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Zinību dienas pasākumi Viļakas novada
izglītības iestādēs

Viļakas Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus 2016./2017. m. g.

Iestājeksāmeni Mūzikas programmās:
• Klavierspēle;
• Akordeona spēle;
• Vijoļspēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons, trompete;
• Sitaminstrumentu spēle.

1. septembrī plkst. 11:50 Viļakas MMS (3. stāvā, Mūzikas un 
teorijas kabinets Nr.1)
5. septembrī plkst. 14:20 Žīguru KN
5. septembrī plkst. 14:20 Viduču pamatskolā
7. septembrī plkst. 14:20 Rekavas vidusskolā

Vizuāli plastiskā mākslas programma:
1. septembrī plkst. 11:50 Viļakas MMS (3. stāvā)

Viļakas skolu jubilejas raksts 7. lpp.

Mana skola – daļu savas
sirds es atstāju tev!

30. augustā plkst. 10:00
Viļakas Valsts ģimnāzijā

NOTIKS IKGADĒJĀ 
PEDAGOGU KONFERENCE
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aKtualItĀteS VIļaKaS NoVada doMē

1.Apstiprināt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2016. gada
budžetā: 

1.1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par – 1 733 euR,
saskaņā ar pielikumu Nr.1;

1.2. Pamatbudžeta izdevumus palielināt par – 75 333 euR,
saskaņā ar pielikumu Nr.1 un Nr.2;

1.3. Pamatbudžeta naudas atlikums perioda beigās – 53 208 euR;
1.4. Pamatbudžeta saņemtos aizņēmumus palielināt par – 73 600 euR,

saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Viļakas novada domes izpil-
ddirektore Zigrīda Vancāne stāsta:
«Pamatojoties uz Miera kapu
kapsētas uzrauga Birutas Narubinas
iesniegumu, 2016. gada budžetā
tika paredzēti naudas līdzekļi Mie -
ra kapu celiņa bruģēšanai. Darbus
veica SIA «5V» par kopējo sum -
mu 10494,99 euro (ar PVN), ie-
klājot 274 kvadrātmetrus bruģak -
meņa un uzstādot 249 metrus be-
tona apmaļu. Kaut arī laika apstāk ļi
apgrūtināja darbu veikša nu, darbu
izpildītāji tos veica laikus.»

Kapsētas uzraugs Biruta Na-
rubina darbu veikšanu redzēja no
to uzsākšanas brīža līdz pat bei -
gām. B. Narubina ir apmierināta
ar darbu izpildes kvalitāti, atzīst,
ka darbu veicēji strādāja uzma -
nīgi, atbildīgi un centīgi. Kapu-
svētkos, kas notika 7. augustā,
cil vēki priecājās par jauno celiņu
un izteica vēlmi, lai visi celiņi
tiktu bruģēti. Runājot par nākotnes
iecerēm, Biruta Narubina saka,
ka drīzumā tiks paplašināta kap -
sētas teritorija, tiks uzlaboti pie-
braucamie ceļi un tiks mainīts
žogs. Tiks pagarināts arī jaunais
bruģa celiņš. B. Narubina par nā-
kamo mērķi ir izvēlējusies galveno
vārtu kapitālo remontu, kas ar
viņas centību un čaklumu noteikti
izdosies!

Teksts, foto: Lietvedības, 
komunikācijas 

un informācijas nodaļas 
vadītāja Rūta Cibule

aPStIPRINĀtI
ar Viļakas novada domes 28.07.2016
sēdes lēmumu (protokols Nr.11, &10)

SaIStoŠIe NoteIKuMI
Viļakā                                                                                                 

2016. gada 28. jūlijā        Nr.5/2016                                                                                          

Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016.
Saistošajos noteikumos Nr.1/2016

«Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
14.panta 2.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 
2.punktu, 46.panta 1.un 2.daļu un likuma  
«Par pašvaldību budžetiem» 16.pantu

• Atļaut novirzīt Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas budžeta tāmē
pašvaldības dzīvokļu sagatavošanai apkures sezonai 700.00 euro (septiņi simti euro).

• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latgalieši», reģ.nr.50008091141,
EUR 200,00.

• Apstiprināt maksu par Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Viļakas
Valsts ģimnāzijai piederošā ložu šaušanas sporta inventāra, aprīkojuma un ekipējuma
izmantošanu:

1. Pneimatiskā šautene ar saspiesto gaisu – 3 (trīs) EUR stundā, bez PVN;
2. Pneimatiskā šautene mehāniskā – 1 (viens) EUR stundā, bez PVN;
3. Pneimatisko ieroču mērķu iekārta – 2 (divi) EUR stundā, bez PVN;
4. Mazkalibra šautene – 3 (trīs) EUR stundā, bez PVN;
5. Šāvēja apģērbs – 1 (viens) EUR stundā, bez PVN.
• Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases  25122,04 EUR (divdesmit pieci

tūksto ši viens simts divdesmit divi euro 04 centi) ar tās noteikto procentu likmi
pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošanai - Rekovas ambulances
ēkas remontdarbi.

• Nodrošināt biedrībai «Upītes jauniešu folkloras kopa», Reģ.Nr.50008155851, līdz -
finansējumu 351,00 EUR (trīs simti piecdesmit viens euro 00 centi) projekta «Latvijas
Nacionālā teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē» realizācijai.

• Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.5/2016 «Grozījumi Viļakas novada pašvaldības
18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.
gada budžetu»»

• Piešķirt dzīvojamajai mājai Tautas ielā 5, Viļakā, sociālās dzīvojamās mājas statusu.
• 1. Aktualizēt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā esošu neapbūvētu

zemes vienību sarakstu, kas nododamas nomā;
2. Apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā esošu neapbūvētu

zemes vienību sarakstu, kas nododamas nomā.
• Atļaut novirzīt Kupravas pagasta pārvaldes pašvaldības ūdenssaimniecības budže -

ta tāmē 650,00 euro (seši simti piecdesmit euro) dziļurbumu sūkņa iegādei( EKK5232).
• Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam ikgadējā

apmaksātā atvaļinājuma  daļu – divas  kalendāra nedēļas: pirmā kalendāra nedēļa no
08.08.2016. līdz 14.08.2016.; otrā kalendāra nedēļa no 22.08.2016. līdz 28.08.2016. (par
laika periodu 22.03.2015.–21.03.2016.).

• Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 49977.84 EUR (četrdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro 84 centi) ar tās noteikto procentu likmi
pašvaldības katlu māju (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju
projekta īstenošanai – Apkures katla iegāde Žīguros.

• 1. Ieguldīt Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks», vienotais
reģistrācijas numurs 42403013299, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu pašvaldības
kustamo mantu ar kopējo  pašvaldības mantiskā ieguldījuma vērtību EUR 142720
(viens simts četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro), lai nodrošinātu ko-
mercdarbību;

2. Mantiskā ieguldījuma sastāvs:

3. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks» pamat -
kapitālu par ieguldījuma vērtību EUR 142720 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši
septiņi simti divdesmit euro).

• Deleģēt darbam Latgales reģiona DI (deinstitucionalizācijas) vadības grupā Vēs -
mu Rancāni – Viļakas novada Sociālā dienesta sociālo darbinieci.

Visu 28. jūlija kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2016. gada 28. jūlija kārtējā sēdē nolēma:

Miera kapu 
pārvērtības

Miera kapos Viļakā jūlijā un augustā bija liela rosība – tika
veikti vērienīgi uzlabojumi kapsētā, lai jau augusta sākumā
cilvēkiem būtu ērti pārvietoties kapsētas teritorijā.
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PaŠValdīBaS daRBa aKtualItĀteS

Biedrība «latvijas lauku forums» īsteno projektu
«atbalsts Moldovas ziemeļu reģionam reģionālās at-
tīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un
lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai
un starpnozariskiem eko nomiskās un sociālās attīstības
risinājumiem», kura mērķis ir veidot sadarbību starp
latviju un Moldovu, lai sniegtu atbalstu lauku

attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos
Moldovas ziemeļu reģionā, kā arī apzinātu lat vijas
iniciatīvas, kas var kalpot kā paraugs un iedvesmas
avots citiem.

Jūlijā Latvijā viesosies vairāk nekā 45 Moldovas
pārstāvji, no kuriem 18 stažēsies dažādās vietējās rīcības
grupās jeb lauku partnerībās visā Latvijā. Stažēšanās
mērķis ir detalizēti iepazīties ar vietējo rīcības grupu ad-
ministratīvo darbu, uzzināt par realizētiem projektiem,
iemācīties, kā nodibināt partne rību un noorganizēt
projektu konkursus. Biedrības «Latvijas Lauku forums»
biedru organizācijas nodrošināja Moldovas pārstāvju
pieredzes apmaiņu.

Biedrība «Balvu rajona partnerība» un tās administra -
tīvā vadītāja Ilze Daukste organizēja divām Moldovas
pārstāvēm pieredzes apmaiņu Balvu, Viļakas, Rugāju un
Baltinavas novadā. 25. jūlijā Moldovas pārstāves uzzi -
nāja par partnerību un Balvu novadā realizētiem
projektiem. 26. jūlijā viņas apmeklēja Viļakas novada
domi, kur iepazinās ar pašvaldību, realizētājiem Leader
projektiem un uz zināja, kā tiek organizēti mazie projektu
konkursi. 27. jūlijā mācību vizīti turpinās Rugāju un
Balti na vas novadā. Moldāvietes pateicās par iegūto pie -
re dzi Viļakas novadā un ieinteresējās, kā top projektu
nolikumi maziem projektu konkursiem, kuriem finansē -
jumu piešķir arī pašvaldība, bija pārsteigtas par Nīderlan -
des fondu un tā piešķirto finansējumu Latvijas organizā -

cijām, kā arī pirmo reizi dzirdēja ideju, ka finansējumu
piešķir tikai materiālu iegā dei, bet darbs ir jāveic pašiem
cilvēkiem. Viņas prie cātos, ja Nīderlandes fonds šādus
projektu konkursus organizētu Moldovā. Moldāvietes
bija pārsteigtas par oriģinālām projekta idejām, par nepa -
rastiem skatuves tērpiem, interesantiem elementiem bēr -
nu rotaļu laukumos un aktīviem cilvēkiem, kuri ir uzņē -
mīgi un ir gatavi bez maksas darīt darbus ciema, novada
sakārtošanā un attīstībā.

26. jūlijā pārstāves apmeklēja arī Viļakas nova dā
realizētos projektus, moto trasi «Baltais briedis», nogaršoja
«Meža labuma ciema» gardumus Žīguros, paskatījās, kā
strādā jauniešu centrs «Sauleszieds», ieguva pieredzi par
invalīdu kluba «Medņeva» dar bību un to, kā viņi atguvās
pēc ugunsgrēka un par ziedotāju līdzekļiem atjaunoja
Leader projektā rekonstruēto jumtu un iegādājās līdzvērtīgas
mēbeles. Upītē iepazinās ar folkloru un daudzajiem rea -
lizē tajiem projektiem kultūras nozarē, paskatījās arī reali -
zētos projektus Plešovas kapsētā un uzzināja par dabas
parkā «Balkanu kalni» īstenotajiem projektiem. Lai izzi -
nātu kaut pusi no Viļakas novadā realizētajiem projektiem,
novadā būtu jāpavada vismaz 2 dienas, bet laika iero -
bežojuma dēļ apska tei tika izvēlēti tikai daži projekti. Sa-
darbības un pieredzes apmaiņas projektu līdzfinansē
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

ziemeļlatgales uzņēmēju dienās
Viļakā 9. jūli jā viesojās zaao vi -
des iniciatīvas «100 darbi latvijai»
vēstneši, kuri informēja par 100 la -
bajiem vides darbiem latvijai un
piedāvāja asināt prā tu vides jautā -
jumos. zinošākie balvā saņēma īpa -

 šu, numurētu sēklu paciņu, kas nedēļas laikā
bija jāpiereģistrē iniciatīvas mājas lapā www.100dar-
bilatvijai.lv, lai piedalītos izlozē par tallink jūras
ceļojumu uz Stokholmu 4 personām. Izlozē uz-
varēja viļakiete Samanta Kromule. 

Balvu laimīgajai uzvarētājai pasniedza Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
kopā ar ZAAO vēlot brīnišķīgu ceļojumu un aici -
not pievienoties vides darbu veicēju pulkam.

Kopumā šovasar «100 darbi Latvijai» vēstneši
apmeklēs 9 Vidzemes un Latgales puses pilsētu svēt -
kos, un Tallink ceļojums 4 personām tiks izlozēts pēc
katriem svētkiem. 

Plašāka informācija:  www.100darbilatvijai.lv 
Papildu informācija: Līga Ivanova «100 darbi
Latvijai» koordinatore (tālr. 26464686), 
info@100darbilatvijai.lv, www, 100darbilatvijai.lv

Samanta Kromule no Viļakas saņem
«100 darbi Latvijai» balvu –

jūras ceļojumu uz Stokholmu

Moldovas pārstāves uzzina par projektu
realizēšanas pieredzi Viļakas novadā

 Žīguros dzīvo kalējs
Dmitrijs Ludikovs ar ģi-
meni, kurš ir arī pats
savas laimes kalējs, jo,
sievas Ingas pamudināts,
nolēma piedalīties Viļa -

kas novada domes izsludi-
nātajā projektu konkursā uz-

ņēmējiem. Viņu sagatavotais projekts
Nr. 2016-VNd-1-06 «Katrs pats savas
laimes kalējs!» saņēma pašvaldības fi-
nansējumu 1400 euro.

«Biju domājis iegādāties iekārtas, tad
sieva pamanīja pašvaldības izsludināto pro -
jektu konkursu un apņēmās uzrakstīt pro-
jektu. Par pašvaldības finansējumu nopirku
metināšanas ierīci un gaisa kompresoru.
Vēl daudz naudas ir jāiegulda pašam, lai
izveidotu atbilstošu telpu metināšanai un
kalšanai. Šāds projektu kon kurss palīdz
uzņēmējam ātrāk attīstīties. Varēšu plānot
un ieguldīt savu finansē jumu telpas iekšējai
apdarei,» projekta uzsāk šanas gaitu atklāja
Dmitrijs Ludikovs.

Dmitrija tēvs Valērijs Ludikovs dzīves
laikā kļuva par kalēju. Dmitrijs zināšanas
kalšanas darbos ir pārmantojis no tēva.
Dmitrijam interesē viss jaunais, ko nezina,
to mēģina apgūt. Kalšana esot interesanta,
patīk, ka pats var izgatavot interesantas
lietas. Par kalēju esot jāmācās ilgi, ilgi,
zināšanas nākot ar pieredzi un praksi. «Iz-
gatavojot kalšanas darbus, izmantojam ne
tikai sentēvu metodes, kad karsē dzelzi un
kaļ karstu, bet arī auksto liekšanas metodi,
kad metāla stieni ar speciālu iekārtu ir 
iespējams izliekt un izveidot dažādus in-
teresantus metāla dekorus. Reklamējos
internetā, pircējus apmierinātu cenas, bet
neapmierina ceļa izdevumi. Ja potenciālais
pircējs vēlētos pasūtīt metālkalumu, bet
dzīvo Pierīgas reģionā, tad, uzzinot, ka at-
rodos Žīguros, parēķina ceļa izdevumus
un atsakās no nodoma pasūtīt kādu pre -
ci. Mūsu pusē daudziem cilvēkiem nav
liekas naudas, jo metāla izstrādājumi tomēr
ir dārgi, ja nav daudz naudas, tad skaistā

noformējumā ieguldīt cilvēki neatļausies,»
par darbību pastāstīja D. Ludikovs.

Dmitrijs un Inga, viens otru papildi -
not, atklāja, ka pašvaldībai šādu projektu
konkursu vajadzētu vairāk reklamēt, iz-
vietojot informāciju arī uz sludinājumu
dēļiem. «Labi, ka sieva piekrita aizpildīt
projekta pieteikuma veidlapu, pats to ne-
varētu izdarīt. Parastam cilvēkam ir grūti
uzrakstīt šādu projektu, nepieciešamas kon -
sultā cijas. Grūti arī saprast, uz kādu sum -
mu rakstīt projektu – visu konkursā iespēja -
mo vai mazāku. Domāju, ka projekta mak -
 simālā atbalsta summa – divi tūkstoši – ir
at bilstoša, lai uzņēmējs varētu sākt plānot
sagatavot projekta pieteikumu,» teica 
D. Ludikovs.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

PRojeKtu KoNKuRSS

Katrs pats savas laimes kalējs!
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PRojeKtS  «deINStItuCIoNalIzĀCIjaS PaSĀKuMu īSteNoŠaNa latGaleS ReĢIoNĀ»

«ATELPAS BRĪŽA» PAKALPOJUMI BĒRNIEM
AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Saskaņā ar  MK Noteikumiem Nr. 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodar-
binātība» 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma «Deinstitucionalizācija»
īstenošanas noteikumiem

VIĻAKAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS
SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM 
AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Viļakas novada sociālais dienests uzsāk jaunu
sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1) «atelpas brīža» pakalpojums;
2) aprūpes pakalpojums;
3) sociālās rehabilitācijas pakalpojums.
Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība,

kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas
Sociālā fonda projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem».

«atelpas brīža» pakalpojumu un aprūpes pakal-
pojumu ir iespēja saņemt jau šobrīd, vēršoties mūsu pa-
švaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu par vēlmi
saņemt minēto pakalpojumu.

lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bez maksas, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem
traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, jāpiesakās
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna
izstrādei savas pašvaldības sociālajā dienestā!

Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt diagnozi, bet
saprast, kā bērnam trūkst, lai viņš justos labāk, tātad –
kāds atbalsts viņam nepieciešams.

Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāli spe-
ciālisti, nosakot, kas bērnam papildu nepieciešams, lai
uzlabotu viņa veselības stāvokli. Tādējādi tiks identificēti
atbalsta pasākumi, kas viņiem un viņu vecākiem ļaus
saņemt atbalsta pasākumus projekta īstenošanas laikā.

Jāuzsver, ka rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats
bērns, bet arī viņa vecāki.

Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt ikvienu Latgales
reģiona pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu
bērnu līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuram ir noteikta
invaliditāte. Papildus uz atbalstu var pretendēt arī bērnu
ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, li-
kumiskie pārstāvji, arī audžuģimene – gadījumos, ja
bērns dzīvo audžuģimenē.

lai pieteiktos uz individuālo izvērtēšanu, bērna ar
invaliditāti vecākus, likumiskos pārstāvjus vai audžu-
ģimenes aicinām vērsties ar iesniegumu Viļakas
novada Sociālajā dienestā, Parka iela 2, Viļaka,
Viļakas novads, lV-4583. Pieņem šana pie dienesta
vadītāja pienākumu izpildītājas: otrdienās no plkst.
13:00–15:00, trešdienās no plkst. 9:00–11:00. Citā
laikā, iepriekš vienojoties. tālrunis uzziņām: 26534548;
27800860.

Piesakot bērnu individuālai izvērtēšanai, līdzi jāņem
dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības, un
VDEĀVK atzinums par to, ka bērnam piešķirta inva -
liditāte, vai bērna invalīda apliecība.

Atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti un viņu ve-
cākiem tiks sniegti Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» ietvaros.

Vienlaikus notiks arī visu Latgales reģiona bērnu
sociālās aprūpes iestādēs dzī vo jošo bērnu vajadzību iz-
vērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie
risinā jumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu
institūcijās un palīdzētu bērnu namos eso ša jiem bērniem
nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai
videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros
paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai mo tivētu
pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem
vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā
arī esošās situācijas analīzi Latgales regiona pašvaldībās,
projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» ietvaros paredzēts izstrādāt Latgales
reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risi-
nājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo
Eiropas Re ģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram,
ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Projektu «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» īsteno: Latgales Plānošanas reģions
sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC «Latgale».

Visa projekta laikā:
Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura trau-

cējumiem, 505 bērni ar funkcio nāliem traucējumiem un
317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu,
kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs
pieejama aprūpe mājās un die nas centros, specializētās
darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un
cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs –
viņi atradīs mājas pie audžu ģi menēm, aizbildņiem vai
adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar
garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par
bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības so -
ciā lajā dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa
tālru ni 654 40862.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31. decembrim.
Vairāk par projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu

īstenošana Latgales reģio nā» aktivitātēm lasiet http://www.lat-
gale.lv/lv/di
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PRojeKtS  «deINStItuCIoNalIzĀCIjaS PaSĀKuMu īSteNoŠaNa latGaleS ReĢIoNĀ»
APRŪPES PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Saskaņā ar  MK Noteikumiem Nr. 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodar -
binātība» 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma «Deinstitucionalizācija»
īstenošanas noteikumiem

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM 
AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodar -
binātība» 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma «Deinstitucionali -
zācija» īstenošanas noteikumiem

Viļakas novada Sociālais dienests
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Kontakttālrunis: 64507035; 27873100, e-pasts: sppd@vilaka.lv

darba laiks darba dienās 8:30 – 17:00 ar pusdienu pārtraukumu 12:00 – 12:30.
Pirmssvētku dienās 8:30 – 15:00 ar pusdienu pārtraukumu 12:00 – 12:30.

Attālinātos pakalpojumu sniegšanas punktos pagastu pārvaldēs – atbilstoši pagas -
tu pārvalžu darba laikam.

Apmeklētāju pieņemšana.
Pie dienesta vadītāja pienākumu izpildītājas: otrdienās 13:00 – 15:00, trešdienās

9:00 – 11:00. Citā laikā, iepriekš vienojoties. Tālrunis uzziņām: 27800860.

#

#
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SoCIĀlĀS SfēRaS aKtualItĀteS

lai informētu pašvaldības par projekta
«deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
latgales reģionā» ieviešanas aktualitātēm,
latgales plānošanas reģions šī gada 27. jūlijā
pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem, kā arī
citiem interesentiem rīkoja semināru. Informatīvā
semināra laikā teju 50 klausītājiem tika sniegta
būtiskākā informācija par projekta aktivitātēm,
pieejamajiem sabiedrībā balstītajiem pakalpo-
jumiem, savstarpējo sadar bību kopīgo mērķu
sasniegšanai, kā arī citi aktuāli jautājumi.

Lai paplašinātu sociālo darbinieku redzesloku
par reģionā sniegto sociālo pakalpojumu dažādību
un apjomu, semināra dalībniekiem tika nodrošināta
iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz
Daugavpils pilsētas pašval dības iestādes «Sociālais
dienests» dažādām pakalpojumu sniegšanas vietām.
Tika apmeklēti: Sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas dienas centrs, Dienas aprūpes centrs per-
sonām ar garīga rakstura traucējumiem, Ģimenes
atbalsta centrs/patversme, kā arī grupu dzīvokļi un
Sociālā/nakts patversme Šaurajā ielā.

