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Šodien avīzē:

Ticības un prieka pilnus 
Kristus dzimšanas svētkus!

Viļakas novada dome

Agri satumst svētku vakars,
Zemi pārklāj svētums kluss.
Kā ik gadus mūsu sirdīs
Atkal Jēzus Bērniņš dus.
Brīnums noticis virs zemes,
Dieva Dēls ir atnācis. 
Mūžīgs būs Viņš mūsu sirdīs,
Mūsu gara dvēselēs.
Priekā staro ļaužu acis,
Sirdis augšup paceļas,
Svētais Gars ar savu roku
Ielej mieru dvēselēs.
Lūgsim Dievu tā kā bērni,

Tā kā bērni piedosim.
Šonakt debesis ar zemi
Lūgšanās mēs vienosim.
Iedegsim sev gaišas domas,
Tumsa no mums atstāsies.
Spīdēs spožāk debess zvaigznes,
Debess vārti atvērsies.
Nolīs pāri zvaigžņu mirdzums,
Zemi pārņems svētums kluss.
Kā ik gadus mūsu sirdīs,
Atkal Jēzus Bērniņš dus.

(Valērija Kalve)

Ir klusais Adventes laiks... Mūsu pār-
domu, lūgšanu, mūsu dvēseļu klusuma
brīdis. Šai laikā īpaši svarīgi kļūst vārdi
«Miers», «Mīlestība», «Cerība», «Prieks»,
«Labestība», «Brīnums». 

Gaidot Ziemassvētkus, mēs gaidām arī
brīnumus. Un reizēm pietiek ar gaišu smaidu,
ar siltu rokas spiedienu, ar mīļu vārdu, lai
notiktu brīnums. Ir tikai jāgrib un jāprot brī-
numus un mūsu labestību dāvināt...

Protams, mēs nevaram novērst trūkumu
vai nelaimes, bet kopā mēs spējam to visu
mazināt. Un vēl mēs kādai sirsniņai dodam
cerību, ka sapņi var piepildīties.

12. decembrī jau piekto reizi Viļakas no -
vada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
kopā ar Viļakas Mūzikas un mākslas skolu,
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta

skolu un Viļakas Valsts ģimnāziju aicināja uz
labdarības koncertu, kura moto šogad bija
«Palīdzēsim kopā!».

Vēlot ikvienā grūtā brīdī saņemt smaidu,
mīlestības apliecinājumu un rūpes, brīnišķīgajā
labestības un mākslas pasakā mūs aicināja
piedalīties Viļakas Valsts ģimnāzijas jauniešu
teātra kopas dalībnieki Normunds Orlovs,
Laima Brokāne, Evija Kitova, Lana Sediha,
Olita Urbāne, Mārtiņš Romanovskis, Linda
Dvinska un Elīna Zaķe.

Labdarības koncertu ievadīja 2. klases
vokālais trio (pedagoģe  Inita Raginska), iz -
pildot D. Rūtenbergas un A. Skujiņas dziesmu
«Lūgums». Savukārt  vokālais  ansamblis (pe -
dagoģe Karīna Romanova) izpildīja D. Rū-
tenbergas dziesmu «Gaismiņa».

Ar savu sniegumu koncertā klausītājus

priecēja Samanta Martiņenko, Viktorija Supe,
Raivita Raginska, Andris Kravalis, Valdis
Kravalis,  Raivis Raginskis, Terēze Maksimova,
Elija Astreiko, Kristers Kaņepe, Lada Ške -
ļonoka, Linda Makarova, Ieva Jurjāne, Līga
Sergejeva.

Latviešu tautas dziesmu  V. Salaka apdarē
«Divi, divi, kas tie divi» izpildīja  2. – 4. kl.
vijolnieku ansamblis (pedagoģes Svetlana
Krasnokutska un Ilona Bukša)

Īpašu prieku skatītājiem dāvāja Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
mazie sporta dejotāji. Valsi dejoja Alens Bo-
risovs, Laine Milakne, Raivo Ločmelis,
Madara Šmite. Deju «Ča-ča-ča» izpildīja
Alise Keiša un Kristiāns Keišs, bet džaivu –
Žanete Ločmele un Kristers Babāns. 

Turpinājums 6. lpp.

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas 2.-9. klašu vijolnieku ansamblis

Labdarības koncerts 
jau piekto gadu
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No 3.-6.novembrim Latvijas
pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālisti un reģionālo mediju
pārstāvji devās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz eiropas
komisiju un eiropas Parlamentu
Briselē (Beļģijā).

Delegācijas sastāvā bija arī
pārstāvji no Eiropas Komisijas pār -
stāvniecības Latvijā, kā arī Latvijas
Pašvaldību savienības. Vi ļakas no -
vadu vizītes laikā pārstāvēja Liet-
vedības, komunikācijas un infor-
mācijas nodaļas vadītāja Terēzija
Babāne.

Eiropas Komisija ir Eiropas Sa-
vienības izpildiestāde un pārstāv
kopējās Eiropas Savienības intere -
ses (nevis atsevišķu valstu intereses).

Nosaukums «Komisija» attie -
cas gan uz komisāru kolēģiju, gan

uz pašu iestādi. Galvenā mītne ir
Beļģijā, Briselē, bet Komisijai ir
biroji arī Luksemburgā. Komisijai
ir arī tā sauktie pārstāvniecības
biroji visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, arī Latvijā.

4.novembris tika pavadīts Ei-
ropas Komisijā, kur tās pārstāvji
iepazīstināja ar Eiropas Komisijas
institūcijām, kopējās lauksaim-
niecības politikas pagātni, tagadni
un nākotni, Latviju kā Eirozonas
valsti, Eiropas Komisijas daudz-
gadu budžetu 2014.–2020. gadam,
austrumu partnerību.

5. novembra darba diena tika
aizvadīta Eiropas Komisijā un Ei-
ropas Parlamentā. Eiropas Komi -
sijas pārstāvji Latvijas delegāciju
iepazīstināja ar Eiropas Sociālā
fonda investīcijām Latvijā 2014.–

2020. gadam, palīdzību vistrū -
cīgā kajiem iedzīvotājiem Latvijā,
kā arī par reformēto Eiropas Sa -
vienī bas kohēzijas politiku un tās
īstenošanu Latvijā 2014.–2020.
gadam. 

Eiropas Parlamentā notika tik -
 šanās ar Eiropas Parlamenta de-
putātiem no Latvijas-Sandru Kal-
nieti, Krišjāni Kariņu, Arti Pabri -
ku un Andreju Mamikinu. 

Vizīte Eiropas Komisijā un
Eiropas Parlamentā sniedza jau -
nus iespaidus un izpratni par Ei-
ropas Savienību, Eiropas Komisi -
jas dar  bu, budžeta pieņemšanu
un tā sadali.

Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja      

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli

Darba dienu pārcelšana 2015. gadā
2014. gada 26. maijā Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr.245

«Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā»
Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no valsts

budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba
nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no piekt -
dienas, 2015. gada 2. janvāra, uz sestdienu, 2015. gada 10. jan -
vāri, un darba dienu no pirmdienas, 2015. gada 22. jūnija, uz sest -
dienu, 2015. gada 27. jūniju.

Viļakas novada domes darba laiki pirmssvētku laikā
Pirmdien, 22. decembrī 8.30-12.00; 12.30-17.00
otrdien, 23. decembrī 8.30-12.00; 12.30-15.00
Pirmdien, 29. decembrī 8.30-12.00; 12.30-17.00
otrdien, 30. decembrī 8.30-12.00; 12.30-15.00

Viļakas novada dome nodod privatizācijai paš -
valdības īpašuma objektu «Lateast» (nekustamā
īpašuma kadastra numurs 3860 001 0148) – zemes
gabalu (zemes gabala kadastra apzīmējums 
3860 001 0148) ar kopējo platību 16,04 ha  Kupra -
vas pagastā Viļakas novadā un uz tā esošās ēkas
(ēku kadastra apzīmējumi 3860 001 0148 001,
3860 001 0148 002, 3860 001 0148 003, 3860 001
0148 004, 3860 001 0148 005, 3860 001 0148 006,
3860 001 0091 006) un «Jūra» (nekustamā īpašu -
ma kadastra numurs 3860 001 0125), kas sastāv
no 3 zemes gabaliem ar kopējo platību 2,3914 ha
(zemes gabals ar kadastra numuru 3860 001 0125
un platību 0,6396 ha, zemes gabals ar kadastra
numuru 3860 001 0126 un platību 1,2369 ha, ze -
mes gabals ar kadastra numuru 3860 001 0127 un
platību 0,5149 ha) Rūpnīcas ielā 20, Kupravā, Kup -
ravas pagastā Viļakas novadā; Rūpnīcas ielā 9,
Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā un uz
zemes gabaliem esošās ēkas (ēku kadastra ap -
zīmējumi 3860 001 0125 001, 3860 001 0125 002,
3860 001 0126 001, 3860 001 0127 001).

Pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas
pro jektus privatizācijas subjekti var iesniegt līdz
2014.gada 29.decembrim.

Prasījumi, kas attiecas uz privatizējamajiem ze -
mes gabaliem piesakāmi līdz 2015. gada 12. jan-
vārim.

Personas, kurām uz privatizējamo īpašuma
objektu ir pirmpirkuma tiesības, var iesniegt  pie-
teikumus par pirmpirkuma tiesību realizāciju līdz
2015. gada 12. janvārim.

Privatizācijas projekti, pieteikumi par pirmpir -
kuma tiesību izmantošanu, prasījumi un to ap lie -
cinošie dokumenti, iesniedzami Viļakas novada
domē, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsa-
vināšanas komisijai 106.kab., Abrenes ielā 26, Vi -
ļakā, Viļakas novads, LV-4583.

Ieinteresētās personas ar privatizējamo īpašuma
objektu, zemesgabalu dokumentāciju un robežu
plāniem var iepazīties Viļakas novada domē, Paš -
valdības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijā 106.kab., Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas
novadā.

PAzIņojuMs 
par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

Sveicināti, dārgie novada iedzīvotāji!
Laiks skrien tik ātri, ka kalendāra

lap puses rāda gada pēdējo mē-
nesi-decembri. Tuvojas gada
skaistākie svētki-Ziemassvēt -
ki.  Šis gads katram iedzīvotā-
jam ir bijis neatkārtojams, ar

notikumiem bagāts novadā,
Latvijā un pasaulē.

Februāra mēnesī  ar aizrautību
vērojām 2014. gada Ziemas Olimpiskās
spēles, kuras  notika Sočos, Krievijā.

Mūsu Latvijas delegācijas sportistiem-
bobsejistiem un kamaniņu braucējiem šīs

bija veiksmīgākās Ziemas Olimpiskās spēles,
kurās tika nopelnītas 2 sud raba un 2 bronzas

me daļas. Arī mūsu novads lepojas ar šiem sportistiem, jo
bobslejists Arvis Vilkaste ir Rekavas vidusskolas absolvents.

Ar bažām un sarūgtinājumu vērojām un vērojam notikumus
Ukrainā. Šie notikumi skar katru no mums tiešā vai netiešā veidā. 

Arī šajā gadā visa mūsu Latvijas sabiedrība pārdomā, diskutē
pagājušā gada Zolitūdes traģēdiju. Ir bijis laiks pirms un pēc
Zolitūdes traģēdijas. Lai šādi notikumi neatkārtotos, katram
jāpilda savi darba pienākumi pēc vislabākās sirdsapziņas. 

Daudz pārmaiņu, apjukumu radīja pāriešana uz euro, ar ko
veiksmīgi esam tikuši galā. Esam piederīgi pie Eiropas kopienas,
norēķināmies ar valūtu –euro. Turpretim esam zaudējuši savu lat-
viskumu, identitāti. Uzņēmumiem tas pagaidām rada stabilitāti. 

Mūsu novadam gājis garām cūku mēris. Paldies iedzīvotājiem
par sapratni, ka netika celta panika un savus pienākumus darījāt
pēc valsts iestāžu norādījumiem. Novadā iedzīvotāji turpina sa-
imniecisko darbību. 

Izskanējuši pirmie novada svētki. Šādi svētki ir vajadzīgi, jo
tā ir piederība novadam, kaut katrs pagasts un pilsēta ir atsevišķi,
bet visi kopā veido vienu veselu. 

Esam gandarīti, ka uzsākta robežas šķērsošanas vietas «Vien -
tuļi»  rekonstrukcija. Ir uzsākti ielu, ceļu rekonstrukcijas projekti.
Pilnīgi vai daļēji nosiltinātas skolas. 

Skumji, ka bija jāslēdz divas skolas – Kupravas un Mežvidu
pamatskolas. Jau daudzu gadu garumā tā bija cīņa kā ar vēj -
dzirnavām, jo izglītības reformas šīs skolas neizturētu. 

Ir labi un tas dod cerību, ka struktūrfondi jaunajā periodā
vairāk būs vērsti uz Latgales programmu, tieši uz uzņēmējdarbību.
Uzņēmēji mūsdienās izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas aizstāj
roku darbu. Ukrainas krīze ietekmē arī ekonomiku Eiropas
Savienībā.  Cerēsim, ka kopīgi spēsim pārvarēt šīs grūtības. Šis ir
laiks, lai katrs mēs strādātu un pieliktu savu roku. 

Novadā jāattīsta sociālo pakalpojumu sfēra. Nākošajā gadā ir
ieplānota Labklājības ministra vizīte Viļakā. Laba sadarbība ir iz-
veidojusies ar Satiksmes ministru.  Plānots uzsākt projektēšanas
darbu pie autoceļa Balvi–Viļaka–Vientuļi. 

Arī nākamajā gadā katrs mēs strādāsim tur, kur pašlaik
esam. Centīsimies savus pienākumus darīt cik mūsu spēkos.
Lai panākumiem bagāts, dieva svētīts ir šis jaunais 2015.gads!

skaistus, siltus, mierīgus, mīļus kristus dzimšanas svētkus!
Mīlēsim un sargāsim savus tuvākos! kopā mums viss izdosies!

Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs

l ÎSÂS ZI ÒAS

• 14. novembrī Viļakas novada
domē notika Civilās aizsardzības
darba grupas sēde, kurā Viļakas
novada domes priekšsē dētājs  Ser-
gejs Maksimovs klātesošos iepa-
zīstināja par dzirdēto Valsts apdrau -
dējuma pārvarēšanas seminārā,
kurš notika Rēzeknē, VUGD Lat-
gales brigādes Balvu daļas Vi -
ļakas posteņa komandieris E. Ša-
icāns prezentēja klātesošajiem
par Pašvaldības Ci vilās aizsardzī -
bas komisijas tiesisko statusu,
struktūru, uzdevumiem, tiesībām,
organizācijām, mācībām, to vei-
diem, Pašvaldības Civilās aizsar-
dzības plānu, katastrofu pārval-
dīšanu. Tika pārrunātas aktuālas
tēmas pagastu pārvaldēs.

• 19. novembrī Daugavpilī
notika Fi nanšu ministrijas orga-
nizētais informatīvais seminārs
«ES fondi – augam kopā!», kurā
piedalījās Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas va-
dītāja Olga Abramova

• 24. novembrī Balvu novada
muzeja telpās notika kārtējā Lat-
gales plānošanas reģiona attīstības
padomes (LPRAP) sēde, kurā pie -
dalījās arī Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Darba kārtībā bija iekļauti jautājumi
par  Latgales reģiona pašvaldību
potenciāli atbalstāmo projektu
ideju identificēšanu ES fondos
specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.
«Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teri torijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības

programmām» Latgales program -
mas ietvaros, kā arī jauna Latgales
plā nošanas reģiona attīstības pa-
domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ņemot vērā Latgales plānoša -
nas reģiona at tīstības padomes
priekšsēdētāja Alda Ada moviča
iesniegumu un to, ka ar 2014.gada
4.novembri ir stājušās spēkā
A.Adamoviča 12.Saeimas deputāta
pilnvaras, Latgales plānošanas
reģiona attīstības padome no lē -
ma atbrīvot 12. Saeimas deputātu
A.Adamoviču no Latgales plāno-
šanas reģiona at tīstības padomes
priekšsēdētājas amata pil dīšanas.
Latgales plānošanas reģiona attīs -
tības padomes locekļi pateicās 
A. Adamoviča kungam par iegul-
dīto darbu Latgales re ģiona attīs-
tības veicināšanā un vēlēja panā-
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Vecumu pagasta pārvaldē veiktajiem
darbiem iepazīstina pārvaldes vadītāja
Ligija Logina:

• Pagasta pārvalde arī turpmāk rūpēsies
par pašvaldības ceļu seguma uzturēšanu,
labošanu un atjaunošanu. Autoceļa posmā
Vecumi – Robežnieki tika nomainītas 3
caurtekas un divas salabotas.

• Tiek veikta pagasta teritorijā esošo,
bet uz pašvaldības vārda nereģistrēto ceļu
reģistrēšana un dokumentācijas sakārtoša-
na.

• Pagasta pārvalde piedalījās pagaidu
sabiedrisko darbu projekta realizēšanā,
pagasta pārvaldē līdz 2014. gadā 30.no-
vembrim tika nodarbināti 6 bezdarbnieki.
Pagaidu sabiedrisko darbu veicēji tiek no-
darbināti malkas sagatavošanas darbos un
Vecumu pagasta teritorijas labiekārtošanā.

• Tika veikti Borisovas ciema labie-
kārtošanas darbi. Kapsētu teritorijas uz-
kopšana.

• Iegādāts jumta segums, kurš pavasarī
tiks uzklāts Vecdārza mājiņai.

• Pagasta pārvalde iegādājās sniega
pūtēju, kas izmaksāja 577,00 euro. 

• Plānots uzstādīt papildus drošības
signalizāciju Mežvidu pamatskolā. 

• Pagasta pārvalde aktīvi sadarbojas ar
Viļakas novada Sociālo dienestu un Viļakas
novada bāriņtiesu, kā arī Viļakas pilsētas
iestādēm. Ar transportu atbalsta Viļakas
novada sporta komandas. Veicina iedzīvotāju
problēmu veiksmīgu un ātru risināšanu.

• Pagasta pārvalde likuma «Par pa-
švaldībām» un Vecumu pagasta pārvaldes
nolikuma ietvaros veic nekustamā īpašuma
nodokļu, komunālo maksājumu iekasēšanu,
pabalstu izmaksu, izsniedz izziņas, deklarē
personas, kā arī veic citas likumā noteiktās
funkcijas.

Par susāju pagastā paveikto informē
pagasta pārvaldes vadītājs juris Pran-
cāns:

• Algoto sabiedrisko darba veicēju dar -
ba organizēšana un pārbaude pagasta ceļa

grāvju attīrīšanai no krūmiem.
• Caurtekas remonts uz ceļa Klāni-Kul -

pene (septembrī).
• Savākti un sadedzināti atkritumi Su -

sāju karjerā, uzstādītas metāla barjeras, lai
novērstu nelikumīgu dabas resursu izman -
tošanu (oktobrī).

• Veikta visu pagasta ceļu planēšana
(novembrī).

• Kultūras pasākumu organizēšana –
Ra žas svētki (11.10),Valsts svētkiem veltīts
pasākums (14.11)

• Skolēnu un citu novadā  nepieciešamo
pārvadājumu organizēšana ar autobusiem
Ford Transit un BMC 215 SCB, autobusu
apkope un uzturēšana tehniskā kārtībā.

• Iedzīvotāju pieņemšana, deklarēšana,
maksājumu pieņemšana. Sūdzību, ierosi-
nājumu izskatīšana, palīdzība dažādu prob-
lēmu risināšanā.

Par notiekošo Žīguru pagastā stāsta
pārvaldes vadītājs oļegs kesks

• Veikti dažādi remontdarbi pašvaldības
dzīvokļos  Dzelzceļa ielā  un Skolas ielā
(grīdas, jumtu, krāsns, plīts remonti).

• Noslēgušies  un veiksmīgi realizēti Žī -
guru pagasta biedrību projekti: «Saule
spīd vienādi visiem» un projekts  «Ceļā uz
Žīguru Meža ciemu».

