Korintiešiem, ja es
spētu kalnus pārcelt, ja visas pa-
saules zināšanas būtu manī, ja
spētu runāt visās valodās, bet
manī nebūtu mīlestības, es nebūtu
nekas. Sv. Pāvils nesaka, ja manī
nav mīlestības,  tad es esmu maz-
vērtīgāks par pārējiem, bet saka,
ka es nebūtu nekas. Hokeja spēle
nenotiks, ja nebūs ripas. Volejbola
mačs nenotiks, ja nebūs bumbas.
Bet mums spēle var nenotikt arī

tad, ja mums būs bumba. Mēs fi-
ziski spēlējam, bet mūsos nav
mīlestības, nav līdzjūtības pret
citas komandas zaudējumu,  tāpēc
volejbola turnīru sākam ar Sv.
Misi, lai pieliktu spēlei klāt mī-
lestību. 

Visā pasaulē jaunieši spēlē
futbolu, volejbolu, basketbolu un
citus sporta veidus. Mēs esam
sapulcējušies, lai mūsu ikdienā
iedegtu mīlestības dzirksti. Visam,
ko mēs darām, pieliekam klāt mī -
lestību. Lai volejbola mačs būtu
mīlestības, sadraudzības brīdis
starp draudzēm». Priesteris Ingmārs
Zvirgzdiņš piebilda, ka, lai gan ir
no Jelgavas diecēzes, šoreiz ir
kopā ar Aglonas draudzes ko-
mandu. Šajā turnīrā cer smelties
pieredzi un plānot nākamgad ie-
rasties ar Tukuma komandu, lai
pasākums kļūtu arī par starpdiecēžu
turnīru.

Šogad volejbola turnīru rīkoja
Aglonas Romas katoļu draudze,
kuras komanda uzvarēja pagājšgad.
Par pasākuma norises vietu izvē-
lējās Feimaņus, jo viņiem bija la-
bāki un piemērotāki laukumi,
kur spēlēt pludmales volejbolu.
Volejbola mačus uz laukuma spē-
lēja 5 spēlētāji – 4  jaunietes un
priesteris vai seminārists. Koman -
dām varēja būt nenoteikts skaits
rezervistu. Tām komandām, kurām
nevarēja ierasties priesteris, bija
iespējams piesaistīt vienu puisi,
kurš palīdzēja spēlēt. Šķilbēnu
Romas katoļu draudzes Zelta ko-
mandā spēlēja Sabīne Koniševa,
Gunita Circene, Līga Spridzāne,
Līga Circene, Endija Ločmele,
Elīna Bukša un Egils Keišs.

Mūsdienās priesterim ir jāprot
ne tikai celebrēt Sv. Mises un
veikt citus priestera pienākumus,
bet jākļūst arī par sportistiem,

dziedātājiem, māksliniekiem, pa-
vāriem un jāapgūst dažādas ne-
parastas prasmes, lai atrastu
kopēju valodu ar moderno jaunatni,
lai iesaistītu jauniešus draudzes
dzīvē. Feimaņos tas veiksmīgi
izdevās Feimaņu draudzes prā-
vestam Imantam Petrovskim, Tu-
kuma draudzes prāvestam In-
gmāram Zvirgzdiņam, Ludzas
prāvestam Jānim Kolnam, Krās-
lavas draudzes vikāram Rodionam
Doļam un semināristam Mārtiņam
Kārklim.

Šķilbēnu Romas katoļu drau-
dzes komanda komplimentus sa-
ņēma jau iesildoties, daudzi bilda:
«Jūs tik labi spēlējāt. Cik ilgi
esiet trenējušies? Laikam esiet
profesionāla komanda? Jums ir
līdzi savs korespondents, kurš
nekavējoties gatavo rakstus par
Jūsu uzvarām? Cik bieži Jūs uz-
variet? Vai spēlējiet Latvijas čem-
pionātā?» Šķilbēnietes ieguva arī
jaunus titulus, Sabīni Koniševu
iesauca par treneri, Gunitu Circeni
un Līgu Circeni par čempionēm.
Daudzi nobijās arī no komandas
vienādajiem tērpiem ar Viļakas
novada uzrakstu. Liels prieks, ka
turnīrā pārstāvētās komandas no
Aglonas, Izvaltas, Krāslavas, Lu-
dzas un Feimaņiem uzzināja, kur
atrodas Šķilbēni un ka tāda
draudze ir Rēzeknes un Aglonas
diecēzē. 

Šķilbēnu komanda ne tikai
labi izskatījās, bet arī labi spēlēja.
Grupas turnīrā zaudēja tikai mā-
jinieku Feimaņu komandai un
visas pārējās komandas uzvarēja.

Par pirmo vietu cīnījās ar Aglonas
komandu, kura uzvarēja pirmo
setu, bet tai pietrūka spēka, lai
uzvarētu otrajā un trešajā setā,
kur pārāka bija Šķilbēnu draudzes
komanda. Trešo vietu izcīnīja Lu -
dzas komanda uzvarot Feimaņu
komandu. 

Komandas kapteine Sabīne
Koniševa priecīgi teica: «Paldies
visiem Šķilbēnu draudzes jaunie-
šiem, kuri atsaucās aicinājumam
spēlēt volejbola turnīrā. Prieks
par uzvaru ir ne tikai man, bet arī
visai komandai un draudzes prā-
vestam Staņislavam Prikulim. Ar
nepacietību gaidām nākošo gadu,
kad mēs organizēsim Rekovā šo
pasākumu un uzņemsim daudzas
draudžu komandas». Šķilbēnu ko -
manda pateicās arī visām turnīra
komandām par cīņas sparu un
draudzīgo atmosfēru.

Paldies Dievam par saulaino
laiku un draudzīgo atmosfēru vo-
lejbola spēlēs! Paldies Dievam
par doto iespēju satikt vienam
otru un iepazīties ar citu draudžu
jauniešiem! Paldies Aglonas Ro -
mas katoļu draudzei par volejbola
turnīra organizēšanu! Paldies Sa-
bīnei Koniševai par volejbola ko -
mandas izveidošanu! Paldies Re-
kavas vidusskolas direktoram Pē-
terim Vancānam par iesaistīšanos
spēcīgas volejbola komandas iz-
veidošanā un sporta aktivitāšu
veicināšanu Rekavas vidusskolas
absolventu un audzēkņu vidū!
Uz tikšanos nākamgad Rekovā!