Kā atzina paši klātesošie, šī bijusi vērtīga infor-
mācija un pozitīva pieredze turpmākajai dar bībai
savās pašvaldībās esošā sociālo pakalpojuma klāsta
paplašināšanai un pilnveidošanai.

Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu
sistēmas izveide, kas sniedz nepieciešamo atbalstu
personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. Tās
mērķis – radīt iespēju dzīvot mājās vai ģimeniskā
vidē. Galvenās DI mērķa grupas ir bērni, kas
mitinās iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un pilngadību sasnieguši cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem.

Informāciju sagatavoja
Oskars Zuģickis

latgales sociālo dienestu tikšanās 
par deinstitucionalizācijas procesa aktualitātēm

un pieredzes apmaiņas vizīti

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU PAKALPOJUMU ĪSTENOŠANA PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM NEATKARĪGAI DZĪVEI SABIEDRĪBĀ
Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma
«Deinstitucionalizācija» īstenošanas noteikumiem

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI
PILNGADĪGĀM PERSONĀM 

AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
VIĻAKAS NOVADĀ

Viļakas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības
līgumu ar latgales plānošanas reģionu par sadarbību
projekta «deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
latgales reģionā» ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos
un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucēju -
miem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un
saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā
vidē, neno kļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā
tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī
par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos
pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām
vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk
ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju
iz pratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem
finanšu resursiem.

Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īsteno -
šana Latgales reģionā» ietvaros noteiktus sabiedrībā
balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez
maksas divu gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai
ar garīga rakstura traucējumiem, kura potenciāli var
nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir
noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II
invaliditātes grupa), ja tā būs piedalījusies savu individuālo
vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns
ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpo -
jumu saņemšanai.

Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta no-
teikumiem Nr.313 šī projekta ietvaros personas ar garīga
rakstura traucējumiem papildus jau sniegtajiem pakalpo-
jumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pa-
kalpojumus:

• aprūpe mājās;
• dienas aprūpes centrs;
• specializētās darbnīcas;
• grupu dzīvokļi;
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
• atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, ku -
rai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas So -
ciālā fonda projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā» līdzekļiem.

lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām perso -
nām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras poten -
ciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un
kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte 
(I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās individuālo
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
Viļakas novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību
izvērtēšanai tiks lietota «Atbalsta intensitātes skalas»
metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās
īpaši apmācīti sociālie darbinieki, pēc nepieciešamības
piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.

aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu, ie-
sniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā -
Viļakas novada Sociālais dienests, Parka iela 2,
Viļaka, Viļakas novads, lV-4583. Pieņemšana pie
dienesta vadītāja pienākumu izpildītājas: otrdienās
no plkst. 13:00–15:00, trešdienās no plkst. 9:00–
11:00. Citā laikā, iepriekš vienojoties. tālrunis
uzziņām: 26534548; 27800860.

Projektu «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» īsteno: 

Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona
pašvaldībām un VSAC «Latgale».

Visa projekta laikā:
Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura

traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu,
kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs
pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās
darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un
cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs -
viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai
adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar
garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par
bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā
arī esošās situācijas analīzi Latgales regiona pašvaldībās,
projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā»  ietvaros paredzēts izstrādāt Latgales
reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos ri-
sinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram,
ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības
sociālajā dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa
tālruni 654 40862.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31.decembrim.
Vairāk par projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu

īstenošana Latgales reģionā» aktivitātēm lasiethttp://www.lat-
gale.lv/lv/di

PRojeKtS  «deINStItuCIoNalIzĀCIjaS PaSĀKuMu īSteNoŠaNa latGaleS ReĢIoNĀ»
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KultūRa/IzGlītīBa

Ierasts, ka ar 1. septembri
skolās atgriežas skolēnu burzma
un čalas, bet Viļakas Valsts ģim -
nāzijā gan bijušo, gan šodienas
skolēnu, darbinieku kņada valda
jau 6. augusta dienvidū. Šogad
Viļakas skolām nozīmīgs jubilejas
gads: pirmajai skolai Viļakā – 150,
Viļakas Valsts ģimnāzijai – 85
un atjaunotajai ģimnāzijai – 20.

Visas dienas garumā skola gai-
dīja gan savējos, gan ciemiņus, lai
aprunātos, atcerētos un pasapņotu
par skolas gaitām. Kamēr skolas pa-
galmā notika rosība par godu Ma -
rienhauzenas muižas 300-gadei,
ko organizēja Viļakas novada mu -
zeja darbinieces, ģimnāzijas telpās
varēja apskatīt V. Bu ša, J. Laicāna
un A. Laicānes gleznu izstādi, bau -
dīt absolventes E. Zarembas–
Krī geres izšuvumu daudzveidību
un skaistumu. Apmeklētāji varēja
iepazīties ar skolēnu projektu
darbiem par savas skolas vēsturi
un apmeklēt skolas muzeju, kur

skolotāja B. Miņina atsauca atmi -
ņā senaizmirstus mirkļus.

Visi interesenti svētku dienas
laikā varēja apmeklēt ar Viļakas
novada domes atbalstu organizēto
koncertprogrammu «Romualds
Jermaks un tautasdziesma caur
balsi, kokli un ērģelēm» Viļakas
Romas katoļu baznīcā.

Gatavojoties svinībām, skolas
pagalmā tika atjaunota puķu dobe
ziedoša apļa formā, kas simbolizē
veselumu un mūžību, noteiktu
kārtību un harmoniju. Puķu dobes
centrā izveidota vēja roze – apļ -
veida vektora diagramma, kas ir
virziena noteicēja, un tā simbolizē
skolu kā vietu, kur cilvēks iegūst
virzienu dzīvei. Otrpus skolai ti -
ka uzstādīts piemiņas akmens vi-
siem mūžībā aizgājušiem absol-
ventiem, skolotājiem un darbinie -
kiem. Paldies par materiālu atbals -
tu un ieguldītajām pūlēm atjau-
notnes darbā Jaroslavam Kozlo-
vam, Raimondam Slišānam, Ras-

mai un Aigaram Medņiem, Kris-
tīnei Rundzānei. Paldies par at -
balstu piemiņas akmens atklāšanā
Viļakas katoļu draudzes prāvestam
Guntaram Skutelam.

Svinīgā pasākumā klātesošie
izdzīvoja Viļakas skolu likteni
caur skolas dižozola stāstu. Ozols
stāsta gan par rudens lietu pilsētas
ielās, gan par noslēpumaino miglu
virs ezera, gan par ziemas stin-
dzinošo elpu rīta agrumā. Sirmais
koks dzirdējis cilvēku dvēseļu stās -
tus un priecājies par mazo bērnu
lielajiem sapņiem. Katram atnā-
cējam ozols kavējas atmiņās, cik
raiba, skaļa un reizē nopietna ir
bijusi dzīve kopā ar Viļakas sko -
las bērniem.

Pirms 150 gadiem zemnieku
bērni mācījās gan Kalna, gan Le -
jas skolās Eržepolē. Pēc 1918. ga -
da bija pieejama Viļakas pagasta
sešklasīgā pamatskola.

Pirmās brīvvalsts laikā dzima
Viļakas Valsts ģimnāzija, kuras pie -
derīgos visos laikos ceļā uz panā -

kumiem iedvesmoja devīze uz sko -
las karoga «Domas, darbus Tēv-
zemei!». Gaišas un emocionālas
atmiņas savā vēstulē – apsveikumā
atklāja 1944. gada 9. izlaiduma
absolvente Genovefa Dortāne.

2. pasaules kara notikumi un
jauna pastāvošā vara mainīja arī
skolu dzīvi Viļakā. Pēckara gados
Viļakā dzimst vidusskola, kas bi -
ja viena no balsta skolām republikā,
arī metodiskais centrs rajonā. Vi-
ļakas pamatskola, Viļakas vidus-
skola, Viļakas Valsts ģimnāzija –
lai kā sauktos mūsu skola – tā nes
sevī vērtības, ar kurām absolventi
būvē savas nākotnes ēkas, sagla-
bājot to jūtīgo stīgu, kura pateicībā
un lepnumā ieskanas: «Mēs esam
viļacēni.»

Muzikālus sveicienus skolai,
tās saimei dāvāja gan esošie visu
Viļakas skolu audzēkņi un skolotāji,
gan bijušie absolventi, atmiņās un
izjūtās dalījās absolvente un sko-
lotāja Ņ. Tokareva, dzejiskas vār-
smas veltīja dzejniece Eva Dortāne,

bet pilsētas pašdarbnieku sveicienu
izdziedāja vokālais ansamblis «Can -
sone» un ģitāristu ansamblis.

Pasākuma vadītāji – skolēni
Elīna Zaķe un Kristaps Dortāns,
skolotāja I. Lindenberga – izteica
cieņas apliecinājumu par darīto,
doto un atstāto skolotājiem, kas
ir pelnītā atpūtā un šodienas sko-
lotājiem viņi ir paraugs, kā arī
pauda prieku par atkalredzēšanos
ar skolotājiem un darbiniekiem,
kas strādājuši Viļakas skolās.

Stiprinot skolas tradīcijas un
gaidot Viļakas Valsts ģimnāzijas
simtgadu jubileju, visiem bijušajiem
skolotājiem un darbiniekiem, kā
arī atbalstītājiem un labvēļiem ģim-
nāzijas kolektīvs dāvināja ozoliņu,
lai tas iesakņojies aug un kuplo, lai
vieno mūs visus kopīga sapņa pie-
pildījumam: mūsu Gaismas pils at -
tīstībai un mūžīgai pastāvēšanai!

Īpašu paldies ģimnāzijas kolek -
tīvs saka saviem atbalstītājiem –
absolventam SIA «Alta S» vadī-
tājam Ēvaldam Abdulajevam un
viņa komandai un Dzintaram Ben -
dulim. Paldies par dāvātajām krāš -
ņo ziedu kompozīcijām SIA «Zie -
du Laumiņa» vadītājai Velgai Kras -
tiņai, fotogrāfiem Rūtai Cibulei
un Andrim Zelčam. Paldies par
gleznu izstādi krustdūriena tehnikā
absolventei Evitai Zarembai-Krī-
gerei. Paldies Viļakas novada muze -
ja kolektīvam, vadītājai Ritai Gru -
ševai par sadarbību svētku tapšanā.

Viļakas Valsts ģimnāzijas 
direktore Sarmīte Šaicāne, pa-

sākuma vadītāja I. Lindenberga
Foto: Rūta Cibule, 

Andris Zelčs

Šogad Marienhauzenas mui-
ža svin savu 300 gadu jubileju.
Muižai ir liels ieguldījums Vi -
ļakas apkārtnes attīstībā un vēs -
turē. Marienhauzenas muižas
pir mie pamati likti 1716. gadā
ar muižnieka jura Hilzena at-
balstu. Muižas galvenā ēka at-
radās tagadējās Viļakas Valsts
ģimnāzijas vietā. Muižas laikos
katram cilvēkam bija sava vieta
sabiedrībā, savi uzdevumi un
pienākumi. Muižnieki pār rau -
dzīja savus īpašumus, kalpi vei -
ca muižas darbus, bet zemnieki
smagi strādāja – pildīja klaušu
darbus un dažādas no devas.
Muižā ciemojušies dažādi slaveni
cilvēki, viens no tiem – etnogrāfs
johans Kristofs Broce, kura zī-
mējumi par 18. gs. Viļakas ap-
kārtnes ļaudīm un ēkām sagla-
bājušies līdz mūsdienām.

Muiža bijusi iesaistīta daudzos
svarīgos vēsturiskos notikumos.
1863. gadā muižā notika sacelša -
nās pret Krievijas carisma jūgu.
Viļakas muižas grāfiene muižā
tika atstāta tikai uz trīs uzticamu
augsti stāvošo personu galvošanu,
tomēr viņa uz kādu laiku bija iz-
sūtīta uz Voroņežas guberņu. Zem -
nieku sacelšanās sekas bija jūtamas
vēl ilgu laiku, jo 1865. gadā tika
izsludināts drukas aizliegums, kas
ilga līdz 1904. gadam. Atceļot dru -
kas aizliegumu, Viļakas apkārtnē
un pārējā Latgalē sākās nacionālā
atmoda. Plaši sāka darboties lat -
gaļu tautas atmodas darbinieki.

Situācija mainījās, sākoties Pir -
majam pasaules karam, muižnie-
cība piedzīvoja savu norieta laiku.
Marienhauzenas muiža arī bija
viena no tām, 1918. gadā vietējo
zemnieku grupa nodedzināja

Marienhauze nas muižu, jo Viļakai
tuvojās sarkanā armija. Pēdējais
muižas grāfs bija spiests pamest
muižu un agrārās reformas rezultātā
milzīgā Marienhauzenas muižas
teritorija tika sadalīta mazākās
zemes vienībās.

Muižniecība ir atstājusi savas
pēdas Viļakas apkārtnes vēsturē.
Līdz mūsdienām ir saglabājušies
daži kultūrvēsturiskie pieminekļi,
kas liecina par muižas laikiem
Viļakā – saglabājušās muižas sa-
imniecības ēkas, parks, bijušās
Viļakas slimnīcas un mor ga ēkas,
kā arī Viļakas Romas katoļu baz-
nīca ar seno plebāniju, uz bijušās
mui žas pils pamatiem uzcelta sko -
las ēka (tagadējā Viļakas Valsts
ģimnāzija) – visi objekti atzīti par
vietējās nozīmes kultūras piemi-
nekļiem.

Pateicoties šiem kultūrvēstu-
riskajiem pieminekļiem, par mums
zina ne tikai Latvijā, bet arī ārze-

mēs. Mums ir jābūt lep niem par
to, ka dzīvojam Viļakā, bet, galve-
nais, mums ir jāprot saglabāt šo
vēsturi arī nākamajām paaudzēm.

Marienhauzenas muižas jubi-
leju un «Gaismas pils» svētkus
atzīmējot, 6. augustā ikvienu no-
vada iedzīvotāju priecēja dažādas
aktivitātes. Viļakas pamatskolas
lasītavā ti ka atklāta izstāde «Ma-
rienhauzenai 300». Izstādes at-
klāšanā visus klātesošos ar savu
dziesmu priecēja N. Orlovs. Iz stā -
dē bija skatāmas gan fotogrāfijas,
gan kartes, gan priekšmeti par
Marienhauzenas muižas vēsturi
300 gadu garumā.

Visi interesenti šajā dienā
novadpētnie ces, vēstures skolotājas
M. Brokānes vadī bā varēja doties
ekskursijā pa Marienhauzenas
muižas atstāto kultūrvēsturisko
mantojumu Viļakas pilsētā. Inte-
resantā veidā par muižas atstāto
mantojumu varēja uzzi nāt, pie-

daloties orientēšanās sacensībās
«Marienhauzenas muižas dārgumus
meklējot». Katram orientēšanās
dalībniekam pēc apraksta vajadzēja
atrast kādu no 9 ob jektiem, kas
raksturo muižas atstātās pē das.
Katrā objektā dalībnieku sagaidīja
cil vēks, kurš deva tālākās norādes.
Orientēša nās sacensības notika 2
grupās: individuāli un ģimenē.
Orientēšanās sacensības vadīja
skolotājs E. Veļķers.

Dienas gaitā skolas (bijušās
muižas) pagalmā darbojās tirdziņš
un dažādas darbnīcas, un aktivi tā -
tes. Interesenti varēja izbaudīt meža
labumu ciema gardumus, iepazīt
meža noslēpumaino dzīvi, spēlēt
kādu senu spēli, izgatavot savu lel li
un rožukroni, uzzināt par koka-
matniecības tradīcijām, pamēģināt
rakstīt ar tinti un spalvu, kā arī
iemācīties aust un sukāt vilnu.
Kopumā darbnīcas un aktivitātes
pulcēja vairāk nekā 200 cilvēkus.

Lielu paldies sakām Viļakas
Valsts ģimnāzijas kolektīvam un
direktorei S. Šaicānei, Viļakas pa -
matskolas kolektīvam un direktorei
A. Ločmelei, māksliniekam, sko-
lotājam J. Laicānam, novadpēt-
niecei L. Maksimovai, novadpēt-
niecei un vēstures skolotājai M.
Brokānei, skolotājam E. Veļķe -
ram, L. Biseniecei-Mieriņai, N. Or -
lovam, A. Zarembai un E. Za-
rembai-Krīgerei, J. Golubevam,
L. Babānei, Sk. Veinai, A. Āzei,
V. Bečai un A. Korņejevai, J. So-
vetovai, I. Lindenbergai, S. Lei-
tenam, K. Zaķei, I. Orlovskai, Vi -
ļakas sociālās aprūpes centram,
S. Bondarei, D. Dupužai, E. Mar -
tinovai, L. Beridzei, K. Gavrilovai,
M. Rēdmanim un Viļakas novada
domes Tehniskai nodaļai, J. Pu-
žulim un visiem apmeklētājiem.

Teksts un  foto: 
Viļakas novada muzeja direktore

Rita Gruševa

Mana skola – daļu savas sirds es atstāju tev!

Pasākums Marienhauzenai 300
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KultūRa
dažus akmentiņus no bēr-

nības ceļa. Kad saulīte tikko ce -
ļas. un acīs tev skatās tieši. da -
žus akmentiņus delnā cieši. un
tad cauri gadiem smiedamies
skriešus. dažus akmentiņus kā
sudraba piešus. dienā skanot
un mirdzot naktī. Redzi, dažu
trūkst lielajai saktai. tai, kas
uz krūtīm pasaulei sprausta. Kā
vēji viņas villainē rausta. Pa ce -
ļu līku loču vai taisnu savus ak-
mentiņus pasaulei aiznes.

Ar bērnības akmentiņiem, cie -
ši saspiestiem saujā, 16. jūlijā Ve -
cumu pagasta jaunieši Borisovas
vecdārzā vēra durvis savai jaunī -
bai. Vēl pavisam īsu brīdi varēja
justies kā bērnībā, kamēr vecāki,
vecvecāki vai krustvecāki izšūpoja
šūpolēs.

Dzīve ir dārzs, bet cilvēkbērns –
zieds. Liekas, vēl pavisam ne sen
jaunieši bija mazi, sīki stādiņi,
bet nu, savu vecāku mīlēti un lo -
loti, viņi ir uzplaukuši gluži kā
ābeles ziedi pavasarī. Zied jau -
nības gadi, un viņi zied tiem lī -
dzi. Pārkāpjot jaunības slieksni,

klātesošie ceļasomā lika laba vēlē -
jumus un muzikālus sveicienus.

Jauniešu un viņu tuvinieku
vārdā mīļš paldies Viļakas novada
domes priekšsēdētājam Sergejam
Maksimovam, Vecumu pagasta
pār valdes vadītājai Ligijai Logi -
nai, Normundam Orlovam, Betijai
Brokānei, ģitāristu ansamblim un
vadītājam Vilim Cibulim, vokā-
lajam ansamblim «Atvasara» –
vadītājai Ilonai Bukšai. Paldies

visiem, kas dalīja jauko kopābū-
šanas mirkli!

Laidīsim sapni pa priekšu kā
balodi baltu, cerībā mazgāsim acis,
tā kā mirdzošā rasā. Laidīsim pa-
saulē sirdis, tā kā abeļu ziedus,
lai tās vasaras gaidās meklē sev
laimes taku.

Teksts: Vecumu pagasta
kultūras pasākumu organizatore 

Jolanta Vrubļevska
Foto: Rita Gruševa

Medņevas tautas namā Ke-
tija duļbinska, Kristiāna Iva-
novska, aivis Pabērzs, Ritvars
dvinskis no Medņevas pagasta,
Kristīne Bukovska, Rainelda
zondaka, laura orlovska no
Susāju pagasta un Gita Valtere
no Žīguru pagasta svinēja savus
Pilngadības svētkus.

Pasākuma vadītāji Laila Mi-
lakne un Rēvalds Šakins jauniešus
uzrunāja ar šādiem vārdiem: «Jūs
piederat vasarai, kura ir atvērusi
savu sirdi siltajiem ziedu vējiem,
jūs esat daļa no ziedoņa dabā, jo
tas māca ziedēt klusi un nopietni,
skaisti un pašpārliecināti. Paņe -
miet no šīs skaistās jaunības va-
saras līdzi sapni, cerību, pārlie -
cību par savām spējām sasniegt
visu to, ko sirds ir iecerējusi. Un
gaismu, ko jūs katrs iedegsiet,
dodoties lielajā dzīvē. Katram
pienāk brīdis, kad jāatvadās no
bērnības un jādodas jaunās gai -
tās, kur galvenie sabiedrotie ir
zināšanas un gudrība. Jums šajā
brīdī pieder tik ļoti, ļoti daudz.
Katram ir savi sapņi un ieceres,

kuras paredz nākotnes veidolu.
Jums ir jāiet tās īstenot, jo gal -
venais ir neļaut stāties ceļā šķēr-
šļiem, neļauties mulsumam un
apjukumam, bet aizejot ziniet, ka
vienmēr jūs kāds gaidīs. Atcerie -
ties šo vietu, kurai patiesībā pie -
der tik pārsteidzoši daudz. To var
novērtēt tad, kad uz to skatās
mazliet no attāluma.»

Jauniešus Pilngadības svētkos
sveica Viļakas novada domes priekš-

sēdētājs Sergejs Maksimovs, Med-
ņevas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris Prancāns, Susāju pagasta
pārvaldes vadītājs Ilmārs Locāns,
vecāku vārdā skaistus vārdus piln -
gadniekiem teica Mārīte Bukovska
un muzikālos priekšnesumus snie-
dza Vilis Cibulis ar ģitāristiem.
Paldies visiem!

Medņevas Tautas nama vadī-
tāja Skaidrīte Šaicāne

Foto: Karīna Duļbinska

Šķilbēnu etnogrāfiskajam
ansamblim top videoklips

jūlija beigās īpašs brīdis bija Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa
dzīvē – tika filmēts pirmais etnogrāfiskā ansambļa videoklips,
kura mērķis ir iemūžināt ansambļa dziedātājas. Videoklips top
dziesmai, ar kuru sācies ansamblis – «es apsieju lynu dryvu».