• Iedalīta telpa Žīguru pagasta sporta
organizatoram.

• Uzsākti darbi Žīguru pamatskolas pie -
slēgšanai centrālajai ciemata siltumapgādes
sistēmai (projekts»Žīguru pamatskolas in-
ženiertīklu un siltummezgla izbūve»).

• Pirmo reizi pagasta iedzīvotāji ir
aicināti piedalīties centra egles rotu izga-
tavošanā un eglītes izrotāšanā.

Par notiekošo Medņevas pagastā
stāsta pagasta pārvaldes vadītāja pie-
nākumu izpildītājs juris Prancāns:

Novembra mēnesī  tika  greiderēti
pagasta pārraudzībā  esošie  autoceļi. Tika
izveidota  iepirkumu komisija un izsludināts
iepirkums autoceļu attīrīšanai no  sniega

ziemas mēnešos. Uz šo konkursu pieteicās
trīs pretendenti. Līgums par sniega tīrīšanu
tika noslēgts ar  z.s. «Kotiņi».

Komunālā  saimniecība  pagasta  centrā
pie pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaci -
ņa»  veica ūdensvada remontu, nomainīja
ūdens padeves  ievadu iestādē. 

Centra katlu mājā  uzstādīja  spiediena
regulatoru kurtuves katlam. 

Regulāri  tiek  veikta nosēduma aku  tī -
rī šana  un skalošana.

Medņevas  Jaunatnes iniciatīvu centrs
«Sauleszieds» ir iesniedzis projektu  «Med-
ņevas  jauniešu iniciatīvu  centra darbības
paplašināšana. Projekta mērķis: uzstādīt
lapeni Medņevas pagastā, lai paplaši -
nā tu  un dažādotu  jauniešu aktivitātes pa-
gastā. Projektu līdzfinansē Viļakas novada
dome.

Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Mežals par notiekošo pagastā:

Šķilbēnu pagasta pārvalde, pamatojoties
uz likumu «Par pašvaldībām» un pagasta
pārvaldes nolikumu veic nekustamā īpašuma
nodokļu, nomas maksas, komunālo pakal-
pojumu iekasēšanu, pabalstu izmaksu,
veic iedzīvotāju deklarēšanu dzīvesvietā,
izsniedz dažāda veida izziņas, sadarbojas
ar Viļakas novada bāriņtiesu, lauku attīstības
konsultanti, Sociālo dienestu, atbild uz ie-
sniegumiem un sūdzībām.

Pagasta pārvalde cenšas uzturēt kār -
tībā pagasta ceļus un ielas. Tika pļautas
grāv ma las, izcirsti krūmi, greiderēti ceļi.
Šķil bēnos Alejas ielai veikts bedrīšu re -
monts. 

Pagasta teritorijā līdz decembrim katru
mēnesi tika nodarbināti 10 algotu pagaidu
sabiedrisko darbu veicēji, kuri palīdzēja
sagatavot malku. Strādāja labiekārtošanas
darbos pagasta iestādēs, appļāva iestāžu,
ka pu, Stiglovas gravu, Balkanu Dabas par -
ka teritorijas un grāvmalas.  

Rekavas katlu mājā uzstādīts jauns ap-
kures katls, ierīkota pelnu glabātuve, izbū -
vēta aizsargsiena pie transportiera, veikts
zāģu skaidu glabātuves remonts un kuri -
nātāju istabas kosmētiskais remonts, ierīkots
apgaismojums.

Upītes ciema ūdens sagatavošanas sta -
cijas ēkā nomainīts grīdas segums, iztīrīti
kanalizācijas nosēdumdīķi.

Regulāri tiek veikta dzeramā ūdens
spiedbāku un ūdensvadu dezinfekcija Re-
kovas, Šķilbanu un Upītes ciemos, veikti
ūdensvadu remonti, skalotas kanalizācijas
sistēmas.

Tiek uzturēta kārtībā pašvaldībai pie-
derošā tehnika, veikti savlaicīgi remonti.

Pagasta iedzīvotājiem tiek sniegti asi-
nizācijas mucas pakalpojumi.

kupravas pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs tihomirovs par paveikto
pagastā:

Pabeigta Kupravas pamatskolas I. stāva
logu aiļu aizmūrēšana, konservācijas no -
lūkos. Siltumtrases izbūve uz Kupravas
spor ta zāli.

Ar 01. oktobri pasta nodaļa uzsāka dar -
bu jaunās telpās pēc adreses: Rūpnīcas
ielā 1-76, Kupravas pagastā. Uzbūvēta jau -
na siltumtrase no pagasta katlu mājas uz
pagasta pārvaldi.

Pabeigta Draudzības ielas nama Nr. 9
konservācija.

Kā arī turpinās darbi pie malkas gata-
vošanas pagasta katlu mājai.

Notika pirmie pasākumi kluba jaunās
telpās – pagasta pārvaldes zālē.

Viļakas pilsētā par paveiktajiem 
saimnieciskajiem darbiem stāsta Viļakas
novada domes tehniskās nodaļas vadī -
tājs Mārtiņš rēdmanis:

No septembra līdz 30. novembrim Viļa -
kā tika nodarbināti 25 algotie pagaidu sa-
biedriskie darbinieki.

Pastāvīgi tiek apsaimniekota Viļakas
teritorija un atkritumu savākšana. 

Pilsētas kapsētu kopšana visa gada ga-
rumā. 

Pilsētas ielu, ietvju apsaimniekošana vi -
sa gada garumā.

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana
un  remonti tika veikti finansiālo iespēju
robežās.

Rudens periodā lapu savākšana.
Upes teritorijas sakopšana.

Paveiktie darbi pagastu pārvaldēs
Pagastu pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes darbinieki. tur ikdienā

iegriežas iedzīvotāji, kuriem ir aktuālas tēmas-zemes, kādi neskaidri jautājumi
uz kuriem tiek meklētas atbildes. Par paveiktajiem darbiem kopsavilkumā. 

2014. gads novadam ir aplicis nu jau
piekto gredzenu riņķi.  Atskatoties  uz šo
gadu gribu teikt, kad to aizvadām ar
padarīto darbu sajūtu, jo tas ir bijis daudz
un dažādiem notikumiem bagāts: ir
nosvinēti skaisti novada svētki, noorganizēts
ērģeļmūzikas koncerts Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā, piedalījāmies
novadu skatē «Eiropas gada pašvaldība-
2014», sapulcināti zelta kāzu jubilāri,
skaisti nosvinēti Valsts svētki, kur atzinības
un pateicības rakstus saņēma daudzi

novada cilvēki un bijušie novadnieki un
tikko kā  iedegta egle un šo pasākumu
rindu varētu saukt un saukt.

Novada centrā – Viļakas pilsētā ir uz-
stādīts pulkstenis, ir veikta Pils, Zemnieku
un Dzirnavu ielu apgaismojuma rekons-
trukcija, asfaltseguma  atjaunošana Eržepoles
un Tautas ielās, gājēju ietvju rekonstrukcija
Pils, Liepnas un Tautas ielās, grants se -
guma rekonstrukcija Ostratu ielā, pabeigts
ūdenssaimniecības un kanalizācijas re-
konstrukcijas projekts, atjaunota un labie-

kārtota sabiedriskā pirts, kura tuvākajā
laikā atsāks savu darbību.

Aktīvi darbojas iestādes un biedrības.
• Viļakas pilsētas jaunieši  piesaistīja

līdzekļus aprīkojuma iegādes  ielu vingro-
šanai.

• Biedrība, kas darbojas pie Viļakas
kultūras nama iegādājās  tērpus līnijdejo-
tājām.

• Viļakas sociālais aprūpes centrs sa-
darbībā ar Vecumu pensionāru biedrības
«VIOLA» atbalstu izveidoja augļu dārzu.

• Skolēnu vecāku biedrība noorganizēja
nometni novada  bērniem un jauniešiem
un apmaiņas braucienu jauniešiem.

• Vecāku klubiņš ,kas darbojas pie Vi -
ļakas pirmsskolas izglītības iestādes  izrādei
sašuva skatuves tērpus.

Ikviens novada iedzīvotājs, ikviens
dar  binieks ar saviem personīgajiem sa-
sniegumiem un ieguldīto darbu stiprina,
veido un attīsta savu novadu. Paldies!

Gada nogalē būs daudz brīvdienu.
Katrs un visi kopā ļausimies svētku sajūtai
un baltajam sniegam. Ģimenes un draugu
lokā dalīsimies priekos un cerībās.

Ar gaišām domām 
un visa laba vēlējumiem 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Atskatoties uz 2014. gadu

kumus jaunajā amatā. «Pateicoties
Lat gales iedzīvotāju uzticībai, es
tagad spēšu Latgales intereses
aiz stāvēt valsts augstāka jos līme -
ņos,  strādājot 12. Saeimas depu -
tāta amatā», saka 12.Saeimas de-
putāts Al dis Adamovičs.

Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomes priekšsēdētāja
amatam tika iz vir zīta un vienbalsīgi
ievēlēta Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alīna Gendele.
«Stājoties šajā atbildīgajā amatā,
centīšos būt godīga un veltīšu vi -
sus spēkus Latgales attīstībai, vei-
cinot visa reģiona iedzīvotāju lab-
klājību  un tās augšupeju,»  saņemot
ko lēģu apsveikumus, savā uzrunā
teica jaunie vēlētā Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētāja A.Gendele.

Sēdes noslēgumā Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris Ka-
zinovskis padomes locekļus ie-
pazīstināja ar savu un Ekonomikas
doktora, profesora Staņislavs
Keiša nupat izdoto grāmatu – ap-
jomīgu zinātnisko mo no grāfiju»
Reģionālā attīstība Latvijā: ad-
ministratīvi teritoriālās reformas
norises gaita, problēmas, risinā-
jumi», kurā vērtēta reformas gaita
pirms un pēc Latvijas iestāšanās
Eiropas Savienībā, plašā salīdzi -
no šā kontekstā analizēti iespēja -
mie valsts attīstības scenāriji.
Tāpat LPRAP locekļi izmantoja
izdevību un iepazinās ar jaunatklātā
modernā Balvu novada muzeja
ekspo zīciju.

• 29. novembrī Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Mak -

simovs piedalījās Balvu teritoriālās
invalīdu biedrības rīkotajā pasā-
kumā, kurš bija veltīts Starptaus-
tiskajai invalīdu dienai. Priekšsē-
dētājs pateicās biedrības vadītājam
Staņislavam Cibulim. Pasākumā
piedalījās arī biedrība «Invalīdu
sporta un rehabilitācijas centrs
«Medņeva»» no Medņevas pagasta.  

• 1. decembrī Viļakas novada
domē sanāca kopā uz ikmēneša
sanāksmi  Viļakas pilsētas iestāžu
vadītāji, kuri tikās ar izpildirektori
Zigrīdu Vancāni. Tika pārrunātas
aktuālas tēmas iestādēs un novadā. 

• No 1.–5. decembrim izpild -
direktore Zigrīda Vancāne un
priekšsēdētāja vietnieks L.Cvet -
kovs apmeklēja pagastu pārval -
des, kurās tikās ar pārvalžu vadī-
tājiem.

Viļakas Jēzus Sirds Romas 
katoļu draudzē darbu turpina misionāri

sveiciens visiem, visiem Viļakas novada iedzīvotājiem no jau -
na jiem misionāriem, kuri ieradušies Viļakā jau 8. decembrī –
Vissvē tākās jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos.
esam ieradušies, lai turpinātu, jau daudziem zināmo misionāru
Inetas un signes aizsākto darbu skolās, draudzēs, pilsētas un
novada pasākumos un aktivitātēs. Mūs ir aicinājis un uzņēmis
Viļakas jēzus sirds romas katoļu draudzes prāvests staņislavs
kovaļskis ofM Cap.

Esam pateicīgi jums visiem, kuri atsaucāties un palīdzējāt
iepriekšējiem misionāriem, un kuri jau šajā nelielajā laika posmā,
kopš esam šeit, ir palīdzējuši mums, un atvēlējuši laiku, spēkus un
padomu, darbu uzsākot un turpinot. Kristus dzimšanas svētkiem
tuvojoties, vēlam daudz patiesa prieka, mīlestības Jēzū un atjaunotnes
Svētajā Garā, lai .. «tas Kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka»..
(Ps 23:1) Jaunajā 2015. Kunga gadā.

Uz Jūsu atbalstu un lūgšanām cerot – misionāri: Agris, Kārlis,
Ruta, Estere, Regīna, Marians-Dominiks
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Viïakas no vadâ

Viļakas novads veiksmīgi startējis
Leader projektu konkursā

sociālajiem pakalpojumiem
Laika periodā no 2014. gada 20. jūlija līdz 20. augustam biedrī -

ba «Balvu rajona partnerība» bija izsludinājusi Leader projektu
konkursu 1.rīcībā «sociālo pakalpojumu izveidošana un
attīstība». Šajā Leader projektu 8. kārtā Viļakas novada dome
iesniedza 6 projektus. Šī gada novembra un decembra mēnešos
Lauku atbalsta dienests informēja, ka visi Viļakas novada do mes
iesniegti projekti ir atbalstīti.

Līdz 2015.gada 1.jūnijam realizēs sekojošus projektus:
1) Nr.14-07-LL04-L413101-000015 «friziera inventāra iegāde»,

projekta mērķis iegādāties friziera inventāru, lai nodrošinātu pakal -
pojumu ne tikai Viļakas sociālās aprūpes centra klientiem, bet arī
trūcīgajām un maznodrošinātām personām, invalīdiem, pensionāriem
un daudzbērnu ģimenēm.

2) Nr. 14-07-LL04-L413101-000014 «Manikīra – pedikīra in-
ventāra iegāde», projekta mērķis iegādāties manikīra-pedikīra
komplektu, lai izveidotu jaunu sociālo pakalpojumu Viļakas pilsētā,
nodrošinot kvalitatīvu pēdu un roku ārstniecisko aprūpi sociāli maz-
nodrošinātām personām Viļakas novadā.

3) Nr. 14-07-LL04-L413101-000017 «Pacēlāja iegāde», projekta
mērķis iegādāties pacēlāju, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieeja -
mību personām ar īpašām vajadzībām un tiem, kuri pārvietojas ratiņ -
krēslā Viļakas sociālās aprūpes centra 2.stāvā.

4) Nr. 14-07-LL04-L413101-000023 «justies kā mājās», pro -
jekta mērķis iegādāties mēbeles, lai aprīkotu divas istabas jaunajā
jauniešu centra filiālē un lai nodrošinātu nakšņošanas iespējas Viļa -
kā vidusskolas posma audzēkņiem no sociāli maznodrošinātām ģi-
menēm.

5) Nr. 14-07-LL04-L413101-000024 «smilšu terapija – papil -
dus metode psiholoģiskajā konsultēšanā Viļakas novadā», projek -
ta mērķis nodrošināt smilšu terapijas metodes izmantošanu psiho -
loģiskajās konsultācijās Viļakas novada sociāli mazaizsargātām iedzī -
votāju grupām, iegādājoties smilšu terapijas pamatkomplektu.

6) Nr. 14-07-LL04-L413101-000022 ««kabatiņa» – telpa Viļa -
kas pamatskolā sociālā riska grupas skolēnu lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai», projekta mērķis izveidot, labiekārtot un aprīkot
telpu Viļakas pamatskolas sociālā riska grupas skolēniem lietderīgai
brīvā laika pavadīšanai, lai dotu iespēju skolēniem pirms stundām
un pēc stundām gaidot sabiedrisko transportu vai vecākus skolā liet -
derīgi izmantot laiku, apgūstot jaunas prasmes, darboties radoši gru -
pās pēc interesēm.

Kopējā projektu summa ir Eur 15415,60, Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai piešķirtais finansējums ir Eur 11466,14. Vi ļa -
kas novada dome nodrošinās projektiem līdzfinansējumu 10 % ap -
mē rā jeb Eur 1274,02 un no pašvaldības 2015.gada budžeta segs ne-
attiecināmos izdevumus – PVN likmi – Eur 2675,44.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Ak tu ALItātes VIļAkAs NoVAdā

Šogad jau 5. reizi Latvijas
Lauku forums (turpmāk LLf)
sadarbībā ar partnerībām no-
teica LeAder dižprojektu
Latvijā- Vietējo iniciatīvas grupu
projektu, kas realizēts vietējās
rīcības grupas (vietējo partne-
rību) darbības teritorijā ar
LeAder eLfLA vai ezf fonda
atbalstu un kas ir teritorijas
lepnums un aktīvo ļaužu dar-
bības apliecinājums.

«2014. gada 4. decembrī Jel-
gavas novadā tika nosaukts Latvijas
Dižprojekts 2014! Galveno balvu
– titulu DIŽPROJEKTS 2014 ie-
guvusi biedrība «Pārtikas Amat-
nieki» ar īstenoto projektu «Jel-
gavas novada produktu tirdznie-
cības iespēju uzlabošana» no
lauku partnerības «Lielupe» dar-
bības teritorijas. Projekta ietvaros
tika iegādāti tirdzniecības treileri
un tirdzniecības aprīkojums, sek-
mējot pārtikas amatnieku dalību
vietējos tirdziņos, nodrošinot  pas -
tāvīgu un higiēnas normām atbil-
stošu  produkcijas piedāvājumu
vietējiem iedzīvotājiem. Preces
ikdienā iegādājamas Jelgavā, Pasta
ielā 42 «Pārtikas amatnieku sētā».

Balvu par populārāko sociālo
tīklu projektu ieguva Motosporta
kluba «Motokruīzs» īstenotais
projekts par treileru parka izveidi
Viļakas novadā, ko izvirzījusi
Balvu rajona partnerība. Izveido -
tais treileru parks ir pagaidām

vienī gais Ziemeļlatgalē; tas iz-
veidots pie  «Baltā Brieža» moto -
trases, pap lašinot biedrības saim-
nieciskās aktivitātes.

Balvu par ļoti plašu, kā arī
sirsnīgāko, personiskāko un 
daudzveidīgāko iedzīvotāju at -
balstu telefonbalsojumā, e-pastā
un sociā lajos tīklos saņēma projekts
«Melānijas Vanagas muzejs e-vi -
dē», ko Cēsu rajona lauku partnerī -
bas teritorijā īstenojusi biedrība
biedrība «Amatas novada attīstības
fonds». Projekta ietvaros tika ra -
dīts Melānijas Vanagas muzeja
virtuāla tematiska ekspozīcija
«ESI PATS!», padarot krājuma
materiālus pieejamus plašam in-
teresentu lokam. Muzejs aplūko-
jams www.esipats.lv.» (informā -
cija no www.llf.partneribas.lv)

Biedrības Motosporta klubs
«Motokruīzs» vadītājs un projekta

«Treileru parka izveide Viļakas
novadā» vadītājs Ēriks Eizāns bi -
ja ļoti pārsteigts, ka biedrība «Bal -
vu rajona partnerība» izvirzīja
Dižprojekta balvai motosporta
kluba projektu. «Jautājām viens
otram, kāpēc tieši mūs? Tas bija
liels pārsteigums! Uzzinot, ka esam
saņēmuši balvu par populārāko
sociālo tīklu projektu, bijām ļoti
apmierināti, gandarīti. Esmu ener-
ģijas pilns turpināt iesākto, lai arī
turpmāk saņemtu balvas. Esmu
pārsteigts, ka par mums tik daudzi
nobalsoja. Iepazīstoties ar Dižpro -
jekta balvai izvirzītajiem projek-
tiem, likās, ka vismaz divi projekti
ir pieejami plašākai publikai un
varētu iegūt šo balvu. Esmu prie-
cīgs, ka motosporta entuziasti
bija vienoti un atbalstīja mūs». 