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

Volejbola turnīrā uzvar Šķilbēnu draudzes komanda

Ir noslēdzies tautas skrējiena «Balkanu apļi» seriāls. 
Pēdējā kārtā sacensībās startēja 35 skrējēji. Vai rāki skrējēji ir pie-

dalījušies visās skrējiena seriāla kārtās. 
Daži skrējēji ir arī uzvarējuši visās trīs skrē jiena kārtās. Trīskāršie

uzvarētāji ir: Beatrise Kra kope, Žanete Logina, Arvis Boriss, Dorisa
Kozlovska, Markus Maksimovs, Markuss Kozlovskis, Jānis Circāns.
Šie skrējēji saņēma pārsteiguma bal vas – krūzītes ar Balkanu skatiem.

Pavisam trijās skrējiena kārtās sacensībās star tēja 101 skrējējs.
Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem, ve cākiem un

tiesnešiem. 
Veiksmīgus turpmākos startus!

Sacensību tiesnesis P. Vancāns

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Balkanu apļi
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JauNIeŠu aKtualItāteS

apmācības latgales reģiona jauniešiem
par radošo domāšanu un inovatīvu 

ideju attīstīšanu «radošums ir ledlauzis»!
Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot, bet nezini kā? Vēlies būt radošs

un attīstīt inovatīvas idejas, bet Tavs radošums ir iesnaudies? 

Piedalies latgales reģiona jauniešu neformālās izglītības
apmācībās «radošums ir ledlauzis» un atmodini savu radošumu!
apmācības notiks divās daļās: 1.daļa – 18.-20.09. viesu namā
«rāznas līcis» (http://www.raznaslicis.lv/), rēzeknes novadā un
2.daļa – 30.10.-01.11. viesu namā «rāznas ezerkrasti»
(http://www.raznasezerkrasti.lv/), rēzeknes novadā.

Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 7. septembris!
apmācību mērķis: veicināt jauniešu radošumu, iedrošināt tos

būt uzņēmīgiem un radīt jauniešos pārliecību par savām idejām un
spējām tās īstenot.

apmācību uzdevumi: 
• dot iespēju un radīt telpu jauniešiem būt radošiem un aktīviem;
• sniegt atbalstu un instrumentus savu ideju izstrādei un īstenošanai;
• veicināt sadarbības veidošanos ar citiem tā paša reģiona jau-

niešiem;
• attīstīt ideju īstenošanai nepieciešamās plānošanas, sadarbības

un vadības prasmes.
dalībnieki: 22 Latgales reģiona jaunieši vecumā no 16 līdz 25

gadiem, kuri vēlas attīstīt savas idejas un radošās prasmes.
apmācības vadīs: Iveta Balčūne un Sintija Lase
Apmācības notiks divās daļās, katru reizi pilnas 3 dienas, tāpēc

svarīgi, lai Tu varētu piedalīties apmācību abās daļās un visas
dienas! Piesakoties apmācībām, Tu apstiprini, ka varēsi piedalīties
abās daļās. apmācības ir Bez MaKSaS! Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas
atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus.
Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz Tev pašam/-ai.
Pēc apmācībām Tu saņemsi apliecinājumu par dalību! 

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski 
http://ejuz.lv/latgaleradosums līdz 7. septembrim! 

rezultāti tiks paziņoti visiem per so nīgi 
līdz 2015. gada 9. septembrim. 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija,
lūdzu, raksti vai zvani – Mudīte Kiseļova, tālr.: 26467137, e-pasts:
mudite.kiselova@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
sadarbībā ar biedrību «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstī-
bai attālos vai mazattīstītos reģionos» ietvaros.

Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos»

meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Jauniešu attīstības programma
Go Beyond nodrošina jauniešus
ar resursiem un iespējām katram
individuāli uzlabot savas profe-
sionālās un sociālās prasmes, kā
arī konkurētspēju darba tirgū. Go
Beyond programma ilgst 10 mē-
nešus un sastāv no trīs daļām:
četru dienu personīgās attīstības
semināra, sociālajiem projektiem
komandās un sava individuālā
projekta realizācijas. 

Ar jauniešiem visas program-

mas laikā strādā sertificēti perso-
nīgās izaugsmes treneri, kuri palīdz
katram jaunietim individuāli uz-
stādīt mērķus un plānu, kā tie tiks
sasniegti. Individuālo projektu rea-
lizācijai tiek piemeklēti mento ri
no projektos izvēlētajām darbī -
bas no zarēm, kuri dalās savā pie-
redzē, sniedz vērtīgus padomus un
palīdz jaunietim projektu veiksmīgi
īste not. Jauniešiem programmas
ietva ros ir iespēja tikties ar dažā -
du jo mu profesionāļiem, cilvēku

stāstos atklājot vērtīgas mācības.
Programmas ietvaros ir tapuši

daudzi veiksmīgi un iedvesmojoši
projekti. Piemēram, 2015. gada
programmas absolvente Liene
Venterzute savu individuālo pro-
jektu – deju uzvedumu «Lauj man
iet pasaulē» – veidoja savā dzim -
tajā pilsētā Tukumā ar mērķi sa -
vākt ziedojumus Imanta Ziedoņa
ķiršu dārzam Tukumā. Drīzumā
tiks uzsākta ķiršu dārza projekta
plānošana un realizācija.

«Pilnīgi noteikti varu teikt, ka
Go Beyond mani ir izaicinājis ļoti
lielā mērā. Es centos pieņemt jeb -
kuru izaicinājumu, kas man tika
mests programmas laikā, un redz
kur tagad esmu – darot to, ko sen
jau esmu vēlējusies, strādājot kopā
ar cilvēkiem, kas mani iedvesmo
un atbalsta, un virzoties virzienā,
kas šķiet pareizs un pašsaprotams.
Mans projekts lika man saprast,
ka varu vairāk un labāk, kā pa -
šai šķiet,» norāda Go Beyond
absolvente Liene. 

Eduards Krūmiņš, kura projekts
«TraKuM» Go Beyond ietvaros
noslēgsies ar koncertu 28. augustā
Lucavsalā, par Go Beyond pro-
grammu saka: «Go Beyond esmu
apguvis vairākas ļoti nozīmīgas
lietas, kuras bez šādas programmas
droši vien būtu nācies apgūt vis -
maz 5-10 gadu garumā – vadīt
sevi, plānot savu laiku, vadīt ko-
mandu un būt pilnvērtīgai, atbil-
dīgai komandas sastāvdaļai.»