Videoklipa filmēšana notika 28. jūlijā Rekovā, un tajā piedalījās vi -
sas ansambļa šī brīža dziedātājas. Dziesmas «Es apsieju lynu dryvu»
video versijā tiks iemūžinātas divas dziesmas versijas – gan vēsturis -
kais Latvijas Folkloras krātuves ieraksts ar dziesmas teicējas Rozā -
lijas Slišānes piedalīšanos, gan pērn Balkanu dabas parkā ierakstītais
šī brīža ansambļa dziedātāju dziedātais variants, tā godinot visu an -
sambļa darbības gaitu.

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa klipu veido studija «3 karotes
medus», kuri veidojuši daudzas latgaliešu mūziķu dziesmu video
versijas, tāpat raidījumu ciklu «Sajūti Latgali!» un latgaliešu valodas
apmācību video versijas. Ansambļa dziedātājām filmēšanās bija jauna
pieredze, ar kuru sievas ļoti labi un raiti tika galā, uzmanīgi sekojot
arī filmēšanas komandas norādēm.

Videoklips par Ziemeļlatgales dziedātājām top projektā «Ziemeļlat -
gales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki «Dzīdat, meitas, kū
gadait!»», ar kura kulmināciju šī gada 3. decembrī Rekovā tiks svi nēti
Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas svētki – gan video klipa prezen -
tācija, gan Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa 35 gadu jubi leja, gan Zie-
meļlatgales dziedātāju tikšanās un arī izdevuma «Škil banu sīvas»
izdošana. Videoklipa tapšanu atbalsta Latgales kultūras program ma –
Valsts kultūrkapitāla fonds un Latgales Reģiona attīstī bas aģentūra.

Teksts, foto: Edīte Husare
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Pilngadības svētki Medņevas pagastā

6. un 7. augustā latvijas
etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
notika II latvijas mazpilsētu
un pagastu amatierteātru svētki. 

Latvijas mazpilsētu un pagastu
amatierteātru svētkus rīko Latvijas
Nacionālais kultūras centrs sa-
darbībā ar Latvijas Etnogrāfisko
brīvdabas muzeju. Muzeja ap-
meklētāji varēja noskatīties dažā -
das izrādes, kuras spēlēja teātra
mīļotāji no visiem Latvijas nova-
diem. Amatierteātru iestudējumi

tika rādīti gan brīvdabas estrādēs,
gan etnogrāfiskajās sētās, pietuvi -
not darbības vidi dokumentālai
ticamības izjūtai. Kopumā divās
dienās tika spēlētas 29 dažādas
izrādes. 

Šajos svētkos Viļakas novadu
pārstāvēja Žīguru kultūras nama
amatierteātris «Virši». Lai varētu
kļūt par svētku dalībnieku, teātrim
bija jāpiedalās Latvijas nacionālā
kultūras centra rīkotajā atlases ska -
tē, iesūtot izrādes video ierakstu.

Žīguriešu izrādi skatītājiem bija
iespējams noskatīties 6. augustā
plkst. 16:00 Latgales zemnieku
sētā. Neskatoties uz to, ka pienācās
mērot tālo ceļu uz Rīgu ļoti agrā
rīta stundā, jo dekorācijas muzeja
teritorijā bija jāieved un jāizkrauj
līdz plkst. 09:00, ceļā devāmies
četros no rīta, garastāvoklis visiem
bija jautrs, piesātināts un humora
pilns. Par cik mūsu izrāde šajā
spēlēšanas laukumā bija pēdējā
šajā dienā, mēs savā sētā varējām
noskatīties Jaunjelgavas novada
Daudzevas amatierteātra Monikas
Zīles iestudējumu «Trīs košas dā -
mas», blakus Latgales ciema Der-
venīku sētā Baltinavas novada
«Palādas» izrādi «Lauku kurorts
pilļsātnīkīm». Tad izdzīvojām līdzi
Limbažu novada Viļķenes izspē-
lētajai Danskovītes «Sievasmātes
bizness» izrādei latviešu valodas
variantā, kuru noskatījās arī pati
autore un daļa no Baltinavas teātra. 

Tālāk baltinavieši devās uz
teātru svētkiem Dikļos, bet žīgu -
rie ši gatavojās savam uznācienam.
Bijām ļoti pārsteigti par kuplo
apmeklētāju skaitu. Vienam otram
teātra dalībniekam uz izrādi bija
ieradušies radinieki, kas dzīvo
Rī gā, Pierīgā un tās tuvākajā ap-
kaimē. Mūsu izrādi noskatījās arī
teātra svētku galvenā organizētāja
un skates žūrijas dalībniece LNK
centra darbiniece Dace Vilne. Tā -
pat līdzi juta un izrādi no jauna
izdzīvoja Limbažu teātris. Sēžot
blakus skaņu operatoram un se -
kojot līdzi izrādes gaitai, klusībā
mani pārņēma patiess prieks par
to, ar cik lielu atdevi amatierteātra
«Virši» dalībnieki iejutās jaunajos
spēles apstākļos un cik viņi bija
patiesi un atbildības pilni. Tāpēc
liels paldies saku visiem izrādes
dalībniekiem – Sievasmātei Domei
(Anastasijai Kļimovičai), Vijai,
viņas meitai (Laimai Timmerma-

nei), Jezupam, Vijas vīram (Mār-
tiņam Kaļānam), Vīramātei Step -
cei (Mārītei Bukovskai), Jānim,
Jezupa brālim (Rihardam Maka-
rovam), Lilitai, Jāņa sievai (Zojai
Biukai), Ļivai, kaimiņienei (Verai
Andrejevai), Albertam, kaimiņam
(Gunāram Abrickim), Vijas un
Jezupa bērniem (Evelīnai Taukulei
un Kristeram Timmermanim).
Noslēgumā teātra režisorei tika
pasniegta LNK centra pateicība
par dalību svētkos. Žīguriešus svei -
ca arī Viļķenes teātris un citi ska-
tītāji. Tālāk notika draudzīga pa-
sēdēšana kopā ar Viļķenes teātri
un jautrs mājupceļš. Teātra ko-
lektīva vārdā saku paldies mūsu
šoferītim Aivaram Bērziņam par
izturību, par to, ka neatteicās sa -
va atvaļinājuma laikā mūs aizvest
uz svētkiem.

Teksts un foto: 
amatierteātra «Virši» režisore

Valentīna Kaļāne

Žīguru amatierteātris «Virši» uzstājas 
latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
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Ir skaisti, dziedoši un emo-
cionāli, ar muzikantu gājienu
no tautas nama uz laukumu
 pie pagasta izskanējis «ermoņi -
ku skaņu» vienpadsmitais fes-
tivāls Medņevā. jā, festivāls, jo
šis pasākums ar daudzajiem
apmeklētājiem un muzikantiem
ir sevi pierādījis.

Pirmo reizi «Ermoņiku skaņas»
notika brīvā dabā, jo Tautas nams
šim pasākumam ir kļuvis par
šauru, un 23. jūlija sestdiena er-
moņiku muzikantiem un apmek-
lētājiem bija vienkārši burvīga.
Muzikanti uzstājās uz lielās ma -
šīnas skatuves, ko bija sarūpējuši
Cēsu uzņēmēji Andris Kažmers
un Imants Erciks. Skatuve bija
izrotāta ar meijām, ziediem.

Pasākuma vadītājs Guntis
Skrastiņš katru muzikantu pietei -
ca ar humoru, uzdodot dažādus
jautājumus, un trīs stundu garais
koncerts aizritēja nemanot.

Koncertā piedalījās Medņevas
Etnogrāfiskais ansamblis – vadī -
tāja Natālija Smuška, kapela
«Egle» – vadītāja Inita Raginska,
Medņevas jauniešu deju kopa –

vadītāja Karina Aleksejeva, ielu
vingrotāji un muzikanti – Alfrēds
Circens, Dainis Babāns, Valdis
Prancāns, Ralfs Rubenis, Aivis
Pabērzs, Artūrs Logins, Liene
Logina, Jānis Logins, Mārtiņš un
Māris Briediņi, Emerita Vancāne
no Medņevas, Kristiāns Šaicāns
no Viļakas, Vilis Cibulis un «Re-
kavas dzintars» no Rekovas, Jānis
Lazdiņš, Aivars un Eventijs Zelči
no Balviem, Nikolajs Zaharovs,
Oskars Patjanko, Ieva Tihovska
no Rīgas, Jānis no Daugavpils,
Mārtiņš Jurciņš un Antons Savickis
no Rēzeknes, Dainis Ločmelis
un Zina Ločmele no Salnavas,
Mazsalacas novada Sēļu muižas
muzikanti.

Muzikantus sveica Viļakas no -
vada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, Medņevas pa gasta
pārvaldes vadītājs Juris Prancāns
un Tautas muzikantu biedrības
priekšsēdētāja Iveta Dukaļska.

Lai svētki izdotos, liels paldies
par atbalstu Valsts Kultūrkapi tāla
fondam, Viļakas novada domei,
Medņevas pagasta pārvaldei,
Lilitai Dravniecei, Edgaram Du-

pužam, Imantam Ercikam, Andrim
Kažmeram, Antonam Šaicānam,
Laimonim Šakinam, Dzintaram
Šmitam, Jānim Trupovniekam
un, protams, visiem, kuri darīja
un izdarīja visu, kā biju iecerējusi,
bet vislielākais paldies Vilim Ba-
bānam, Ligitai Brokānei, Annai
Mednei un Jurim Brokānam. Pal-
dies Viļakas Kultūras nama di-
rektorei Akvilinai Jevstigņejevai
un Ivaram Kuprišam.

Paldies par tradicionālo putru
Lucijai Rundzānei un Ainai Pran-
cānei, putras katls jau sen kļuvis
par mazu.

Lai muzikantiem un apmek-
lētājiem, un visiem piepildās vi -
sas vēlēšanās, lai ir veselība un
dzīvesprieks, dodoties uz 12. Er-
moņiku festivālu Medņevā.

Medņevas Tautas nama 
un projekta vadītāja 

Skaidrīte Šaicāne
Foto: Andris Zelčs

2016. gada pludmales volej-
bola čempionāts Viļakā notika
piecās vecuma grupās. Koman-
das spēlēja šādās vecuma grupās:
1. gr. (2000. g. un jaunāki); 
2. gr. (1999. g. – 1977. g.); 3. gr.
(1976. g. un vecāki).

Spēles notika attiecīgajās ve-
cuma grupās starp vīriešu un sie-
viešu komandām. Jāpiebilst, ka
1. gr. jauniešiem visos posmos bija
tikai viena komanda, kas automā -
tiski nodrošināja pirmo vietu. Ko -
mandā spēlēja Edijs un Ernests
Krakopi.

2. gr. vīriešiem kopā visos pos-
mos spēlēja 12 komandas, bet pir -
mās trīs vietas kopvērtējumā

izcīnīja šīs komandas: 1. vieta – ko -
manda «Baļtinova» (Arvils Keišs;
Zigmārs Keišs); 2. vieta – kom.
«Rekava» (Raimonds Kuropat -
kins; Kristers Slišāns); 3. vieta –
kom. «Krakopi» (Edijs Krakops;
Ernests Krakops). Brāļi Krakopi
spēlēja vecākā grupā un parādīja
atzīstamu sniegumu, kas ļāva vi-
ņiem ierindoties 3. vietā . Stabili
visu čempionātu nospēlēja ko-
manda «Baļtinova», kas jau pirms
pēdējā posma bija nodrošinājusi
1. vietu. Pēdējais posms viņiem
bija tikai formalitāte, jo tajā bija
jāpiedalās obligāti. Vērtēšanā ko-
pumā tika ņemti trīs posmi no
četriem, bet ceturtais (pēdējais)

posms bija obligāts. Komanda
«Rekava» savu sniegumu uzlaboja
ar katru posmu. Kaut arī pēdējā
posmā (ceturtajā) viņi bija pirmie,
augstāk par otro vietu kopvērtēju -
mā viņiem pakāpties neizdevās.

1. gr. jaunietēm kopumā spēlē -
ja četras komandas, bet kopvēr-
tējumu un trīs posmus no četriem
sasniedza tikai divas. Šinī grupā
šāds vietu sadalījums: 1. vieta –
kom. «Aizmigsim» (Elza Elksnīte;
Ieva Klimoviča); 2. vieta – kom.
«Baltinava» (Laura Skangale;
Krista Circene).

2. gr. sievietēm spēlēja 5 ko-
mandas. Līdz pat pēdējam pos -
mam notika sīva cīņa par vietu

sadalījumu. Komandas ierindo -
jās: 1. vie ta – kom. «Pica» (Ieva
Jurjāne; Kristiāna Zakarīte); 
2. vieta – kom. «Piles» (Elīna
Zujāne; Sintija Zakarīte); 3. vieta
– kom. «Žīgurieši» (Elvīra Nāge -
le; Linda Makarova). Kā jau ie-
priekš minē ju, par vietu sadalīju -
mu notika sprai ga cīņa. Koman -
dai «Rekava» (Elīna Bukša; Ni -
kola Pužule) kop vērtējumā pie -
trūka tikai viena punkta, lai būtu
izcīnīta 3. vieta.

3. gr. vīriešiem (veterāniem)
arī cīņa par 1. vietu bija saspringta
līdz pēdējai spēlei (setam). Ko -
pumā šinī grupā piedalījās četras
komandas. Vietu sadalījums: 1. vie -

ta – kom. «J3» (J kubā) (Jānis
Gruševs; Juris Vilkaste; Juris Loč -
melis); 2. vieta – kom. «RAGU»
(Raimonds Šaicāns; Uldis Augus -
tāns); 3. vieta – kom. «Viļaka»
(Andris Roginskis; Iļja Miņins).

Komanda «J kubā» varēja
spēlēt jau trijatā, jo spēlētāji bija
sasnieguši attiecīgo vecumu, kas
deva nelielu priekšrocību lauku-
mā.

Sīva cīņa laukumā notika starp
komandām «J kubā» un «Ragu».
Trešajā setā pietrūka tikai dažu
punktu, lai kom. «Ragu» apsteigtu
«J kubā».

Sporta dzīves organizators
Viļakā Ervīns Veļķers

Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts 2016

Īstenot starptautiskus projektus 
par medijpratību? Kāpēc gan ne?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar
Kultūras ministriju rīko informatīvu semināru par medijpratību un
starptautisku pieredzes apmaiņas iespēju medijpratībai veltītajos
projektos programmas «Erasmus+: Jaunatne darbībā» ietvaros.
Pieteikšanās semināram līdz 26. augustam. 

Aicinām pieteikties semināram ikvienu interesentu, kurš vēlas rakstīt
projektus «Erasmus+: Jaunatne darbībā» un kuram nav līdzšinējas
pieredzes šo projektu rakstīšanā. 

Semināra norises vieta: ES māja (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā).
Semināra norises laiks: 2. septembris no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:30.
Semināra darba kārtība:
plkst. no 13:45 līdz 14:00 – reģistrēšanās dalībai seminārā.
plkst. no 14:00 līdz 14:40 – programmas «Erasmus+: Jaunatne dar -

bībā» iespējas starptautisku jauniešu projektu īstenošanā (Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra).

plkst. no 14:40 līdz 15:40 – Medijpratība: skaidrojums un praktiski
piemēri, kāpēc tā nepieciešama un kā to apgūt (Klinta Ločmele, Kultūras
ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte). 

plkst. no 15:40 līdz 16:10 – projekta pieredzes stāsts (Diāna Mekša,
biedrība «Nepaliec viens», Jauniešu apmaiņas projekts Latvija – Ukraina
«Don’t stay alone»). 

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 26. augustam, aizpildot
tiešsaistes anketu http://bit.ly/2beF5X4. 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. ga -

da. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārval -
des iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdz -
dalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes
informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo
izglītību saistībā ar mūžizglītību. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas
starptautiskas un nacionālas programmas: «Erasmus+: Jaunatne darbī -
bā»; Annas Lindes fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu «Eurodesk»,
Latvijas – Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Jaunatnes politi -
kas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu «PROTI un DARI!». 

Par «Erasmus+: Jaunatne darbībā» projektiem
2016. gads ir jau trešais gads programmas «Erasmus+» ciklā, kas

ko pumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas «Erasmus+:
Jaunatne darbībā» ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem,
jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar
jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas
zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programma «Erasmus+» sniedz iespēju darboties neformāli, veidot
un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jau -
niešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu
Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzi-
nāšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas
«Erasmus+» īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra
un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas
ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt
www.jaunatne.gov.lv sadaļā «Erasmus+». Savukārt par izglītības un
mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā «Erasmus+».

Informāciju sagatavoja: Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente.
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Vienpadsmitās «ermoņiku skaņas» Medņevā
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aKtualItĀteS SoCIĀlĀS aPRūPeS CeNtRĀ

Vasara pilnbriedā – mežā
un dārzā viss aug, zaļo, vairojas,
pamazām briest un aicina mie-
loties.

22. jūlijā Viļakas sociālās ap-
rūpes centra iemītnieki un darbi-
nieki pulcējās, lai darbīgā un
garšīgā noskaņā gatavotu zaļos
un saldos salātus.

Zaļajiem salātiem kopīgiem
centieniem tika vairumā sarūpēti
lociņi, dilles, salāti, gurķi, redīsi.
Pie darba ar iedvesmu ķērās ie-
mītnieki Dzintars un Nikolajs,
mizojot un sagriežot šķēlītēs
gurķus. Iemītnieces Antija, Eli-
zabete, Anna, darbiniece Marija

cītīgi sagrieza lociņus, salātus un
dilles. Iemītnieces Maija un Antija
ieskandināja darbu ar skaistām,
romantiskām dziesmām, kurām
labprāt pievienojās arī pārējie.
Ska nēja tādas dziesmas kā «Rū-
žeņa», «Staburadze», «Nedod,
Dievs, vī tolam» u.c.

Saldie salāti tika gatavoti no
ogām – avenēm, jāņogām, ērk-
šķogām, upenēm, mellenēm, ķir-
šiem –, tās bagātīgi pārlejot ar
zemeņu jogurtu. Iemītnieki Dzin-
tars, Nikolajs, Broņislava, Maija,
Anna veica darbu, kas prasīja zi-
nāmu piepūli – tīrīja ērkšķogas,
jāņogas.

Iemītnieces Antija, Elizabete,
Anna rūpīgi pildīja trauciņus ar
ogām, pārlejot ar jogurtu un de-
korējot ar krāsainām skaidiņām.

Rezultātā pusdienās visi centra
iemītnieki un darbinieki baudīja
garšīgus un veselīgus salātus.

Paldies vadītājai Ilzei par sa-
rūpētajām gardajām ogām!

Paldies pavārei Ņinai par at-
balstu, kā arī visiem iemītniekiem
un Marijai, kuri čakli darbojās!

Teksts: Viļakas sociālās aprūpes
centra darbiniece Inese Logina

Foto: Viļakas sociālās aprūpes
centra darbiniece Marija Kausa

Spēka un enerģijas uzņemšana jeb vitamīnu
kokteilis Viļakas sociālās aprūpes centrā

jūlijā Viļakas sociālās ap-
rūpes centru (turpmāk VSaC)
vairākkārt ir uzrunājuši novada
iedzīvotāji, piedāvājot aprūpes
centra iemītniekiem ogas, dār-
zeņus, medu.

Pirmie aveņu ievārījumi tika
sagatavoti no Žannas un Sergeja
Maksimovu aveņu dārza. Saimnie -
ces laipni uzrunāti, VSAC dar bi -
nieku komanda vairākkārt devās
lasīt avenes uz z/s Vējiņi, kur kopu -
mā tika salasīti 20 kg svaigu ogu.

VSAC iemītnieki ar prieku bau -
dīja šīs burvīgās ogas, jo avenes
ir bagātas ar skābi, tās palīdz ap -
turēt vēža šūnu augšanu. Ogas satur
arī C vitamīnu, kas samazina ho-
lesterīna līmeni organismā, sama -
zina sirds un asinsvadu slimības
saslimšanas risku. Avenēs ir daudz
šķiedrvielu, tās palīdz izvadīt tok -
sīnus un smagos metālus, attīra
asinis.

Jau vairāku gadu garumā VSAC
uzrunā novadnieks Ilgonis Kriš-
topāns, dāvinot senioriem vai rāk
nekā 10 kg medus, kurš vākts un
vests no saimnieka dravas Vid -
zemes reģionā.

«Zaļo pirkstiņu» īpašniece,
Viļakas pilsētas iedzīvotāja Biruta
Narubina katru gadu VSAC se-
niorus pārsteidz ar pirmajiem ka-
bačiem un svaigajiem gurķiem.

Biruta ir čakla dārzniece, jo pir -
mos kabačus uz aprūpes centru
nogādāja agri, jūnija beigās, jūlija
sākumā, un seniori baudīja kaba -
ču pankūkas dažādos veidos.

Saņemot svaigos gurķus lielos
daudzumus, ir pārliecība, ka sa-
imniece tos audzē plantācijām,
taču izrādās, ka tās ir tikai dažas
grēdas. Jautājums paliek neatbildēts,
kā saimniecei tas izdodas?

VSAC kolektīvs un seniori
priecājas par mūsu novada cilvē-
kiem, kuri ar saviem darbiem,

sirds dāsnumu rada lielus notiku-
mus. Tie ir cilvēki, kuri ar savu
rīcību vairo ticību labajam un
gaišajam un kuri ar saviem dar -
biem iedvesmo arī citus.

Sirsnīgi PATEICAMIES Žannai
un Sergejam Maksimoviem, Birutai
Narubinai, Ilgonim Krištopānam
par dāvinājumiem! Lai Jums pie -
tiek spēka, spara un jaunu ideju!
Mēs lepojamies ar Jums!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

Ilze Šaicāne

labdarības akcijas Viļakas
sociālās aprūpes centrā

Viļakas sociālās aprūpes centrs
svin 7 gadu jubileju

«Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš.
Tas bija mazs punktiņš starp miljoniem citu.
Kādu rītu smilšu graudiņu uzrunāja saule.
«Es spīdu tikai tev,» saule teica.
«Kā tas var būt?» neticīgi vaicāja smilšu graudiņš.
«Es taču esmu tik nenozīmīgs!»
«Ja tu nebūtu kāda mīlestības vērts, tevis nebūtu vispār,»

atbildēja saule.»

Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk
VSaC) vadītājas Ilzes Šaicānes uzrunā
šogad, kad darbinieki un iemītnieki devās

svinēt VSaC 7 gadu jubileju ekskursijā
uz Balkanu dabas parku, izskanēja

doma par to, ka mēs katrs esam kā šis
smilšu graudiņš, kuram ik dienu tiek

veltīta mīlestība gan no saules, gan no ap-
kārtējiem. VSaC vadītāja uzsvēra: «dzīve

ir ceļojums. Piedzīvojums. un to, kāds būs šis
ceļojums, nosaka mūsu skatījums uz lietām, uztvere. Ir jāiemācas
visās lietās saskatīt labo.»