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne

Balva par populārāko sociālo tīklu 
Leader projektu 2014 ceļo uz Viļakas novadu

Projekta mērķis bija apzināt
un popularizēt senos amata pratējus
Viļakas novadā, kā arī nodot vi -
ņu zināšanas nākamajām paau-
dzēm. Projekta laikā tika realizē -
tas četras meistardarbnīcas-koka
karošu grebšana pie Jāņa Šaicāna,
skaidiņu plēšana un jumta uzklā-
šana pie Gata un Māra Rundzā-
niem, ādas mākslinieciskā apdare
pie Skaidrītes Veinas un prievīšu
aušana pie Anitas un Evitas Za-
rembām. Katrā no meistardarb -
nīcām tās dalībnieki mācījās kā -
das senas amata prasmes, kuru
mūsdienās paliek arvien mazāk. 

Projekta laikā izveidota arī
projektā iesaistīto amatnieku darbu
izstāde, kas Viļakas novada muzejā
bija apskatāma līdz 12. decembrim.
Lai arī kādā laikā mēs dzīvojam,
tomēr cilvēka roku darbs un
prasmes ir vērtības, kuras izkoptas
gadu tūkstošiem nemainās. Viļakas
novads arī vienmēr ir bijis bagāts
ar senajām amata prasmēm, kuras
tika nodotas no paaudzes paaudzē,
taču to paliek arvien mazāk. Tra-
dīcijas ir stipras tikai tad, kad
spējām tās saglabāt un nodot zi-
nāšanas citiem. Amatnieku darbu
izstādē apskatāmi koka galdi, ta-

buretes, mucas, karotes, austās
prie vītes, tautiskās jostas, skadiņu
jumts, kā arī ādas maciņi, kārbiņas
un ādas mākslinieciskās apdares
darbarīki. 

Viens no projekta uzdevumiem
bija saglabāt un dokumentēt iz-
zūdošās amata prasmes, pierakstot
amatnieku dzīvesstāstus un fiksē -
jot amata prasmes, kas tiks iekļau -
tas Viļakas novada muzeja krāju -
mā. Projektam noslēdzoties muze -
ja krājums tika papildināts ar ma -
pi par amatniekiem Viļakas no -
vadā, kurā iekļauti amatnieku
dzī ves stās ti, pierakstītās amata
prasmes, me istardarbnīcu un iz-
stādes plāni, fotogrāfijas u.c. Pro-
jekta laikā Vi ļakas novada muzejā
krājumā ir ienākuši arī amatnieku
darbi, kas papildinās muzeja ek-
spozīciju «Senie sadzīves priekš-
meti un darba rīki».  Projekts ir
laba bāze muzejpedagoģiskās
programmas izveidei «Amati Vi-
ļakas novadā».

Projekta laikā iegūtā informā -
cija par amatniekiem, tika apkopo -
ta drukas izdevumā «Amatu ap -
guve un pārmantojamība Viļakas
novadā», kas pavisam drīz tiks
publicēta un dāvināta Viļakas no -

vada muzejiem, bibliotēkām, kul-
tūras un izglītības iestādēm u.c.
Jāsaka, ka senās amata prasmes
Viļakas novadā ieņem svarīgu vie -
tu pilsētas, lauku apvidu un pa-
švaldības dzīvē, to izstrādājumiem
piemīt praktiska un kultūrvēstu -
riskā vērtība, kuru vajag doku-
mentēt, saglabāt un nodot nāka-
majām paaudzēm. Drukas izde-
vums ir viens no veidiem kā po-
pularizēt senās amata prasmes pla -
šākai sabiedrībai. 

Sakām lielu paldies projekta
atbalstīšanā un īstenošanā – Jānim
Šaicānam, Gatim un Mārim Run-
dzāniem, Skaidrītei Veinai, Anitai
un Evitai Zarembām, Valsts Kul-
tūrkapitāla fondam, Viļakas nova -
da domei, Jānim Laicānam, Olgai
Abramovai un šoferītim Zigfrī -
dam Strapcānam.

Mūs atbalsta:

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

Noslēdzies projekts «Amatniecības tradīciju
kultūrvēsturiskā pārmantojamība Viļakas novadā»

Viļakas novada muzejā ar 27. novembra amatnieku darbu iz-
stādes atklāšanu ir noslēdzies projekts «Amatniecības tradīci ju
kultūrvēsturiskā pārmantojamība Viļakas novadā», kurš tika
īstenots ar Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda un Viļakas
novada domes atbalstu. 
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IzGLītīBA

Viļakas Valsts ģimnāzija 
saņem draudzīgā aicinājuma balvu 

14. novembrī Vidzemes kon-
certzālē «Cēsis» notika drau-
dzīgā aicinājuma balvas pas -
nieg šanas ceremonija, kurā ap-
balvoja skolas, kuru absolven-
tiem ir vislabākie rezultāti cen-
tralizētajos eksāmenos.

Katru gadu Draudzīgā aicinā-
juma fonds, kas  ir sabiedriska or -
ga nizācija un kura apkopo datus

par skolēnu mācību sasniegumiem,
veido skolu reitingus, organizē
ikgadēju Draudzīgā aicinājuma
balvas pasniegšanas pasākumu.
Šogad labāko skolu topā bija arī
Viļakas Valsts ģimnāzija, saņemot
diplomu un grāmatu pilsētu ģim-
nāziju grupā,  nominācijā – ma-
temātika. 

Pasākums izvērtās ļoti intere-
sants, jo intriga par to, kas būs
laureāts un kādās nominācijās,
saglabājās visu laiku. Apbalvoša -
nas ceremoniju kuplināja dziedā-
tājas Lindas Leen un virtuozā ģi-
tārista Kaspara  Zemīša  priekšne -
sumi. Šajā vakarā Vidzemes kon-
certzāle «Cēsis» pulcināja Latvijas
labāko skolu skolotājus, skolēnus,
augstas valsts amatpersonas, veik-
smīgus uzņēmējus un pašvaldības
pārstāvjus.

Viļakas Valsts ģimnāziju šajā
pasākumā pārstāvēja ģimnāzijas
direktore Ilze  Strapcāne, direktora
vietniece izglītības jomā Veneran -
da Medne, matemātikas skolotāja
Lilita Bizune un ģimnāzijas 2013.
gada absolventi, vieni no izcilā-
kajiem matemātiķiem – Roberts
Veins un Ritvars Rēvalds, ku ri
veiksmīgi savas studijas tur pina
augstskolās.

Pilnīgāku informāciju var ap-
skatīt «Draudzīgā aicinājuma»
mājas lapā  www.konkursi.lv 

Viļakas Valsts ģimnāzijas 
direktore Ilze Strapcāne

No Valsts svētku nedēļas līdz pirmajai Adventei
Borisovas tautas namā bija aplūkojama Viļakas Mū -
zikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde –
gleznošanas un grafikas tehnikās izstrādātas klusās
dabas, ainavas, attēloti dzīvnieki utt.

Paldies māksliniekiem – Gunai Šimanovskai, Veroni -
kai Sotovai, Ievai Martiņenko, Sandrai Jugānei, Ērikai
Zaharovai, Ievai Klimovičai, Raitim Augustānam, Diānai
Dupužei, Olgai Kuļai, Dinijai Romanovai, Dairai
Martiņenko, Endijam Niperam, Dāvim Biseniekam, Gi -

tai Arbuzovai, Anrijam Kokorevičam.
Paldies radošajām un atsaucīgajām pedagoģēm

Viktorijai Zaharovai un Lanai Ceplītei.
Borisovas Tautas nama kultūras pasākumu organizatore

Jolanta Vrubļevska, foto: Rinalds Martiņenko

Izstāde Borisovas Tautas namā

Ciemiņi upītē
3. decembra rīts upītes pamatskolā sākās ar patī -

kamu satraukumu, jo viss skolas kolektīvs gaidīja ie-
rodamies tālos ciemiņus no zviedrijas. 

Kad skolas pagalmā ielīgoja ciemiņu autobusiņš,
skaļi izskanēja apsveikuma dziesma Upītes bērnu e t -

nogrāfiskā ansambļa izpildījumā. Prieks par atkalredzē -
šanos, sasveicināšanās, sarunas. 

Ciemiņu rokās nonāk mazi eņģelīši, lai kopā ar drau -
giem mērotu tālo ceļu no Latvijas uz Zviedriju, jo ir gai -
dīšanas un cerību pilnais adventes laiks, tāpēc ne izpaliek
arī sarunas par Dievu, par gaidāmajiem Ziemassvētkiem.
Upītes skolēni iepriecina ciemiņus ar nelielu koncertu,

kurā izskan latgaļu dziesmas gan ka pellas izpildījumā,
gan dziesmās. Apgūt latgaļu dejas soļus tiek aicināti arī
ciemiņi.

Laiks rit ātri, pavisam nemanot pienāk atvadīšanās
brīdis. Nu ko! Uz tikšanos, draugi, nākamreiz!

S. Bukša, 
I. Romkas fotogrāfijas

starpnovadu 
bioloģijas olimpiāde

28. novembrī Balvos notika Balvu, Baltinavas, rugāju un
Viļakas novadu bioloģijas olimpiādes 2. kārta 9.–12. klasēm.

Jau otru gadu izglītojamie olimpiādes uzdevumus veic datorā.
Tas palīdz skolēniem noslēgumā uzzināt iegūto punktu skaitu no
maksimāli iespējamā.

No Viļakas novada olimpiādē piedalījās trīs izglītojamie no
di vām skolām. Visi skolēni ieguva godalgotās vietas:

• 12. klašu grupā – 3. vieta Viļakas Valsts ģimnāzijas skol nie -
cei evijai kitovai (skolotāja Valentīna Beča).

• 11. klašu grupā – 3. vieta Viļakas Valsts ģimnāzijas skolē -
nam dāvim Paramonovam (skolotāja Ilze strapcāne).

• 9. klašu grupā – 2. vieta Viduču pamatskolas skolniecei Mai -
ritai dukovskai (skolotāja Anita smuška).

Viduču pamatskolas 9.klases skolniece Mairita Dukovska pirmo -
reiz piedalījās bioloģijas olimpiādē un vaicāta par tās norisi bija ap-
mierināta gan par darbu pie datora un ar savu iegūto rezultātu,
vienīgi nepatika, ka tika noņemti punkti par nepareizām atbildēm
uzdevumos, kur bija daudzas atbildes. 

Olimpiāde bija interesanta, pietiekoši grūta priekš 9. klases lī -
meņa, varēja daudz ko iemācīties no jauna. Uzdevumos parādījās
starp priekšmetu saite – ar ģeogrāfiju un matemātiku, vajadzēja parā -
dīt zināšanas diagrammu analīzē. 

Olimpiādes uzdevumos bija daudz krāsainu attēlu – augi, dzīv -
nieki, cilvēks, augļu un sēklu uzbūve, parazītu dzīves cikls. Tā bija
lieliska iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes. Meitene teic
paldies savai bioloģijas skolotājai Anitai Smuškai.

Dabaszinību MA vadītāja Lilita Šaicāne
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jAuNIeŠu AktuALItātes
Ar Adventi sākas ziemas-

svētku gaidīšana, tas ir labestības
un piedošanas laiks, kad vēlamies
darīt labu un iepriecināt ap-
kārtējos. Viļakas jauniešu ini-
ciatīvu centra jaunieši turpina
2012. gadā iesākto tradīciju –
pil sētas Adventes vainaga gata -
vošanu, kas ir kā dāvana mūsu
pilsētai, kura iepriecina katru
garāmgājēju un pilsētas viesi. 

Šogad vainagu gatavoja Lau -
ra Logina, Arvils Zelčs, Deivis
Dvinskis Elvis Logins un Madara
Jeromāne. Jauniešiem patīk pie-
dalīties pilsētas uzpošanā Ziemas -
svētkiem, tāpēc šo tradīciju plāno -
jam turpināt. 

Mūsu darbs ir nelie la daļiņa
no pilsētas svētku rotājumu gata-
vošanas, bet tomēr dara mūs
lepnus par to, ka esam snie guši
savu ieguldījumu un priecājamies
par sasniegto rezultātu. 

Jaunieši atzīst, ka viņiem pa -
tīk Adventes vainaga gatavoša -

nas process, kas ir nedaudz sarež -
ģītāks un atbildīgāks par vainaga
gatavošanu sev, jo tas ir daudz
lielāks un to novērtē plašāks cil -
vēku loks. Jaunieši ar prieku ie-
saistās visās centra aktivitātēs un

arī Adventes vainaga gatavošana
viņiem sagādā gandarījumu da rīt
kopā labus darbus. 

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra

vadītāja Madara Jeromāne

Viļakas pilsētas Adventes
vainaga gatavošana

sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestā -
dēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 ga -
diem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām jauniešu garan -
tijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī
stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Prasības jaunietim:
• vecums – 17 – 29 gadi (ieskaitot);
• pabeigta 9. vai 12. klase;
• ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
• gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrē -

jušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklē -
tāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 ga -
da programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada
programmās – 23. februārī.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja

to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba
tir gū, piemēram, autovadītāja apliecību.

Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kva -
lifi kācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēne -
sī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izde -
vumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila spe -
ciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, ku -
ģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciā -
lista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacī ju -
miem: www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv
sadaļā «VIAA īstenotie projekti».

Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā
nākotnē, ko finansē Eiro pas Savie nības
fondu darbības programmas «Izaugs me un

nodar binātība» 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt no -
darbinātībā, izglī tībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbi nā -
tību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros» 2. kārtas pro -
jekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

jaunieši var bez maksas
iegūt profesiju

jaukam konkursam – jauki rezultāti!
27. novembrī Balvu novada muzejā notika noslēguma pasā -

kums eseju konkursam ziemeļlatgales jauniešiem «Lietas un vie -
tas, kam jādzīvo cauri laikam», kurā dalībnieki uzzināja savu darbu
rezultātus. kopā bija sanākuši dalībnieki un žūrija – cilvēki, kuriem
ir aktuāls un sirdij tuvs temats par savu dzimto vietu un lietām,
kas tiem mīļas.

Arī no Viļakas Valsts ģimnāzijas konkursā piedalījāmies trīs mei-
tenes- 11.klases skolniece Karīna Duļbinska, 10.klases skolnieces-
Ketija Duļbinska un es, Dagnija Kokoreviča. Nolēmām piedalīties, jo
uzrunāja temats un katrai no mums bija savs stāsts. Esmu vienmēr
augsti vērtējusi to, ka varu mācīties dzīves gudrību savas vecmāmiņas
mājā, komunicējot gan ar viņu, gan ar citiem savas dzimtas cilvē -
kiem. Tas man dod lielu dzīves pieredzi, izpratni par dzīves vērtībām,
par ko es arī rakstīju savā darbā. Karīna savā darbā atainoja Viļakas
pil sētas vērtības, kā vienu no galvenajām vērtībām viņa uzskata Viļa -
kas salas pilsdrupas. Ketija, kā nenovērtējamu vērtību, savā darbā
minēja ģimenes mantojumu. 

Žūrijas komisija, izvērtējot mūsu darbus, ir sapratusi, ko esam
gribējušas pateikt, tāpēc Ketija un Karīna saņēma pateicības rakstus,
bet man par savu darbu ir piešķirta 1. vieta. Mans darbs ir uzrunājis
arī laikraksta «Vaduguns» žurnālistus, jo man ir piešķirta «Vaduguns»
simpātiju balva. Karīnu un Ketiju pamudināja piedalīties konkursā un
atbalstīja skolotāja Aija Leitena, bet es strādāju kopā ar skolotāju Ve -
nerandu Medni.

Noslēguma pasākums bija pārdomāts un interesants. Tādus kon -
kur sus vēlētos biežāk, jo jauniešiem par šīm lietām ir savas viedoklis.

Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Dagnija Kokoreviča

Īpašu noskaņu koncertā radīja
saksofonu ansamblis ar skaņdar-
biem «I Feel Good» un «In The
Mood».

Koncerta izskaņā skatītājus
saviļņoja 2. – 9. kl. vijolnieku
ansambļa izpildītie  skaņdarbi –
A. Ribaks  «Brīnumpasaka» un
R. Lovland «Dziesma no slepenā
dārza».

Koncerta noslēgumā pasākuma
vadītāji katram apmeklētājam dā-
vināja sirsniņu, ko izgatavoja Vi-
ļakas mūzikas un mākslas skolas
mākslas programmas audzēkņi
pedagoģes Lanas Ceplītes vadī-
bā.

Brīnišķīgajam un izjustajam
koncertam savus audzēkņus ga-
tavoja un kopā ar viņiem uzstājās
Mūzikas un mākslas skolas pe-
dagogi – Aldis Prancāns, Jeļena
Laicāne, Svetlana Krasnokutska,
Ilona Bukša, Inita Raginska, Ka -
rīna Romanova, Arnis Prancāns,
Zita Barkāne, Anželika Abdu  -

še lišvili, Margarita Maļinovska.
Rai tos dejas soļus sporta dejotā -
jiem mācīja Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas spor -
ta tre nere Silva Dambe. Jauniešu
teātra kopas dalībniekus pasāku-
mam sagatavoja skolotāja Ineta
Lindenberga. 

Šogad Labdarības koncertā
ziedojumi tika vākti ar  mērķi –
palīdzēt 21 mūsu novada ilgstoši
slimojošam bērnam. 

Labdarības koncertā kopā tika
saziedoti 454 eiro 46 centi.

Paldies visiem labdarības kon-
certa dalībniekiem un viņu sko-
lotājiem par sirsnību, mīlestību
un siltumu, ko devāt mums caur
mūzikas brīnišķīgajām melodi -
jām, dejām, dziesmām un dzejas
vārsmām! 

Paldies visiem, kas palīdzēja,
lai koncerts noritētu sekmīgi!

Vislielākais paldies ziedotā -
jiem par ziedojumiem un doto
cerību un mīlestību! 

Lai arī turpmāk labestība, mī-

lestība un sirsnība ir visu acīs,
smaidā un sirdīs! Lai gaišām do-
mām un labiem darbiem svētīti
nāk Ziemassvētki!

Viļakas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

izglītības darba speciāliste
Maruta Brokāne

(Sākums 1. lpp.)

Labdarības koncerts jau piekto gadu

Akardeonu spēlē Kristers Ka -
ņepe           

Alise Keiša un Kris ti āns Keišs,
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sporta deju dejotāji 

Marimbu spēlē Andris Kravalis 

Žanete Ločmele un Kristers Babāns, Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta deju dejotāji  Klavieres spēlē Terēze Maksimova

Laimīgais princis – Normunds Or -
lovs un Bezdelīga – Laima Brokāne
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VIļAkAs NoVAdA Muzejs PIedāVā...

sagaidot Latvijas valsts svēt-
kus, 14. novembrī Viļakas no -
vada muzejā notika ādas māk-
slinieciskās apdares un prievīšu
aušanas meistardarbnīcas.

Amatniecība ir viens no senā-
kajiem cilvēces nodarbju veidiem,
kas bagāta unikālām tradīcijām.
Tās pamatā ir roku darbs un vien -
kārši darba rīki. Amata prasmes
attīstās atbilstoši laikmeta prasī -
bām un izaicinājumiem, tūksto -
šiem gadu tā jau ir devusi cilvē -
kam visu nepieciešamo-apģērbu,
rotas, sadzīves priekšmetus u.c.
Līdz ar amatniecību attīstās arī
tradīcijas, kas tiek pārmantotas

no paaudzes uz paaudzi. Viļakas
novads bagāts savām kultūrvēs-
turiskām tradīcijām, kuras tiek
koptas vēl šodien.

Ādas mākslinieciskās apdares
tradīcijas ir bagātas, jo apdarot
ādu tiek izgatavoti sadzīves priekš-
meti un dažādi dekori. Viļakas no -
vadā šīs tradīcijas piekopj meistare
Skaidrīte Veina. Meistardarbnīca
sākās ar nelielu Skaidrītes Veinas
ieskatu ādas apdares vēsturē, ku -
ras laikā meistardarbnīcu apmek-
lētāji uzzināja, ka ādu apstrādā
jau tūkstošiem gadu. Skaidrīte ap -
meklētājiem demonstrēja kā atšķirt
īstu ādu no neīstās, kādas ādas

izmantot vislabāk izgatavojot de-
koratīvos priekšmetus. 