Jauniešu attīstības programma Go Beyond
izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu 

lai pieteiktos programmai, dodies uz gobeyond.lv
un aizpildi pieteikuma anketu. Pieteikšanās līdz
17. septembrim.

Vairāk par programmu lasiet šeit, kā arī sekojiet
jaunumiem Go Beyond Facebook lapā.

īSuMā Par Go BeYoNd
Jauniešu attīstības programma Go Beyond tika

uzsākta 2011.gada jūnijā ar mērķi uzlabot jauniešu
profesionālās un sociālās prasmes, konkurētspēju
darba tirgū, kā arī popularizēt neformālo izglītību
Latvijā. Go Beyond dibinātāji ir Kristiāna Pavlova,
Ilze Vaičule, Raivis Kalniņš, Jānis Libeks, Claudio
Rivera un biedrība JCI Latvia. Programmu atbalsta
11 uzņēmumi, tai skaitā, Microsoft Latvia,  Rimi
Latvia, Triniti, Ikšķiles novada dome, kā arī Rīgas
Biznesa skola. Sociālie projekti top sadarbībā ar
Sorosa fondu – Latvija, Rimi Latvia un Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociāciju. 

Informāciju sagatavoja: Anna Peipiņa 
Go Beyond ārējo sakaru koordinatore
Telefons: (+371) 28315389

Jauniešu attīstības programma Go Beyond aicina 18 – 23 ga -
dus vecus jauniešus pieteikties jaunajam 2016.gada programmas
iesaukumam. Go Beyond ir sevi pierādījusi kā jauno līderu un
inovatīvu ideju «inkubators», un arī šogad dalībniekiem tiks
dota iespēja attīstīt sevī prasmes un talantus, lai nākotnē spētu
sevi pierādīt kā spējīgu un uzņēmīgu personību izvēlētajā noza -
rē. Programmu atbalsta tādi darba devēji kā rimi latvia, Mic -
rosoft latvia, Statoil fuel and retail latvia, triniti, un citi.

Izglītība – tas ir komandas darbs, ko tikai kopā sadarbojoties
spēj  īstenot pedagogi, vecāki un skolēni, tāpēc Viļakas Jauniešu

inicia tīvu centra vārdā Viļakas novada jauniešiem novēlu sapro -
tošus, iedvesmojošus un ieinteresēt spējīgus skolotājus, skolo -
tājiem – zinātkārus un  mērķtiecīgus skolēnus, vecākiem –

bērnus, kas rada prieku un gandarījumu!
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

Jauniešu netradicionālās sporta
aktivitātes «SuSIS»

Kad strauji tuvojas vasaras noslēgums, kā arī jaunais mācību
gads vairs nav aiz kalniem, Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
aktīvisti nolēma noorganizēt netradicionālās sporta aktivitātes,
šo pasākumu nodēvējot vārdā «SuSIS»-kas veido saukļa «Saņemies
un sevi izaicini sportot!» pirmos burtus.

Pasākuma vadmotīvs bija I.Lasmaņa dzejas rindas, kuru vārdā tika
nosaukta katra sportiskā disciplīna. Jaunieši bija iztēles bagāti un
katrai dzejas rindai pārdomāja atbilstošu sporta aktivitāti.

Disciplīnā «Visi eži miegā» bija jāmet āboli uz jauniešu pašu gatavota
eža adatām, par katru trāpījumu iegūstot vienu punktu, disciplīnā
«Visas peles alās» ar aizsietām acīm uz laiku bija jālien cauri garam
auduma tunelim, savukārt disciplīnā «Bites tur, kur medus» jaunieši
bija pārveidojuši šautriņu mērķi bites formā, disciplīnā «Klusums
malu malās» tika spēlēts mēmais šovs, arī pārējās disciplīnas bija aiz-
raujošas un interesantas, pasākuma dalībniekus izaicinot pat nolaisties
uz plēves no slidkalniņa vai stumt otru komandas biedru ķerrā.

Pasākuma dalībnieki izlozes veidā tika sadalīti pāros, kādos veica
sportiskās aktivitātes. Visveiklākie un pirmās vietas ieguvēji bija
komanda «Lāči neguļ»- Raivis Bondars un Anete Dukovska, iegūstot
125 punktus, otrās vietas ieguvēji bija komanda «CRAFT»- Mareks
Prancāns un Karina Aleksejeva, iegūstot 109 punktus, savukārt tikai
ar 4 punktu starpību – 105 punktiem trešajā vietā bija komanda
«Lecam pa vecam» – Antra Prancāne un Dairis Vaitnieks.

Paldies drosmīgajiem dalībniekiem, kuri piedalījās pasākumā ne-
skatoties un mainīgajiem laika apstākļiem! Paldies organizatoru ko-
mandai- Laurai Loginai, Elīnai Sprukulei, Arvilam Zelčam, Kristeram
Kokorevičam un Alvim Kiseļovam, kuri izplānoja sportisko aktivitāšu
disciplīnas, sakopa centra apkārtni un sagatavoja disciplīnu atribūtiku!
Īpašu paldies sakām Alvim un Arvilam, kā arī Viļakas novada domes
tehniskajiem darbiniekiem par zālāja pļaušanu!

Informāciju sagatavoja  Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne



14

Viïakas no vadâ

24. jūlijā latvijas neredzīgo biedrības Balvu to brauca ekskur -
sijā uz Skrīveriem. 

Tur skatījām Skrīveru saldumus – gotiņas. Baudījām dažādu, ne baudītu
garšu saldējumus un paši piedalījāmies saldējuma gatavošanā ģimenes
uzņēmumā – Skrīveru saldējums. No turienes devāmies uz Liepkalnu
maizes ceptuvi. Pēdējais apskates punkts bija Kalsnavas arborētums. 

Par šo jauko braucienu varam pateikties Viļakas novada do -
mei un Su sāju pagasta šoferītim Mārtiņam Kaļānam. lai dieva
svētība vien mēr jūs pavada!