Līksmā noskaņojumā rīta pusē VSAC darbinieki kopā ar iemīt -
niekiem devās ceļā ar autobusu, līdzi ņemot sarūpētos gardos cie -
nastus. Ceļojumā braukšanu jautrāku uzturēja iemītnieks Pēteris, ek-
skursantus izklaidējot ar ermoņikas skaņām.

Ceļā saule mijās ar lietus lāsēm, taču dalībniekiem tas netraucēja
izbaudīt Balkanu dabas parka burvīgo dabu, kurā nonākot sajutāmies
kā citā pasaulē.

Daba Balkanu kalnos ir neparasta – tā it kā cilvēku «ierauj» citā
skanējumā, citās izjūtās. Tajā ir kaut kas neparasts, pirmatnējs, īpašs,
vārdos neizskaidrojams.

Košumkrūmu dažādība, koka skulptūras un apkārtējās vides ie-
kārtojums uzrunā ikvienu atnācēju un rosina izbaudīt neatkārtojamo
vilinājumu.

Balkanu dabas parkā mūs laipni sagaidīja vadītāja Vija Kuļša.
Viņa pastāstīja par šīs vietas tapšanas vēsturi un piedāvātajiem pakal-
pojumiem, kurus var izmantot visa gada garumā.

Klātesošie uzzināja daudz jauna par to, ka kādreiz Balkanu dabas
parka teritorijas ēkās ir bijusi Kangaru pamatskola (līdz pat 1980.
gadam), kurā mācījās ap 60 skolēniem. Likvidējot skolu, ēkas pār -
gāja īpašnieku rokās, kuras nedaudz vēlāk nopirka Šķilbēnu pašval -
dība un ierīkoja šo burvīgo dabas stūrīti.

Ekskursijas gaitā VSAC vadītāja I. Šaicāne apsveica darbiniekus
un iemītniekus 7 gadu jubilejā un veltīja visiem daudz sirsnīgu un
skaistu vārdu.

Nelabvēlīgā laika dēļ, kas būtībā netraucēja svētku norisei,
ekskursijas dalībnieki bāzējās Balkanu dabas parka nelielajā estrādē,
no kuras pavērās skaistas dabas ainavas, priecējot mūs.

Pasākumā valdīja omulīga un priecīga gaisotne. Iemītnieki un
dar binieki cienājās ar garšīgiem cienastiem, klāt dzerot siltu, smar -
žīgu tēju un kafiju. Neizpalika arī pikniks ar desiņām.

Vadītāja Ilze bija sagatavojusi konkursu darbiniekiem un iemīt -
niekiem, kura ietvaros tika uzdoti jautājumi par VSAC – «Iepazīsti
Viļakas SAC». Apkopojot konkursa rezultātus, tika izvirzīti 3 uz -
varētāji, kuri tika apbalvoti ar nomināciju – zinošākie.

1. vietu ieguva aprūpētāja J. Ūseniece, 2. vietu – iemītniece 
M. Logina, 3. vietu – sociālā darbiniece Ņ. Leišavniece.

Lielākā daļa ekskursijas dalībnieku Balkanu dabas parkā bija
pirmo reizi. Daudzi izteica vēlmi apmeklēt šo parku vēl. Ir pacilātība,
prieks un lepnums par to, ka mūsu novadā ir šis burvīgais paradīzes
stūrītis. Mums ir savi Balkani, kur dvēselei un acij mieru rast, ir
vietas, kur baudīt klusumu sarunā ar dabu, kur valda citi likumi.

Sirsnīgi Pateicamies VSAC vadītājai Ilzei par ekskursijas un
pasākuma organizēšanu!

Pateicības vārdi Balkanu dabas parka meža fejai Vijai par viesmī -
lību un atsaucību!

Paldies šoferītim Aivaram par atsaucību!
Sirsnīgs paldies visiem ekskursijas dalībniekiem par kopā būša-

nu!
Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece 

Iveta Dmitrijeva

8. augustā Viļakas sociālās
aprūpes centra (turpmāk VSaC)
iemītniekiem un kolektīvam ti -
ka dāvāta iespēja piedzīvot to
vienreizīgo sajūtu, ko sniedz
saskaršanās ar dziedāšanas brī-
numu. VSaC ar labdarības kon -
certu viesojās novadniece Va-
lentīna Goldinova (dzim. dem-
čišina) – dziedātāja un koncertu
vadītāja.

Sastopot Valentīnu pie aprūpes
centra klientes, kur viņa atnāca
ciemos pie mammas draudzenes
Lidijas, uzrunājām mākslinieci par
iespēju paklausīties viņas koncertu,
uz ko Valentīna labprāt ar prieku
un entuziasmu atsaucās.

Savu atvaļinājumu Valentīna
pavada Viļakā, kur ir dzimusi un
augusi, skolā gājusi, beigusi Viļa -
kas vidusskolu un mūzikas skolu.
Pēc tā iestājusies Daugavpils Mūzi -
kas skolā un J. Vītola Latvijas Valsts
Konservatorijā, kur studējusi vo-
kālu. Saņemot diplomu, strādāja
Rīgas, Jūrmalas koncertapvienībās,
ir uzstājusies lielākajās Eiropas
pilsētās kā kora soliste. Arī pašreiz
darbojas savā nišā, koncertē un
strādā par pasākumu vadītāju.

Pirmdienas pēcpusdienā aprū -
pes centra iemītnieki un darbinieki
pulcējās Pensionāru saieta namā
un ar nepacietību gaidīja māksli-
nieces ierašanos.

Viņa ienāca un diena, kura bi -
ja apmākusies, kļuva gaišāka. Va -
lentīna izstaro īpašu, pozitīvu,
gaišu enerģiju. Klātesošie to uz-
ņēma ar pateicību.

Māksliniece ļoti labprāt pavada
savu atvaļinājumu Viļakā un ar
lepnumu izsakās par savu dzimto
pilsētu. Arī Valentīnas meita Re -
nāte un mazbērni, kuri dzīvo ār-
zemēs, ar sajūsmu atsaucas par
dzimto novadu, izbauda atvaļi-
nājumu Viļakā.

VSAC dzīvo vairākas Valen-
tīnas paziņas, kurus viņa sastopot
atcerējās no jaunības gadiem.
Viņa vēlējās pie katra pieiet un
katru apmīļot, kas izvērtās kā sa-
viļņojošs un aizkustinošs mirklis
klientu dzīvē.

Koncerta laikā Valentīna dalījās
pārdomās par savu radošo dzīvi.
Dziedātājas repertuārā izskanēja
Raimonda Paula dziesmas, krievu
romances. Mākslinieci papildināja
arī meita, dziedot daudzbalsīgi.

Tikšanās ar novadnieci Valen -
tīnu Goldinovu bija sirsnīga un aiz -
kustinoša. Skatītāji dalījās ar ap-
lausiem un vairākkārt lūdza māk-
slinieci vēl kaut ko nodziedāt. At-
griežoties aprūpes centrā, iemītnie -
ki vēl ilgi dalījās pārdomās par
iegū  tajām pozitīvajām emocijām.

Sirsnīgi pateicamies Valentīnai
Goldinovai ar ģimeni par sniegto
koncertu Viļakas sociālās aprūpes
centra iemītniekiem un kolektī-
vam!

Teksts: Viļakas sociālās aprūpes
centra sociālā darbiniece Ņina
Leišavniece

Foto: Viļakas sociālās aprūpes
centra darbiniece Marija Kausa

Piedzīvojums mūzikas pasaulē, klausoties
novadnieci Valentīnu Goldinovu
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duBultINteRVIja

Šogad absolvējāt Viļakas Valsts ģim-
nāziju, lūdzu, pastāstiet par plāniem
studiju jomā.

elīna: Var teikt, ka
līdz pat pēdējam brīdim
nebiju izlēmusi, ko tieši
vēlos studēt. Pēc izlai-
duma katru dienu pār-
lasīju piedāvātās studiju
programmas Latvijas
Universitātē, jo zināju,
ka tā ir skola, kurā vē -
los mācīties. Pieteicos
10 studiju programmām.
Kā prioritāti norādīju
Baltu filoloģiju, to arī
studēšu turpmākos 3 ga-
dus.

laura: Kā nākamo
mācību iestādi esmu iz-
vēlējusies Rīgas Stra -
diņa universitāti, studējot
Starp tautisko mārketin -
gu un reklāmu.

lūdzu, uzrakstiet 3 nedarbus, kas
kopīgi paveikti, mācoties Viļakas Valsts
ģimnāzijā vai Viļakas pamatskolā!

elīna: Lauru pazīstu jau no bērnudārza
laikiem. Kopā veikti dažādi darbi un, pro -
tams, arī nedarbi. Lielāko daļu joprojām
gribas noklusēt. Ir gadījies, ka bradājam
pa svešām puķu dobēm, lai atrastu ziedus,
ko dāvināt skolotājiem. Atmiņā uzaust pir -
mie gadi mūzikas skolā, kad vēlajos zie -
mas vakaros gājām no solfedžo stundām
un paspējām viena otru iegrūst visās pil -
sētas kupenās. Dažreiz, kad tuvojās kāds
pasākums un mēģinājums bija stundu lai -
kā, tad mēs nesteidzāmies iet atpakaļ uz
stundu, bet gan aizgājām uz skolas bufeti
pēc kāda kāruma.

laura: 
– Klauvēšana pie kabinetu durvīm un

bēgšana prom, šķiet, ir standarts ikvienam
skolēnam, arī mēs šos priekus izbaudījām;

– Stundu «bastošana» un pēc tam tais-
nošanās, kāpēc tā;

– Skolas telpās pikojāmies un puišus
kaitinājām, visa skola bija slapja, citiem
lika mazgāt, bet mēs no soda izbēgām.

lūdzu, pastāstiet, kādos kolektīvos
un ansambļos piedalāties, cik nozīmīgi
jums šķiet muzicēt, dejot…

elīna: Jau vairākus gadus spēlēju sak-
sofonu Tautas pūtēju orķestrī «Balvi» un
Viļakas mūzikas skolas saksofonistu an-
samblī. Nedēļas nogalēs apmeklēju arī
Jauniešu deju kolektīva «Bitīt’ matos»
mēģinājumus. Šie pastāvīgie mēģinājumi
jau ir kā pieradums un atkarība. Dažreiz
uznāk brīži, kad negribas neko darīt, bet
tas drīz vien pāriet. Pateicoties šiem ko-
lektīviem, esmu ieguvusi jaunus draugus,
pilnveidojusi sevi un paplašinājusi savu
redzesloku.

laura: Vienmēr esmu bijusi aktīva un
centusies piedalīties visur, kur iespējams,
tādā veidā paplašinot savu redzesloku un
attīstot prasmes. Sākotnēji dziedāju bērnu
vokālajā ansamblī «Pogas», kuru vadīja
skolotāja Elita Logina, uzsākot skolas
gaitas, dejoju skolas tautu deju kolektīvā
un Viļakas kultūras nama deju kolektīvā
«Dēkaiņi», dziedāju korī gan pamatskolas,
gan ģimnāzijas kolektīvos. Šobrīd dejoju
Viļakas kultūras nama jauniešu deju ko -
lektīvā «Bitīt’ matos», kuru vada skolotāja
Diāna Astreiko. Spēlēju Viļakas Mūzikas
un mākslas skolas saksofonistu kvartetā

un Balvu mūzikas skolas pūtēju orķestrī
«Balvi».

Tā kā bērni savas prasmes sāk attīstīt
jau bērnībā, tad uzskatu, ka ir ļoti svarīgi
atklāt savas intereses pēc iespējas agrāk,
varbūt ja ne pašam, tad ar kāda palīdzību.
Dejošana, dziedāšana, muzicēšana un
jebkāda veida darbošanās ir lielisks veids,
kā sevi pilnveidot, attīstīt radošās spējas,
domāšanu, attīstīt muskulatūru un būt
visu laiku kustībā, jo arī tas ir lielisks
veids, kā aizpildīt savu brīvo laiku un
iegūt jaunus draugus.

jūs piedalāties Viļakas jauniešu ini-
ciatīvu centra aktivitātēs, kā arī pašas
organizējat pasākumus. Kas motivē šīm
darbībām? Kādas aktivitātes patīk vis-
vairāk?

elīna: Lielāko motivāciju sniedz Jau -
niešu iniciatīvu centra vadītāja Madara,
kura vienmēr ir gatava atbalstīt pat vistra -
kākās idejas. Galvenais ir just atbalstu no
apkārtējiem, tad arī rodas pārliecība, ka
ne kas nav neiespējams. Man visvairāk pa -
tīk sporta spēles un sadraudzības pasākumi,
jo šāda veida pasākumos tiek izaicināta
veiksme un iepazīti jauni cilvēki. Neizpaliek
arī dalīšanās pieredzē.

laura: Uzsākot skolas gaitas, klasē
bijām tikai 3 meitenes un 15 zēni, kas,
manuprāt, arī bija šis atspēriena punkts or-
ganizēšanā, uzņemoties atbildību, jo jau
no mazām dienām esmu bijusi motivēta
iet un darīt, nevis sēdēt malā. Man patīk
pats plānošanas process, lai arī tas nav
viegls, tomēr rezultāts un gandarījuma sa -
jūta par padarīto ir neaprakstāma, īpaši
tad, ja to kāds arī atzinīgi novērtē. Tā arī ir
motivācija turpināt darīt, pilnveidot un
attīstīt. Visvairāk patīk radošās un darbī -
gās aktivitātes, jo tā ir iespēja būt sev pa-
šam.

jūs darbojaties Viļakas novada jau-
niešu domē, vai plānojat piedalīties arī
2017. gada pašvaldību vēlēšanās?

elīna: Kandidātu sarakstos manu vārdu
atrast nevarēs, bet vēlēt labprāt iešu, jo
ne kad to vēl neesmu darījusi. Protams, ja
tajā laikā nebūs ieplānots kas cits.

laura: Kandidēt vēlēšanās neplāno ju,
tomēr balsot gan iešu.

Kurās valstīs esat bijušas jauniešu
apmaiņas projektos, uzstājoties u.tml.?
Kas īpašs palicis atmiņā?

elīna: Apmaiņas projektos esmu bijusi
Vācijā, Igaunijā un Gruzijā. Visspilgtākie
iespaidi ir palikuši no Gruzijas. Gruzijā ir
ļoti skaista daba, atsaucīgi cilvēki un gar -
šīgi ēdieni. Uzstājusies esmu Baltkrievijā,
Igaunijā un Lietuvā. Baltkrievija pārsteidza
ar zemajām cenām un skaisto galvaspilsētu
Minsku. Šis brauciens ar orķestri paliks
atmiņā uz visu dzīvi, jo dzīvojām tālu no
civilizācijas, bet pratām atrast izklaides
arī meža vidū.

laura: Esmu piedalījusies Comenius
Skolu partnerības projektā «Nākotnes
vīzija: Paplašinot mācīšanās stratēģijas ar
individuālo atbalstu un radošo pieeju, ie-
dvesmojoties no idejas dziesmā «In the
Year 2525»» Vācijā. (2012. gads.)

2015. gadā Divpusējā skolu starptautis -
kās sadarbības skolēnu apmaiņas projektā
«Latvija–Vācija».

2016. gadā Programmas Erasmus+ jau -
niešu apmaiņas projektā «Be the solution
to earth polution» Gruzijā.

2016. gadā kopā ar tautu deju kolektīvu
«Bitīt’ matos» piedalījāmies koncertā Lie-
tuvā.

Kopā ar Balvu mūzikas skolas pūtēju
orķestri 2013. gadā piedalījāmies koncertā
Baltkrievijā.

Īpaši bijuši visi projekti, kuros esmu
piedalījusies, vien iespēja piedalīties, būt
daļai no projekta ir fantastiski. Tā ir iespē -
ja redzēt pasauli, gūt pieredzi un jaunus
draugus.

Kādas ir jūsu domas par mūsdienu
jauniešiem? ja būtu iespēja, ko vēlētos
viņiem pateikt?

elīna: Jaunieši ir dažādi. Tagad mums
ir daudz dažādu iespēju sevis attīstīšanai
un pilnveidošanai, tikai katrs šīs iespējas
izmanto citādāk. Nevajag baidīties uz-
drīkstēties. Reizēm ir jāzaudē mazajās
cīņās, lai uzvarētu karā.

Laura: Mūsdienu jaunieši kļūst aizvien
pasīvāki, daudzi negrib iet un darīt, ja
vien par to nesaņem kaut ko pretī. Negrib
uzņemties darīt, būt par kaut ko atbildīgam,
tomēr es ieteiktu nebaidīties, izlīst no
rām jiem, parādīt pasaulei, ka neesi kā
pārējie, ka neesi pelēkā pele, ka Tu VARI!
Jo viss, ko dari, kādreiz atmaksājas, lie -
lākā vai mazākā mērā, tomēr atmaksājas.
Viss atkarīgs tikai no katra paša iniciatīvas
un vēlmēm.

Ko jūs novēlat informatīvā izdevuma
lasītājiem?

elīna: Cilvēku dara laimīgu tas, ka
viņš izdara ko labu pats sev. Ko tas no -
zīmē? Tas katram pašam vislabāk zināms!
Diena pie jūras, karsta vanna… Padomājiet,
kas dara jūs laimīgus, un centieties rast ie-
spēju šai nodarbei.

laura: Informatīvā izdevuma lasītājiem
novēlu dzīvesprieku, sirdsmieru un ticību
saviem spēkiem, jo, dzīvojot līdzsvarā, pie -
pildās pat neiedomājamākās lietas.

elīna iesaka:
Grāmatu: Džūda Devero «Meitene,

kas iemācīja man smieties»
Filmu: Prāta vētra: Starp krastiem
Seriālu: Likteņa līdumnieki
Dziesmu: Carnival Youth – Akmentiņi
Aforismu: Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa

laikam kļūt mazam, lai augtu liels. /I. Zie-
donis/

laura iesaka:
Grāmatu: Džons Grišams «Likumu

pasaules valdnieks»
Filmu: «Kara zirgs» /2011/
Seriālu: Neiesaku, bet skatos «Kobru»
Dziesmu: Prāta vētra – Tavas mājas

manā azotē
Aforismu: Mēs visi dzīvojam zem vie -

nām un tām pašām debesīm, taču mums
visiem nav viens un tas pats horizonts.
/Konrāds Adenauers/

IzVēlIetIeS VIeNu 
uN PaSKaIdRojIet, KĀPēC
Rīts, diena, vakars vai nakts?
elīna: Nakts, jo tad apkārt ir klusums

un ir vieglāk koncentrēties, protams, ja
netraucē miegs.

laura: Vakars – dienas labākie notiku -
mi sākas vakarpusē: ballītes, atpūta utt.

tēja vai kafija?
elīna: Kafija. Tā man uzlabo garastāvokli

un atjauno enerģiju.
laura: Tēja – vislabāk – zāļu tēja, ve-

selīgi.

Balts vai melns?
elīna: Balts. Baltu var padarīt krāsai -

nu,bet melns ir un paliek melns.
laura: Melns – standarts, melnais

vien mēr modē.

Grāmata papīra vai elektroniskā
for mātā?

elīna: Papīra formātā. Arī pēc izlasīšanas
patīk pāršķirstīt lapas un izlasīt dažas rin-
dkopas.

laura: Grāmata papīra formātā, nekad
neesmu atbalstījusi grāmatas elektroniskā
formātā, tā taču zūd pilnīgi visa interese
par grāmatas saturu.

Saruna dzīvē, zvans vai sarakste?
elīna: Saruna dzīvē, jo tad var redzēt,

cik patiess ir cilvēks.
laura: Sarunas dzīvē – iespēja pateikt

vairāk, sarunas laikā radītās emocijas ne-
pārprotami nosaka sarunas toni.

dziesma vai deja?
elīna: Deja. Ar to reizēm tiek pateikts

vairāk nekā ar dziesmu.
laura: Deja – tā ir kustība, enerģija.

Deja vieno.

Pilsētas vai lauku vide?
elīna: Lauku – pilsēta ātri nogurdina.
laura: Lauku vide – svaigs gaiss,

miers, daba.

darba diena vai brīvdiena?
elīna: Brīvdiena – nav mīļāku dienu

par tām, jo tad var vairāk laika veltīt sev
un arī miegam.

laura: Brīvdiena – esmu liels miega
mīļotājs. Brīvdienās ir iespēja izgulēties
un darīt to, ko sirds kāro.

Pavasaris, vasara, rudens vai ziema?
elīna: Rudens – dzestrums rītos, saule

un krāsainās lapas – tāds rudens man patīk
vislabāk.

laura: Pavasaris – neskatoties uz to,
ka tas gluži nav garo brīvdienu gadalaiks,
tomēr pavasari uzskatu par gada skaistāko
laiku.

liels PaldIeS par veltīto laiku!
lai jums viss izdodas, kā cerēts! 

Viļakas novada domes Lietvedības,
komu nikācijas un informācijas nodaļas

vadītāja Rūta Cibule

Šajā informatīvā izdevuma numurā ir iespēja izlasīt citādas
atbildes uz intervijas jautājumiem – uz vienādiem jautājumiem

atbild 2 radošas, aktīvas un atraktīvas Viļakas Valsts ģimnāzijas 2016.
gada absolventes - elīna Sprukule un laura logina. jāpiebilst, ka
jaunietes nezina, ko atbildējusi otra, tāpēc atbildes var būt gan
vienādas, gan līdzīgas, gan atšķirīgas.

Vilakas novada_AUGUSTS_2016_avize.qxd  19.08.2016  12:56  Page 11



12

Viïakas no vadâ

Katrs Latgales ērģeļu dienu
koncerts ir īpašs. Viļakas koncerts
bija īpašs, jo tas ir vienīgais garī -
gās mūzikas koncerts šogad fes-
tivālā, kurā koncertā visu program -
mu spēlēja viena no idejas auto -
rēm – Larisa Carjkova. Koncert-
programmā bija iekļauta ērģel -
nieka, komponista Romualda Jer-
maka dziesma, jo viņš ir uzstādījis
ērģeles Malnavas (Kārsavas) Ro-
mas katoļu baznīcā, kuru atjau-
nošanai tiek vākti ziedojumi šī
festivāla laikā.