Kā min Skaidrīte ādas apdares
tradīciju mode nāk un mainās,
uzplaukuma periods bija vērojams
90-tajos gados, bet pēc tam pama -
zām šīs tradīcijas pamazām sāka
izplēnēt. Meistardarbnīcā varēja
vērot meistares gatavotos pieka-
riņus, maciņus u.c. 

Meistardarbnīcas laikā tika iz -
 runāti vairāki jautājumi, kuru re-
zultātā apmeklētāji uzzināja kāda
materiālteh niskā bāze nepiecie-
šama, lai izgatavotu dažādus ādas
dekorus. Meistardarbnīcā katrs
dalībnieks ar lielāko prieku  iz-
gatavoja ādas piekariņus ar atsta-
rotājiem, no ādas izgrieza puķītes
formu uz ku ras  piestiprināja at-
starotājlentas fragmentu, kuru sa-
kniedēja ar spe ciāliem rīkiem.
Meistardarbnīcu lielākā daļa da-
lībnieku bija bērni, kuriem ļoti
patika darboties ar ādu. Kā bērni
minēja labprāt vēl piedalītos ādas
mākslinieciskās ap dares meistar-
darbnīcā. 

Aušanas tradīcijas Viļakas no-
vadā arī jau ir izkoptas jau kopš
seniem laikiem, kuras turpina at-
tīstīties. Aušana cilvēkiem vien -
mēr ir bijusi tuva nodarbe, jo tā dā
veidā cilvēki ne vien sev iegu va
apģērbu, bet šiem darināju miem
bija daudz simboliskākā jēga, 

ku  ra spēja raksturot konkrētās kul -
 tūras piederību kādai teritorijai,
tradīcijām, kā arī pasaules uztveri.
Prievīšu aušanas meistardarbnīcas
vadīja meistares, māte un meita,
Anita un Evita Zarembas. Meistar -
darbnīcas sākumā Anita un Evi ta
iepazīstināja ar sevi, un pastāstīja
par to, kā nonāca līdz aušanai.

Anita un Evita demonstrēja
nepieciešamos materiālu prievīšu
aušanai, kā arī parādīja savas
austās jostas un prievītes. Tā, kā
meistardarbnīca notika valsts svēt-
kus gaidot, meistardarbnīcas da-
lībnieki prievītēs mēģināja ieaust
latvisko rakstu-skujiņu. Prievītes
tika austas izmantojot celu dēlīšus,
jeb «celu tehnikā». Lai varētu no -
aust prievīti, katrs meistardarbnīcas
dalībnieks izvēlējas kādu no di -
viem rakstiem, kuru gribēja noaust,
tad  attiecīgi sagatavoja diegus un
salika tos celu dēlīšos. Darbu tur-

pinot vienu auklas galu  piesēja
pie muzeja vitrīnu šķērskoka un
otru ap vidukli. Nākamais posms
bija celu dēlīšu grozīšana un linu
diega izvilkšana, lai veidotos raksts.
Meistardarbnīcu dalībnieki atzina,
ka aušana ir ļoti interesants amat-
niecības veids, kas prasa laiku un
lielu pacietību. Apmeklētāji lab -
prāt vēlreiz piedalītos prievīšu
aušanā.

Lielu paldies sakām meistar-
darbnīcu vadītājām Skaidrītei,
Anitai un Evitai, kā arī visiem
meistardarbnīcu dalībniekiem. 

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

Projektu atbalsta: 

ādas mākslinieciskās apdares 
un prievīšu aušanas meistardarbnīcas

Viļakas novada muzejs sākot
ar 2014. gada novembri piedāvā
Viļakas novada skolām muzej-
pedagoģisko programmu «Par
ko stāsta zeme». 

Muzejpedagoģiskās program-
mas mērķis ir veidot izpratni par
arheoloģiskiem vēstures avotiem
kā neatņemamu sastāvdaļu  sen-
vēstures pētīšanā un senču sadzīves
izzināšanā. Programma paredzēta
pamatskolas un vidusskolas sko-
lēniem. Katram skolniekam būs
iespēja redzēt, sataustīt un sajust
arheoloģiskos priekšmetus no Vi-
ļakas novada muzeja krājuma, kā
arī  piedalīties «imitētos» arheo-
loģiskajos izrakumos. 

Pēc tam iegūtos priekšmetus
analizējot un salīdzinot mēģināsim
izzināt Viļakas novada senvēsturi.

Pēc programmas apmeklējuma
skolniekiem veidosies izpratne
par arheoloģijas zinātni un ar-
heologa darbu, skolnieki pazīs
arheoloģisko priekšmetu grupas,
kā arī pilnveidos prasmi strādāt
grupās, padziļinās savas zināšanas
ne tikai Latvijas vēsturē un kul-
tūrvēsturē, bet arī sava-Viļakas
novada senvēsturē. Programma
arī attīsta skolnieku cieņu un iz-
pratni par kultūras mantojumu,
kā arī saudzīgu izturēšanos pret
vidi, kas glabā nozīmīgu vēstures
informāciju.

Pirmā izmēģinājuma muzej-
pedagoģiskā programmas nodar-
bība notika 6.novembrī, kurā pie-
dalījās Viļakas novada vēstures
un kultūras vēstures skolotājiem.
Nodarbības sākumā muzeja dar-

binieki pastāstīja par muzejpeda-
goģiskās programmas mērķiem,
uzdevumiem un gaitu.

Visinteresantāk veicās prak-
tiskajā daļā, kad skolotāji iemē-
ģināja roku «imitētos» arheolo-
ģiskajos izrakumos. Dažiem sko-
lotājiem tā bija pirmā pieredze,
kas padarīja procesu vēl aizrau-
jošāku. Muzeja darbinieki bija
sagatavojuši kasti ar smiltīm,
kurā tika ievietoto muzeja krājuma
priekšmeti, kas attiecas uz laika
periodu no 5.gt.p.m..e-19.gs bei-

gām. Veicot «arheoloģiskos izra-
kumus», muzeja darbinieki stāstīja
par izrakumu laukuma specifiko
darbu. Kad tika atsegti pirmie
priekšmeti, tie tika rūpīgi notīrīti
ar otiņu un nofotografēti, pēc
tam izņemti no kastes un ielikti
speciālos maisiņos, kuros tika ie-
vietotas arī zīmītes ar attiecīgiem
uzrakstiem. 

Pēc veiksmīgas «rakšanas»
muzeja darbinieki ar skolotājiem
apsprieda jautājumus par iegūto
priekšmetu analīzi. Skolotājiem

bija sagatavotas priekšmetu vē-
rošanas anketas, kuras skolniekiem
tiks rādītas pēc attiecīgas tēmas.
Kopīgi analizējot priekšmetus uz-
zināsim Viļakas novada senvēsturi.
Nodarbības noslēgumā muzeja
darbinieki kopā ar skolotājiem
pārrunāja turpmākā darba nianses.
Nākošās nodarbības notiks pēc
iepriekšējās pieteikšanās par kādu
konkrētu senvēstures tēmu. 

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

Muzejpedagoģiskā
programma 

«Par ko stāsta zeme»

11. decembrī Viļakas novada
muzejā notika ziemassvētku
apsveikumu gatavošanas darb -
nīca. 

Šis ir Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Laiks, kad norimst gada
skrējiens, un visi ļaujas klusām
pārdomām. 

Vakari ir kļuvuši tumši, bet
izrotātās ielas un skaistās eglītes
ienes svētku sajūtu mūsu ikdienā.
Ziemassvētki ir laiks, kad mēs

sveicam viens otru un sakām pa-
teicības vārdus, tāpēc ļoti aktuāls
jautājums ir Ziemassvētku ap-
sveikumu gatavošana. 

Pirmās komercializētās kar -
tiņas parādījās jau 19.gs vidū
Lielbritānijā, taču pašu apsvei -
kumu vēsture ir daudz senāka. Ša -
jā darbnīcā Skaidrīte Veina mācīja
kā pašu rokām varam izgatavot
skaistus Ziemassvētku apsveiku-
mus, kuri tika izrotāti ar dažādiem
Ziemassvētku simboliem – eglī -
tēm, sniegpārsliņām, ziemeļbrie-
žiem utt. 

Paldies, sakām Skaidrītei Vei -
nai par idejām Ziemassvētku kar -
tīšu gatavošanā un darbnīcas va-
dīšanu.

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

ziemassvētku apsveikumu gatavošanas darbnīca Viļakas novada muzejā
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Rudens sākumā, monsinjora
Pē tera Vilcāna atdusas vietā, Lī -
vā nu Romas katoļu svētā Miķeļa
Erceņģeļa baznīcas dārzā, tika uz -
stādīts piemineklis, kuru 2014.
gada 29. oktobrī, monsinjora P.
Vilcāna miršanas otrajā gadskar -
tā, iesvētīja Rēzeknes-Aglona die -
cezes bīskaps Jānis Bulis (infor-
mācija un fotogrāfijas skatāmas
www.radieceze.lv).

«Monsinjora Pētera Vilcāna
piemiņas fonda» valde izsaka pa-
teicību visiem Viļakas novada
ļaudīm, kuri atbalstīja projekta
realizēšanu un pieminekļa iesvē-
tīšanu! Fonda valde turpina iesāk -
to darbu pie grāmatas «Monsin -
jors Pēteris Vilcāns 1929.–2012.»
un kompaktdiska «Promesa» pro-
jekta.

Grāmata «Monsinjors Pēteris
Vilcāns (1929.–2012.)» būs vairāku
autoru kopdarbs ar  audzinošu ie-
tekmi uz sabiedrību. Tiks atklāta
viņa biogrāfija, izglītošanās periods
un darbība 14 Latgales draudzēs.
Izdevums atspoguļos monsinjora
Pētera Vilcāna uzskatu sistēmu,
viņa ieguldījumu garīgā kultūras
mantojuma uzturēšanā un sagla-
bāšanā Latvijā. Izdevumā tiks
sniegts ieskats katras pašvaldības
novada vēsturē, kuras katoļu
draudzē kalpoja monsinjors. Par

projektu var iepazīties mājas la pā:
www.monsinjorspeterisvilcans.lv
– Par mums – var ziedot. 

Grāmata tiks izdota Latgales
Kultūras centra izdevniecībā, kuru
ilgus gadus vada Jānis Elksnis un
kolektīvam uzkrāta pieredze garī -
gās literatūras un Latgales kultūras
vēstures izdevumu publicēšanā.

Grāmatas saturu papildinās pieli-
kums – CD «Promesa» ar kom-
ponistu Arno Eversa un Sergeja
Austra Universa jaunradītiem skaņ -
 darbiem, kas veltīti monsin jora
Pētera Vilcāna piemiņai. Iz de -
vums (grāmata un CD) kalpos kā
izziņas avots par Latvijas garīgo
kultūras  mantojumu.

BAz NīCAs drAu dŽu zI ņAs!

«Gods Dievam augstībā un miers virs zemes
tiem cilvēkiem, kuri atraduši labvēlību Viņa acīs» 

(grieķu manuskripts; Lūkas evanģēlija 2. nod.14.pants)

Aicinām Viļakas novada uzņēmējus, pašvaldību, organizācijas un visus labas gribas cilvēkus
piedalīties šī nozīmīgā projekta rea lizē šanai Latgales kultūrvēsturē!

Publicitāte par ziedotājiem tiks nodrošināta grāmatas 119. lpp. sa rakstā: Ziedotāji un atbalstītāji
Lūdzu sūtiet atmiņas par monsinjoru uz e- pastu: monsinjors_pv@inbox.lv
ziedojumu konts: «Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds»; reģ. Nr. 40008218411; 

AS «Citadele banka»; konta Nr. LV16PARX0013985670001
Pateicībā visiem labas gribas cilvēkiem, Gaišus Ziemassvētkus vēlot, «Monsinjora Pētera Vilcāna

piemiņas fonda» valde.

Psalmu dziedāšanas tradīcija
Žīguru kultūras namā

Šī gada 19. novembrī Žīguru lūgšanu kopa – 20 sievas sapul -
cējās kopā, lai dziedātu psalmus par mūžībā aizgājušajiem tuvi-
niekiem. Pēc psalmu dziedājumiem tika dziedātas garīgās dziesmas
no lūgšanu grāmatām par visām, kā arī konkrētām dvēselēm. 

Psalmu dziedāšanas tradīcija Žīguru kultūras namā aizsākusies
Mirušo piemiņas dienā, kad  1997. gada 2. novembrī kopā sapulcējās
vairāk nekā 30 dziedātājas. Daudzas starp viņām jau ir aizgājušas
mūžībā. Taču tradīcija turpinās. Sākumā tiek skaitīts Rožukroņa Sā -
pīgā daļa. Tad dziedāti psalmi. 

Tāpat novembra mēnesī vienu Svēto Misi upurējam par mūsu mi-
rušajiem, jo Žīguros Svētās Mises notiek katru nedēļu sestdienās vai
piektdienās.

Teksts: Valentīna Bukovska,  Žīguru lūgšanu kopas dalībniece
Foto: Valentīna Kaļāne

Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā
Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā:

24. decembrī plkst. 18.00 Svētā Mise
25. decembrī plkst. 9.00 Svētā Mise
26. decembrī plkst. 9.00 Svētā Mise
28. decembrī – Svētās Ģimenes svētki plkst. 9.00 Svētā Mise
31. decembrī plkst. 23.00 Vecā gada Pateicības Svētā Mise 
trešdienās un piektdienās plkst.18.00 Svētā Mise
svētdienās plkst. 9.00 Svētā Mise

Kupravas Romas katoļu baznīcā:
24. decembrī plkst. 12.00 Svētā Mise
katru dienu plkst. 8.00 Svētā Mise, svētdienās plkst. 12.00

Svētā Mise 

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā:
24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku vigilija plkst. 16.00

Svētā Mise bijušajā klostera ēkā
Pusnaktī no 24. decembra  uz 25. decembri Svētā Mise baz -

nīcā
25. decembrī Kristus dzimšanas svētkos plkst. 11.00 Svētā Mi se

baznīcā, plkst.18.00 klostera ēkā
26. decembrī plkst. 8.00 Svētā Mise baznīcā
28. decembrī Svētās Ģimenes svētdienā plkst. 11.00 Svētā

Mise baznīcā, plkst. 18.00 klostera ēkā 
1. janvārī Vissvētākās Jaunavas-Dieva Mātes svētki, Svētās

Mises plkst. 11.00 baznīcā un 18.00 bijušajā klostera ēkā

Viļakas luterāņu baznīcā:
24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku Svētvakara dievkal-

pojums
31. decembrī plkst. 15.00 Vecgada dievkalpojums.

…tas viss kopā sastopams
Alfa kursā. Nu jau otro gadu
esam izvēlējušies tieši šādu va-
kara gaitu, lai iepazīstinātu cil-
vēkus ar kristietību. 

Ikvienam cilvēkam ir daudz
jautājumu – par dzīves jēgu,
savu eksistenci, dieva esamību,
par laimes priekšnosacījumiem,
darbu, mācībām, atpūtu, ģimeni,
par nākotni. Alfa kurss ir vieta,
kur meklēt atbildes. 

kas ir Alfa?
Tā ir iespēja iepazīt un izzināt

kristīgo ticību. Tā ir vieta, kur
cilvēki var atnākt un uzdot jautā-
jumus, iedziļināties, kopīgi ar
citiem meklēt atbildes. Viss notiek
ļoti vienkārši – brīvā, draudzīgā
un jautrā atmosfērā. Kursa vidū
paredzēta kopīga nedēļas nogale
izbraukumā.

Vēl tas ir 10 nedēļu nodarbību
cikls, kas atraktīvā un mūsdienī -
gā veidā iepazīstina ar kristīgās
ticības pamatiem, apskatot tādas
tēmas kā: Kas ir Jēzus?, Kā iegūt
ticību?, Kā un kāpēc lūgties?, Kā
un kāpēc lasīt Bībeli?, Kā pretoties
ļaunumam?, Vai Dievs dziedina
šodien? Kam man Baznīca? u.c.
Šos kursus organizē Viļakas ka -
toļu draudze. 

Alfa kursa tipiska nodarbība
sākas ar kopīgu maltīti, tad seko
lekcija un dalāmies mazajās
grupās, lai veltītu laiku nelielām
pārrunām.  Vakara tikšanās ilgst
ap mēram  divas ar pusi  stundas. 

Tiek domāts arī par kursantu
atvasēm- ja mazajiem nav iespējas
palikt mājās, viņiem tiks nodro-
šināta auklīte.

Man liels prieks, ka šos kursus
ir jau apmeklējuši 25 cilvēki, šo -
gad pat no Balviem brauc pie
mums. Mēs esam iepazinušies ar
kristīgās ticības pamatiem un at-
raduši atbildes uz sev būtiskiem
jautājumiem, kā arī izveidojuši
attiecības ar jauniem draugiem
un Dievu. 

Kā vadīt šos kursus un atbalstu
esam guvuši no Madonas katoļu
draudzes  priestera Riharda Ras-
nača.  Jau 10 gadus Alfa kurss ir
pa zīstams arī Madonā, kur katoļu
draudzes organizētajos kursos ir
piedalījušies vairāki simti pilsētas
un apkārtnes iedzīvotāji. 

Par savām atziņām un piedzī-
voto Alfa kursā stāsta Iveta  «Pār-
traucu 8 gadus ilgu klusēšanu»

Alfa ir pilnveidojusi un lielā
mērā mainījusi manu dzīvi un rī-
cību. Dievs ļāva man saprast, ka
ne vienmēr pateiktie vārdi ir
patiesi un no sirds. Pirms astoņiem
gadiem es sastrīdējos ar draudzeni
un kopš tās raizes mēs nerunājām.
Kaut arī pēc strīda es viņai pa -
teicu, ka esmu viņai piedevusi,
ta ču nekad to neaizmirsīšu un
labāk viņu redzu ejam, nekā nā-
kam.

Atgriežoties mājās no Alfas
nedēļas nogales, skaitot vakara
lūgšanu – Tēvs mūsu, pie vārdiem:
«Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem pa-
rādniekiem» es aptvēru, ka neesmu
piedevusi savai draudzenei. Nā-
kamajā dienā es elektroniski no-
sūtīju viņai vēstuli, kurā jau pati
lūdzu piedošanu. Jau pēc pāris
stundām es saņēmu atbildi, kurā
viņa man rakstīja, ka viņa nemaz

uz mani nav dusmojusies. Tā
mēs atsākām komunikāciju pēc 8
gadu ilgas novēršanās un klusē-
šanas. Tagad pateicoties atziņām,
ko ieguvu Alfā, esmu no jauna
iemantojusi draudzību!

kam Alfa domāta?
Alfa ir domāta visiem. Īpaši

tiem, kuri:
• vēlas iepazīt kristietību,
• vienkārši meklē dzīves jēgu,
• grib kaut ko mainīs savā

dzīvē,
• vēlas sagatavoties Kristībām,

Dievgaldam, Grēksūdzei,
• arī tiem, kas vēlas kristīt

savus bērnus.

Cik tas maksā?
Dalības maksas Alfa kursā

nav, bet kursa gaitā dalībniekiem
ir iespēja ziedot lai varētu segt
ceļa izdevumus lektoriem. 

Gribas lielu paldies teikt vis-
pirms mūsu priesterim Stsņislavam
Kovaļskim – par atbalstu, iedro-
šinājumu, svētību. Paldies visiem
lektoriem: Ivaram Vigulim, Sta-
ņislavam Prikulim, Oļģertam Mis-
jūnam, Rinaldam Brokam, Fēlik -
sam Šneveļam, Arnim Maziļev-
skim,  Ritai Lipānei, Dainai Me-
diniecei, Žannai Maksimovai, Ja-
nīnai Lapsai, Regīnai Sergejevai,
Ruttai Jeromānei, misionārēm Ine -
tai, Ligitai, Jolantai un Brigitai. 