Balvu TO valdes pr-ja Biruta Nagle

ekskursijā uz Skrīveriem

lauKSaIMNIeKu zINāŠaNaI

PateICīBa

SIa zaao (zaao) sadarbībā ar Viļakas no -
vada domi nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez
maksas atbrīvoties no izlietotā iepakojuma, kas
ir derīgs otrreizējai pārstrādei. tā ir katra klien -
ta iespēja samazināt tēriņus par nešķirotu sadzī -
ves atkritumu konteineru tukšošanu. Iepakojumu –
papīru, plastmasu, metālu un stikla pudeles, burkas,
iespējams izmest speciāli uzstādītos un marķētos
publiskos konteineros Viļakā, Vecumu, Medņevas,
Šķilbēnu, Žīguru, Kupravas pagastos. tomēr
vairāki šķirošanas konteineri tiek piesārņoti ar
neatbilstošu saturu, kas materiālus padara ne-
pārstrādājamus.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas va -
dītāja Ginta Gailuma: «Veicot šķiroto atkritumu
kon teineru tukšošanu Viļakā Balvu ielā 2 un Baz -
nīcas ielā 38, regulāri konstatējām, ka iedzīvotāji
konteinerus izmanto neparedzētiem mērķiem. Daži
iedzīvotāji ir pārpratuši, kas ir tie materiāli, kas der
otrreizējai pārstrādei. Vēlos akcentēt, ka jāšķiro ir
pudeļu un burku stikls, kā arī polietilēns, metāls,
PET pudeles, papīrs. Lai sašķiroto materiālu nesa -
bojātu, minētajos konteineros nedrīkst mest būv gru -
žus, tekstila atkritumus, nešķirotu sadzīves atkritumu
mai  sus. 

Šķiroto atkritumu konteinerus ZAAO tukšo bez
maksas, taču, ja minēto konteineru saturs ir sa bo -
jāts, tas kļūst par otrreizējai pārstrādei neizmanto -
jamu materiālu, ir jāapglabā atkritumu krātuvē un
par to tiek piestādīta maksa. Ja šķiroto atkritumu
konteineri arī turpmāk tiks piesārņoti ar neatbilstošu
saturu, tad tiks lemts jautājums par šo konteineru
noņem šanu. Visvairāk ir žēl to cilvēku, kuri iegul -
da daudz darba pareizā atkritumu sašķi rošanā, bet
tas tiek sabojāts dažu iedzīvotāju nepa reizas rīcības
dēļ.»

Konteiners pudeļu un burku stiklam
Konteinerā stiklam drīkst mest visa veida stikla

pudeles un burkas, stikla iepakojuma lauskas. Metā -
la gredzeni, riņķi, etiķetes nav jānoņem. Burkas un pu -
deles nedrīkst būt ar pārtikas un ķīmisko atkritu mu
piejaukumu, nedrīkst šajā konteinerā izmest logu,
durvju, automašīnu logu stiklu, spoguļus un traukus.

Konteiners papīram, Pet pudelēm,
polietilēnam, metālam

Konteinerā papīram, PET pudelēm, polietilēnam,
metālam drīkst mest biroja papīru, žurnālus, grā -
matas, kartonu, pārtikas dzērienu pakas. Kastes jā-
saplacina. Konteiners paredzēts arī polietilēna plē -
vēm, plastmasas kannām, pudelēm, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumam, pie nosa-
cījuma, ja tas ir tukšs. drīkst mest arī plastmasas pār -
tikas dzērienu pudeles ar visiem korķiem un etiķe -
tēm, tās ir jāsaplacina. Konteinerā drīkst iemest visa
veida metāla iepakojumus – skārda bundžas, konser -
vu kārbas, metāla korķus un vāciņus u.c. metāla
priekš metus. Šajā konteinerā nedrīkst mest vienrei -
zējas lietošanas traukus, papīra dvieļus, salvetes, kon -
fekšu, čipsu un saldējuma iepakojumus, kā arī plas-
tmasas rotaļlietas, eļļas, kečupa pudeles, tekstila iz-
strādājumus u.c. plastmasas izstrādājumus.

Atgādinām, ka tiem iedzīvotājiem, kuriem mā jās
ir uzkrājies vairāk par kubikmetru otrreizējai pār -
strādei nododamo materiālu, lūgums sazināties ar
ZAAO pa tālruni 64281250 vai 26132288. Uzņēmums
konkrētajā gadījumā nodrošinās bezmaksas šķiroto
atkritumu savākšanu no privātīpašuma. Bez maksas
no iedzīvotājiem nodrošinām arī neizjauktas nolieto -
tās sadzīves elektrotehnikas savākšanu. Atgādinām,
ka augustā EKO laukumos nododot neizjauktu nolie -
toto elektrotehniku, ir iespēja laimēt vēr tīgas balvas.
Tuvākais EKO laukums atrodas Bal vos, Ezera ielā 3.

Ja kādam Viļakas novada īpašuma saimniekam
vēl nav noslēgts līgums ar ZAAO, līguma slēgšanu
iespējams pieteikt pa tālruni 64281250 (sazvanot
ZAAO Zvanu centru jāspiež taustiņš 1 un atkārtoti
taustiņš 1) vai e-pastā zaao@zaao.lv, norādot vārdu,
uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju. Līgums, kurš
pieteikts pa tālruni vai e-pastā, tiks sagatavots un no -
sūtīts parakstīšanai pa pastu. Jauno atkritumu kon-
teineru uzstādīšana notiks pēc līgumu noslēgšanas.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob. tālr.: 26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv. 
Draugiem.lv/zaao, www.zaao.lv

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Piena ražotājiem tiks piešķirti 7,6 miljoni eiro
par piena šķirņu slaucamo govju  produktivitātes
datu izvērtēšanu. atbalsts paredzēts primārajiem
piena ražotājiem, kas regulāri nodod pienu pār-
strādei; to plānots izmaksāt 2015. gada septembrī.

Ir noteikta atbalsta diferenciācija – par govīm ar
izslaukumu līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar
vēl nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs
maksājums 45 eiro, bet par augstražīgām govīm –
60 eiro ( ja izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogra miem)
vai 70 eiro (izslaukums ir vismaz 9000 kilogramu). 

Lai saņemtu atbalstu, šķirnes dzīvnieku organi-
zācijas līdz šā gada 1.septembrim iesniedz apsekoto

ganāmpulku īpašnieku sarakstus LAD, tajos iekļaujot
tos lauksaimniekus, kuriem ganāmpulki ir reģistrēti
Lauksaimniecības datu centrā un kuri 2015. gadā
periodā no 1. janvāra līdz 1. augustam katru mēnesi
ir nodevuši pienu pārstrādei.