Koncerta apmeklētāji uz kon-
certu atnāca ar jautājošiem ska-
tieniem, ko mēs šodien dzirdēsim?
Pēc koncerta klausītāju apgarotās
un priecīgās sejas parādīja, ka
apmeklētāji ir sekojoši Viļakas
novada domes priekšsēdētāja Ser-
geja Maksimova padomam, ka
ikdienas steigā šāds garīgās mū-
zikas koncerts ir kā iedvesma
turpmākajam darba cēlienam, lai
sagaidītu nākamo ērģeļmūzikas
koncertu. Festivāla koncerts ne-
atstāja vienaldzīgu nevienu klau-
sītāju, jo kāds priecājās, ka tika
atskaņota ērģeļu klasika, Johana
Sebastiana Baha un Georga Frīdriha
Hendeļa skaņdarbi, citi priecājās,
ka programmā bija iekļauti latviešu
autoru – Lūcijas Garūtas, Kārļa Lā -
ča, Riharda Dubras un Ērika Ešen-
valda – skaņdarbi, bet daudzus
aizkustināja skanīgā Jolantas Stri-
kaites – Lapiņas balss. Koncert-
programma atklāja Viļakas ērģeļu
varenību un plašo skaņu diapazo -
nu, ko nevar ietvert, pavadot Sv.
Mi ses. Tradicionāli Ērģeļu dienu

koncertos tiek nodrošināta video
projekcija, dodot iespēju koncerta
apmeklētājiem vērot, kā spēlē ēr-
ģelniece, video atklāj, cik veiklām
roku un kāju kustībām ir jābūt
ērģelniekam, lai paspētu nospēlēt
visas notis un pārslēgtu visus ne-
pieciešamos reģistrus.

Apbrīnojama ir organizatoru –
ērģelnieču Gunas Kises un Larisas
Carjkovas – uzņēmība jau septīto
reizi organizēt ērģeļu dienas. Kā
atzina organizatores, lielākais ie-
guvums ir uzmanības pievēršana
ērģelēm kā neparastam instru -
men tam, un arvien vairāk draudzes
un pašvaldības domā par ērģeļu
restaurāciju un uzturēšanu. Ērģeļu
restaurācija ir uzsākta arī Viļakā,
Prezmā, Kārsavā, Rēzeknē un
citur Latgalē. «Organizējot festi-
vālu, ir brīži, kad liekas, ka ir tik
smagi un grūti, ka vairs neorgani -
zēšu. Bet pēc noslēguma koncerta
ir tāds gandarījums, ka uzreiz ir
iedvesma un idejas par nākamajiem
koncertiem. Mums vairs nav tie -
sību apstāties. Lielākoties es un
Larisa koncertos nospēlējam kādus
pāris skaņdarbus un palīdzam ci-
tiem ērģelniekiem pārslēgt reģistrus
vai pāršķirt notis. Ir ļoti grūti or-
ganizēt un arī nospēlēt visu kon-
certu. Šogad to paveica Larisa,
varbūt citu gadu arī es to izdarīšu,»
par organizēšanas grūtībām un

prieku pastāstīja viena no organi-
zatorēm Guna Kise. «Jā, reizēm
trūkst spēka, strādā līdz trijiem
naktī, lai viss izdotos, bet, kad
festivāls ir noslēdzies, tad ir plā -
ni jau nākamajam festivālam.
Esam ierautas «ritenī» un nevaram
vairs apstāties. Prieks, ka esat
uzsākuši ērģeļu restaurāciju un
varu novērtēt, ka tās skan labāk
nekā pirms plēšu restaurācijas,»
papildināja Larisa Carjkova.

Soliste Jolanta Strikaite – La-
piņa atklāja: «Pateicoties festivāla
organizatoru uzaicinājumam, man
radās iespēja pirmo reizi dziedāt
Viļakā. Baznīcās vienmēr ir ļoti
patīkami dziedāt, jo tur ir velves,
veidojas akustika, īpaši lielās
baznīcās kā Viļakā. Ir patīkami
sadzirdēt, kā tava balss aizplūst,
ka tā neapstājas un turpina savu
ceļojumu un lidojumu.»

Ar koncertā izskanējušo J. Kal-
niņa komponēto dziesmu ar Kārļa
Skalbes vārdiem pateicamies Die-
vam: «Par katru stundu Dievam
pateicos, Par elpu vienu, Par kat -
ru nodzīvotu dienu. Un ja ar man
tik sāpes tiek, Par katru stundu
Dievam pateicos, Ko viņš man
dzīvot liek.» Pateicamies Dievam,
ka tiek dāvāti tik dvēseli spēcinoši
koncerti Viļakas Vissvētās Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcā!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne       

Baz NīCaS dRau dŽu zI ņaS

Garīgās mūzikas koncerts iedvesmo

6. augustā neparasto instru-
mentu – kokles un ērģeļu –
saspēli un Birutas Ozoliņas dzie-
dātās dziesmas varēja novērtēt
ikviens apmeklētājs, kurš atnāca
uz koncertu Viļakas Romas katoļu
baznīcā. Harmoniskajā un mierī -
gajā stāstā mākslinieces izspēlē-
 ja komponista Romualda Jerma -
ka radītos skaņdarbus, notika arī

pirmatskaņojumi – speciāli šim
projektam komponists bija radījis
jaunas tautasdziesmu apdares, kā
arī programmā bija iekļautas
mākslinieču veidotās aranžijas un
improvizācijas.

Jaunais Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels,
uzrunājot koncerta apmeklētājus,
teica: «Klausoties koncertu, atce -

rējos Veco derību, atcerējos sv.
Rakstos aprakstīto cilvēku drosmi.
Arī Jūsu koncertu novērtēju kā
drosmīgu soli – apvienot kokli,
ērģeles un balsi. Tas bija riskanti,
bet Jūs prasmīgi pratāt to savie -
not. Sv. Raksti stāsta, kad Dāvids
spē lējis kokli, ķēniņš Sauls atpū -
ties. Te sajutos līdzīgi. Esmu Vi -
ļakā tikai piecas dienas, kuras ir
pagājušas skrienot, darot darbus,
satraucoties un iepazīstoties ar
jauno draudzi. Bet, ieskanoties
koklei, tā mani nomierināja un
piepildīja dvēseli. Novēlu sievie-
tēm, lai Dievs katrai no Jums dod
šo iekšējo spēku, lai sirdī iededz
mīlestības degsmi, lai Jūs spētu
ne tikai dažiem rokas sasildīt, bet
daudziem, daudziem sasildīt dvē-
seles.»

«Ja tu gribi realizēt savas ide -
jas un tās parādīt citiem, tad jā-
mēģina meklēt finansējumu. Nav
ko gaidīt, ka kāds cits to izdarīs.
Kad kopā ar ērģelnieci Diā nu Jaun -
zemi nodibinājām ērģeļu duetu
Riga Organum Duo, sapratām, ja
gribam īstenot savas ieceres, ir
jāraksta projekti. Esmu biedrības
mūzikas aktivitātēm «Pleno» di-
binātāja. 

Šo projektu rakstīja Egīls Štāls,
ar kuru sadarbojāmies. Kon cert -
programmas idejas autore ir Biruta
Ozoliņa. Bija noticis ziemas kokļu
festivālu, kur atskaņojām dažus
skaņdarbus, tad sapratām, ka no
mazās sadarbības var izveidot lie -
lāku sadarbību, radot kopīgu kon-
certprogrammu. Kopā strādājot,

apvienojot idejas, radās program -
ma, ko gribējām parādīt klausītā-
jiem, koncertprogrammu dzirdē -
ja Rīgā un pie Jums, Viļakā. Jums
ir tik lielisks dievnams, tik brī-
nišķīgas ērģeles, atsaucīgi pašval -
dības dalībnieki un koncertu ap-
meklētāji, tāpēc ir liels prieks pie
Jums koncertēt,» atklāja un sa-
viļņoti pateicās ērģelniece Ilona
Birģele.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs teica
paldies māksliniecēm par koncertu
un par dvēseles piepildīšanu ar
skanīgo balsi un aizkustinošajiem
skaņdarbiem. Viļakas novada do-
mes kultūras metodiķe Inese Lāce
sirsnīgi pateicās Baltinavas mūzi -
kas un mākslas direktorei Marijai
Bukšai par asistēšanu ērģelniecei,
kura pirmo reizi palīdzēja ērģel-

niecei pārslēgt reģistrus un pāršķirt
notis. Marija saviļņoti klausījās
balss dziedājumu un kokles spēli,
bet ērģeļspēles skaņdarbos vaja-
dzēja koncentrēties, lai godam
pa līdzētu ērģelniecei.

Īpašs paldies Viļakas jaunietim
Arvilam Zelčam, kurš atsaucās
aicinājumam un pirmo reizi mūžā
koncertu vēroja caur filmētāja lo-
dziņu, tā nodrošinot video projek -
ciju un arī citiem koncerta apmek-
lētājiem dodot iespēju vērot ēr-
ģelnieces un mākslinieču darbu.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Programmas atbalstītājs:

Meditatīvais balss, kokles un ērģeļu stāsts Viļakā

16. jūlija pēcpusdienā Viļa kas Romas katoļu baznīcā no tika
gaidītais festivāla «VII latgales ērģeļu dienas» koncerts. uzticī -
gākie festivāla apmeklē tāji un ga rīgās mūzikas cienītāji va sa ras
darbu un daudzo pasākumu sarakstā atrada laiku, lai apmeklētu
koncertu, kurā pirmo reizi ērģeles visu koncertu spē lēja viena
no festivāla organi za torēm larisa Carjkova un dziedāja latvijas
Nacionālās ope ras soprāns un daudzu muzikālu projektu
dalībniece jolanta Strikaite – lapiņa.

Par koncertprogrammu «Romualds jermaks un tautasdziesma
caur balsi, kokli un ērģelēm» ērģelniece Ilona Birģele, koklētāja
anda egīte, dziedātāja un koklētāja Biruta ozoliņa saka: «Mēs
ar šo koncertu slavināsim latviešu sievietes baznīcā! Par
pacietību, par atbildības nastu, ko tās allaž uzņemas, par mežu,
pļavu, cilvēku attiecību un darba skaistumu, ko viņas caur
gadsimtiem ir iznesušas, dziedot tautasdziesmas. Mēs dziedam
un spēlējam šo mūziku, apzinoties, ka pārmantojam šo
brīnumaino un neievainojamo spēku, lai mūsu meitas un
mazmeitas to var nest tālāk!»
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Baz NīCaS dRau dŽu zI ņaS

«Lai arī kur mēs pasaulē do -
tos, ir redzamas baznīcas. Visskais -
tākās un brīnišķīgākās celtnes ir
tieši dievnami. Cilvēki vienmēr
ir centušies Dievam atvēlēt pašu
labāko un skaistāko. Viscēlākā un
visskaistākā celtne Viļakas pilsētā
un Viļakas novadā ir šī baznīca,
kurā šodien esam pulcējušies un
atzīmējam 125. gadadienu. Diev-
namus cilvēki cēla tādēļ, ka bija
ticīgi. Ticēja Dievam, ticēja mū-
žīgajai dzīvei un dvēseles nemir-
stībai. Bija vajadzīga vieta, kur
viņi varēja iepazīt Dieva mācību,
kur varētu svinēt Euharistiju –
sv. Misi, pieņemt svētos sakramen -
tus, dziedāt Dieva godam dziesmas
savā valodā. Patīkami, ka Viļakā
koris dzied latgaliski, patīkami,
ka runājat sentēvu valodā.

Skumji redzēt, ka tūristu gru -
pas apmeklē baznīcas un apbrīno
tikai tās arhitektūru. Bēdīgi, ka
cilvēki nenometas ceļos, pagodinot
Dievu, nelūdzas un nepateicas
Dievam. Svarīgi zināt un saprast,
kādam mērķim ir baznīcas, kas
notiek baznīcā. Svarīgi ir dzirdēt
un sadzirdēt. Esat pamanījuši, ka
baznīcas Eiropā tiek nojauktas
vai kalpo citam mērķim. Ir maz
ticīgu cilvēku. Ja cilvēku nebūs,
paliks arī maz ticīgo. Tad nav
jābrīnās, ka mūsu dievnamiem bla -
kus pacelsies citas celtnes, ku rās
nelūgsies latgaliski. Vēl ir laiks,
lai nesekotu Rietumu piemēram,
bet tas ir atkarīgs no mūsu va -
dības, no mums pašiem un mūsu
ģimenēm. Cik bērnu ir ģimenē,
cik vecāki ir ticīgi?

Ar ticību un lūgšanām izdzī-
vojām laikos, kad Baznīca tika
aizliegta, un ticīgie tika vajāti.
Arī Šķilbēnu draudzes baznīca
tika celta kā baznīca, bet tad kal -
poja citiem mērķiem, un paldies
Dievam, ka izdevās atjaunot Šķil-
bēnu dievnamu, kur pielūgt Dievu.
Svarīgi ir skatīties, lai kristīgās

tradīcijas neizzustu no mūsu ģi-
menēm. Ir katoļu Baznīcas kate-
hisms, kur ir rakstīts, kā cilvēkiem
ir jāuzvedas baznīcā, ir izskaidrotas
ticības patiesības, Dieva baušļi,
svētie sakramenti. Brāļi un māsas,
mums ir jāuzvedas tā, lai mēs ar
savu uzvedību liecinātu par savu
ticību, liecinātu par savām zinā-
šanām ticībā. Sv. Pāvils atgādina,
ka vissvarīgākā un visskaistākā
svētnīca ir cilvēka sirds. Ieskatie -
ties, kāda ir Jūsu dvēsele! Vai
esat padomājuši par saviem pie-
nākumiem ticības jomā, vai atlici -
nāt laiku gandarīšanai, grēksūdzei?

Šo gadu pāvests Francisks ir
pasludinājis par Žēlsirdības gadu,
aicinot mūs pievērst uzmanību
garīgajai dzīvei. Vai esam izman -
tojuši iespēju iziet pa Svētajām
durvīm, arī pa Jūsu baznīcas dur-
vīm? Vai esam apņēmušies vairs
negrēkot? Varbūt atradīsim laiku
dvēseles svētdarīšanai? Ikviens
visu dzīvi savā sirdī ceļ savas ti -
cības svētnīcu, par pamatu liekot
dzīvo Jēzu Kristu. Cik skaista
būs šī svētnīca, ir atkarīgs tikai no
mums pašiem! Ja Dievs neatrod
vietu mūsu sirdī, tad nevienam
dievnamam, pat visskaistākajam,
nav nozīmes. Raudzīsimies, lai
pirmajā vietā būtu rūpes par to,
lai nākamās paaudzes būtu ticīgas.
Lūdzieties arī par jauniem aici-
nājumiem uz priesterību, lai būtu
priesteri, kuri kalpo draudzēs.
Lūdzieties par stiprām un kristī -
gām ģimenēm. Aicinu skolotājus
rādīt piemēru skolēniem: nāciet
uz grēksūdzi, aiciniet sekot bērnus,
ienesiet ticības garu skolā, lai sko -
lēni iesaistītos Baznīcas darbā,»
teica Rēzeknes – Aglonas diecēzes
bīskaps Jānis Bulis un pateicās
ikvienam ticīgajam, kurš atnāca,
lai iepriecinātu Dievu, pateicās
kapucīņu tēviem, kuri daudzus
gadu desmitus ir kalpojuši Viļakā,
un pateicās Viļakas novada domes

vadībai par atbalstu, sapratni un
sadarbību ar draudzi. Bīskaps at-
gādināja, ka bērni un jaunieši, ku ri
šodien saņēma Iestiprināšanas
sakramentu, ir kļuvuši Kristus
liecinieki un aicināja viņus ar sa-
viem darbiem apliecināt savu
ticību un sekošanu Kristum.

Viļakas Romas katoļu draudzes
prāvests Staņislavs Kovaļskis,
OFMCap, aicināja lūgties par drau -
dzi un par tiem cilvēkiem, kuri
uzcēla šo skaisto dievnamu. Viļa -
kas Romas katoļu draudze sirsnīgi
sagaidīja un pateicās V.E. bīska -
pam Jānim Bulim par dāvāto ie-
spēju saņemt svētību, stiprinājumu
ar teiktajiem Dieva vārdiem un
mācību. Viļakas Romas katoļu
draudzes vecākā Inita Raginska
sacīja, ka svētdien jutās ļoti labi,
esot bijis satraukums kā ērģelniecei,
jo pirmo reizi spēlēja sv. Misi,
kuru celebrēja bīskaps, bet tāpēc
dziedātāji centīgi gatavojās šim
notikumam. «Prieks bija par to,
ka pēc sv. Mises bija iespēja tik -
ties ar bīskapu Viļakas novada do -
mē. Prieks, ka jau šobrīd sekoju
bīskapa norādījumiem, jo Viduču
pamatskolā ir kristīgā mācībā un
skolā notiek sv. Mises. Esmu ka-
tehēte un stāstu bērniem par savu
pieredzi. Priecājos, ka V.E. bīskapa
Jāņa Buļa teiktais apstiprināja,
ka es pareizi daru. Gribētos, lai
citās novada skolās ieviestu kristī -
go mācību, vismaz pirmajām trim
klasēm, kad mācām, ka Dievs ir
radījis skaistu pasauli, mācāmies,
kā cienīt vienam otru. Ticības mā -
cības stundās piedalās visu kon-
fesiju bērni, šajās stundās nega-
tavojam bērnu I sv. Komūnijai
katoļu Baznīcā. Labi, ka bīskaps
atrada laiku un atbrauca pie mums,
jo ir svarīgi dzirdēt bīskapa vie -
dokli un saprast, ka neesam vieni
paši, kas cīnāmies par ticības pa-
tiesībām. Uzskatu, ka bīskaps pie
mums atbrauc tik reti, ka ikviens

varam atrast laiku, lai tiktos un
sarunātos ar bīskapu,» savus ie-
spaidus atklāja draudzes vecākā
Inita Raginska.

Pēc sv. Mises Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Mak -
simovs bija uzaicinājis domē
V.E. bīskapu Jāni Buli tikties ar
Viļakas novada domes deputātiem
un izglītības iestāžu vadītājiem.

Bīskaps Jānis Bulis, uzrunājot
pedagogus, aicināja padomāt, vai
skolas ir domātas tikai, lai sniegtu
zināšanas, vai tomēr skolām būtu
arī jāaudzina. Mācības bez Dieva
nenesīs augļus, jo bērnā netiek
ieaudzināta labestība, bet bērnā
paliek agresivitāte un ļaunums.
Svarīgi, lai skolā būtu ticības
mācība, kad māca kopā lūgties,
māca ticības patiesības un iepa-
zīstina ar svētajiem sakramentiem.
Labs paraugs ir skolotāji, kuri
novērtē un māca skolēniem kris-
tīgās vērtības.

«Mūsdienu sabiedrībā ir iz-
audzināti cilvēki, kuri negrib ap-
rūpēt vecus un slimus cilvēkus,
tāpēc parādās eitanāzija, kad cil -
vēks it kā pats piekrīt, ka viņam

tiek atņemta dzīvība. Tāpat arvien
samazinās dzimstība, Saeimā ir
pie ņemts likums, ka var atteikties
no nedzimušiem bērniem. Mēs
katrs varam darīt labo un pozitīvo,
lai rādītu piemēru bērnam. Aicinu
skolas sadarboties ar draudzēm
un atbalstīt jauniešu svētceļojumus
uz Aglonu un citur.

Atceros, ka pirmo reizi, kad
biju vizitācijā Viļakā (ap 1998.
gadu), tad Iestiprināšanas sakra-
mentu saņēma 500 cilvēki. Aicinu
skolās runāt, lai jaunieši paliktu
savā novadā, Latvijā. Atgādināt
Franča Trasuna sacīto: «Vajag ska -
tīties, ko es varu dot savai tau tai?»
Iegūt tādu profesiju, lai kaut ko
labu varētu dot saviem laukiem,
novadam, Latvijai. Lai būtu cil -
vēki, lai lauki nepaliktu tukši, lai
neaizietu bojā mūsu kultūra un
valoda. Vēlu visiem stipru ticību
Dievam, ticību skaistajam un la-
bajam, ko Dievs dod. Nešaubīties,
ka ir mūžīgā dzīve, kurai visu
dzīvi ir jāgatavojas,» aicināja un
vēlēja bīskaps Jānis Bulis.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Bīskapa jāņa Buļa svētība Viļakas draudzei

Svētki ir katru svētdienu, kad dodamies uz sv. Misi, lai lūgtos un pateiktos dievam. lieli
svētki ir, kad atzīmējam jubilejas un lielus Baznīcas svētkus. īpaši svētki ir tad, kad

draudzi apmeklē diecēzes bīskaps, kas Rēzeknes – aglonas diecēzē vidēji notiek reizi piecos gados.
24. jūlijā Viļakas Romas katoļu draudze svinēja lielus svētkus, jo atzīmēja Viļakas jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcas iesvētīšanas 125 gadu jubileju un svinēja arī visas latvijas svētkus – Rī gas
Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadienu. Šos svētkus īpašus padarīja V. e. Rēzeknes –
aglonas diecēzes bīskapa jāņa Buļa vizitācija Viļakas Romas katoļu draudzē. lai tiktos ar
bīskapu, bija ieradušies ticīgie arī no Balvu, Šķilbēnu, Baltinavas, Kupravas draudzēm un 
47 bērni un jaunieši kopā ar saviem vecākiem un krustvecākiem, lai saņemtu Iestiprināšanas sa-
kramentu.
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

No 14.-18. jūlijam daugavpils
olimpiskajā centrā norisinājās
eiropas čempionāts svarbumbu
celšanā u-16, u-18 jauniešiem
un pasaules kau sa trešais posms.
Čempionātā piedalījās sportisti
no 14 valstīm.

Latvijas izlasi pārstāvēja labā -
kie jaunieši svarbumbu celšanā,
un viens no tiem bija Edgars
Pran cāns no Viļakas novada Re-
kavas vidusskolas.

Edgars startēja 17. jūlijā svara
kategorijā līdz 78 kg garajā ciklā.
Cīņa starp Edgaru un Krievijas
sportistu bija ļoti, ļoti spraiga un
dramatiska. Līdz vingrinājuma
beigām nebija zināms, kurš no
spor tis tiem iegūs pirmo vietu.
Tomēr Edgars bija stip rāks un ie-
guva pirmo vietu, 96 reizes uz -
ceļot 24 kg smagas svarbumbas,

Krievijas sportists uzcēla 94 rei -
zes. Edgaram šis ir Latvijas re -
kords un arī abso lūtais labākais
rezultāts starp Latvijas jauniešiem.
Visi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
sportisti atbalstī ja Edgaru šajā
spraigajā cīņā.