Ziemassvētkos cilvēcei pie-
dzimst gaisma, kas nes sevī ticī -
bu, labestību un līksmi. Lai šī
gaisma staro mūsu visu sirdīs,
uzturēdama mieru un saskaņu.                                                            

Kristīgās mācības skolotāja -
Inita Raginska 

Maltīte, joki, lekcijas, diskusijas…
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VALsts sVētkus sVINot

17. novembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta hallē notika
Latvijas republikas proklamē-
šanas 96. gadadienai veltītais
pa sākums, kurā tika pasniegti
Viļakas novada domes Atzinības
un Pateicības raksti Viļakas
novada iedzīvotājiem.

Svētku pasākumu atklāja Vi-
ļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, kurš uzrunājot
svētku pasākuma dalībniekus,  at-
skatījās uz visa gada notikumiem,
uzsverot par mūsu tautas brīvību,
lepnumu par novada ļaudīm un
Franča Trasūna vārdiem teica: 

««Ir breiveiba dūta nu Dīva,
Breivs dzymu, breivs grybu es mērt.
Nu taisneibas, tautas un Dīva
Nivīns mani navarēs šķērt.»
Dievs svētī Latviju!»»

Ar savu klātbūtni novada
ļaudis un ciemiņus Viļakā pago-
dināja Eiropas Parlamenta deputāte
Iveta Grigule, kura novēlēja, lai
«mūžīgi mūžos mūsu Latvijā plī-
votu sarkanbaltsarkanais karogs,
valdītu labklājība un cilvēki būtu
pārtikuši». Konkursa «Eiropas
Ga da pašvaldība» Eiropas Gada
cilvēkiem Viļakas novadā – Ērikam
Eizānam, Vilim Cibulim, Inārai
Sokirkai pasniedza Goda rakstus
un balvu-braucienu uz Briseli
nākamā gada februāra mēnesī.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs nova -
da iedzīvotājiem pasniedza Atzi-
nības un Pateicības rakstus.

Atzinības rakstus saņēma:
• Andris slišāns par kultūr -

vēs turiskā mantojuma saglabā ša -
nu, nodošanu nākamajām paau -
dzēm un veiksmīgu projektu pie -
saisti

•jekaterina Logina par sek mī -
 gu ilggadēju darbu un personīgo
ieguldījumu iedzīvotāju veselī -
bas saglabāšanā

• Inese supe par ieguldījumu
uzņēmējdarbības  izaugsmē un
attīstībā, par sadarbību ar novada
domi un uzņēmējdarbības tīkla
paplašināšanu

• tamāra Makarova par ilg -
ga dē ju un radošu darbu izglītības
jomā

• jevgenija račāne par pagas -
ta pensionāru aktīvu iesaistīšanu
sabiedriskajā dzīvē

• Andris Mežals par nesav -
tīgu darbu pagasta iedzīvotāju dzī -
ves kvalitātes uzlabošanā un no -
vada attīstībā

• Alla rēdmane par ilgga dē -
ju darbu Žīguru pagastā farmā -
cijas jomā

• Getrūde Logina par iegul -
dījumu izglītībā, apzinīgu un
rezultatīvu pedagoģisko darbību,
ieinteresējot vairāku paaudžu iz -
glītojamos Latvijas un Pasau les
vēstures apguvē

• Vilis Cibulis par iegul dī -
jumu jaunatnes muzikālajā iz -
glītošanā un aktīvu līdzdalību
kul tūras dzīvē, veicinot Viļakas
novada atpazīstamību

• Indra odiņa par ieguldī ju -
mu Viļakas novada pedagogu tā -
lākizglītošanā un skolēnu rado -
šās darbības pilnveidē

• Lilita Šnepere par iegul dī -
jumu Viļakas pirmsskolas izglī -
tības iestādes attīstībā, veiksmī -
gu projektu piesaisti, sabiedrisko
aktivitāti un sakarā ar darba un
dzīves jubileju

• jānis  Laicāns par iegul dī -
ju mu veiksmīga Viļakas novada
tēla veidošanu un sakarā ar dzī -
ves jubileju

• Marija Štotaka par ilgga dē   -
ju tradicionālo vērtību sagla bā -
 šanu un popularizēšanu

• Biruta Narubina par ilg -
gadēju un pašaizliedzīgu darbu
Vi ļakas pilsētas kapsētas  sakār -
to šanā un uzturēšanā

• ēvalds Abdulajevs par ie -
gul dījumu novada uzņēmēj darbī -
bas  izaugsmē un attīstībā

• Anita Bukša par iegul dīju -
mu novada uzņēmējdarbības at -
tīstībā-piena savākšanas un ēdi -
nā šanas pakalpojumu nozarē.

Pateicības rakstus saņēma:
• juris orlovskis par priekš -

zīmīgu darba pienākumu  pildī -
šanu Valsts ugunsdzēsības un glāb -

šanas dienesta Latgales re ģio na
bri  gādes Balvu daļas Viļakas
pos tenī

• Guntars zanders par uzņē -
mējdarbības tīkla paplašināšanu
Viļakas novadā

• jeļena Ūseniece par  izcilu
aprūpētājas pienākumu veikšanu
veselības un sociālās aprūpes jo -
mā un darba jubileju

• Iveta  korņejeva par ne sav -
tīgo darbu vides sakārtošanā un
aktīvu līdzdalību novada kultū -
ras dzīvē

• Līna Barovska par uzņēmēj -
darbības tīkla paplašināšanu Vi -
ļakas novadā

• Lana Barovska par uzņē -
mējdarbības tīkla paplašināšanu
Viļakas novadā

• Maruta dzanuška par atbil -
dīgu pienākumu veikšanu Med -
ņevas pagasta pārvaldē un sakarā
ar dzīves un darba jubileju

• ādolfs dortāns par atbalstu
un personīgo ieguldījumu tehnis -
ko jautājumu risināšanā novadā

• Priesteris staņislavs  Pri ku -
lis par kristīgo vērtību nodošanu
un sadarbību ar Viļakas novada
jau niešiem

• Priesteris Ivars Vigulis par
kristī go vērtību nodošanu un sa dar -
bību ar Viļakas novada jau nie šiem

• Gunta Briediņa par apzi nī -
gu, atbildīgu, idejām bagātu un ra -
došu darbu Medņevas pirms sko -
las izglītības iestādē «Pasa ciņa».

Latvijas nacionālā kultūras
centra Atzinības raksts tika pa-
sniegts Valentīnai Igovenai par
ilggadēju ieguldījumu Žīguru pa-
gasta un novada kultūrvides vei-
došanā, sveicot 60 darba gadu ju-
bilejā.

Zemkopības ministra Jāņa Dūk-
lava vārdā klātesošos uzrunāja

12. Saeimas deputāts Jānis Tru-
povnieks.  Zemkopības ministrijas
Atzinības rakstus deputāts pasnie -
dza SIA «Ķira» īpašniekiem ja-
roslavam kozlovam, jaņinai
kozlovai un Vandai kokorevičai.

Ar dejām priecēja Žīguru ma-
zākie dejotāji Ijas Krilovas vadībā
un Viļakas kultūras nama «Dē-
kainīšu» dejotāji Elitas Loginas

un Akvilinas Jevstigņejevas va-
dībā.

Pasākuma noslēgumā koncer-
tēja Andris Baltacis un Latgales
šlāgermūzikas grupu «Baltie lāči».

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas 

nodaļas vadītāja

Valsts svētku atzīmēšana Viļakā

Pasākumu atklāja dzejnieka, folkloras vācēja Antona Slišāna mazbērni
Domeniks un Kate, un lātesošos uzrunāja Viļakas novada domes  priekš -
sēdētājs Sergejs Maksimovs

Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule

12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks pasniedz Zemkopības ministrijas
Atzinības rakstus SIA «Ķira» īpašniekiem Jaroslavam Kozlovam, Jaņinai
Kozlovai un Vandai Kokorevičai

Andris Baltacis un Latgales šlāgermūzikas grupa «Baltie lāči»Viļakas kultūras nama deju kolektīvs «Dēkainīši»
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Piektdienas rīts Medņevas
pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» iesākās svinīgā gai-
sotnē. «Lāčuku» grupas bērni
aicināja ciemos «rūķīšu» un
«ežuku» grupu bērnus, lai ko -
pīgi svinētu Latvijas 96.dzim-
šanas dienu. 

Grupas saimnieka lomā iejutās
Raivo Ločmelis. Zēns sagaidīja
visus ciemiņus un pavadīja līdz
sēdvietām.

Pasākums sākās ar Latvijas
valsts himnas klausīšanos, bet tur -
pinājumā «Lāčuku» grupas bērni
skaitīja dzejoļus un tautasdziesmas
par Latviju, kuros atklāja mūsu
valsts skaisto dabu, tās daudzvei-
dību un cildināja mīlestību pret
dzimteni.

Protams, svētkos paredzēts ēst
kaut ko garšīgu. Iestādes pavāre
Aija šoreiz izcepa garšīgu un
smaržīgu ābolkūku, kā arī sarūpēja
ābolu sulu. Uz galda rotājās 4 sa -
lūta sveces. Bet kāpēc četras?
«Lāčuku» grupas bērni zināja at-
bildēt – Latvijai ir četri novadi.

Bērni un pieaugušie cienājās
ar garšīgo ābolkūku un, protams,
neizpalika jautras dejas un rota-
ļas.

Pirmsskolas skolotāja 
Inese Babāne

Latvijas valsts svētki Medņevas
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

kas ir Latvija? tā ir Baltijas
jūra ar daudzajām ietekām, tie
ir ezeri, lauki, meži, mājas...
Latvija tie ir cilvēki, kas stingri
turas savā zemītē, smeļoties
spēku dabā,  dziesmās, līdzcil-
vēku atbalstā, senču spītā un
darba mīlestībā.

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienas priekšvakarā, Re-
kavas vidusskolas skolēni  izstai -
gāja vecvectēvu gaitas gada ga-
rumā, mēģinot saprast, kā senlat-
vieši darīja darbus bez tehnikas,
kā zināja gaidāmo laiku bez me-
teoroloģisko dienestu  ziņām, kā
atpūtās un kur smēla gan fizisko,
gan garīgo spēku. 

Katra klase bija sagatavojusi
priekšnesumu par latviskajiem
svētkiem vai atzīmējamo dienu.
1.klase pastāstīja par Saules lielo
lomu cilvēku dzīvē. Jo garāka
die na, jo vairāk gaismas, siltuma,
jo vairāk darbu varēja izdarīt..

Gadskārtu aplis sākās ar tu-
vākajiem svētkiem – Mārtiņdienu
un beidzās ar Miķeļiem, kad pēc

tirgus skaļuma un līgavu derībām
iestājās klusais veļu laiks – Die-
vaines, kad sētā nāca mirušo pie-
derīgo veļi. Ļaudis saviem senčiem
lūdza palīdzību un aizsardzību
nā kamajam gadam. Senlatvieši
se koja Visuma likumam – uzturēt
saikni ar pagātni, lai tagadne bū -
tu gaismas pilna.

Pasākuma noslēgumā izskanē -

ja doma, ka mums, latviešiem,
jā  beidz bēdāties un jānovērtē tas,
kas mums ir dots. Mūsu senču
dzīve bija daudz grūtāka, bet viņi
atrada laiku priecāties par dabu,
apciemot radus un no sirds izlus-
tēties pēc labi padarīta darba.

Rekavas vidusskolas 
direktora vietniece

audzināšanas darbā A.Keiša

Rekavieši izstaigā 
senlatviešu gaitas gada garumā

16. novembrī Borisovas tautas namā pulcējās Vecumu pa -
gasta iedzīvotāji, ciemiņi no citiem novada pagastiem un attā -
lākiem novadiem, lai godinātu Latviju 96. dzimšanas dienā.

Cauri gadalaikiem tika izdziedāts, izdejots un mūzikas skaņās
ietīts Latvijas dabas skaistums, cilvēku ikdienas gaitas un svētki.

Svētku koncertā valdīja gaiša un sirsnīga gaisotne pateicoties Žī -
guru pirmsskolas deju kolektīvam un vadītājai Ijai Krilovai, Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas saksofonu ansamblim un muzikālajam
pedagogam Aldim Prancānam, Viļakas vokālajam ansamblim «Can -
sone», Vecumu pagasta vokālajam ansamblim «Atvasara» un an -
sambļu vadītājai Ilonai Bukšai.

Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās pasākumā!          
Vecumu pagasta kultūras pasākumu organizatore

Jolanta Vrubļevska
Foto: Rinalds Martiņenko

Svētku koncerts
Borisovas Tautas namā

Latvija. Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka
vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti,
kas šo vārdu nes.

/J.Jaunsudrabiņš/

Viļakas jaunieši kopā ar pilsētas iedzīvotājiem pie Viļakas
novada domes 18. novembra vakarā turpināja pagājušajā gadā
iesākto tradīciju – svecīšu iedegšanu valsts karoga krāsās par go -
du Latvijas 96. gadadienai. 

Šādi mirkļi mūsos iedveš kopības sajūtu, ļauj izjust to, cik mūsu
mazā Latvija ir dārga katram no mums un cik vienkārši ir uzburt
svētkus arī tumšā un aukstā vakarā. 

Paldies visiem, kuri ieradās un iededza svecīti par savu Latviju!
Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu

centra vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Andris Zelčs

Iededzies par Latviju 2014!

Žīguru kultūras nama pirmsskolas deju kolektīvs

Vokālie ansambļi «Cansone» un «Atvasara»
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Pagājušās piecas darbadienas
pirms Latvijas dzimšanas dienas
mūsu skolā bija tradicionāli
piesātinātas un saturīgas. 

Nedēļu sākām ar Mārtiņdienas
tirgu, kas pulcināja daudz pārdevēju
un vēl vairāk pircēju. 11.novembrī
piedalījāmies gājienā uz Brāļu
kapiem.

Ceturtdienas pēcpusdienā svi-
nīgajā pasākumā lūkojāmies uz
savu zemi caur dažādām krāsām.
Dienas beigās svinējām dzimša -
nas dienu ar skaistu torti, ar ko
katra klases mielojās pateicoties
«Skolēnu vecāku biedrības» at-
balstam. 

Piektdien notika Nākotnes
starpbrīdis. Tajā bijām aicinājuši
par savu izvēlēto profesiju pastāstīt
mūsu skolas bijušo audzēkni Uģi
Šaicānu. 

Vēl nedēļas gaitā skolēni ar
saviem apsveikumiem Latvijai
dzimšanas dienā piedalījās glīt-
rakstīšanas skatē, skolas zēni iz-
mēģināja savu varēšanu dažādās
spēka disciplīnās, tika rotātas
skolas telpas.

Skolas žurnālistu pulciņa 
vadītāja I. Rēvalde

Valsts svētku nedēļa Viļakas pamatskolā

skaista un svētku noskaņo-
juma pilna bija Valsts svētku
nedēļa arī Žīguru bibliotēkā. 

Bibliotēkas logos var redzēt
svētku noformējumu, bet iekštelpās
deg skaisti svečturi un lampas
rota sarkanbaltsarkanas ozollapas. 

Pirmdien, 10. novembrī Žīguru
bibliotēkas vadītāja Anastasija
Plačinda apmeklēja Žīguru pa-
matskolu, kur kopā ar pagarinātās
grupas bērniem tika veidotas
svētku patriotiskās piespraudītes
no sarkanām un baltām lentītēm.
Piespraudes sanāca auseklīša
formā. Bērni ar lielu aizrautību
tās gatavoja. Mazākajiem bērniem
nācās palīdzēt, jo viņiem tas
darbiņš bija nedaudz par grūtu.
Piespraudītes palika bērniem.

Otrdien, 11. novembrī Plkst.
10:00 Žīguru bibliotēkā pulcējās
Žīguru sievas lai kopā paskatītos
A. Lielbārda DVD ierakstu «Psal-
mu dziedāšana Latgalē», kurā
dzied Rekovas sievas. 

Žīguru sievas ne tikai skatījās,
bet arī lūdzās par mirušajiem un
dziedāja psalmus kopā. Divas stun -
das paskrēja nemanāmi. Katrai

sievai tika piesprausta valsts
svētku lentīte uz krūts.

Trešdien, 12. novembrī bija
iespēja visas dienas garumā pie-
dalīties zīmējumu rādošā darbnīcā
«Mana Latvija». 

Darbnīcu apmeklēja 13 bērni
un katram sanāca sava Latvija.
Vienam tas ir dabas skats, otram
– Latvijas karte, citam bērniņam
Latvija nozīme upes un ezeri…

pārējiem Latvijas karogs un koki.
Visi darbiņi skatāmi bibliotēkā

līdz mēneša beigām. 
Ceturtdien, 13. novembrī plkst.

14:00 tika translēta mākslas filma
«Rīgas sargi» no filmu portāla
www.filmas.lv , kā arī bērnu
multiplikācijas filmas, tādas kā
«Latvietis» - astoņās minūtēs as-
prātīgi izstāstīta pilnīgi visa
Latvijas vēsture no vissenākajiem

laikiem līdz mūsdienām., «Vai
Rīga jau gatava» - reiz, sensenos
laikos, Daugavas krastos dzīvoja
laimīgi Lāčplēsis un Laimdota...
Humoristiska fantāzija par Rīgas
800 gadu ilgo vēsturi, «Neparastie
rīdzinieki» – filmā var redzēt
Rīgu kā pasakainu, noslēpumiem
pilnu, dažādu fantastisku būtņu
apdzīvotu pilsētu, kurā kopā ar
cilvēkiem mājo arī citas ļoti ne-

parastas, apbrīnojamas radības...
Filmas galvenais varonis cālēns
Justiņš sapņo kļūt par Rīgas sar-
gātāju – zelta gaili pilsētas aug-
stākajā tornī.

Liels paldies Žīguru pamat-
skolas skolotājiem un direktorei
S. Romānei par atsaucību un brī-
nišķīgu sadarbību!

Žīguru bibliotēkas vadītāja
A. Plačinda 

Valsts svētku nedēļa Žīguru bibliotēkā

Gada tumšākajā laikā, kad
gaismas alkst ne tikai daba, bet
arī cilvēki, svinam gaišus svēt -
kus – Latvijas valsts dzimšanas
dienu.

Žīguru pamatskolas 9. klases
skolēni aicināja uz tematisku pēc -
pusdienu «Mana zeme – Tava
bagātība.»

Vērojot projektu, ieklausījāmies

skolēnu stāstījumos par Latvijas
nozīmīgākajām, ievērojamākajām
vietām. 

Runājot dzejas rindas, sasaucās
četri novadi, izvijās likteņupe

Daugava. Katrs mēs savu zemi
redzam un jūtam ar atšķirīgu
ska tījumu:

Mana zeme ir taureņa spārns-
krāsaina, jo krāsaina.

Mana zeme ir putna spārns-
dažāda, jo dažāda.

Mana zeme ir bērni šūpolēs-
priecīgi, jo priecīgi.

Mana zeme ir pasaka neizla-
sīta- noslēpumaina, jo noslēpu-
maina.

Mana zeme ir pļava vasarā-
raiba, jo raiba.

Mana zeme ir debess virs gal -
vas – saule, zvaigznes un rasa.

Mana zeme ir mamma, tētis,
un mana bagātība- ģimene.

Caur bagāto dziesmu pūru
1.–4.kl., 5.,6. kl.un 7.–9. kl. iz-
pildījumā tika izdziedāts tēvzemes
skaistums. Noslēgumā izskanēja
novēlējums, lai svētki ienāk
ikvienā mājā ar sirsnību un pie-
derību mūsu valstij.

Pirmssvētku nedēļā arī skolas
telpu noformējums liecināja, svētki
tuvojas! 

Žīguru pamatskolas skolotāja
Ija Krilova  

Sagaidot Latvijas 96. gadadienu
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Patriotu nedēļa Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis»

katru gadu novembrī –
Valsts svētku priekšvakarā –
vairāk kā ikdienā domājam par
mūsu Latviju, domājam par to,
kā to stiprināt. Mēs zinām, ka
valsts un tauta būs tik stip ra,
cik stipra būs katra ģimene –
cik labi, skaisti, stipri, gudri,
čakli, cik skaidri savās sirdīs
būsim mēs visi. Bet ikdienā nav
viegli atrast spēku sevī, bieži
vien sev un citiem jautājam –
kā tad dzīvot, vai ir kādi likumi,
pēc kuriem jādzīvo?