Minētais valsts atbalsts ļaus saglabāt ražošanas
apjomu un nodrošinās augstvērtīgu piena šķirņu slau -
camo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā.

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

Piena ražotājiem tiks piešķirts 7,6 miljoni eiro liels atbalsts

No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada
5. oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas
kārta apakšpasākumā «atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības».
Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lau -
ku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to
ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot
kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir ek-
sistējoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās
darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta
ir deklarēta lauku teritorijā vai juridiska persona,
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pa -
kalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu,
kas ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības
plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika
posmam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju sa -
raksts ir publiskots LAD mājaslapā izvēlnē «Atbalsta
veidi». Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu
atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās ap-
saimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā
vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība

vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vis -
maz 160 stundu apjomā (ja tā nav iegūta, tad tas jā-
izdara darījumdarbības plāna īstenošanas laikā) un
citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē «Atbalsta veidi».

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā ap-
kšapasākuma kārtā ir eur 20 851 400. Darījumdar -
bības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai ne-
pieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgter -
miņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rē -
ķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī
vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no il-
gtermiņa ieguldījumiem.

atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna
īstenošanai ir eur 15 000, kas tiek izmaksāts di -
vās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais
maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta,
gala maksājums – 20 procentu apmērā.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt,
zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.

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

Norādījumi pareizai šķiroto atkritumu konteineru lietošanai 

No 2016. gada komersantiem būs jādeklarē
iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta 

un ar to saistīto procentu maksājumi
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka tiem

nodokļu maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpoju -
mus, sākot no 2016. gada katru gadu līdz 1. februārim būs jāiesniedz
Valsts ieņēmumu dienestā informatīvā deklarāciju par fiziskās
perso nas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai
kredī ta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī
pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada
laikā pārsniedz 4320 euro. Informatīvā deklarācija būs jāiesniedz arī
kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem
un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus,
izņemot kredītiestādes.

Pirmo reizi informatīvā deklarācija būs jāiesniedz līdz 2016. gada
1. februārim, un tajā jānorāda fiziskās personas līzinga un/kredīta un
ar to saistīto procentu un soda naudu maksājumi, kas veikti 2015. gada
septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī, ja to summa attiecīgajā
mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma minēto mē -
ne šu laikā pārsniedz 1440 euro.

Sākot ar 2017. gadu, informatīvā deklarācija par fizisko personu
jāiesniedz ik gadu, ja fiziskās personas kredīta un/vai līzinga maksā -
ju ma summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu maksājumu kop -
summa kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro.

Informatīvā deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS, aizpildot un iesniedzot
dokumentu «Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas
Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai tikai līzinga
vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru sum -
ma mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalen -
dāra gada laikā pārsniedz 4320 euro».

Papildu informācija par informatīvās deklarācijas iesniegšanu –
informatīvais materiāls un plašs metodiskais materiāls ar dažādiem
deklarācijas aizpildīšanas piemēriem – pieejams VID mājaslapas
sadaļā «Nodokļi > Nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi >
Tiesību akti». 

Atbildība par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā
termiņā paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
159.8 pantā, un tas ir naudas sods fiziskajām un juridiskajām perso -
nām 15 euro apmērā. Savukārt, par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā
no teikta jā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura
dekla  rā cijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienā -
kumiem lielā apmērā, ir paredzēta kriminālatbildība.

Informatīvās deklarācijas iesniegšanas pienākumu nosaka 2015. gada
14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.403 «Noteikumi par līzin -
ga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju».

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām nodokļu maksā -
 tājus zvanīt uz VId informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvie -
nā VId klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumus
rakstis ki VId tīmekļa vietnē sadaļā «Kontakti».
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CSP uzsāks tautas mikroskaitīšanu
2015. gada 2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde uzsāks

tautas mikroskaitīšanu, kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi
oficiālā statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu latvijā, republikas
nozīmes pilsētās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mājokļu Latvijā, no tiem 186 Vi -
ļakas novadā, un 2015. gada tautas mikroskaitīšanā noskaidros, cik
pastāvīgo iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā piedalās to mā -
jokļu iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties
2015. gada tautas mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs aizpil -
dīt ap taujas anketu elektroniski vietnē https://eintervija.csb.gov.lv.
Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz 15. decembrim CSP
intervētājs aptaujās mājokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai
klātienē.

2015. gada sākumā Viļakas novadā dzīvoja 5 160 iedzīvotāji. Gada
laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par 2,9%, bet salīdzinājumā ar
2011. gadu Viļakas novadā ir par 9,4% jeb 533 iedzīvotājiem mazāk.

61% Viļakas novada iedzīvotāju dzīvo individuālajās mājās, bet
35% – daudzdzīvokļu mājās. Līdz 1945. gadam būvētās mājās dzī -
vo 31% novadnieku, 1946. – 1990. gadā būvētās mājās – 65% un
pēc 1990. gada būvētās mājās – 4%. Ūdensvads ir pieejams 54%
Viļakas novada iedzīvotāju, bet centrālapkure – 30%.

Viļakas novadā 79% pastāvīgo iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto
lat viešu valodu, bet 20% – krievu valodu. 11% iedzīvotāju ir augstā -
kā izglītība (ieskaitot doktora grādu), bet 8% – zemāka par pamatiz-
glītību.

Plašāka informācija par 2015. gada tautas mikroskaitīšanu pieeja -
ma vietnē csb.gov.lv/skaitisana

tautas mikroskaitīšanas bezmaksas konsultatīvais tālrunis:
80000320

E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2. septembra līdz 15. septembrim

katru dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16. septembra līdz 15.
decembrim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Papildu informācija medijiem:
Beate Danusēviča,
Kristīne Romanovska
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
E-pasts: media@csb.gov.lv

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir
vēlme kļūt energoefektīvākam, vai uzlabot savu
dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk nekā līdz
šim, ir vērts paanalizēt savus un ģimenes para-
dumus – mainot tos, ikvienam ir iespēja ietaupīt. 

Pieaugošā atkarība no enerģijas importa, ener-
goresursu trūkums, kā arī nepieciešamība ierobežot
klimata pārmaiņas, ir problēmas, kuru risināšanai
kā vērtīgu līdzekli Eiropas Savienība (ES) izvirzījusi
energoefektivitātes paaugstināšanu. Ir pieņemta
jauna energoefektivitātes direktīva, kuras īstenošana
attiecas arī uz Latviju. 

Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 2020.gadu
izvirzīti – par 20% samazināt siltumnīcefektu izrai -
sošo gāzu izmešus, līdz 20% palielināt atjaunojamo
energoresursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā un
par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Arī katram
no mums savā ģimenē, mājoklī ir iespējams kļūt
energoefektīvākiem, tādēļ AS «Sadales tīkls» ie-
dzīvotājiem atgādina dažas zināmas, bet piemirstas
lietas, ko varam darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam šķiet, ka
viņi elektroenerģiju zina visu un izmanto to ļoti
efektīvi, ikdienā ieviešas pa kādam ieradumam, kas
rada liekus elektrības tēriņus. Pat cilvēkiem, kam
energoefektivitāte ir maizes darbs, kas to pēta, ana -
lizē un māca citus būt energoefektīviem, reizi pa
reizei der atsvaidzināt zināšanas par efektīvu saim-
niekošanu savā mājsaimniecībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību, īpaši ne -
domājot par tās patēriņu. Mēs pierodam pie sava
dzīvesveida, pierodam pie naudas summas elektrības
rēķina apmaksai. Vienlaikus ir daudz vienkāršu,
šķietami pašsaprotamu lietu, kas palīdzētu elek-
troenerģiju izmantot efektīvāk, – kā gatavot ēst, kā
mazgāt veļu un traukus, kā pašiem mazgāties, kā
izmantot mājsaimniecības tehniku.

Piemēram, ledusskapī temperatūru vēlams no-
regulēt uz +5°C, savukārt saldētavā būs gana ar –
18°C. Der iegaumēt, ka, izvēloties ledusskapī vē -
sāku vidi, +4°C, elektroenerģijas izmaksas par le-
dusskapi palielināsies par 10%. Ledusskapja ener-
goefektivitāte būs zemāka, ja novietosiet to blakus
tiešiem siltuma avotiem – plītij, radiatoriem, tie -
šiem saules stariem caur logu. Tāpat uz ledusskapjiem
nedrīkst likt virsū mikroviļņu krāsnis, tosterus vai
mazās cepeškrāsniņas. Savukārt ēdienus ledusskapī
vēlams likt noslēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstādīšana ir arī veids,
kā energoefektīvi mazgāt veļu un traukus, jo tieši
ūdens sildīšanai mazgāšanās procesā tiek patērēts
visvairāk elektroenerģijas – jo siltākā ūdenī tiks
mazgātas drēbes un trauki, jo dārgāk tas izmaksās.
Sva rīgi ir gan veļas, gan trauku mazgājamās
mašīnas kārtīgi aizpildīt – dažu šķīvju vai pāris
kreklu mazgāšana būs līdzvērtīga zemē nomestai
naudai.

Daudziem no mums neatņemams rīta rituāls ir
tase kafijas. Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām elektris -
kajā kannā, ieteicams ir vārīt tik daudz ūdens, cik
būs nepieciešams. Ja divu tasīšu vietā uzvārīsiet
pilnu kannu, patērēsiet 4–5 reizes vairāk elektroe-
nerģijas, nekā vajadzētu. Savukārt lielo ūdens
sildītāju vajag novietot iespējami tuvāk ūdens iz-
mantošanas vietai. Augstāko energoefektivitāti tas
sniegs, ja temperatūra būs noregulēta uz 55–60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos dušā vai
vannā, der iegaumēt, ka, nedēļu katru dienu maz -
gā joties dušā, iztērēsim aptuveni tikpat daudz ūdens

kā vienā mazgāšanās reizē vannā. Protams, arī dušā
energoefektīvi būs ūdeni tecināt tikai tad, kad tas
nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tīrot, krānu nevajag
atstāt tekošu visu zobu tīrīšanas laiku.

Monētas otra puse, sevišķi par dušu runājot, ir
komforts – vai gribam un esam ar mieru savus ieras -
tos paradumus mainīt, jo ir tik patīkami dušā maz -
gāties, ja ūdens strūkla virs galvas ir nepārtraukta.
Bet tas jau jāizlemj katram pašam, vadoties pēc sa -
vām vēlmēm, iespējām un ģimenes maciņa biezuma.

Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas vienmēr ir
jālieto ar vākiem, pretējā gadījumā daļa elektroenerģijas
tiks patērēta gaisa, ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir
arī regulēt sildīšanas pakāpes – līdz ko ūdens uzvā -
rījies, jāpagriež uz zemāku pakāpi. Katla vai pan nas
izmēram jāatbilst sildvirsmas izmēram vai jābūt
lielākam, bet ne mazākam, jo silst visa virsma. Ja
katliņš būs mazāks, elektroenerģija, tēlaini izsakoties,
tiks izkūpināta gaisā.

Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, gatavojot
ēdienu, to var izslēgt 10–15 minūtes ātrāk. Cepeš -
krāsni nevajag virināt, bet sagaidīt, kad ēdiens ga -
tavs. Savukārt vārot kartupeļus, ar ūdeni nevajag
pieliet pilnu katlu, bet liet tik daudz, lai nosegtu
kartupeļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus paradumus telpu
vēdināšanā. Ja ierasts ir logus turēt vaļā nedaudz pa -
vērtus, siltums izplūst no telpas, aukstums iekļūst,
bet gaisa apmaiņa nenotiek. Kā skaidro AS «Latve-
nergo» Energoefektivitātes centrā, efektīvāk ir tel -
pas vēdināt, logu atverot plaši vaļā uz brīdi, kamēr
neatdziest grīda un mēbeļu virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās energoe-
fektīvi ir regulēt atbilstoši situācijai. Daudzviet kā
komforta zona ir noteikti 20 līdz 22°C. Pametot
mājokli, temperatūru ieteicams samazināt par da -
žiem grādiem. Arī gulēt ejot, vēlams rīkoties līdzī -
gi, temperatūru pazeminot par 3–4°C. Jāatceras, ka
par vienu grādu samazinot temperatūru, izmaksas
apsildei konkrētajā laika posmā samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzīvesveidā
var dot arī veco spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām
vai LED spuldzēm. Šo spuldžu jaudas ir tik mazas,
ka tās nav nepieciešams bieži slēgt iekšā un ārā – tā
būtisku ekonomiju iegūt nevar. Bet kopumā lielākā
vai mazākā mērā iespējas ietaupīt vai uzlabot savu
dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk, ir praktiski
visiem, vien jāspēj mainīt paradumus.