Pēc tam norisinājās arī stafete
jauniešiem, kuras sastāvā bija ie-
kļauts arī Edgars, un Latvijas ko -
man da izcīnīja trešo vietu. Kop-
vērtējumā pirmo vietu ieguva
Krie vijas izlase, otro vietu – Lat-
vijas izlase un trešo vietu – Lie -
tuvas izlase.

Treneris startēja Pasaules kausa
vīru stafetē un ieguva otro vietu.

Arī treneris Jānis Dokāns ir
gandarīts par Ed gara paveikto
dar bu un iegūto Eiropas čempiona
titulu. Jāsaka liels paldies Edgara
vecākiem par at balstu un Rekavas

vidusskolas direktoram Pēterim
Vancānam par iespēju sagatavoties
sacensībām Re kavas vidusskolā.

Treneris Jānis Dokāns

17. jūlijā notika tautas skrē-
jiena «Balkanu apļi» otrā kārta.
Šoreiz dalībnieku skaitu kupli -
nāja arī skrējēji no tālākām
vietām. Pavisam uz starta stājās
32 skrējēji.

Patīkami, ka dažās vecuma
grupās jau izvērtās nopietna cīņa
par uzvaru. Varam atzīmēt, ka vai -
rāk cilvēku pievēršas skriešanai.

Liels paldies tiesnešiem, kas
palīdz vadīt sacensības: Inesei Mar -
tinovai, Kristīnai Lapsai, Santai
Jermacānei. Paldies manam kla-
sesbiedram Jāzepam Saidānam,
kurš tagad dzīvo Rugājos, bet uz

sacen sībām ierodas, lai dotu startu
kārtējam skrējienam vasarā vai
slēpojumam – ziemā.

Vēlreiz paldies visiem vecā-
kiem, kuri palīdz sa vām atvasēm
ierasties uz sacensībām, kā arī
paši rāda piemēru un piedalās
skrējienā. Veiksmīgus jums visiem
nākamos startus.

Pirmo vietu savā vecuma gru -
pā ieguva: Beatrise Krakope, Ma-
dara Borisa, Roberts Vancāns, Ar vis
Boriss, Dorisa Kozlovska, Andžejs
Krakops, Aurē lija Proņina, Markuss
Kozlovskis, Alise Loča, Er nests
Krakops, Dagnija Razminoviča,

Renārs Mičs, Agnese Razminoviča,
Edijs Krakops, Ainārs Vasiļ jevs,
Artis Logins, Vita Jaunžeikare-
Loča, Dainis Razminovičs, Jānis
Circāns, Anita Lielmane.

Otro vietu ieguva: Diāna Krū-
miņa, Reinis Mičs, Mariuss Pužulis,
Agnese Loča, Markuss Circens,
Gunita Šakina, Niks Mičs, Andis
Salmanis, Inta Ločmele.

Trešo vietu ieguva: Elvis Cir-
cens, Evita Salmane, Dāvis Dikelis.

Paldies par foto Santai Jerma -
cānei!

Sacensību organizators
Pēteris Vancāns

edgars Prancāns triumfē eiropas čempionātā
svarbumbu celšanā jauniešiem u-18 grupā

31. jūlijā noslēdzies tautas
skrējiens «Balkanu apļi». uz tre -
šo kārtu ieradās visvairāk da -
lībnieku – kopumā 43. Šī kār ta
notika internacionālā gaisotnē,
jo kopā ar mūsu puses skrējējiem
startēja arī viens dalībnieks no
Portugāles un četri no Itālijas,
kuri viesojās mūsu pusē. arī cī -
ņa par uzvaru izvērtās visai sī -
va, jo vairākās grupās bija daudz
vairāk dalībnieku nekā iepriek-
šējās kārtās.

Visu triju kārtu uzvarētājiem
pienāksies speciālas balvas, kuras
viņi saņems nākamajās sacensī -
bās Balkanos. Nākamās sacensī -
bas Bal kanos būs riteņbrauk šana.
Skrējēji tiek aicināti uz tradicionā -
lo tautas skrē jienu «Rekova-Bal-
kani-Reko va» septembra sākumā.

Speciālo balvu ieguvēji ir:
Jānis Circāns, Dainis Razminovičs,
Artis Logins, Edijs Krakops, Re -
nārs Mičs, Agnese Razminovi ča,
Markuss Kozlovskis, Andžejs
Krakops, Dorisa Kozlovska, Ma-
dara Borisa.

Paldies visiem sacensību dalīb -
niekiem par pieda līšanos, par drau -
dzīgu un jautru gaisotni sacensību
laikā. Paldies visiem vecākiem

par atbalstu un sniegto palīdzību
sacensību laikā. Veiksmīgus Jums
visiem turpmākos startus.

Pirmo vietu savā vecuma gru -
pā ieguva: Mihaela Lapsa, Madara
Borisa, Harijs Pušpurs, Dorisa
Kozlovska, Pāvels Vancāns, An-
džejs Krakops, Markuss Kozlov-
skis, Alise Loča, Kevins Apšenieks,
Evita Salmane, Renārs Mičs, Ag-
nese Razminoviča, Edijs Krakops,
Ainārs Vasiļjevs, Artis Logins,
Inta Loč mele, Dainis Razminovičs,
Jānis Circāns, Ēriks Apšenieks.

otro vietu ieguva: Beatrise
Krakopa, Rafaela Lapsa, Nikita
Aleksejevs, Laura Bianchi, Arvis
Bo riss, Reinis Mičs, Kristaps Van-
cāns, Markuss Kleins, Dagnija
Razminoviča, Markuss Circenis,
Gunita Šakina, Jānis Circens.

trešo vietu ieguva: Deina
Pušpure, Liāna Gi bala, Jēkabs
Vancāns, Ernests Krakops, Agnese
Loča, Andis Salmanis.

Sacensību organizators 
Pēteris Vancāns

Foto: Kristīna Lapsa

«Balkanu apļi» 3. kārta

24. jūlijā Viļakas «Baltā Brieža» mototrasē tika aizvadīts 
4. latvijas čempionāta posms motokrosā kvadracikliem un bla-
kusvāģiem, paralēli aizvadot Baltijas čempionāta, latvijas
kausa, latvijas junioru čempionāta posmu, kā arī Viļakas
novada domes kausa izcīņu. Sacensībās bija jūtama pozitīva
gaisotne un trasē devās gana kupls dalībnieku skaits.

Viļakas domes kausa amatieru klase guva visai plašu atsaucību,
startējot 22 sportistiem. Pirmo šo vietu Amatieru klasē izcīnīja
Didzis Gorbenko, otro – Marks Berkulis, bet trešo – Kristers Millers.
Latvijas kausa B/V Veterānu klasē pirmo vietu izcīnīja A.
Bičkovska/V. Šauriņa ekipāža. Otrajā vietā ierindojās G. Bondara/ E.
Pozņaka ekipāža, bet trešo vietu izcīnīja A. Angerjas/S. Mokrik. Q
Iesācēju klasē uzvaras laurus plūca Aigars Šaicāns, otro vietu izcīnīja
Salvis Cinglers, bet trešo – Kaspars Būris. Q Veterānu klasē pārāks
izrādījās Kārlis Neija. Otro vietu posmā izcīnīja Daniels Baltais, bet
trešo – Arnis Pūle. Tikmēr Q Amatieru klasē līdera lomā šoreiz
Matīss Palēvics, otrais – Andris Ciršs, bet trešajā vietā – Monta
Dišlere Kirilko. Q Dāmu klasē uzvaras laurus plūca Undīne Ulmane,
bet otrajā vietā – Monta Dišlere Kirilko. Savukārt MINI MX klasē
pirmais – Didzis Gorbenko, otrais – Targo Tinsto, bet trešais – Gints
Lakstīgala.

Aizraujošas cīņas bija vērojamas arī bērnu un jauniešu konkurencē.
Bērnu B/V klasē pirmo vietu izcīnīja brāļu Tilaku ekipāža, otro vietu
ieņēma brāļu Lielbāržu ekipāža, bet trešo vietu izcīnīja M. Aunina
/M. Stipenbahas divnieks. Q Junioru klasē uzvaras laurus plūca
Lauris Eizāns, otro vietu ieņēma Atis Breds, bet trešo – Artūrs
Baltgalvis. Q 100 klasē uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa
Cris Sten Kutti, tuvākais sekotājs bija Joosep Eesmae, bet trešo vietu
izcīnīja Kristians Stoļarovs. Q 200 klasē pirmais šoreiz – Karl
Kristjan Kajak, otrais – Patric Kurvits, bet trešais – Robert Lihtsa. 
Q 50 klasē pirmo vietu izcīnīja Kārlis Neija, otro – Markuss
Augustovskis, bet trešo – Kārlis Straubergs. Savukārt Q 50 Rūķu
klasē pirmais – Artūrs Šneiders, otrais – Ernests Reisons, trešais –
Markuss Gazārovs.

Jau iepriekš informējām, ka Latvijas čempionāta Blakusvāģu
klasē savu uzvaru sēriju turpināja Māra Rupeika/Kaspara Liepiņa
ekipāža, otro vietu izcīnīja G. Gordejev/K. Kivaste, bet trešo – 
R. Riim/I. Skultāna duets. Savukārt Q Pro klasē pārāks bija Kevin
Saar, otro vietu izcīnīja Priit Jarvloo, bet trešo – Raivis Soote.

Paralēli tika aizvadīta arī Latvijas kvadraciklu klubu čempionāta
ieskaite. Līdz ar to sportisti cīnījās ne vien par individuālo vietu uz
pjedestāla, bet arī par vērtīgajiem punktiem komandas labā. Arī šajā
posmā savu uzvaru sēriju pārliecinoši turpināja «Motokruīza» pirmā
komanda.

Viļakas posmā pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja «Motokruīza 
1. komanda», kuru pārstāvēja Kārlis Neija (Q 50), Lauris Eizāns 
(Q Juniori), Kevin Saar (Q Pro) un Reinis Bogomols (Q 70). Uz goda
pjedestāla otrā pakāpiena kāpa «MX Ādažu» komanda un tās
sportisti – Markuss Augustovskis (Q 50), Raivis Sootee (Q Pro),
Kārlis Bole (Q Pro) un Jānis Saldavs (Q Pro). Savukārt trešo vietu
posmā izcīnīja «X99/Slīterānu» komanda, kurai punktus deva Kārlis
Straubergs (Q 50), Artūrs Šneiders (Q 50), Valters Dišlers Kirilko
(Q Pro) un Jānis Kirilko (Q Veterāni).

Papildinot savu kontu ar vēl 146 punktiem, arī sezonas kop vēr -
tēju mā pārliecinošā vadībā joprojām atrodas «Motokruīza 1. koman -
da» – kopvērtējumā 523 punkti. Otro vietu sezonas vērtējumā ieņem
«X99/Slīterāni», kuriem 375 punkti, bet trešajā vietā ar 337 punk -
tiem atrodas motoklubs «MX Ādaži».

Nākamais Latvijas čempionāta posms kvadracikliem un
blakusvāģiem paredzēts 27. un 28. augustā Siguldā. Sacensību rezul -
tāti pieejami http://www.lamsf.lv/par–mums/motokross/rezultati/

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ābelniece, Latvijas 
Motosporta federācijas (LaMSF) preses sekretāre

Skrējiena «Balkanu apļi» 2. kārta

Viļakas «Baltā Brieža»
mototrasē aizvadīts latvijas

čempionāts motokrosā
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Viïakas no vadâ

atCeRotIeS PaGĀtNI

1941. gada 11. augusts – melna diena Viļakas vēsturē. Šogad aprit
75 gadi, kopš nacistiskā okupācijas vara, iesaistot atsevišķus vietējos
iedzīvotājus, iznīcināja nozīmīgu Viļakas sabiedrības daļu –
uzņēmējus, skolotājus, ārstus, skroderus un vienkāršus kaimiņus,
kuru vienīgais noziegums bija piederība ebreju tautai. Līdzīgi kā
citviet Latvijā, arī Viļakā holokausta rezultātā brutāli iznīcināta viena
no lielākajām vietējām mazākumtautībām, kuras uzturēšanās vēsture
šeit mērāma gadsimtos un kuras devums valsts tautsaimniecībai un
kultūrai ir nepārvērtējams.

Viļakā (Marienhauzenā) ebreji dzīvoja vismaz kopš 18. gadsimta.
20. gs. pirmajā pusē viņu skaits svārstījās 400-500 personu ietvaros
(skat. 1. Tabulu). Trešdaļa vietējo ebreju ģimeņu bija turīgas, naba-
dzīgākajām palīdzēja komūna, kuru vadīja vēlēta kopienas padome.

1.Tabula. Ebreju skaits Viļakā laikā līdz Otrajam pasaules karam1

20. gs. 20. gados Viļakas ebreji pārsvarā nodarbojās ar tirdzniecību
(skat. 2. Tabulu). Ceturtās Latvijas tautas skaitīšanas (1935) dati
liecina, ka 77 no Viļakā tobrīd strādājošiem veikaliem piederējuši
ebrejiem, 15 – pārējiem miesta iedzīvotājiem. Ebreju pamatnodarbe
bija uzņēmējdarbība, viņu pārziņā bijuši 80% no vietējā biznesa.

2.Tabula  Ebrejiem piederošie uzņēmumi Viļakā2 1935. gadā.

Viļakas ebreju kultūras dzīve starpkaru periodā
Jau 1920. gadu sākumā Viļakā darbojās bibliotēka un valsts uztu -

rētā Viļakas ebreju 6 klasīgā pamatskola. 1929. gadā skolā strādāja
četri skolotāji – Pera Galanskaja, Emīlija Griķis, Hana Supers un Mi -
ķe lis Tutovs – un mācījās 80 bērni, to vadīja direktors Basja Valdš -
teins. Viļakas ebreji iesaistījās ebreju jaunatnes kustības «Hašomer
Hacoir», Atvaļināto Latvijas ebreju karavīru biedrības un ebreju
ugunsdzēsēju komandas aktivitātēs. Atbalstu guva arī Viļakā 1939.
gada 21. decembrī izveidotā ebreju kultūras biedrības «Trumpeldor»
nodaļa, kuras mērķis bija audzināt Latvijai lojālus pilsoņus, popu -
larizēt un mācīt ivritu un ebreju tautas kultūru. Viļakas nodaļā re -
ģistrēti 18 biedri un 45 biedri-interesenti vecumā no 16 līdz 21 gadam.
Nodaļas priekšnieks bija Izaks Elperiņš. Ebreji aktīvi iesaistījās
Viļakas sabiedriskajā dzīvē, piemēram, ziedojot naudu Brāļu kapu
piemineklim Jaškovā.

Viļakas miestā atradās ebreju kapsēta, darbojās sinagoga un
lūgšanu nams Tautas ielā 20 un Akas ielā (Akas iela atradusies starp
Liepnas un Eržepoles ielu). 20. gs. pirmajā pusē Viļakā kalpojuši divi
rabīni Bencions Donhins (1906-1926) un Izrails Čerņaks (1926-
1941). Gudrības un pieticības dēļ kopienās īpaši cienīts bija rabīns 
B. Donhins, ko apliecina viņa portreta klātbūtne gandrīz katrā mājā.

Holokausta norise Viļakā
Otrā pasaules kara sākumu vietējie ebreji sagaidīja Viļakā, te pava -

dīts arī pirmais padomju okupācijas varas gads. Būtisku pavērsienu
viņu liktenī nesa 1941. gada jūlijs, kad Viļaku sasniedza nacistiskās
Vācijas karaspēks.

Ebreju kopiena nolēma palikt Viļakā. Tiem, kas centās glābties,
do doties uz Krievijas iekšieni, nācās atgriezties. Nacistiskās okupācijas
varas uzturētās antisemītisma gaisotnes ietekmē Viļakā uzplaiksnīja
vardarbība pret ebrejiem – piekaušana, aplaupīšana, fiksēti arī izvaro -
šanas gadījumi. Miestā sāka veidot tajā dzīvojošo ebreju sarakstu.
Daudz dažādi regulējumi un aizliegumi turpmāk noteica ebreju dzīvi.
Tie skāra apģērbu (dzeltenās Dāvida zvaigznes pie apģērba), pārvietošanās
brīvību (mājas atstāt drīkstēja tikai laikā no plkst. 16:00 līdz 18:00)
u.c. jomas. Teritorijā starp Balvu, Liepnas, Dubļu un Eržepoles ielu
Viļakā tika izveidots ebreju geto.

Viļakas ebreju iznīcināšana bija nolikta uz 11. augustu, šo vācu
militārās komandantūras pavēli 10. augusta vakarā sapulcinātajiem
organizācijas «Tēvijas sargi»3 biedriem paziņoja Abrenes apriņķa
priekšnieks F. Puzer-Millers. Zverņicas (Zvērnīcas) mežs – apmēram
2 km no Viļakas – tika izvēlēts par ebreju slepkavošanas vietu.

Jau agrā 11. augusta rītā «Tēvijas sargi», sadalījušies četrās gru pās,
arestēja ebrejus un nogādāja viņus savākšanas punktā – Tautas ielā 1.
Sievietes un bērni tika nošķirti no vīriešiem. Vīrieši tika sadzīti Mozus
Gurviča mājās, Tautas ielas pagalmā, lai kā pirmie uzsāktu ceļu uz
savu nāves vietu. Viļakas ebreju iznīcināšanā piedalījās Arāja komanda.

Mežā ebrejiem tika pavēlēts izģērbties un ik pa 10 cilvēkiem ar aiz
muguras aizliktām rokām un uz priekšu noliektām galvām tupus
nostā ties bedres malā, kur viņi tika noslepkavoti. Kamēr šāva vī -
riešus, uz mežu tika vestas sievietes un bērni. Slepkavošana notika
līdz pat plkst. 15:00 pēcpusdienā. Zverņicas mežā līdzās vietējiem
tika nogalināti arī ebreju bēgļi no Lietuvas. Kopumā Viļakā nošauti
vairāk nekā 500 ebreji.

Paralēli masu slepkavībai notika ebreju mantas izlaupīšana, kas
notika gan stihiski, gan organizēti (ebreju mantu savākšanas, šķiro -
šanas un novērtēšanas komisija). Ņemts tika viss – apģērbs, apavi, rotas -
lietas, trauki, mūzikas instrumenti, mēbeles, velosipēdi utt. Ebreju
nekustamo īpašumu uzskaitīja un reģistrēja, uzmanību pievēršot labi
mēbelētiem dzīvokļiem, kurus var tālāk izīrēt. Vēlāk tika nojauktas
ebrejiem piederošās mājas (Vārtu iela 12, Balvu iela 2, Tautas ielā 3).

1944. gadā nacisti nolēma slēpt pēdas. Padomju karagūstekņiem

Viļakas ebreji un holokausts
lika izrakt nogalināto līķus,
sakraut kārtām ar malku un sa-
dedzināt. Sadedzināto ebreju pelni
tika iebērti atpakaļ kapos, uzkraujot
tiem virsū zirgu ķermeņus. Ebreju
piemiņai netālu no vietas, kur
viņi tika nogalināti, ir izveidots
obelisks. Katru gadu holokausta
upuru piederīgie ierodas Viļakas
novada muzejā un genocīdu
upuru piemiņas vietā, lai atcerētos
traģiskos notikumus un godinātu
aizgājējus.

Tekstu apkopoja: 
Viļakas novada muzejs
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[Levin D. Vilaka. Grām.: Encyclopedia
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3 «Tēvijas sargi» – 1941. gada 4.
jūlijā Edgara Koka dibināta organizācija,
kuras viens no uzdevumiem bija padomju
aktīvistu apcietināšana. Sākotnēji tajā ie-
saistījās arī ebreju jaunieši.

Lielā sinagoga Tautas iela 20

Viļaka-Jaunlatgales (Abrenes iela ) 20. gs 30-tie gadi, kur galvenokārt
atradās ebreju tirdzniecības vietas

Ebreju genocīda upuru piemiņas vieta
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1985. gadā pāvests jānis Pā vils
II noorganizēja pirmās Pasaules
jauniešu dienas, lai vei dotu dia -
logu starp Baznīcu un jauniešiem,
lai parādītu jaunie šiem, kā ir
iespējams kopā lūg ties, pateikties
un slavēt dievu. Sākotnēji ik
gadu, vēlāk ik pēc diviem ga -
diem un pēdējos gados ik pēc
trīs gadiem Pasaules jau niešu
dienas notiek citā vietā pasaulē,
kuru pāvests atklāj notiekošajās
Pasaules jauniešu dienās.

Divdesmit devīto Pasaules
Jauniešu dienu norises vieta bija
Krakova, Polija. «No 20. jūnija
līdz 1. augustam jaunieši no Rē-
zeknes-Aglonas diecēzes kopīgi
devās uz Jauniešu dienu sagata-
vošanās posmu, kas notika Polijas
pilsētā Elkā. Jaunieši atzīst, ka
pavadītā nedēļa Elkā bija piedzī-
vojumiem bagāta, jo varēja iepa-
zīties ar jauniem draugiem, ap-
meklēt dažādus pasākumus un,
protams, kopīgi lūgties. Visi da-
lībnieki tika sadalīti ģimenēs, vi-
siem ļoti patika ģimenes, pie

kurām vajadzēja dzīvot Elkā, jo
cilvēki bija tik atvērti un labsirdīgi,
ka bija gatavi atvērt savas mājas
durvis pavisam nepazīstamiem
cilvēkiem. Nedēļa Elkā pagāja ļo ti
ātri un bija jādodas tālāk uz Kra-
kovu, kur pulcējās vairāki miljoni
Jauniešu dienu dalībnieku, neska -
toties uz to, ka katram sirdī bija
nelielas bailes par nemieriem, bet
lūdzoties tās tika aizmirstas. Ne -
dēļa Krakovā bija pavisam ci tāda
nekā Elkā lielā cilvēku daudzuma
un dažādu citu iemeslu dēļ, bet
pat gaidīšana garajās rindās likās
interesanta, jo apkārt bija karsta-
sinīgi cilvēki, kuri vienmēr varēja
uzmundrināt un likt pasmaidīt ci-
tiem. Arī ģimenes Krakovā bija
iz palīdzīgas un rūpējās par Jaunie -
šu dienu dalībniekiem kā par sa-
viem bērniem, bet laikam visvairāk
visiem atmiņā paliks pavadītā
nakts zem klajas debess kopā ar
miljoniem citu jauniešu un, pro-
tams, Pāvesta Franciska satikšana,
jo sajūtas, kādas valdīja tajā brī -
dī, nav aprakstāmas,» savus ie-

spaidus atklāja notikuma dalībniece
Sabīne Koniševa.