15. novembra vakarā Žīguru
kultūras namā visiem bija iespēja
atcerēties, ka mūsu tautai šādi li-
kumi ir- tās ir mūsu tautasdzies -
mas, kurās var atrast arī visus ti-
kumus. Pirmos latvieša tikumus –
esi diev bijīgs, esi darbīgs – savās
dziesmās izdziedāja folkloras
kopa «Mēžābele». Trešo tikumu –
esi gudrs – atgādināja vokālais
ansamblis «Čiekuriņi» un pirms -
skolas bērnu deju kolektīvs.  Vi-
dējās paaudzes meitu tautas deju
kolektīvs apliecināja ceturto ti-
kumu- esi daiļš. Vokālais ansamblis
«Čiekuri» un Žīguru pamatskolas
1.-5.klašu deju kolektīvs visus
iepriecināja, atgādinot piekto ti-

kumu – esi līksms. Sesto tikumu
– esi saderīgs – izdejoja ritmikas
un līnijdeju grupa «Punktiņi».
Par saskaņu, saderību ģimenē,
sadzīvē, kas iet roku rokā ar sep -
tīto tikumu – esi labs – dziedāja
vokālais ansamblis «Relako», bet
astoto tikumu – esi mīļš – savās
dziesmās bija iekļāvuši kapela
«Blāzma». Par to, cik svarīgs ir
devītais tikums – esi devīgs – at-
gādināja Žīguru pamatskolas 6.–
9. klašu deju kolektīvs, savukārt
dāmu deju kopa «Alianse» izdejoja
desmito tikumu – esi taisnīgs.

Desmit latvieša tikumi ir kā
laipas, kas mestas pāri netikumiem,
naidam, slinkumam, ļaunumam,
netaisnībai. Tās ir laipas uz
nākotni, kuras izlikuši mūsu senči.
Tad nu mums jāiet pa šīm laipām
ar godu, kā to saka tautasdzies-
ma:

Tēvu tēvu laipas mestas,
Bērnu bērni laipotāji,
Tā, bērniņi, laipojat,
Ka pietika mūžiņam.

Daiga Elksnīte,
Žīguru kultūras nama 

pasākumu organizatore

Koncerts «Es atnācu uguntiņu» Žīguru kultūras namā

7.novembrī Žīguru pirm-
sskolas izglītības iestādes «Lā-
cītis» skolotāja diāna krampuža
aicināja vecākus uz radošo pēc-
pusdienu, kuras laikā bērni ko -
pā ar vecākiem gatavoja savu
dāvanu Latvijai dzimšanas
dienā. kopīgi izgatavoja luktu-
rīšus- apgleznoja vai dekupāžas
tehnikā ar salvetēm aplīmēja
burciņas, aplicēja karodziņus
Latvijas karoga krāsās. 

Noslēgumā katram dalībnie -
kam gan lielam, gan mazam par
piedalīšanos tika dāvināta lentīte
Latvijas karoga krāsā.

Lāčplēša diena nav tikai pa-
gātnes liecība – tā ir diena, kad
patiesā cieņā godinām katru mūsu
karavīru, kurš savus dienesta pie-
nākumus pilda Latvijā vai ārpus
tās robežām. Tāpēc svētku patrio -
tisko nedēļu izglītības iestādes
vecākās grupas bērni iesāka ar
ekskursiju uz Valsts Robežsardzes
Viļakas pārvaldi, kur mūs sagaidīja
cilvēki formas tērpos. Bērni ar
lielu interesi klausījās stāstījumu
par formas tērpu, par robežsardzi
un tās vēsturi. Iepazināmies ar
telpām un aparatūru, kas atrodas
pārvaldes ēkā.

Valsts  robežsardze  ir Latvijas
valsts drošības pamatakmens. Gal -
venais robežsargu uzdevums  šo-
dien, tāpat kā pirms 95 gadiem,
ir palicis nemainīgs - robežas uz-

raudzība un kontrole. Sveicām
robežsardzi  95. dzimšanas dienā
ar bērnu gatavotajiem darbiņiem.

Tomēr vislabāk bērniem patika
robežsargu suņa uzstāšanās, kurš
lieliski paklausīja savam saim-
niekam, kā arī parādīja dažus
viņa darba momentus. Mūsu zē-
niem un arī meitenēm acis iemir-
dzējās, kad tuvojamies tehnikai,
kas atradās pagalmā. Vērojam
kvadraciklus, kuri piedalījās parādē
Daugavpilī un piedalīsies parādē
Rīgā. Mēs varējām izmēģināt
tos- pasēdēt un iejusties vadītāju
lomā, apsolīja pavasarī izvizināt
ar kvadracikliem. Kad izaugsim
lieli būsim robežsargi: solīja bērni
robežsargiem.

Izjūtot lepnumu un gandarī-
jumu, pateicamies par jūsu ne-
savtīgo dienestu un sakām  lielu
paldies  Viļakas pārvaldei par ie-
spēju iepazīties ar viņu darbu un
ceram uz turpmāko sadarbību. 

11. novembra pēcpusdienā   ko -
pīgi godināt brīvības cīņu dalīb-
niekus, piedalīties svētku pasākumā
Viļakas katoļu baznīcā un nolikt
iedegtu svecīti brīvības cīnītāju
piemiņas vietā devās rūķīšu grupas
bērni  kopā ar ģimenes locekļiem.
Daudzi no mums šādā pasākumā
piedalījās pirmo reizi un, īpaši
bērniem, tā bija personīga sa-
skaršanās ar savas tautas vēsturi.
Vēl ilgi bērnos valdīs, tās pozitīvās
emocijas, ko viņi guva apmeklējot

pasākumu baznīcā, kopīgi ejot
gājienā ar iedegtu pašu rokām
gatavotu lukturīti, kā arī svētku
brīdis cīnītāju piemiņas vietā.

Aicinu katru paturēt prātā vēr-
tības, kas visos laikos mūsu tau -
tai devušas spēku – ticību sev un
savām spējām, apņēmību īstenot
savus sapņus, neatlaidību apgūt
jaunas zināšanas, prieku par labi
padarīto darbu un lepnumu par
kopīgi sasniegto.

14. novembrī iestādes kolek -
tīvs, vecāki un bērni sapulcējās zā -
lē uz svinīgo pasākumu veltītu Lat-
vijas Republikas proklamēšanas
gadadienai. Pasākums iesākās ar
iestādes vadītājas uzrunu un valsts
himnas nodziedāšanu. Turpinājumā

bērni runāja latviešu dzejnieku
dzeju par Latviju, tās krāšņumu,
mīlestību pret to. Dziedāja dzies-
mas, veltītas Dzimtenei un Tēv-
zemei, dejoja latviešu tautas dejas.
Par īpašu svinīguma gaisotni pa-
sākuma laikā parūpējās skolotājas
Elita un Daiga, sapošot bērnus
baltās blūzēs un kreklos, apsienot
prievītes valsts karoga krāsās, kā
arī telpu noformējums. Koncerta
beigās bērnus sagaidīja pārstei-
gums, lāzera salūts. Vakarā, ie stā -
des laukumā augošajā kokā, tika
iekarināti lukturīši, ko bērni kopā
ar vecākiem bija pagatavojuši ra-
došajā darbnīcā.

Skolotājas E. Locāne, 
D. Krampuža

Folkloras kopa «Mežābele» Vokālais ansamblis «Čiekuri» Pirmsskolas deju kolektīvs

Vokālais ansamblis «Relako»

Žīguru pamatskolas 6.–9. klašu ddeju kolektīvs

Kapela «Blāzma»
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11. novembrī, kad Latvija
svin Lāčplēša dienu, Šķilbēnu
aprūpes mājas iemītnieki uzņē -
ma viesus no Latvijas Neredzīgo
biedrības (turpmāk LNB) Bal -
vu teritoriālās organizācijas:
kristīni Berkuli – Balvu terito-
riālās organizācijas priekšsē-
dētāju ar savu draugu, Inetu
Štokni – sIA «LNB rC» Bal -
vu teritoriālais rehabilitācijas
die nas centra vecāko sociālo re -
habilitētāju un jauko Irmu –
LNB biedri.

Ciemiņi stāstīja par to, kā
dzī vo cilvēki ar redzes problē -
mām, ar ko nodarbojas ikdienā,
par savām iespējām un interesēm.
Kristīne ir 25 gadus jauna meite -
ne, kura palika neredzīga 6. gadu
vecumā. Neskatoties uz to, viņa
ir ļoti aktīva un neatlaidīga – prot
strādāt ar datora, spēlē galda te -
ni su, iesaistās vairākās sociālās
aktivitātēs, nodarbojas ar biznesu.
Savukārt Irma, kurai ir 82. gadi,
pārsteidza visus ar to, ka viņa vie -
na pati dzīvo savā mājā Gulbenē.

Ar visiem nepieciešamiem darbiem
Irma tiek galā patstāvīgi – gatavo
ēst, mazgā drēbes, kurina krāsnis,
vasarā ravē dārzu, konservē un
vārā ievārījumu ziemai. Irma uz-
svēra, ka viss ir cilvēka un Dieva
rokās, galvenais ir ticība, gribas-
spēks un neatlaidība. 

Neskatoties uz grūtībām sais-
tītām ar viņu fizisko stāvokli,
LNB biedri ir ļoti pārliecināti, jautri
un smaidīgi cilvēki ar stipru ga -
ru. Ar savu optimistisku noskaņu,
dzīves pieredzi un spēju dzīvot ar
pilnu krūti, ciemiņi iedvesmoja
un uzmundrināja aprūpes mājas

iemītniekus. Viņi ir cīnītāji un uz -
vā rētāji! Paldies viņiem par to!

Dienas turpinājumā Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas kolektīvs
pieminēja un godināja Latvijas
brīvības cīnītājus – atceroties valsts
vēsturi un savus varoņus. Pie mā -
jas iemītnieki iededzināja svecītes,

izveidojot no tām lielu sirdi. Svēt -
ku labs noskaņojums tika paņemts
līdzi līdz nākamajam gadam!

Teksts: Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājas darbiniece

Kristīna Pumpa
Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes

mājas vadītāja Līna Barovska

Lāčplēša dienas atzīmēšana Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

senioru
hobiji

Viļakas sociālās aprūpes
centrā dzīvo seniori ar dažādiem
hobijiem: seniores pārsvarā ada
un tamborē, lasa daiļliteratūru,
laikrakstus. stiprā dzimuma
pārstāvji aizraujas ar tabakas
audzēšanu, pastaigām u.c.

Seniora Ivana Kaļiņina aiz-
raušanās ir neparasta, tā ir vīnogu
audzēšana un pavairošana. Šoruden
viņš nolēmis stādus sagatavot kā
dāvanas aprūpes centra personālam,
paliekošu un vērtīgu piemiņu.

I. Kaļiņins daloties pārdomās
par vīnogu audzēšanu, uzsver:
«Katra vīnogu audzētāja panāku -
mi visvairāk atkarīgi no četrām
lietām: vietas izvēles, augsnes sa -
gatavošanas pirms stādīšanas,
šķirnes izvēles un vīnogu vainaga
veidošanas.»

Personīgā dārzā seniors audzē
vairāk kā 4 šķirnes - 'Latvijas Zil -

ga', 'Aļošenkin', 'Frankentālietis',
'Olga' u.c. Vasaras otrajā pusē var
sākt mieloties ar vērtīgajām ogām.
Ivans pastāstīja, ka šogad ir bijusi
dāsna raža, jo vasaras mēnēši bi -
ja saulaini, kas vīnogām ir viens
no svarīgākajiem aspektiem.

Ivans dalījās pieredzē par vī-
nogu stādu sagatavošanu nākamajai
sezonai:»Vīnogu stādam jābūt ar
3-4 pumpuriem, ar apmēram 15
cm garām. Tos sasprauž zemē un
novieto vēsā vietā līdz pavasarim.
Pavasarī stādi sāk dzīt lapiņas un
apsakņojas. Stādam izveidoajs 3-
4 saknes. Lai stāds veiksmīgi ap-
sakņotos, nepieciešams sagatavot
augsni. Bedres dibenā ieteicams
iebērt pusspaini rupjas grants,
kurai uzber augsni un tad stāda.
Augu stāda 15-20 cm dziļāk ne -
kā tas audzis plastmasas podiņā.
Pēc iestādīšanas augu apgriež līdz

2-3 pumpuriem un pieliek balstu,
ap kuru vīnogulājam vīties. Ie-
stādīto augu aplej, bet augšanas
laikā augsnei jābūt tikai viegli
mitrai. Kad stāds paaudzies, bedri
piepilda līdz augšai ar kompostu.
Ja stāds ir saplaucis, tas jāstāda
maija beigās vai jūnija sākumā,
kad beigušās pavasara salnas.
Augs iepriekš jāpieradina āra
temperatūrai un saules gaismai,
nedēļu pirms stādīšanas iznesot
laukā ēnainā vietā. Vīnogas jāie-
stāda ne vēlāk kā līdz 1. jūlijam.

Ivanam Kaļiņinam sirdsdarbs
ir arī augļukoku potēšana, ko ap-
guvis tālā Krievzemē.

Zināšanai.
Vīnogas satur daudz ogļhidrātu

(galvenokārt glikozi un fruktozi),
organiskās skābes (vīnskābi, ābol-
skābi, citronskābi, hinskābi), mi-
nerālvielas (galvenokārt kāliju

un silīciju), vitamīnus (B-ļ, B3,
5, B6, karotīnu, C un E), polife-
nolus. Vīnogām ir augstvērtīgs
bioķīmiskais sastāvs, tās izmanto
daudzu slimību (aknu, kuņģa un
zarnu trakta) ārstēšanā, lieto ma-
zasinības, vispārēja organisma vā -
juma gadījumā. No vīnogu kauli-
ņiem spiež eļļu, ko izmanto kos-
mētikā. Vīnogulāju lapām piemīt
ārstnieciskas un tonizējošas īpa-
šības: tās var izmantot kā pretie-
kaisuma vai antiseptisku līdzekli.
Izžāvētas vīnogu lapas, kas ieliktas
audekla maisiņā, var pievienot
vannas ūdenim. Šāda pelde attīra
ādu un iedarbojas atspirdzinoši.
Vīnogu lapu pelde palīdz arī no-
gurušām kājām. Pieaugušam cil-
vēkam iesaka gadā apēst 10-12
kg vīnogu, 1 kg rozīņu un izdzert
3 l vīnogu sulas.

VSAC info

Bija pagājušas tikai dažas
nedēļas kopš pensionāru atpūtas
pēcpusdienas Viļakas kultūras
namā un Maija Golubeva novada
senioriem piedāvāja vēl kādu
izklaides pasākumu-ekskursiju
uz Madonu. Paviesoties savā
pilsētā, mūs uzaicināja Madonas
pensionāru biedrība, ar kuras
vadītāju eritas kundzi Maijai
izveidojusies laba sadarbība. 

Ekskursijai pieteicās 42 novada
seniori. Pavēsā, bet saulainā ok -
tobra nogales dienā devāmies ce -
ļā. Pēc pāris stundu brauciena
autobuss apstājās pie Domes ēkas,
kur pie ieejas muzicēja akordeo-
niste. Mūs sagaidīja un mīļi
sveica Eritas kundze, Rudentiņš
un krāšņi tērptais gailis. Apsvei-
kumam atbildējām ar dziesmu
«Kur tu teci, gailīti manu».

Laipni aicināti devāmies uz
zāli, kur notika tikšanās ar admi-
nistrācijas darbiniekiem. Domes
speciāliste Dzintra Sniedze snie -
dza ieskatu par uzņēmējdarbību
novadā, par vairākām ražotnēm,
to specializāciju.

Par novada attīstību un nākot -
nes iecerēm pastāstīja priekšsē -
dētāja vietnieks. Viņš arī atbildēja
uz dažiem mūsu pensionāru inte-
resējošajiem jautājumiem. Uz tik-

šanos bija ieradies arī mūsu no -
vada Domes priekšsēdētājs Ser -
gejs Maksimovs. Dāvanā Domes
darbiniekiem pasniedzām līdzpa-
ņemto ciema kukuli-kliņģeri, sieru
un pašceptu maizes klaipiņu. 

Pacienājušies kafijas pauzē,
devāmies apskatīt pilsētu, ik pa
brīdim apstājoties un uzklausot
gi des stāstījumu par ceļā redza-
majiem objektiem un vērojot sav-
dabīgi gleznaino pilsētas reljefu.
Uzkavējāmies pie Mīlestības gra-
viņas, pavērojām stāvo nogāzi.
Priecājāmies par platajām, tīrajām,
gludajām pilsētas ielām. Iegrie-
zāmies kultūras namā, pabijām
baltajā laulību reģistrācijas zālē.
Apmeklējām bibliotēku, ļoti patika
bibliotēkas bērnu nodaļa. Ielūko-
jāmies arī lasītavā. Tikāmies ar
novada dzejnieci Sarmīti Radiņu,
kura mūs iepazīstināja ar vairāk
kā desmit saviem vēl nepublicē-
tajiem dzejoļiem. Vairākas mūsu
novada kundzes iegādājās Radiņas
dzejoļu krājumu « ir kā pelnīti, it
kā par velti» .

Interesants  bija Novadpētnie -
cības un mākslas muzeja apmek-
lējums. Muzejs atrodas restaurētajā
bijušās Biržu muižas klēts ēkā.
Apskatījām daudzus eksponātus,
tai skaitā, programmas «Pasaules

atmiņa» eksponātu-Elzas Serdā -
nes Sibīrijā rakstīto vēstuli uz
bērza tāss. Izstāžu zālē aplūkojām
mākslinieku Leo Kokles un Terē -
zes Kokles gleznu izstādi. 

Tālāk devāmies uz 2.vidus-
skolu, kur ēdamistabā pavārītes
jau bija saklājušas pusdienu gal -
dus. Nodziedājuši «Pī Dīveņa ga -
ri goldi», garšīgi paēduši, nedaudz
atpūtāmies.

Tālāk ceļš mūs veda pie kera-
miķa Jāņa Seiksta. Viesmīlīgais
meistars izrādīja darbnīcu. Pa-
stāstīja, kā trauki tiek sagatavoti
apdedzināšanai. Ar interesi klau-
sījāmies, kā krāsnī traukiem tiek
piedota melnā krāsa. Aplūkojām
keramiķa skaisto daiļdārzu un
paša veidotās dārza skulptūras.

Apmeklējām vēl dažus ievērī -
bas cienīgus objektus: Sporta un
atpūtas bāzi «Smeceres sils», Ma -
donas sporta centru. Pastaigājoties
pa bāzes teritoriju, noklausījāmies,
kā tiek sagatavotas slēpošanas tra -
ses. Apskatījām sniega pūtēju,
ielūkojāmies vienā no 5 kempinga
mājām un uz brīdi iejutāmies at-
pūtnieku lomā. Sporta centrs pār-
steidza ar plašumu, daudzajiem
laukumiem, moderno aprīkojumu,
ar daudzveidīgo piedāvājumu da-
žādām sporta aktivitātēm. 

Braucot pa pilsētu, gide tur-
pināja iepazīstināt ar pilsētu. Caur
logiem vērojām pilsētas ainavas,
redzējām slaveno «Lazdu laipu»,
uzzinājām kā laipa tika būvēta. 

Atgriezāmies 2.vidusskolā,
kur pavāres bija parūpējušās par
vakariņām. Galdā tika celts arī mū -
su Marijannas Kokorevičas sarū-
pētais ciema kukulis. Madonietes
atzinīgi novērtēja gan sieru, gan
baltmaizi un ar aplausiem pateicās
Marijannai. 

Pārsteigumu un sajūsmu sa-
gādāja madoniešu priekšnesumi.
Vērojot, kā formās tērtās sievas
dejo jūrnieku deju, radās iespaids,
ka viņas to vien darījušas kā

braukušas jūrā un šeit ieradušās
tieši no kuģa klāja. 

Akordeona pavadījumā nodzie -
dājām kopīgi dažas dziesmas, ne -
daudz padejojām. Nemanot pienāca
laiks atvadīties un posties mājup. 