Lai informētu iedzīvotājus par energoefektivitāti,
AS «Sadales tīkls» ir sagatavojusi īpašu sadaļu uz-
ņēmuma mājaslapā, kurā regulāri tiek papildināta
informācija:  http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/
energoefektivitate/

Akciju sabiedrība «Sadales tīkls» ir Latvijā
lielā kais sadales tīkla operators, kas elektroenerģiju
piegā dā vairāk nekā 1 miljonam klientu. Uzņēmums
nodro šina 95 000 km sadales tīklu ekspluatāciju un
atjaunošanu 99% valsts teritorijas, kā arī ir uzsācis
īste not viedo tehnoloģiju risinājumos balstīta tīkla
attīstību. 

Papildu informācijai:
AS «Sadales tīkls»
E–pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e–st.lv, www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls,
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Ie dzI Vo ta Ju zI NāŠa NaI!

Kā kļūt energoefektīvākiem 
un maksāt mazāk par elektrību? 

No š. g. 1. augusta spēkā stājas Ministru
Kabineta Noteikumi par valsts nodevu «Par
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra»,
kuri nosaka, ka maksa par izziņas saņemšanu
par vienas personas dzīvesvietas adresi, ir –
eur 2,50.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas
personas: 

• persona ar invaliditāti;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku

likvidēšanas dalībnieks;
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā

vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta
vecuma pensija;

• trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzī -
vojoša trūcīga persona.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 pro-
centiem, ja informāciju pieprasa: 

• politiski represētā persona;
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai

attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai
vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);

• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai
aizgādnībā esošo personu.

laikraksts diena un tV3 aicina
pieteikt latvijas lepnums 2015 kandidātus

Jau 12. gadu laikraksts diena un telekompānija tV3 or -
ganizē projektu latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta līdz
10. oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uz-
ņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, nesavtīgi pa -
līdzot kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat
īstenojot cita klusi lolotus sapņus.

Laikraksts Diena projekta laikā līdz gada beigām stāstīs par
Latvijas lepnumam pieteiktajiem cilvēkiem, savukārt Otrajos Zie-
massvētkos, 26. decembrī, Latvijas lepnums 2015 noslēgsies ar
godināšanas ceremoniju kanālā TV3, kurā simboliskā Latvijas
lepnuma balva – Zelta ābele – tiks pasniegta desmit nominācijās.
Arī šogad Latvijas lepnuma balvas laureātus noteiks Latvijas
lepnuma žūrija.

MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzena atgādina par
projekta nozīmīgumu: «Latvijas lepnums parāda mūsu zemes
patieso spēku – stiprus un gaišus Latvijas ļaudis, kuru rīcība paceļ
un iedvesmo, kuru darbi apliecina viņu mīlestību pret pasauli un
līdzcilvēkiem. »

Akciju sabiedrības Diena valdes priekšsēdētājs Edgars Kots
atzīst, ka projekts vēl joprojām ir viena no nozīmīgākajām
laikraksta Diena vērtībām: «Ikdienā mums ir iespēja sastapt daudz
cilvēku. Bieži vien mēs pat nenojaušam, ka starp viņiem ir īstas
izcilības un iedvesmojoši paraugi mūsu dzīvēm. Projekts vēl aiz -
vien ir spēcīgs palielināmais stikls cilvēka uztverei, kas izgaismo
mūs, ļaujot ieraudzīt patiesās vērtības visai Latvijas sabiedrībai. »

Šogad projekts Latvijas lepnums notiek ar Rīgas Brīvostas
pār valdes un Valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš un Lat -
vijas pasts gādību.

latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt, aizpildot
pieteikuma anketu portālos www.diena.lv un www.skaties.lv, 
kā arī sūtot vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv,

www.draugiem.lv/latvijaslepnums vai pa pastu, adrese:
latvijas lepnums, andrejostas iela 2, rīga, lV-1045.

Lauku labumu tirdziņš 19. septembrī
19. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00

norisināsies Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Klostera ielas 1, Viļakā. 

aicināti piedalīties pārdotgribētāji – mājražotāji,
amatnieki, rokdarbinieki, sezonas dārzeņu audzētāji. 

dalību tirdziņā pieteikt līdz 17. septembra plkst. 17.00
pa tālruni +37128686600 vai rakstot uz turisms@vilaka.lv

* Nākošais Lauku labumu tirdziņš norisināsies 17.oktobrī. 

No 1. augusta mainās maksa par dzīvesvietas izziņu
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lins. labības kūlītis. ziedi.
Baltās etnogrāfiskā ansambļa
«abrenīte» sievas uz Viļakas
kultūras nama skatuves. Skais -
tas un mazliet samulsušas svi -
nīgi iesāk rotāšanas dziesmu,
tad sasparojas jestrajai «Kas
kaiteja nadzīvot opolam puisā-
nam» un 30 gadu darbības ju-
bilejas koncerts iet vaļā – tiek
izdziedāti tol ku bolsi, darba un
godu dziesmas.

Kolorītā saspēlē par visām
dzīves lietām sarunājās atraktīvās
dāmas Dome un Stepce (drama -
tiskā kolektīva dalībnieces Ineta
Lindenberga un Jolanta Vrubļev-
ska): Ka ikviens darbs labāk so -
kas dziedot un ka lielāki darbi –
būvēšana, labības kulšana, linu
mīstīšana un mēslu izvešana – rai -
tāk, vieglāk un jautrāk pavei cami
pulkā. Talkās puiši varēja satikt
meitas un meitas puišus, va rēja
iedzert, uzdziedāt, uzdejot, nobau -
dīt labākus ēdienus. Abas atminējās
mēslu talkas, kad sabrauca vīri ar
divjūgu ratiem, vai vismaz vienjūgu
vāģiem un ar priecīgām sarunām
stājās pie netīrā darba. Vīri krāva
vezumus, bet pusaudžu zēni brau -
ca zirgus laukā. Meitas ar mazajām
dakšām mēslus uz lauka izārdīja
un savu darbu izpušķoja ar dzies-
mām tā, ka pat visnetīrākais darbs
ieguva pievilcību. 

Laid, māmiņa, talkā mani, talkā
laba dzīvošana:

Pulks druvā, pulks pļavā –
drīz darbiņu nodarīja.