Viens no pieredzējušākajiem
Pasaules Jauniešu dienu dalībnie -
kiem Rēzeknes-Aglonas diecēzes
65 cilvēku lielajā delegācijā bija
Baltinavas un Šķilbēnu draudzes
prāvests Staņislavs Prikulis, kurš
ir apmeklējis pēdējās Pasaules Jau -
niešu dienas, kuras ir notikušas
Eiropā: Parīzē (1997), Romā (2000),
Ķelnē (Vācija, 2005), Madridē
(2011). Polijā prāvests Staņislavs
Prikulis bija pārsteigts par poļu
tautas lielo ticību, piemēram, ka
pirmā darbdienas sv. Mise notiek
jau plkst. 6:00 no rīta un ir ļoti
apmeklēta, jo ticīgie vēlas dienu
iesākt ar lūgšanu baznīcā un tā -
lāk steigties darba gaitās. «Mums
būtu jāmācas no poļu tautas pie-
mēra. Prieks par to, ka septiņi
Šķilbēnu draudzes jaunieši pie-
dalījās notikumā Krakovā, piedzī -
vojot neaizmirstamu laiku. Atce-
rēsimies Sv. Rakstos teikto mācību
«No katra, kam daudz ir dots,
daudz tiks arī atprasīts, un, kam
daudz ir uzticēts, no tā arī vairāk
prasīs (Lk, 12:48)». Aicinu jau-
niešus saņemto vēstījumu nodot
tālāk draudzes jauniešiem un pa-
šiem aktīvi iesaistīties draudzes
dzīvē, liecinot ar savu piemēru.
Pasaules Jauniešu dienu uzdevums
ir neatstāt jauniešus vienaldzīgus.
Jauniešu dienu organizatori bija
centušies tradicionālos Dievkal-
pojumus padarīt atraktīvākus, ie-
saistīt aktierus, akrobātus, izspēlējot
dažādas etīdes, lai jauniešiem spil-
gtāk parādītu Sv. Rakstos rakstīto
dzīvā liecībā. Paldies Dievam, ka

sargāja mūsu grupu un mēs sveiki
un veseli atgriezāmies mājās,»
teica prāvests S. Prikulis.

Pasaules Jauniešu dienām va-
rēja sekot līdzi arī internetā, ska-
toties tiešraides vai arī apmeklējot
pārraižu arhīvus. Radio Marija Lat -
vija arhīvā (http://arhivs.rml.lv/
?dir=2016-07_JUL/5_nedela_25-
31) ir iespējams noklausīties Lat-
vijas arhibīskapa Zbigņeva Stan-
keviča katehēzes, vadīto adorāciju
un Liepājas bīskapa Viktora Stul-
pina celebrēto sv. Misi. Sociālajā
tīklā Youtube.com var noskatīties
galvenos Pasaules Jauniešu dienu
(World Youth days) notikumus:
atklāšanas sv. Misi 26. jūlijā, pā-
vesta Franciska sagaidīšanu 28.
jūlijā, teatralizēto Krusta ceļa ie-
studējumu 29. jūlijā, vakara lūg-
šanu, kur jaunieši izspēlēja, kā
 svē to māsu Faustīni uzrunāja Dievs,
dodoties mājās no kādas diskotēkas,
un viņa saprata, ka nevar turpināt
tā dzīvot un atvēra savu sirdi
Dievam, pastāstot pasaulei Dieva
gribu, tā radās Žēlsirdīgā Jēzus
Svētglezna (tāda atrodas arī Šķil-
bēnu Romas katoļu baznīcā), va-
kara vigīlija noslēdzās ar adorāciju
kopā ar pāvestu 30. jūlijā un no-
slēguma sv. Misi, kuru celebrēja
pāvests Francisks 31. jūlijā, uz ku -
ru bija pulcējušies ap 3 miljoniem
ticīgo – gan Pasaules Jauniešu
dienu dalībnieki, gan poļu tauta.

Pāvests Francisks aicināja jau-
niešiem būt brīviem no narkotikām,
alkohola, aicināja pašiem brīvi
izdarīt izvēli sekot Jēzum. «Sado -
simies rokās, lai veidotu kopīgu
cilvēcības tiltu, lai parādītu pasau -

lei ticības zīmes. Jēzus aicina ik-
vienu atstāt ticības liecības. Aicinu
Jūs būt drosmīgiem un veidot
mīlestības pasauli. Atcerieties,
Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība!»
sacīja pāvests Francisks.

Noslēguma sv. Mises sprediķī
pāvests Francisks uzsvēra, ka tik -
šanās ar Jēzu izmaina mūsu dzīvi.
«Mēs esam Dieva bērni. Svētais
gars vēlas ienāk mūsos, nepatika
un neapmierinātība neatklāj mūsu
dziļākās dvēseles dzīles. Dievs
mīl mūs tādus, kādi mēs esam.
Dieva acīs tu esi vērtība. Viņu nein -
teresē, kādu i-phone modeli lieto
vai cik labi izskaties. Dievs mīl
mūs vairāk, nekā mēs paši mīlam
sevi. Dievs tic mums vairāk, ne -
kā mēs ticam paši sev. Dievam ir
skumji redzēt jaunus cilvēkus,
kuriem nav dzīvesprieka. Nekau-
nieties atklāt Jēzum Jūsu grēkus,
Jūsu vājības. Atklājuši Jūs būsiet
pārsteigti par Dieva dāvāto žēl-
sirdību. Dievs dod mums drosmi
mīlēt pat savus ienaidniekus. At-
veriet savas sirdis, savas mājas dur -
vis Dievam. Viņš vēlas ar Tevi ru -
nāt dienu no dienas. Dievs ikvienu
sauc vārdā, apstājies, ieklausies,
lai sadzirdētu, kā Dievs tevi sauc,»
teica pāvests Francisks.

Nākamās Pasaules Jauniešu
dienas notiks 2019. gadā Panamā
(Centrālamerikā). Palīdzi, Dievs,
jauniešiem saņemto gaismu Polijā
aiznest uz savām draudzēm visā
pasaulē!

Informāciju sagatavoja 
Vineta Zeltkalne

Foto: personīgais arhīvs

jauniešu dienas Polijā

jauNIeŠu aKtualItĀteS

2016. gada aukstā janvāra nak tī
Tbilisi (Gruzijas galvaspilsētā)
starptautiskajā lidostā es jutos kā
visvairāk apmulsusī persona pa-
saulē. Apvaldot baiļu asaras, uz
septiņiem mēnešiem es pateicu
uz redzēšanos savai ģimenei. Es
nezināju, kāda iegrozīsies mana
dzīve Eiropas brīvprātīgā darba
laikā (projektā Nr.2015-2-lV02-
Ka105-000760 «ten incredible
months in Vilaka municipality»)
tik lielā attālumā. Es baidījos, jo
šī bija pirmā reize, kad būšu tik
tālu prom no savas dzimtenes, ģi -
menes un draugiem. Man bija bai -
les arī no mana pi rmā lidojuma
ar lidmašīnu, bet mana motivācija
izmainīja daudz ko, tā bija daudz
stiprāka par manām bailēm. Es
nekad nevarēju iedomāties, ka šī
aukstā janvāra nakts ir laiks, kad
es sākšu pilnībā izmainīt manu
nākotni un speršu soļus, lai sāktu
attīstīt personīgo un profesionālo
izsaugsmi.

Ierodoties Latvijā, es biju šo kē -
ta par lielo temperatūras atšķirību,

kurai pievienojās arī kultūras un
pārtikas atšķirības. Es sajutu, ka
es esmu atklājusi jaunu pasauli,
jo viss pilnībā atšķīrās no manas
dzimtenes, pat kalni, jo manas acis
nebeidz meklēt lielus kalnus Lat-
vijā, kas atrodas tur, tālu aiz hori-
zonta. Godīgi atzīstu, ka mans
adaptācijas periods bija garš, ie-
spējams, tie bija pirmie trīs vai
pat četri mēneši, un šajā laikā es
neizbaudīju dzīvošanu Latvijā. Man
likās, ka tas ir briesmīgs laiks, un
es vēlējos atgriezties atpakaļ Gru-
zijā. Grūts bija darbs ar bērniem,
bet ar laiku viss palika arvien la -
bāks un labāks. Es sapratu bērnu
raksturus, tāpēc man kļuva vieglāk
veikt savu darbu.

Es sapratu, ka man nevajag
salīdzināt valstis, sapratu, ka kat -
ra valsts ir kaut kas unikāls un
katrai ir kaut kas savs, kurš ir jā -
atklāj man pašai. Es mainīju sa vu
domāšanu, izkāpu no iedomu rām -
ja un redzēju, ka Latvija ir neti -

cama valsts ar kolosāliem cil vē -
kiem un interesantām tradīcijām.
Latvija izmainīja visu manu dzīvi,
iedeva man jaunu un neaizmirsta -
mu pieredzi. Mans brīvprātīgā
darba stāsts ir piepil dīts ar dažā -
diem piedzīvojumiem. Es iemācī -
jos un ieguvu pieredzi, kā pārva -
rēt dažādas lietas, piemēram, dzī-
vošanu skolas ēkā, iešanu vienai
pašai tumšā un garā koridorā bez
bailēm, izmantot ķermeņa valodas
prasmes un saprast svešvalodu pat
tad, ja es nezinu nevienu vārdu
tajā, iemācījos pati vadīt pasāku -
mus un meistardarbnīcas.

Eiropas brīvprātīgā darba laikā
es apguvu daudzas jaunas pras -
mes, es droši varu teikt, ka Eiro -
pas brīvprātīgais darbs Latvijā
veicināja manu izaugsmi un vēlos
pateikt paldies ikvienam Latvijā,
kurš ir manas laimes un dzīves
pārmaiņu mirkļu daļa. Liels pal -
dies manam ģitārspēles skolotā -
jam Vilim Cibulim, kurš palīdzēja

manam sapnim tapt par īstenību
un deva man iespēju mācīties
spēlēt ģitāru.

Šobrīd, kad Latvijā pavadu
pēdējās projektā noteiktās dienas,
man trūkst vārdu, lai aprakstītu
savas emocijas un sajūtas. Es jū -
tu lielu mīlestību pret šo zemi un
tās cilvēkiem. Man ir tik daudz
nesaskaitāmu atmiņu no dažādām
Latvijas daļām, no ma nām mājām
Rekovas ciemā un manām mīļajām
mājām (skolā). Noteikti šie septiņi
mēneši ir labākais laiks manā
dzīvē, ko esmu piedzīvojusi savos
20 dzīves gados.

Kad es salīdzinu savas sajūtas
tagad ar pirmo mēnesi, ko pavadīju
Eiropas brīvprātīgajā darbā, es re -
dzu milzīgas izmaiņas sevī. Esmu
sajūsmā par Latviju, ja iepriekš es
vēlējos doties atpakaļ, tad tagad
es sapņoju, kaut varētu palikt šeit
vienmēr, tāpēc ka Latvija jau ir
manas otrās mājas. Es nevaru ie-
domāties, cik grūti būs atstāt lie-

liskos draugus, labā ko un kolo sā -
lā ko istabas biedreni, jauko men to -
ru un katru kolēģi, kurš rūpējās par
manu komfortu un labsajūtu šeit. 

Eiropas brīvprātīgais darbs man
ir starptautiska, nelūstoša ķē de,
kurā es pievienoju savu pie redzi,
cil vēkus un atmi ņas, vēloties da -
rīt to ilgāk, nekā tas ir iespējams.

Es vēlos piebilst, ka es noteikti
atgriezīšos Latvijā, lai atkal satiktu
ikvienu no Jums, lai redzētu ma -
nas mājas un ciemu, lai ļautu tur-
pināties Latvijas stāstam.

Teksts: Eiropas brīvprātīgā
dar ba veicēja Linda Beridze
Tulkojumu uz latviešu valodu

nodrošināja: Vineta Zeltkalne

Gruzīnietes lindas stāsts par latviju

«Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī pub-
likācija atspoguļo vienīgi autora uz-
skatus, un Komisijai nevar uzlikt at-
bildību par tajā ietvertas informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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augsto tatru reģionā esošā viesnīca «Hotel RYSY» ir iemīļota
naktsmītne kalnu tūrisma cienītājiem un vienlaikus - aizraujoša
prakses vieta Valmieras tehnikuma audzēkņiem. augusta sākumā
mājās no prakses atgriezās arī žīguriete Samanta Grigorjeva. Mei -
te ne apgūst viesmīlības specialitāti Rankas teritoriālajā struktūr-
vienībā un atzīst, ka šī ir bijusi neaizmirstama pieredze.

Viesnīcas vadītājs Miroslavs Repka šogad savā kolektīvā kopumā
uzņēmis sešus praktikantus no Valmieras tehnikuma. Viņš atzinīgi vērtē
jauniešu profesionalitāti un gaida jauno mācību gadu, kad praksē
dosies nākamā jauniešu grupa. Viesnīcas saimnieks ilgus gadus strādā
tūrisma nozarē un prot novērtēt labus darbiniekus: «Darbam viesnīcā
ir vajadzīgas daudzas kvalitātes. Viesmīlības jomas pārzināšana, vēl -
me būt nemitīgā saskarsmē ar cilvēkiem, valodas zināšanas – tas viss
raksturo labu speciālistu. Man ir prieks par sadarbību ar Valmieras
tehnikumu, jo jau vairākus gadus Erasmus+ projektu ietvaros pie
mums praksē Slovākijā ierodas jaunie speciālisti no Latvijas. Šie
jaunieši ir ļoti apķērīgi un centīgi.»

Samanta no Žīguriem praksē devās kopā ar skolasbiedreni Aritu
Rutku. Meitenes dalās iespaidos: «Darbs viesmīlībā nav viegls. Bieži
vien restorānā apkalpojām ap 150 cilvēkiem vienlaikus. Emocijas no
komunikācijas ar viesiem pozitīvi uzlādē, tādēļ darbs ļoti patīk.»

Visu prakses laiku – sešas nedēļas – jaunietēm dzīvošana tika no-
drošināta prakses vietā, viesnīcā. «Izmēģinājām dažādus numuriņus,
bet pārsvarā dzīvojām Lux istabās,» stāsta praktikante Samanta. «Tā
kā viesnīca bija mūsu mājas, pilnībā izbaudījām arī slovāku virtuvi.
Kopīgās maltītes ar kolēģiem un kopā pavadītais laiks ļoti satuvināja.
Bijām kā viena liela ģimene, tādēļ prakses beigās šķiroties neiztika
bez asarām,» atceras meitenes.

Abas jaunietes norāda, ka liels ieguvums no ārvalstīs pavadītā
laika noteikti ir arī valodu zināšanu pilnveide: «Sākumā bija grūti, jo
kolēģi savā starpā komunicē slovāku valodā. Bet jau pirmajā nedēļā
mēs sākām apgūt ikdienā lietojamos vārdus, vienlaikus izmantojām
arī krievu un angļu valodu. Drīz vien sapratāmies bez aizķeršanās.»

Jaunietēm darbs Slovākijas viesnīcā bija daļa no kvalifikācijas
prakses un pilnībā tika finansēts no Erasmus+ programmas budžeta.
Papildus iegūtajām prasmēm meitenes projekta «Prakse – Tavs ceļš
uz profesiju» noslēgumā saņēma sertifikātu par slovāku valodas
apguvi un starptautiski atzītos Europass mobilitātes dokumentus, kas
noderēs turpmākās karjeras veidošanā.

Paraksta līgumu par sadarbību projekta
«PROTI un DARI!» īstenošanā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Viļakas novada
domi ir parakstījusi projekta «PROTI un DARI!» līgumu par
sadarbību projektā «PROTI un DARI!». Projekta mērķis ir motivēt
un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk NVA) kā
bezdarbnieki un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā. Dalība projektā dos iespēju arī Viļakas
novada jauniešiem iesaistīties programmā.

Viļakas novadā programmas vadītāja, kura sagatavos individuālos
jauniešu iesaistīšanās plānus, būs Viļakas Valsts ģimnāzijas direk tore
Sarmīte Šaicāne. Šobrīd projektā ir iesaistīti 3 mentori: Viļakas jauniešu
iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne, Šķilbēnu Iniciatīvu
centra «Zvaniņi» vadītājs Vilis Cibulis un Viļakas no vada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķe Ginta Locāne.
2016. gadā programmas vadītāja un mentori ir izgājuši Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras organizētās apmācības.

Jaunieti, ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nekur nemā -
cies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts NVA kā bezdarb -
nieks, tad aicinām pieteikties dalībai projektā, lai apgūtu jaunas prasmes
un zināšanas. Lūdzam personīgi pieteikties pie programmas vadītājas,
mentoriem vai arī, sūtot informāciju uz Attīstības plānošanas nodaļu:
e-pasts vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai zvanot pa tālruni 64507216.

Projektā jauniešiem ir iespējams iesaistīties no 2016. gada rudens
līdz 2018. gada rudenim.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Slovākijā slavē jaunos viesmīlības
speciālistus no latvijas

KultūRa / jauNIeŠu aKtualItĀteS

No 19. līdz 26. augustam gai -
dāma latvijas universitātes lite -
ratūras, folkloras un mākslas in-
stitūta latviešu folkloras krātu -
ves 53. zinātniskā ekspedīcija.
folkloristi pošas ceļam un darbam
ziemeļlatgalē – Viļakas novada
Medņevas, Susāju un Šķilbēnu
pagastā, Baltinavas novadā un Bal -
vu novada Briežuciema pagastā.

Ziemeļlatgale ir bagāta un sav -
dabīga tradicionālās kultūras gla-
bātuve. Latviešu folkloras krātuves
arhīvā rodams plašs Ziemeļlatgales
folkloras materiālu klāsts. 20. gad -
simta 20.–30. gados folkloras vāk -
šanā pierobežas reģionā aktīvi dar -
bojušies skolēni no Zelču (Upītes)
pamatskolas, Pakravas pamatsko -
las, Viļakas pamatskolas, kā arī
Valsts Viestura pamatskolas, kas

atradusies Abrenes teritorijā. Folk -
loru pierakstījuši un iesūtījuši ne
tikai skolēni, bet arī individuālie
vācēji. Viņu vidū ir tādas kultūras
vēsturē nozīmīgas personības kā
katoļu garīdznieki Valerjans Zon-
daks, Kazimirs Duļbinskis un jau
minētās Valsts Viestura pamatskolas
skolotājs Paulis Svenne. Tāpat bū -
tisks materiālu klāsts iegūts iepriek -
šējās ekspedīcijās – 1939. gadā LU
Filoloģijas un filozofijas fakultātes
etnogrāfiskajā ekspedīcijā Viļakas
un Šķilbēnu apkārtnē un 1958. ga -
dā Abrenes pusē, Ludzas un Kār-
savas rajonā. Plašajā materiālu
klāstā atrodami visi folkloras žanri –
dziesmas, teikas, pasakas, no stās -
ti, anekdotes, mīklas, īpatni iztei-
cieni utt. Izcilām dziedātājām ba-
gātais novads ir bijusi īsta zelta

ādere tradicionālās mūzikas pēt-
niekiem Andrejam Krūmiņam,
Mārtiņam Boiko un Andai Beitānei.
Pētnieki teicējus un vietas fiksējuši
arī fotogrāfijās, audio un video
materiālos.

Kompleksas zinātniskas ekspe -
dīcijas folkloras materiālu vākšanai
ik vasaru rīkotas padomju periodā.
Vēlāk tās bijušas neregulāras.
Pēdējās Latviešu folkloras krātu -
ves ekspedīcijas norisušas Barkavā
(2004), Aizputē (2005) un Sibīri -
jas latviešu ciemos (2006). Nema -
teriālā kultūras mantojuma, nova -
du vēstures un dzīvesstāstu doku -
men tēšana gan aizvien turpināju -
sies – individuālu pētnieku un ne -
lielu zinātnieku grupu lauka pētī-
jumos. 2016. augustā Ziemeļlat -
galē folklo risti cer tuvāk iepazīt
šo Latvijas pusi, vietējos ļaudis,
viņu ikdienas gaitas un svētku
brīžus, dzīves pieredzi un folkloras
mantojumu. Iegūtie materiāli no-
derēs turpmākiem zinātniskiem
pētījumiem folkloristikā, valod-
niecībā, etnomuzikoloģijā un citās
nozarēs, kā arī būs pieejami ik-
vienam interesentam Latviešu
folkloras krātuves digitālajā arhīvā
garamantas.lv.

Ekspedīcija noris Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta apakšprogram-
mā 05.04.00 «Krišjāņa Barona
Dainu skapis» ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda atbalstu.

Latviešu folkloras krātuve

Jauniešu garantija – starts
ģimenes uzņēmējdarbībai Latgalē

Līdz augusta beigām notiek uzņemšana Jauniešu
garantijas izglītības programmās, kurās bez maksas
viena vai pusotra gada laikā iespējams apgūt
darba tirgū pieprasītas profesijas. Valsts izglītības
attīstības aģentūras (VIAA) aptauja rāda, ka
aptuveni divas trešdaļas no Jauniešu garantijas
Latgales mā cību iestāžu absolventiem mēnesi pēc
profesijas iegūšanas strādā, turklāt gandrīz 42%
no tiem – iegūtajā profesijā.

Izvēle starp 22 dažādām profesijām
Uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās izglī -

tības programmās notiek 37 Latvijas profesionālās izglī -
tības iestādēs. To vidū ir arī septiņas Latgales reģiona
izglītības iestādes – Balvu Profesionālā un vispārizglīto -
jošā vidusskola, Daugavpils Būvniecības tehnikums,
Daugavpils tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības pro-
fesionālā vidusskola, Daugavpils Medicīnas koledža,
Malnavas koledža un Rēzeknes tehnikums.

Jauniešu garantijas izglītības programmās Latgalē
jauniešiem ir iespēja apgūt 22 Latvijas darba tirgū pie-
prasītas profesijas, piemēram, mūrnieks, krāšņu pod -
nieks, automehāniķis, lokomotīvju saimniecības tehniķis,
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, klientu apkalpo -
šanas speciālists, pavārs, konditors, galdnieks, lauku
īpašuma apsaimniekotājs, finanšu darbinieks, elektro-
montieris un citas.  

Šogad jaunieši Latgalē līdz jūlija beigām vislielāko
interesi izrādījuši par būvdarbu, ēdināšanas pakalpojumu,
autotransporta un dzelzceļa transporta, restorānu un
viesnīcu pakalpojumu, kā arī finanšu un lauksaimniecības
nozares profesijām. Mazāka interese bijusi par tādām
profesijām kā galdnieks un šuvējs (Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola), auklis (Daugavpils Me -
dicīnas koledža), autoatslēdznieks (Malnavas koledža
un Rēzeknes tehnikums) un tūristu grupas pavadonis
(Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola),
taču darba devējiem šie speciālisti ir vajadzīgi. 