Esam ļoti pateicīgi par jauki
pavadīto dienu, par labestību un
sirsnību ar kādu tikām uzņemti.
Īpaši pateicamies enerģiskajai,
atraktīvajai biedrības vadītājai
Eri tas kundzei, kura nenogurstoši
rūpējās par mūsu labsajūtu.

Paldies arī mūsu šoferim
Jānim un Maijai Golubevai par
darbu ekskursijas organizēšanā. 

Eksursijas dalībniece 
Emerita Prancāne    

Novada seniori ciemojas Madonā
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kluso laiku
ieskandinot

sākoties Adventes laikam
turpmākajās četrās nedēļās Vi-
ļakas sociālās aprūpes centra
Adventes vainagā iedegsies kār-
tējā no četrām Adventes svecītēm,
kā simboliska gaisma gada
tumšākajā laikā. Novembra pē-
dējā svētdienā iedegsies pirmā,
kā cerība Atdzimšanai. 

Adventes priekšvakarā, 27. no -
vembrī, Viļakas Sociālās aprū -
pes centrā viesojās un muzicēja
folkloras kopa «Atzele». Kopas
vadītāja Anna Annuškāne jau
pirms pasākuma ieradās ar kopas
dalībnieces Valentīnas Bratuškinas
dāvātajiem ķirbjiem, kurus palī-
dzēja piegādāt pašvaldības priekš-
sēdētāja vietnieks Leonīds Cvet-
kovs.

«Atzeles» dziedātājas un mu-
zikanti ieradās ne tikai ar dzidrām
un skanošām balsīm, bet arī ar
lielu, garšīgu torti un ābolu grozu.
Pro tams, līdzi bija gan Adventes

vainadziņš, gan tumšsarkanais
Zie massvētku laika dzēriens.

Uzrunājot klātesošos folkloras
kopas vadītāja Anna Annuškāne
teica: «Gribas dāvāt prieku! Gribas
domāt gaišas domas un lai visiem
mums laba veselība!» 

Gaišajiem, labestīgajiem vār-
diem sekoja dziesmas. Tautas dzies-
mas mijās ar garīgajām, drastiskas
ar baznīcas dziesmām. Alfrēda
Circāna rokās ermoņikām dejojot
un Emeritas Vancānes cītaram
ska not, telpu pieldījas mūzikas
un dziesmas gars. Un kur nu vēl

Annas Annuškānes koka karotes
un Initas Sprukules mutes stabu -
le... Pasākuma izskaņā aprū pes
centra iemītniece Izabella Dupuža
ierosināja nodziedāt garī go dzies -
mu «Sveicināta Jūras zvaigzne». 

27. novembris ir Pateicības
diena un brīnišķīgi, ka folkloras
kopa «Atzele» tieši šajā dienā
apciemoja un iepriecināja cilvē -
kus Viļakas Sociālās aprūpes
centrā. Paldies!

Marija Kausa, 
Viļakas Sociālās aprūpes

centra darbiniece

2014. gada 26. novembrī Žīguru
pagastā savu 85 gadu jubi leju svinēja
ilggadējā skolotāja Valērija Borise.

Valērija Borise dzimusi 1929. gada
26.novembrī  Rēzeknes ap riņķa Dricēnu
pagasta Lielakmeņu mājās, piecu bērnu
ģimenē. Vecāki bija zemnieki, kuri ap-
saimniekoja 26 ha zemes. 

Mācījusies Dricēnu vidusskolā, pēc
tam Rēzeknes pedagoģiskajā skolā,
studē pedagoģiskajā institūtā Rīgā.
Beidzot institūtu jau zināja, ka darba
vieta būs Abrenes rajona Viļakas pa -
gasta Vēdeniešu pamatskolā par skolas
pārzini.

Līdz 1956.gadam skola bija Vēdeniešos, bet līdztekus Žīguru
ciemā tika celta jauna skola, kurā tika atvērta Žīguru 7-gadīgā skola.
No Vēdeniešiem kolektīvs tik pārcelts uz Žīguriem. Valērija strādāja
par latviešu valodas, literatūras skolotāju, 6 gadus bija direktore.
Kopējais darba stāžs – 37 gadi. 

Vaicājot skolotājai, vai nav gribējies pāriet uz citu darba vietu,
viņa atbildēja: «Nekad un nekādos apstākļos. Te iepatikās, izveidojās
ģimene.» 

Valērija arī aktīvi piedalījās kultūras dzīvē – vadīja kultūras namā
dramatisko kolektīvu, dziedāja ansamblī. Par vaļaspriekiem seniore
vairs nejūsmo veselības dēļ, bet savā laikā bija aktīva rokdarbniece.
Skolas laikā meitenēm arī mācījusi rokdarbus– adīt, tamborēt,
mezglot. Skolotājas sapnis bija aiziet pensijā, iemācīties aust. Se -
niore iemācījās aust un auda visu ko auž. 

Par galveno dzīves atziņu Valērija atzīst – darboties, kustēties,
apt vert visu jauno. Ziemassvētkiem tuvojoties,  seniore visiem
novēl: «Nebažīties par to kā nav, bet saviem spēkiem radīt kaut ko
labu, darboties un aptvert visu jauno.»

Skolotāju jubilejā bija ieradušies sveikt Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes speciālisti. Domes priekšsēdētājs pasniedza Viļakas novada
domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,
pašaizliedzīgi izglītojot un audzinot jauno paaudzi, sakarā ar nozī -
mīgu dzīves jubileju.

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

turpinot gatavoties Adventa
laikam un gavēnim, 27. novembrī
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
tapa pirmie kopīgi gatavotie spe -
ķa pīrādziņi, kanēļmaizītes un
rauga mīklas bulciņas ar āboliem. 

Atvieglojot darbu speķa raušu
gatavotājiem, pavāre parūpējās,
lai rauga mīkla laicīgi tiktu uz-
raudzēta un pēcpusdienā visi gri-
bētāji varēja ķerties pie kopīga
darba. Malā sēdētāju nebija, jo
visi darbi tika sadalīti – viens
rul lēja mīklu, otrs ar krūzīti iz -
spieda aplīšus, cits gatavoja pīrā-
dziņu pildījumu, nākamais lika
pildījumu uz mīklas aplīšiem, sa-
vukārt pā rējie lipināja ciet, lai pī-
rādziņi neat veras, un lika uz pan -
nas. Pašās beigās, lai bulciņas un
pīrādziņi iegūtu zeltītu nokrāsu,
tie tika apsmērēti ar olu.

Tik daudziem palīgiem esot –
darbs ritēja neticami ātri, pat ce-
peškrāsns nespēja tikt līdzi un
nācās gaidīt, lai varētu likt tajā
cepties nākošos gardumus.

Svaigi cepto bulciņu aromāts

bija pasakains, iemītnieces atcerē -
jās savas receptes – saimnieču kni -
fiņus, ko pielietoja cepot bulciņas
savās mājās. 

Visi tik ļoti aizrāvās ar sev
piešķirto darbu, ka pat nedaudz

noskuma, kad beidzās mīkla,
tomēr palika gandarīti par paveikto,
jo siltas, tikko no krāsns izņemtas
bulciņas un speķa rauši garšoja
lieliski!

Sirsnīgs paldies visiem par

dalību tik jaukā pasākumā, īpašs
paldies Ilzītei par iniciatīvas iz-
rādīšanu un tik brīnišķīgu ideju!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

speķa pīrādziņu cepšana Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

rit pēdējās novembra dienas,
tuvojas klusais Adventa laiks.
jau vairākus gadus, arī šogad,
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
darbinieki un iemītnieki gādā
par svētku noskaņas radīšanu -
darina svētku rotājumus, izrotā
un izgaismo telpas. Neviens
simbols Adventa laiku neattēlo
labāk kā Adventa vainags. 

26.novembrī – Šķilbēnu so-
ciālās aprūpes mājā darbojās ik-
gadējā Adventa vainagu veidošanas
darbnīca, kurā piedalījās gan ap-

rūpes mājas iemītnieki, gan dar-
binieki. 

Radošais darbs pierādīja, ka
šādos pasākumos nav ne meistaru,
ne praktikantu – visi bija jautri,
pilni ar spilgtām idejām, un iz-
gudrojumiem! Tie, kuri nevarēja
piedalīties vainagu darināšanā,
sava veselības stāvokļa dēļ, dzie -
dāja skaistas un jautras dzies-
mas.

Mēs esam gatavi iedegt pirmās
Adventes sveci! Iededzot to, aiz-
sākas ceļš cauri Adventa laikam

uz baltajiem Ziemassvētkiem,
pretī brīnumiem. Iedegsim sveci
un klusumā, pateiksim sev – pie-
dodu, atceros, ceru, ticu, mīlu,
pateicos... 

Lai mums mierpilna un brīnu -
maina Ziemassvētku gaidīšana!

Teksts: Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājas darbiniece

Kristīna Pumpa
Foto: Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Ikgadējā Adventa vainagu darināšanas darbnīca 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Nebažīties par to kā nav, 
bet saviem spēkiem 
radīt kaut ko labu

Žīguru pamastkolas direktori- Svetlana Romāne (pirmā no kreisās
puses), Valērija Borise, mācību pārzine Terese Kokoreviča, Anele Laga -
novska, Henrihs Ločmelis, Ilgvars Cīrulis
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troļļa
piedzīvoju
mi Žīguros

kad dzirdam pasakas vai no -
stāstus par troļļiem, tad aizvien
iedomājamies skandināviju.
Šķiet, ka tikai tur var sastapt
šos pasaku varoņus. troļļi...

Troļļi spļauj liesmas un indi,
un tajos personificēti cilvēkam
naidīgi, akli un grūti valdāmi da -
bas spēki. Troļļi ir dažādi, tik
veci kā pati daba, mazkustīgi un
neveikli, milzīgi un smagi. Trollis
ir dzimis milzīgu mežu klusumā,
kur it kā apstājas laika ritējums.
Troļļi mīt arī kalnos. Tiem ir rup ji
sejas vaibsti un dažreiz mēdz būt
arī aste. Troļļu vecenēm un trol-

lenēm ir garš, smails deguns. No
pasakām troļļa tēls ir ieceļojis Zie -
meļvalstu literatūrā.

Ik gadu novembrī Latvijas bib -
liotēkas iesaistās Ziemeļvalstu
Bib liotēku nedēļas projektā.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedē -
ļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs ad -
ministrē Biedrības Norden aso-

ciācija (Fore nin gen Norden For-
bund), bet Latvijā – Ziemeļu Mi-
nistru padomes birojs sadarbībā
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu Literatūras centru un bied-
rību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs
projekts norisināsies jau 18. reizi,
Latvijā – 17. reizi. Ne dēļas galve -
 nais uzdevums ir Ziemeļvalstu
literatūras un kultūras iepazīšana.
Nedēļas laikā bibliotēkās notiek
lasījumi, stāstu stāstīšana, literatū -
ras izstādes, debates, konkursi un
citi pasākumi.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotē -
ku nedēļas tēma ir Troļļi Zieme-
ļos.

Viens no tādiem Ziemeļu Troļ -
ļiem (Žīguru bibliotēkas vadītāja
A. Plačinda), kura vārds ir Riters
apmaldījās Žīguros, meklējot Žī-
guru bibliotēku. Trešdien, 19 no-
vembrī Trollis Riters iemaldījās
Žīguru pamatskolā pie pagarinātās
grupas bērniem. Trollis gan bija

pārsteigts, ieraugot tik kuplu bēr -
nu skaitu, jo viņš bija cerējis sa -
stapt pagasta bibliotekāri, lai at-
gādinātu viņai par Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļu. Bet ja nu viņš
bija ieradies pie bērniem, tad lab -
prāt pastāstīja viņiem par troļļiem
un izlasīja S. Bēes dāņu pasaku
«Troļļi dziļi mežā». No pasakas
bērni uzzināja, kur dzīvo troļļi,
no kā tās būtnes baidās visvairāk
un ka troļļiem ir ļoti daudz bēr-
nu.

Piektdien, 21. novembrī stai-
gājot pa Žīguriem un tā arī ne -
satiekot bibliotēkas vadītāju Trol -
lis Riters atkal bija atnācis uz Žī-
guru pamatskolu, kur apmeklēja
5. – 6. klases literatūras stundu.
Stundā viņš iepazīstināja skolē -
nus ar dāņu tautas pasaku «Izmuļ -
ķotais trollis». Pasaka bija smieklī -
ga un tajā pašā laikā pamācoša. 

Izejot no skolas bērni parādīja
Trollim, kurā virzienā viņam jā -

iet, lai nokļūt bibliotēkā, bet
Trol lis atkal apmaldījās. Viņš
bija atčāpojis pie Pirmsskolas iz-
glītības iestādes «Lācītis» vecākās
«Rūķīšu» grupas bērniem. Viņi
bi ja ļo ti pārsteigti ieraugot Trolli
Ri teru un nezināja, kas tas tāds
ir. Tad Trollis pastāstīja bērniem
par Ziemeļvalstu Bibliotēku ne -
dē ļu un iepazīstināja mazos jaunos
drau gus ar T. Jānsones stāstu «Mu -
 mins un jaunais draugs». Bērni
ļoti uzmanīgi un ar lielo interesi
klausījās stāstu par mazo trollīti
Muminu. 

Kad Trollis Riters pabeidza
savu stāstu bērni bija tik laipni
un parādīja Trollim kur viņam jā -
iet, lai nokļūt bibliotēkā. 

Laimīgs Trollis Riters aizgāja,
bet apsolīja atgriezties pēc gada.
Ceram, ka viņam tomēr izdevās
apmeklēt Žīguru bibliotēku!

Žīguru bibliotēkas vadītāja
A. Plačinda

foto
orientēšanās

rekovā
rekavas vidusskolas au-

dzēkņi aktīvi iesaistījās pasā-
kumā, kurš notika svaigā gaisā
un labā kompānijā.

Foto orientēšanās «Rudens iz -
skaņa 2014» ir alternatīva mācību
un audzināšanas darba metode,
kas veiksmīgi  tiek izmantota jau
otro gadu.

Vērtēts tika  noskrietais laiks
un uzdevumu izpilde kontrol-
punktos. Kontrolpunktiem katram
3 balles par foto (labi  3, gandrīz
labi 2, apmierinoši 1)   un tad sa-
skaita kopā.

1.–4.klase 4  kontrolpunkti,
5.-8. klase  6   kontrolpunkti,

9.–12. klase 8 kontrolpunkti.
Uzdevumu piemēri  kontrol-

punktos:
• satupušies viens aiz otra

rindā, labā roka pielikta pie
savas galvas. 

Fonā redz kontrolpunktu ar
numuru.

• Visi rāda virzienu uz skolu
un smaida. 

Fonā redz kontrolpunktu ar
numuru. 

• Visi rāda virzienu ar kreiso
roku uz Viļaku. 

Fonā redz kontrolpunktu ar
numuru.

• Visi sastājas veidojot kon-
trolpunkta numuru. Brīva im-
provizācija.

Fonā redz kontrolpunktu ar
numuru.

Katra klase saņēma Rekovas
karti ar 11 kontrolpunktiem, jā -
atrod bija attiecīgi savas klases
kontrolpunkti.

Foto uzņēma ar mobilo telefonu
vai fotoaparātu viens no klases
un atsūtīja uz e-pastu ģeogrāfijas
skolotājai.

Prieks par sākumskolas au-
dzinātājām, kuras piedalījās foto
orientēšanas pasākumā kopā ar
klasi.

Šogad labāk veicās 4. klasei,
7. klasei un 12. klasei.

Paldies visiem dalībniekiem
un tiksimies nākošajās foto orien-
tēšanās sacensībās.  

Teksts  MK «Cilvēks  un sa-
biedrība» vadītāja Inese Cibule 

Klašu iesūtītie foto

Kultūras pasākumi novadā
f 17. decembrī plkst. 13.00 Upītē pie Upītes Tautas nama

Ziemassvētku vecīšu salidojums.
f 18. decembrī plkst. 17.00 Žīguru kultūras nama Mazajā

zālē Viļakas Mūzikas un mākslas skolas Žīguru mācību punkta
audzēkņu koncerts.

f 19. decembrī plkst. 10.00 Kultūras centrā «Rekova»
Reka vas vidusskolas izglītojamo Ziemassvētku ieskaņas kon-
certs.

f 25. decembrī plkst. 17.00 Viļakas kultūras namā Zie mas -
 svētku muzikālā mozaīka «Daudz laimes», kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīvu koncerts; plkst. 21.00 Ziemassvētku
BALLE kopā ar grupu «KONTRASTS».

f 25. decembrī plkst. 19.00 Borisovas Tautas namā Zie -
mas svētku pasākums «Dzied circenītis aizkrāsnē» plkst. 21.00
Zie mas svētku balle.

f 25. decembrī plkst 19.00 Medņevas Tautas namā Zie mas -
svētku koncerts «Ziemas nakts» kopā ar «Baltajiem lā čiem»;
plkst. 22.00 Balle kopā ar Gregu.

f 26. decembrī plkst. 19.00 Kultūras centrā «Rekova»
Ziemassvētku koncerts «Raksti sniegā», uzstājas kultūras centra
«Rekova» pašdarbības kolektīvi un viesi; plkst. 22.00 Balle
kopā ar Aldi Kisi un  DJ Valēriju.

f 27. decembrī plkst. 15.00  Kupravas pagasta pārvaldes
zālē Ziemassvētku pasākums.                                                  

f 27. decembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā
Vecgada šovs «Mežā pasakas dzīvo»; plkst. 21.00 Diskoballe,
Ieeja EUR 1,50 pēc plkst.  23.00 – EUR 2,00.

f 27. decembrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle,
muzicēs Medņevas muzikanti. Ieeja EUR 2,00 līdz plkst. 23.00
vēlāk EUR 2,50.

f 28. decembrī Viļakas novada ģitāristu koncerti-
plkst.16.00 Viļakas  kultūras namā, plkst.19.00 kultūras centrā
«Rekova».

f 29. decembrī plkst. 15.00 Viļakas kultūras namā Jautrs
Zie mas svētku sarīkojums bērniem. Aicina – Skursteņslauķis Turp -
šurp bāzis un ruksīte Puksīte (spēles, atrakcijas, konkursi, disenī-
te).

f 30. decembrī plkst.18.00 Kultūrvēstures muzejā «Vēršu -
kalns» Vecgada Atpūtas vakars ar groziņiem. Spēlē kapela
«Egle».

f 30. decembrī plkst. 21.00 Upītes Tautas namā Karnevāls,
pusnaktī masku apbalvošana.  Balle kopā ar grupu «Spārni»,
ieeja EUR 2,00, pēc plkst. 23.00 EUR 3,00, maskām ieeja brīva.

f 1. janvārī plkst. 00.30 Medņevas Tautas namā Jaungada
Diskoballe. Ieeja brīva.
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kur ir vislabākie tēvi? Nu,
protams, ka Medņevas pusē!
jebkurš bērns, kurš apmeklē
PII «Pasaciņa»,  to apliecinās
kā vistīrāko patiesību. Par to
kārtējo reizi pārliecinājās arī
skolotājas, kad tēvu pasākumā
iestādes zāle pildījās ar lielu
vīru runām. Neskatoties uz
darbiem, pienākumiem un aiz-
ņemtību, viņi izbrīvēja laiku,
lai kopā ar saviem bērniem pie-
dalītos jautrās sportiskās akti-
vitātēs. Mazie droši ņēma aiz
rokas lielos kā iedrošinādami un
uzmundrinādami. kad visi bija
saskaitījušies un pārskaitīju -
šies, sadalījušies komandās, ak-
tivitātes varēja sākties.   

Šoreiz pasākuma nosaukums
bija «Ciemos pie vecmāmiņas».
Ceļojums ar rotaļu mašīnīti varēja
sākties, ja tētis bija atradis bērna
zīmēto  māmiņas  portretu. Ceļo-
jums ritēja gandrīz pilnīgi gludi,
bija tikai daži  nelieli ceļu satiksmes
pārkāpumi, par kuriem bija izteikti
nelieli mutiski brīdinājumi. Kad
visi bija sabraukuši pie vecmāmiņas,
viņus tur gaidīja dažādi darbi. 