Savs viedoklis Domei ar Stepci
bija arī precību jautājumā, jo esot
atklājušas, ka mūsdienās vairs ne -
ievēro senos rituālus un tradīcijas.
Piemēram, jaunie atrod viens ot -
ru diskotēkās, sarakstās pa dato-
riem, sameklē sludinājumos. Ve-
cākiem pat nepajautā, vai izre-
dzētais iet pie sirds. Agrāk lielos
svētkos notika jaunu meitu un

puišu ieskatīšanās un cerēšanās,
tad – saderināšanās un gatavoša -
nās kāzām. Meitas pašas pielocīja
pū ru, kas atklāja, cik viņas ir
čaklas un tiklas. Apdāvināti tika
visi tuvinieki un jaunie radi. Kā
varētu šīs tradīcijas mācīt šodien? 

«Abrenīte» atbildēja ar dzies-
mu, jo tautasdziesmās var atrast
visas senču gudrības! 

Dziedāja gan katra aizsākot
savu pantu, gan piebalsojot Mari -
jai Štotakai, dziesmu teicējai un
priekšdziedātājai, gan ansambļa
vadītājai Albīnai Veinai. Albīna
un Marija ir vienīgās dalībnieces
no tā dibināšanas laika 1985. gadā,
bagātas ar dziesmu pūru un dzī -
ves pieredzi.

Kad sievas gana izdziedājušās,
mutīgā Stepce un straujā Dome
sāka vedināt «Abrenīti» uz nerāt-
nākām vārsmām, jo «senči sauca
lietas īstajos vārdos, un šiem vār-
diem piemita spēks, auglības ma-
ģija. Cilvēks, kā jau Dieva radī -
jums, ir dabas daļa, un, skaļi iz -
teikti, vārdi iedarbojas uz augiem
un dzīvniekiem, tāpēc zāle labāk
aug un govis dod vairāk piena.» 

«Baltās sievas» palika nelo-
kāmas, un arī apdziedāšanas dzies -
mu panti izskanēja mīļi un sirsnīgi,
kaut apdziedāti tika visi ciemos
nākušie kolektīvi. Ne velti viņas
skandēja rindas:

Labāk skaisti padziedam,
Nekā blēņas runājam!
Tautasdziesmu krātuvē netrūkst

pamācību, asprātības un humora,
bet vislielākajā godā latviešiem
ir darbs un darītāja tikums, jo
darbs ir kas vairāk, kā cīņa par
izdzīvošanu vai iztikas līdzeklis,
kas palīdz sasniegt un uzturēt
labklājību – tas ir dzīves saturs.

Arī «Abrenītes» patreizējās
trīspadsmit dziedātājas Albīna Vei -
na, Marija Štotaka, Lucija Pužule,
Vija Circāne, Tamāra Krilova,

Marta Dortāne, Veneranda Dortāne,
Marija Voika, Teresija Medne,
Lidija Šaicāne, Irēna Zaremba,
Inese Petrova un Ināra Andrejeva
prot turēt godā i darbu, i dziesmu,
i dalīties šajā bagātībā. Svinīgi
un pacilāti izskanēja jubilāru
koncertprogrammas noslēguma
dziesma «Gona agri es cielūs».

Skaistajos svētkos «Abrenīti»
kā jau savu kolektīvu pirmie svei -
ca Viļakas kultūras nama saime.
Tālākais ciemiņš – Latvijas Na-
cionālā kultūras centra folkloras
eksperte Gita Lancere – pasniedza
centra pateicības Atzinības raks -
tus ilggadējām dziedātājām, uz-
sverot, ka «Abrenīte» ar sava no-
vada dziesmām ir bagātinājusi vi -
sus starptautiskā folkloras festivāla
«Baltika» pasākumus Latvijā, bet
Viļakas novada Domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs pa-
sniedza novada Atzinības rakstus
un dāvināja aukstumsomu ceļo-
jumiem, dalībnieces sveica arī no -
vada Kultūras darba metodiķe
Inese Lāce.

Ar dziesmām, ziediem un dā-
vanām nāca ansambļi – Salacgrī -
vas folkloras kopa «Cielava»,
«folkloras kopa «Krauklēnieši»
no Cesvaines, Rencēnu folkloras
kopa «Rota», Medņevas etnogrā-
fiskais ansamblis, krievu dziesmu
ansamblis «Sudaruška», folkloras
kopa «Atzele» un «Atzeles» mu-
zikantu kapela. Tika godināti bi -
jušie dziedātāji un ansambļa va-
dītāja Albīna Veina. Bija satikšanās
prieks, dziesmas prieks un svētku
pacilātības sajūta! 

Lai svētku prieks dod ansam-
blim jaunu sparu un jaunas idejas
arī turpmāk! 

Viļakas kultūras nama
pasākumu organizatore 

Silvija Kupriša

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.

Kultūras pasākumi novadā
v No 1. līdz 12. septembrim kultūras centrā

«Rekova» Floristikas darbu konkurss-izstāde «Zelta
rudens».

v 9. septembrī plkst. 15.00 Medņevas Tautas
namā Tējas pēcpusdiena «Ziedi, dzeja, dziesma».

v 13. septembrī plkst. 14.00 kultūras centrā
«Rekova» Tēvu dienas pasākums.

v 19. septembrī plkst 19.00 Meilys aiļu i dzīsmu
festivals «Upītes Uobeļduorzs» – vacuokīs Latgalīšu
festivals pasaulie. Pīsadola: grupas: Dabasu Durovys,
Folkloras kūpa «Upīte», Gondreiž 10nīkā, P.S.  Sala,
Šudīn pīcūs, Napruots, Unknown Artist, Trikmīns, Pi-

parmētras, Inga  un Normunds, projekts Jezups i juo
muosas (grupa Bez PVN), Maskačkas  spielmaņi. Ailenīki:
Mārīte Bikovska, Mārīte Slišāne, Ilze Sperga, Līga
Rundāne, Dagnija Bramane, Karonhisake, Ligija Puri-
naša.

v 26. septembrī plkst. 13.00 Kupravas pagasta te-
ritorijā «Foto orientēšanās zelta kauss».

Etnogrāfisko ansambli sveic Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
kultūras metodiķe Inese Lāce (pirmā no kreisās puses), Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ar kundzi Žannu

Krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška»

Medņevas etnogrāfiskais ansamblis

«Atzeles» muzikantu kapela

Ai jel, munu skaņu bolsu!