Mācās, lai strādātu sev
«Latgalē pieprasīta nozare ir lauksaimniecība, jo dau -

 dziem audzēkņu vecākiem pieder lielas zemes platības,
kas jāapsaimnieko, tādēļ jaunieši izvēlas iegūt profesiju
ātri, lai turpinātu vecāku iesākto vai uzsāktu savu uz-
ņēmējdarbību. Jaunajiem zemniekiem un lauksaimniekiem
noderīgas ir Lauku atbalsta dienesta programmas, ta -
ču, lai pretendētu uz šo atbalstu, ir jābūt lauksaimniecībā
iegūtai izglītībai. Šis aspekts izskaidro jauniešu lielo
interesi Jauniešu garantijas programmās apgūt
profesijas lauksaimniecības nozarē,» stāsta VIAA
karjeras konsultante Latgales reģionā Tatjana Rukmane. 

Iesaistīties Jauniešu garantijas programmā Kačkānu
ģimene no Rēzeknes novada izvēlējās, jo Elīna un Ro -
berts nākotni vēlējās saistīt ar savām mājām, lai paši
būtu sev saimnieki. Abi ir izmēģinājuši algotus darbus

Latvijā un Anglijā, taču atzīst, ka nekur nav tik labi kā
dzimtenē, un ir nolēmuši turpināt Roberta vecāku
iesākto darbu zemnieku saimniecībā «Ičas Līči».

«Ziemā saimniecībā darba nebija daudz un pati
biju bez darba, jo gaidīju mazuli, tāpēc paskubināju
vīru un abi iestājāmies Malnavas koledžā. Es mācos
Banku zinības un finanses, iegūšu finanšu darbinieka
kvalifikāciju, bet vīrs iegūs dārzkopja profesiju. Šobrīd
esam mācību praksē savā zemnieku saimniecībā, kur
pielietojam skolā apgūto,» stāsta Jauniešu garantijas
topošā absolvente Elīna Kačkāne, piebilstot, ka iegū -
tās zināšanas noteikti noderēs, vadot ģimenes uzņē -
mumu. Jauniegūtās profesijas noderēs, pretendējot
arī uz Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniekiem.
Kačkānu ģimenei ir arī nākotnes ieceres – attīstīt zem -
nieku saimniecību, bet Elīna ir apņēmusies pabeigt
iepriekš iesākto augstāko izglītību. 

Uzņemšana Jauniešu garantijā 
Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu

garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt ve -
cu mā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas
vai vidējo profesionālo izglītību. Piedāvātās iespējas
var izmantot arī tie, kas strādā algotu darbu vai ir pa-
šnodarbināti. Pieteikties mācībām aicināti arī vakarskolu
audzēkņi un jaunieši, kas iegūst vidējo izglītību tāl mā -
cībā vai studē nepilna laika studiju programmās augs-
tskolās, kā arī jaunās māmiņas.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida
atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēne sī.
Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mā cību lī -
dzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā un kar -
jeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver 15 ne dēļu il gu
kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa iz-
devumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības
iestā dē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar uzņemšanas
noteikumiem un visām 100 profesijām var iepazīties
VIAA mājaslapā – www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti «Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros» finansē no ES Jaunatnes nodarbi-
nātības iniciatīvas, Eiropas Sociālā fonda, kā arī
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Papildu informācija:
Liene Jurkāne, Hauska & Partner Kampaņas

«Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju»
komunikācijas konsultante (tālr. 26453661, e-pasts:
liene.jurkane@hauska.com) un Kristīne Keiča, VIAA
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Sa-
biedrisko attiecību speciāliste (tālr.: 67785461, 28628088,
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv)

Gaidāma latviešu folkloras krātuves
ekspedīcija ziemeļlatgalē

Folkloristes Zaiga Sneibe un Beatrise Reidzāne pieraksta teicējas
Margaritas Šakinas repertuāru
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Straujiem soļiem tuvojas skaista jubileja – latvijas
simtgade. Šajos svētkos vēlamies sagādāt mūsu
dzimtenei dāvanu, kas ir pilna ar tās iedzīvotāju
siltiem vārdiem un skaistām receptēm, ar ko dalīties
pašiem un saglabāt nākamajām paaudzēm.

Tāpēc mēs, kulinārijas žurnāls «Četras Sezonas» un
«Rimi Lat vija», 2018. gadā Latvijai 100 gadu dzimšanas
dienā kopā vēla mies dā vināt grāmatu «100 kūkas un 1
svecīte». Tajā tiks apkopotas Lat vijas saimnieču kūku
receptes no visiem reģioniem.

tieši tādēļ aicinām arī jūsu novada saimnieces un
saimniekus, vecus un jaunus iesūtīt savas kūku receptes
projekta portālā www.gardezi.lv/100kukas/ līdz šā gada
1. oktobrim. Iesūtītās kū kas izvērtēs Latvijas iedzīvotāji
un «Rimi Gardēžu» komanda, kuras sastāvā ir Signe
Meirāne, Ilze Jurkāne, Liene Zemīte, Mārtiņš Sir mais,
Normunds Baranovskis, Inga Pūce un Mārcis Mitrevics.

Katram no mums ir iespēja sagādāt skaistu un gardu
dāvanu Latvijai!

Kopš šī gada jūnija Balvu un Gulbenes slim nī cu
apvienība piedāvā reģionā jaunu pakalpoju mu –  in-
dividuālo veselības pārbaudes programmu «eXPReSS
dIaGNoStIKa/ĀRStēŠaNa latVIjĀ!», kas lielu
popularitāti ieguvis gan ārvalstīs dzīvojošo latvijas
iedzīvotāju, gan vietējo iedzīvotāju vidū. Iespēju
vienas dienas laikā operatīvi noteikt vispārējo
veselības stāvokli un sagatavot ārstēšanās plānu, lai
savlaicīgi novērstu dažādas saslimšanas, izmanto gan
vietējie iedzīvotāji, gan īrijā, zviedrijā, anglijā, Vācijā
dzīvojošie un strā dājošie latvijas iedzīvotāji, kas
veselības aprūpes pakalpojumus vēlas saņemt latvijā.
līdz ar to Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība pa-
garina express programmas piedāvājuma laiku par
īpašo cenu līdz šā gada nogalei.

Marģers zeitmanis, Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības valdes priekšsēdētājs: «Viena mēneša laikā
Express veselības pārbaudes programma ir guvusi lielu
popularitāti gan vietējo, gan ārvalstu pacientu vidū,
tostarp no Zviedrijas, Īrijas, Anglijas, Vācijas u.c.
valstīm. Līdz ar to Express programmu par samazinātu
cenu piedāvājam līdz gada beigām. Nav noslēpums, ka
liela daļa mūsu tautiešu, kas dzīvo un strādā ārvalstīs,
atbraucot uz Latviju, izvēlas veikt šeit dažādas veselības
pārbaudes un manipulācijas, piem., zobārsta apmeklējums,
dažādi laboratoriskie un speciālistu izmeklējumi u.tml.,
kas ārvalstīs ir grūtāk pieejami vai salīdzinoši daudz
dār gāki nekā Latvijā. Express veselības pārbaudes pa -
cienti atzinīgi vērtē Balvu un Gulbenes ārstu un speciā -
listu profesionālo attieksmi un rekomendācijas, sagatavojot
ārstēšanās plānu, kā arī slimnīcu piedāvātās ērtības un
komforta telpas ārstēšanās laikā. Turklāt Express
veselības pārbaudi ir iespējams veikt maksimāli īsā un
pacientam izdevīgā laikā paaugstinātā servisa līmenī.

Nav jāstāv rindās vai jāiet pie vairākiem speciālistiem
vairākas dienas pēc kārtas – visas procedūras un kon-
sultācijas notiek vienā dienā mūsu labāko speciālistu
uzraudzībā.»

Individuālās veselības pārbaudes programmas «Express
diagnostika/ārstēšana Latvijā!» ietvaros iespējams veikt
veselības stāvokļa diagnostiku un saņemt konsultācijas
pie profesionāliem un kompetentiem speciālistiem.
Turklāt programmas ietvaros visu pakalpojumu izmaksas
ir mazākas, nekā dodo ties pie katra speciālista atsevišķi.
Turklāt, ja pār baudes laikā tiek konstatētas veselības
problēmas, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības spe-
ciālisti piedāvā kvalitatīvi sagatavotu ārstēšanās plānu,
vajadzības gadījumā nodrošinot arī plaša profila
ķirurģisko palīdzību ērtā un labi aprīkotā stacionārā.
Savukārt  ārstēšanās laikā tiek nodrošināta ēdināšana un
uzturēšanās paaugstināta komforta palātā.

Lai pieteiktos individuālai veselības pārbaudes pro-
grammai, ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
Programmas ietvaros iespējams izmantot šādu sabiedrību
veselības apdrošināšanas polises, kas pilnībā vai daļēji
apmaksā programmās iekļautos medicīniskos pakalpojumus:
Gjensidige, IF apdrošināšana, BTA, ERGO, Balta,
Seesam un Baltikums apdrošināšana. 

Papildu informāciju par individuālo veselības pār -
bau des programmu vai pieteikties veselības pārbaudes
programmai «Express diagnostika un ārstē šana» var
saņemt, rakstot jautājumus uz e-pastu: express@slimni-
cuapvieniba.lv vai zvanot pa tālruni (+ 371) 29432882
Evija Popa, Marika Jermaševiča. Balvu un Gulbenes
slim nīcu apvienība: Gulbenē, Upes iela 1, Balvos, Vid -
zemes iela 2. 

Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv.

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Lat -
vijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā –
, kā arī Polijā šogad mājas cūkām ir
konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM),
Zemkopības ministrija (ZM) un Pārtikas
un veterinārais dienests (PVD) atgādina
visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem
un turētājiem – lai pasargātu mājas
cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīv -
nieku infekcijas slimību, ir stingri jāievē -
ro biodrošības pasākumi. tie jāievēro
gan tradicionālo mājas cūku, gan meža
cū ku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas
dzīvnieku (Mangalica, Pekinas cūka,
Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku
dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem
un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un
«minizoo» turētājiem, kā arī visiem,
kuri cūkas tur savam priekam kā mājas
vai istabas dzīvniekus.

ĀCM ir nāvējošs visiem cūku dzimtas
dzīvniekiem!

ZM atkārtoti vēršas pie cūku dzimtas
dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, at-
gādinot par svarīgākajām biodrošības pra-
sībām:

• cūkas nedrīkst turēt āra aplokos,
ir jānovērš to kontakts ar savvaļas un
klaiņojošiem dzīvniekiem;

• nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļū -
šanu cūku novietnēs un barības uzglabāša -
nas vietās;

• nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aiz-
domas, ka tiem varētu būt piekļuvuši
savvaļas dzīvnieki;

• cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī
pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus
kartupeļus, īpaši, ja cūku novietne atrodas
tuvu mežam;

• cūkām nedrīkst izbarot pārtikas atkri-
tumus;

• kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai
šim darbam paredzēts apģērbs un apavi,
kas netiek valkāti ārpus novietnes;

• pie ieejas novietnē jānodrošina apavu
dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri
tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

• ja cūkas izskatās neveselas, nekavējo -
ties jāizsauc veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu kom-
plekss, ko ievērojot ir iespējams pasargāt

dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas
slimībām un maksimāli samazināt infekcijas
slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu un
izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cū -
ku dzimtas dzīvniekus, t.sk. dezinfekcijas
līdzekļu iegādi atbildīgs ir dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs.

PVD inspektori pārbauda biodrošības
prasību ievērošanu visās cūku turēšanas
novietnēs. Ja tiek konstatētas neatbilstības,
ņemot vērā slimības bīstamību un straujo
izplatību meža cūku populācijā, PVD
nosaka cūku pārvietošanas aizliegumu un
tiek noteikts ļoti īss termiņš neatbilstību
novēršanai. Pēc šā termiņa beigām, ja ne-
atbilstības nav novērstas, PVD sāk piemērot
administratīvas sankcijas, t.sk. naudas so-
dus.

Ja šajā vasarā netiks konstatēti jauni
saslimšanas gadījumi mājas cūkām ar
ĀCM, ZM aicinās Eiropas Komisiju atcelt
3. ierobežojumu teritoriju, tādējādi atvieglo -
jot cūku un cūkgaļas produktu apriti.

Savukārt, ja mājas cūkām tiks konstatēti
jauni saslimšanas gadījumi ar ĀCM, 3. ie-

robežojumu teritorija tiks palielināta, kas
var radīt plašākus ierobežojumus cūkkopī -
bas nozarei – gan dzīvu cūku tirdzniecībai,
gan gaļas un produktu realizācijai. Slimības
uzliesmojuma teritorijā noteiktu laiku
nevarēs pārvietot lauksaimniecības dzīv-
niekus, visas novietnes tiks pakļautas pār-
baudēm, PVD, sadarbojoties ar Valsts po-
liciju, organizēs automašīnu pārbaudes un
tiks veikti citi ierobežojoši pasākumi.

dzīvnieku īpašniekiem netiek izmak -
sāta kompensācija par viņu dzīvnieku
novietnē uzliesmojušās dzīvnieku infek-
cijas slimības radītajiem zaudējumiem,
ja PVd konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks
nav ievērojis biodrošības un citas nor-
matīvos noteiktās prasības.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītāja vietnieks
Tālrunis: 67878705
Mob.: 29467772
e-pasts: Kaspars.Funts@zm.gov.lv

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības
pasākumi, lai neizplatītos ĀCM

Express veselības pārbaude vienas dienas laikā vienlīdz populāra
gan vietējo, gan ārsvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju vidū

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība pagarina Express programmas piedāvājuma laiku

Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā daļā lat -
vijas ir nesis daudz nokrišņu, kas daļai lauksaimnieku,
īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījis pamatotas
grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lop-
barības vajadzībām. ziņas par siena un skābsiena ie-
guves grūtībām saņemtas no lauksaimnieku organi-
zāciju sadarbības padomes (loSP) un arī no pašiem
lauksaimniekiem dažādos latvijas novados, īpaši no
lauksaimniekiem Vidzemē un latgalē.

Šogad, gaidot piemērotus laikapstākļus siena vai
skābsiena ieguvei, var rasties situācija, ka daļu zālāju
pla tības nevarēs pagūt nopļaut un novākt līdz 15. augus -
tam. Savukārt 15. augusts ir datums, līdz kuram zālājam
jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, ja lauk-
saimnieks ir pieteicies ES platību maksājumu atbalstam,
tai skaitā vienotajam platību maksājumam, zaļināšanas
maksājumam, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumam,

maksājumam par bioloģisko lauksaimniecību, maksāju -
mam par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi.

Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, pēc LOSP un
daudzu lauksaimnieku ierosinājuma tiem lauksaimniekiem,
kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, tiek sniegta
iespēja nopļaut un novākt līdz šī gada 15. septembrim
tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ
nevarēs nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālājiem un bioloģiski
daudzveidīgajiem zālājiem attiecīgais datums - 15. sep-
tembris – jau paredzēts noteikumos.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim
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Ie dzīVo tĀ ju zI NĀŠa NaI!

Biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» (dNVoaC) informē, ka ir no-
slēgusies latgales NVo projektu programmas 2016 izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas
Programmai kopā iesniedza 56 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 98,4
tūkstošus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šie rādītāji pieauguši teju par 20%.

Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un
iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 23 projekti, tiem pieprasot 37 986,75EUR.
Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti: 

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieaugums (vairāk
kā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās
organizācijas iesniegušas 18 projektus, projektu aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR.
Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga
apakšprogrammā saņēma četri projekti:

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieaugums (vairāk
kā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās or-
ganizācijas iesniegušas 18 projektus, projektu aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR.
Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga
apakšprogrammā saņēma četri projekti:

Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību iniciatīvu
projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tai skaitā viens romu kopienu
atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas
projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 26 800,50 EUR. 

Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Latgales reģiona biedrības: 

Projekti tika iesūtīti no 13  un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona paš -
valdību teritorijās. 

Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas,
kas iesniedza 24 projektus (pieprasot vairāk kā 40 tk EUR). Tām sekoja Rēzeknes
novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāslavas novadi  iesniedza pa 5 projektiem,
Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, Ludzas un Viļānu novadi - 2, un pa vienam projektam
tika iesūtīts no Viļakas, Dagdas, Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novadu biedrībām.

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

Visas, atbalstīto 17 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š. g. 9. decembrim. 
Kā informē  DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, nākamais – 2017.gada Lat -

gales NVO programmas projektu konkurss, tiks izsludināts jau nākamā gada sākumā.
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un «Dienvidlatgales

NVO atbalsta centra» savstarpēji noslēgtā līguma  (Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dia -
loga jomā ietvaros.

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

Notiks nolietotās elektrotehnikas vākšanas
akcija «Sper eKosoli!»

Visu augusta mēnesi notiks SIa «zaao» (zaao) organizēta akcija «Sper
eKosoli!», kuras laikā 20 eKo laukumos iespējams bez maksas nodot neizjauktu
nolietoto dažāda izmēra elektroteh niku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas,
trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai bate -
rijām. akcija notiek zaao darbības reģiona novados.

zaao Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gai luma: «Akciju
organizējam trešo gadu. Iedzīvotāju atsaucība ir liela, uz EKO laukumiem akcijas laikā
tiek nogādātas desmitiem tonnas nolietotas sadzīves elektrotehnikas. Akcijas mērķis ir
samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nonākšanu neatbilstošos kontei -
neros, mežos un citviet dabā, kur dažādās indīgas vielas, ko satur šie atkritumi, var radīt
draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Vēlamies iedzīvotājiem arī atgādināt par
pieejamajiem pakalpojumiem un izveidoto infrastruktūru nolietotās elektrotehnikas
bezmaksas nodošanai ikdienā. Akcija ir mūsu kopīga iespēja veicināt materiālu otrrei -
zējo pārstrādi. Aicinu ikvienu iesaistīties, lai varam dzīvot drošā un sakoptā vidē!»

Akcijai ir arī balvu fonds. To 500 eiro apmērā nodrošina AS «Latvijas Zaļais
punkts».

Kaspars zakulis, aS «latvijas zaļais punkts» direktors: ««Sper EKOsoli!» ir
aicinājums pievienoties to cilvēku pulkam, kas šķiro nolietotās elektroiekārtas, tā
palīdzot dažādiem materiāliem nonākt pārstrādē un saglabāt tīru un drošu vidi.
«Latvijas Zaļais punkts» at gādina, ka lielākā daļa nolietoto elektroiekārtu materiālu ir
pār strādājami, piemēram, no veca ledusskapja vai televizora pārstrādei izmantojamas
līdz pat 90% tā sastāvdaļu. Rīkosimies atbildīgi, jo šis ir viens no darbiem, ko varam
paveikt, lai taupītu dabas dotos resursus un saglabātu tīru vidi!»

ZAAO darbības teritorijas EKO laukumi jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumi izvietoti 18 novados. EKO laukumu adreses, darba laiki un akcijas nolikums
pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. Nolikums pieejams arī pie EKO laukumu
pārziņiem. Nododot nolietoto elektrotehniku, EKO laukuma apmeklētājs tiek aicināts
aizpildīt īpašu akcijas kuponu un piedalīties balvu izlozē. Katrā no 20 EKO laukumiem
uzvarētājus noteiks, izlozējot vienu kuponu. Katra EKO laukuma izlozētā kupona
iesniedzējs balvā sa ņems kādu jaunu sadzīves elektrotehnikas preci – tējkannu, mik -
seri, blenderi, sulu spiedi vai kafijas dzirnaviņas. Visi kuponi, kas iemesti EKO lauku -
mos akcijas kuponiem paredzētajās kastēs, automātiski piedalās izlozē par galveno
balvu – Karcher firmas putekļu sūcēju.

atgādinām, ka zaao bez maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves
elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pietei kuma, izbraucot uz mājām.
Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.
tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv. Personas, kas
iz manto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā nepiedalās.

Informāciju sagatavoja Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Zināmi Latgales NVO projektu programmas 2016 rezultāti

Vilakas novada_AUGUSTS_2016_avize.qxd  19.08.2016  12:56  Page 19



Viïakas no vadâ

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, lV–4583. Reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. Par raksta saturu atbild tā autors. 

atbildīgā par izdevumu – Rūta Cibule, e-pasts: do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024.  Ie spiests: SI a «lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Festivālam «Upītes
Uobeļduorzs» 15 godu jubileja

Šogad 17. septembrī vecākais latgaliešu
festivāls «upītes uobeļduorzs» svinēs 15 gadu
jubileju. jau piecpadsmito reizi kopā aicinās
latgales dzejniekus, dziesminiekus un
dziedošos māksliniekus. 

Dzejnieks Ontons Slišāns 2002. gadā
nodibināja tradīciju septembra trešajā
sestdienā rīkot netradicionālu dzejas dienu
festivālu, kur uz vienas ska tuves uzstājas
gan tautā zināmi, gan mazāk zi nā mi un
pavisam jauni dzejnieki un dziedošie mākslinieki,
pārstāvot visus stilus, sākot no folkloras, šlāgera
un beidzot ar roku un smago roku. Fes tivālu kopā
vieno mīla, dzeja, dziesma, mājīgums, siltums un pats
galvenais – Latgaliešu valodas krāš ņais skanējums.

Šogad pirms diviem gadiem kopīgi iestādītajā «Upītes Uobeļduorzā» ir pirmie
sulīgie āboli, ko festivāla laikā varēs nobaudīt gan mākslinieki, gan apmeklētāji.
Apmeklētājus priecēs grupas «Bez PVN», «Dabasu Durovys», «Gondreiž 10nīkā», «3.
Ņūtona lykums», «Napruots», «Unknown Artist», «Rūžupes veiri» un daudzas citas
grupas, kā arī dzejnieki no visas Latvijas. Kā ierasts, katru gadu ir kāds īpašais viesis,
arī šogad tāds būs.

Par godu jubilejas gadam būs īpaša dziesmu programma, veltīta Ontonam Slišānam,
būs īpašas dāvanas apmeklētājiem.

Gaidām ciemos visus, gan lielus, gan mazus, gan jaunus, gan vecus. Katram būs, ko
dzirdēt, redzēt un izbaudīt. Uz satikšanos 17. septembrī Upītē!

NKMC «Upīte» direktors Andris Slišāns
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