Pirmkārt, vecmāmiņa vēlējās,
lai viņai uzceltu jaunu māju.
Sākās intensīvs darbs: vienai ko-
mandai svarīgāki bija darba tempi,
otrai svarīgāka šķita darba kvalitāte. 

Otrkārt, uz auklas bija jāizkar
un ar knaģiem jāpiestiprina izmaz -
gātā veļa. Dažiem tēviem bija re-
dzamas zināmas iemaņas šī darba
veikšanā, bet daži tikai mācījās
to darīt. Varbūt tas bija īstais
laiks un īstā vieta, kur to apgūt. 

Kamēr piekususī darba devēja –
vecmāmiņa nosnaudās, bērni ar
saviem tēviem un lielajiem brāļiem
varēja doties rikšotāju izjādēs, kā
arī ar slotu uzspēlēt florbolu: so -
da sitienus no vietas.  Kad vecmā -
miņa pamodās, viņai bija sasā pē -
jusies roka no padarītajiem dar -
biem, tāpēc tētiem bija jāizslauc
viņas kaza un jāpadzirda bērns ar
pienu. Šajā aktivitātē tēvi saviem
bērniem visvairāk patika. Kā nu
ne, lai kaza nesabadītu,  tēti mas-
kējas ar vecmāmiņas priekšautu
un lakatu. Un kā viņi palīdzēja viens
otram tikt galā ar šiem, viņiem
tik svešajiem apģērba gabaliem!

Tad vecmāmiņai sakārojās
ābolus. Tētim un bērnam nu jā -
uz velk galošas – papīra kastes un
jādodas pēc āboliem uz pagrabu.
Ābolus stiepa abas komandas cī -
tīgi, kamēr vecmāmiņa teica: nu
jau pietiks! 

Kamēr vecmāmiņa dodas kār-
tējā diendusā, arī tēti ar bērniem

dosies ceļojumā ar paštaisītām
lidmašīnām uz Kanāriju salām
pasauļoties. Katram sanāca citādā -
ka lidmašīna, arī Kanāriju salas
katram savā zāles vietā izrādījās. 

Noslēgumā lielie dalībnieki
saņēma pateicības par piedalīšanos
pasākumā, bet mazie dalībnieki –
dāvanas un saldumus, saldumus
saņēma arī līdzjutēji. 

Pasākums bija jautrs un at-
raktīvs. Bērni juta līdzi saviem
tēviem, tēvi uzmundrināja savus
bērnus, palīdzēja tikt galā ar uz-
devumiem. Prieks par darbošanos
bija visiem, arī par kopā būšanu
bija prieks. Visi – gan lieli, gan ma -
zi guva pozitīvas emocijas. 

Kur gan ir vislabākie tēvi?
Pro tams, ka Medņevas pusē, PII
«Pasaciņa»  bērniem. Liels paldies
visiem mūsu  tētiņiem, ka atradāt
laiku un kopā ar saviem mīļajiem
bērniem piedalījāties  pasākumā! 

Skolotāja Biruta  Konovalova

kuLtŪrA

Ciemos pie vecmāmiņas!Cerību putekšņi uzziedējuši!
«Nāk decembris, balto krāsu laiks, kad uz pasauli varam palū -

koties caur leduspuķu rakstiem. Tas ir tumsas un gaismas spēļu laiks,
jo zvaigznes debesīs iemirdzas agrāk un izgaismojas spo žāk. Tas ir dabā
mierīgākais agri tumstošu vakaru un cerīgu rītu laiks.

Klusais gaidu laiks, kad cilvēkus satuvina ilgas pēc siltuma, labestī -
bas, ģimenes.

Klusa prieka laiks, kad gribas ielūkoties acīs bērniem un sajust
mazu, uzticīgu rociņu savā plaukstā. BŪT KOPĀ. Kopā justies silti,
sagaidot ziemu.»

Ziemīgi saposts, Viļakas kultūras nams svētdien, Pirmajā Adventē,
visus sagaidīja, lai ieskandinātu tuvojošos ziemu un iedegtu pirmo
svecīti vainagā.

Dziedošie bērni izstāstīja savus ziemas priekus, bet senioru ansambļu
dziedātājas – kā uzmundrināt sevi un piepildīt garos ziemas vakarus.
Koncertā dziesmas  un instrumentāli skaņdarbi mijās ar  miniatūriem
uzvedumiem «Viszemākais grib kļūt augstāks…» un  «Advente».

Priekšnesumus caurvija klusā laika vārdi Ticība, Cerība un Mīlestī -
 ba. Tie izskanēja arī atziņā: «Nav nekā skaistāka par cerību, varbūt
vienīgi atmiņas no laimīgākajām dienām mūsu mūžā, kas  ir cerību otra
puse. Tās izpausmes ir laika un dzīvības spēles Pasaules dvēselē.
Mums tikai nepieciešams tai pievienot savu mīlēt un dzīvotprieku!» 

Koncerta sižetiskais risinājums atbildēja uz jautājumu «Kad ce -
rību putekšņiem dvēselēs ir vislielākā iespēja uzziedēt? Tad, kad tu
atgriezies mājās, kur esi gaidīts, kur valda draudzīga sapratne un bēr -
ni aug paļāvībā uz vecāku mīlestību un vecvecāku atbalstu!», jo to
redzēja bērnu acīs, kad vecmamma Irēna Zaremba kopā ar mazmeitām
iededza svecīti Adventes vainagā un kad ansambļa «Pogas» bērni
aizdegto liesmiņu ar svecītēm aiznesa zālē saviem mīļajiem vecākiem
un vecvecākiem. Skatītāju aplausi apstiprināja domu, ka «gaisma ir
labestības atspulgs. Kad mēs palīdzam uzturēt ticību labajam, gaišas
kļūst mūsu domas un cerība iegūst nākotnes krāsu».

Koncerts izskanēja ar dziesmu «Klusa nakts»  un vēlējumu «Lai ko -
pā radītā gaisma un siltums mūs satuvina, samīļo un uzziedina dvē -
selēs cerību prieku!  Ļausim tam uzplaukt  par krāšņu mīlestības puķi
ceļā līdz Ziemassvētkiem!»

Ieskandināt ziemu un  iedegt pirmo svecīti Adventes vainagā
palīdzēja:    

v Viļakas pamatskolas 2. kl. teātra pulciņa bērni (vadītāja Irēna
Logina);

v Viļakas Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis (vadītāja Svetlana
Krasnokutska);

v Viļakas Mūzikas skolas saksofonistu ansamblis (vadītājs Aldis
Prancāns);

v Viļakas Valsts ģimnāzijas 12.klases jaunieši (vadītāja Ineta Lin-
denberga).

Viļakas kultūras nama kolektīvi:
v Bērnu vokālais ansamblis «Pogas» (vadītāja Elita Logina);
v Jauniešu deju kolektīvs «Dēkaiņi»  (vadītāja Diāna Astreiko);
v Vokālais ansamblis «Cansone» (vadītāja Ilona Bukša);
v Etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» (vadītāja Albīna Veina);
v Krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška» (vadītāja Svetlana  Kras-

nokutska).          
Viļakas kultūras nama pasākumu organizatore 

Silvija Kupriša

decembris ir īpašs laiks, kad
gaisā virmo egļu un piparkūku
smarža, kad rudens pelēko kai-
lumu apklāj sniegs un zeme kļūst
balta, un mēs varam tikai prie-
cāties, cik brīnišķa ir dieva izdo -
ma, cik neizsmeļama daiļuma
pilnas ir debesis, tas ir laiks, kad
gaidām kristus dzimšanu sirdī
un Gaismas atgriešanos dabā.

Skaistākais ko cilvēks savā mū -
žā var izdarīt ir uzdāvināt otram
cilvēkam prieku-caur gaišu ska-
tienu, iedegtu svecīti, caur rak-
stiem-adītiem, šūdinātiem un pa-
teicības vēstulēs rakstītiem.

Aizverot pēdējās lappuses
2014. gada grāmatai, gribas pateikt
siltu paldies visiem labajiem, at-
saucīgajiem ļaudīm, kuri ir atbal-
stījuši bibliotēkas darbību un sek-
mējuši tās attīstību. 

2014.gadā Viļakas novada
bibliotēkas grāmatu krājums tika
papildināts gan ar lietotāju, gan
ar grāmatniecību saistītu iestāžu
dāvinājumiem, gan piesaistot pro-
jekta līdzekļus no VKKF, LNB

Atbalsta biedrības, gan pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Īpašs prieks saņemt novadnieku
atbalstu, saņemot grāmatu dāvi-
nājumus. PALDIES par vērtīgu
grāmatu dāvinājumiem Annai
Raubenai no Rīgas, Ņinai Tokarevai
no Rēzeknes, Lilijai Ņjušai no
Tukuma, Ojāram Jefimovam no
Alūksnes, priesteriem – Ivaram
Vigulim un Staņislavam Prikulim,
Tēvam Staņislavam, Lilitai Šne-
perei un Valentīnai Bukovskai no
Žīguriem, Vinetai Zeltkalnei, La-
risai Kļaviņai, Ivetai Dzanuškai,
Marinai Upītei, Anitai Kitovai,
Mārītei Voikai, Izglītības, kultū -
ras un sporta pārvaldei, Kupravas
pamatskolai.

Lai sirdī gaišs Ziemassvētku
gaidīšanas laiks sadarbības par-
tneriem – Viļakas novada domei,
izglītības un kultūras iestāžu dar-
biniekiem, literātu biedrībai «Vi-
ļakas Pegazs», kolēģēm novada
bibliotēkās – Medņevā, Rekavā,
Upītē, Vecumos, Žīguros, Kupra -
vā, Balvu centrālajai bibliotēkai,

Viļakas sociālās aprūpes centram,
rosīgajiem un izpalīdzīgajiem
kaimiņiem-Susāju pagasta pārval -
dei un Veselības aprūpes centram.
Paldies par daudzām kopīgām,
radošām aktivitātēm Skaidrītei
Vei nai, Valentīnai Bečai un no-
vadpētniekam Dzintaram Dvins -
kim etnogrāfiskajam ansamblim
«Abrenīte». 

Lai vistumšākā diena nes gais -
mu caur darbu, caur gaišu sapņu
piepildījumu maniem labajiem,
atsaucīgajiem kolēģiem – Aijai,
Regīnai, Sandrai, Mārītei, Vilim,
lai mūsu ikdienas darbi mijas ar
patīkamiem atpūtas brīžiem, lai
sapratnes un labestības tilts mūs
vieno un dara garā stiprākus.

Visiem Viļakas novada ļaudīm
nākošā gada garumā dienas lai pie-
pildās ar labiem darbiem un vār-
diem, košām krāsām, veiksmī  giem
notikumiem un dzīvosim tā, lai sā -
pes mazinātos, bet vairotos prieks!

Vija Circāne
Viļakas novada bibliotēkas

direktore

katra diena ir vēl viena iespēja izdarīt kaut ko labu
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16. novembrī novusa spēlētāji pulcējās re -
kavas vidusskolas sporta namā, lai cīnītos par
Viļakas novada čempionāta medaļām. uz sacen -
sībām ieradās 15 dalībnieki. Nelielais dalībnieku
skaits ļāva izspēlēt katram pret katru. sieviešu
konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ilona keiša, at-
stājot otrajā vietā savu meitu jolantu.

Jauniešu konkurencē arī piedalījās tikai divi da-
lībnieki. Pirmo vietu izcīnīja Emīls Koniševs, ot -
rajā vietā palika Ainārs Vasiļjevs.

Visvairāk dalībnieku cīnījās vīriešu grupā – kop -
 skaitā 11 dalībnieki. Par uzvarētāju kļuva Valdis
Ločmelis, kurš izspēlējot ar visiem dalībniekiem
zaudēja tikai vienā spēlē. Otro vietu izcīnīja Igors
Beikarts, bet trešo vietu ieņēma Edgars Ločmelis.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par pie-
dalīšanos turnīrā un veiksmīgus turpmākos startus.

Nākamās sacensības notiks decembrī zolītē, kad
noskaidrosim labākos kāršu spēlētājus Viļakas novadā.

Novusa sacensību dalībnieki:
Nr. p.k. Vārds, uzvārds Punkti Vieta

1. Ilona Keiša 2 I
2. Jolanta Keiša 0 II
3. Emīls Koniševs 2 I
4. Ainārs Vasiļjevs 0 II
5. Valdis Ločmelis 18 I
6. Igors Beikarts 16 II
7. Edgars Ločmelis 14 III
8. Leons Keišs 12 IV
9. Jānis Circenis 12 V
10. Nauris Konovalovs 12 VI
11. Armīns Matisāns 8 VII
12. Elvijs Koniševs 8 VIII
13. Roberts Logins 4 IX
14. Dzintars Husars 4 X
15. Dainis Jeromāns 2 XI

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Gada nogale volejbolistiem
iezīmējas kā «rudens ražas»
laiks, jo dažāda mēroga sacen-
sības seko viena otrai. Neizpaliek
arī patīkamie uzvaras mirkļi.

Žīguru pamatskolas meitenes
vidējā grupā veiksmīgi nostartēja
Balvu novada skolēnu atklātajās
sporta spēlēs, pārliecinoši uzvarot
pamatskolu grupā Balvu pamat-
skolu, Stacijas un Tilžas komandas,
bet «saldajā ēdienā «meitenes par -
augspēlē pieveica arī Stacijas pa-
matskolas zēnu komandu / 21-18,
21-16/. Paralēli vidusskolu ko man -
das sacentās Balvu VĢ sporta
zālē un, laikam jau ierastā atmo -

sfēra un skatītāju atbalsts daļēji
palīdzēja uzvaru gūt laukuma sa-
imniecēm- Balvu meitenēm. Toties
puišu konkurencē labākās  savās
grupās  izrādījās  Rekavas  vidus -
skolas un Viduču pamatskolas
ko mandas.

Decembra pirmajā datumā Vi-
ļakas novada sporta bāzes uzņēma
šīs pašas vecuma grupas koman -
das Latgales reģiona sporta spēļu
ietvaros. Zēni cīnījās Viļakas  VĢ
kompleksā  un Rekavas komandai
finālspēlē nācās atzīt Ezernieku
Vidusskolas panākumu trijos se -
tos. Savukārt bronzas medaļas ie -
guva Rožupes pamatskolas ko-

manda, kas izšķirošajā spēlē pie-
veica saimniekus – Viļakas VĢ
komandu.

Borisovas sporta namā spēlēja
meiteņu komandas. Jau pirmajā
cīņā satikās Balvu VĢ un Žīguru
pamatskolas komandas. Visai pār-
liecinoši uzvarēja Viļakas novada
pārstāves /25-22, 25-9/. Spēļu
turpinājumā nācās konstatēt, ka
pirmsstarta  prognozes piepil dās
– uzvarētājas Daugavpils Centra
vidusskolas komanda, sudraba me -
daļas Līvānu novada Jaunsilavas
pamatskolas pārstāvēm. Tas arī
nav brīnums, jo Latvijas Jaunatnes
čempionātā šīs  komandas ieņem
attiecīgi pirmo un trešo vietu.

Bronzas medaļu liktenis izšķī -
rās pēdējā spēlē starp Žīguru pa-
matskolas un Ezernieku vidussko -
las komandām. Visai nervozā at-
mosfērā laimīgu uzvaru  svinēja
mājinieces / 26-24, 25-15/. Koman -
dā spēlēja: Linda Makarova, Līga
Sergejeva,  Elza Elksnīte  Ieva Kli -
moviča,  Airita Agejeva,  Ērika Za-
harova, Ieva  Jurjāne, Elvīra Nāgele.

Sacensības vadīja Līga Careva
un Ervīns Veļķeris, izšķirošos brī -
žos pie tiesneša svilpes ķērās Vi -
ļakas sporta skolas direktors Ēvalds
Vancāns, visu rūpīgi iegrāmatoja

Žīguru pamatskolas skolotājs
Igors Šnepers

Lāčplēšu nakts
Pienācis novembris – vakari tumšāki un tumšāki paliek, deg

laternas... 11. novembris pienāk nemanot un laiks gatavoties tra-
dicionālajām Lāčplēša dienas nakts orientēšanās sacensībām
«Lāčplēšu nakts.»

Lai gan pēc Svētbrīža Viļakas Katoļu baznīcā un gājiena uz Brāļu
ka piem pārņem viegls nogurums entuziasti un atbalstītāji plkst. 20.00
gatavojas nakts orientēšanās sacensību startam Žīguru pamatskolā. 

Pēc skolotāja Igora uzrunas par drošu sacensību gaitu ik pēc di -
vām minūtēm tumsā pazūd kārtējā kontrolpunktu meklētāja uguntiņa,
jo tiek izmantotas atstarojošas vestes, rokās prožektori, gan dažādas
konstrukcijas spīdekļi, pavisam sacensībās piedalījās 42 dalībnieki. 

Dalībnieki izvērtējot savas spējas, dalījās divās distancēs- Tautas
dis tance, kurā startēja pa divi un distances garums 3 km, Sporta
distance, kurā startēja pa vienam ar tālākiem kontrolpunktiem – 5 km
garumā.

Dalībniekiem, kas ik dienu izstaigā ielas un apkārtni viss liekas
pazīstams, bet tumsā ielas mala svešāka, grāvmale dziļāka un pat
koks izskatās citādāk, lai gan tiesnesis brīdināja skatīties kur ejat, un
padomāt divreiz vai brist pāri, vai apiet apkārt, protams, atradās
ekstrēmisti, kas grāvjus brida pāri un kokus meklēja ar pieri… 

Šoreiz, lai sacensības noritētu godīgāk «ceļu inspektors» pār bau -
dīja kontrolpunktos dalībnieku kartes, vai dalībnieki godīgi atzīmē
KP pareizā secībā, jāteic, ka pārkāpumu nebija, par ko patiess prieks.

Finišā veiksmīgi ieradās visi dalībnieki, katrs ar savām emocijām
un savu piedzīvojumu stāstu, jo īpaši iespaidi radās dalībniekiem no
Rugāju novada un Viļakas, kas nepārzin apkārtni.

Un sacensību rezultāts šāds:
tautas distancē «dāmiņām»:
1.vieta Ērika Zaharova un Ērika Ivanova (laiks:1.03.06)
2. vieta Linda Makarova un Līga Sergejeva (laiks:1.09.15)
3.vieta Elīna Sprukule un Madara Jeromāne (laiks:1.20.10)

tautas distancē vīriem:
1.vieta Ulvis Bukšs un Edvīns Volkovs (laiks: 50.42)
2.vieta Aivis Volkovs un Ainis Leonovs (laiks:1.06.56)
3.vieta Helvijs Krilovs un ReivisOrlovskis (laiks:1.08.24)

sporta distancē sievietēm:
1. vieta Andra Korņejeva (laiks: 2.16.30)
2. vieta Ieva Klimoviča (laiks:2.40.30)
3. vieta Elvīra Nāgele (laiks:2.46.30)

sporta distancē vīriešiem:
1. vieta Raitis Štotaks (laiks:1.02.12)
2. vieta Ivars Zariņš  (laiks:1.11.54)
3. vieta Kristers Šaicāns (laiks 1.16.00)
Paldies skolotājam Igoram par entuziasmu un ieguldījumu sa cen -

sību norisē, Aigaram Andersonam par sadarbību, Žīguru pamatskolas
ko lek tīvam par iespēju izmantot telpas, labvēlim par atbalstu medaļu
iegādē, un ikvienam dalībniekam par dalību sacensībās. Uz tikšanos
nākamgad!

Žīguru pagasta sporta organizators G. Locāne

ssaacceennššaass   
nnoovvuussaa   ssppēē ll ēē ttāājj ii

Borisova uzņem Latgales novada jaunos volejbolistus

Jolanta un Ilona Keišas Emīls Koniševs un Ainārs
Vasiljevs

Valdis Ločmelis, Igors Beikarts un
Edgars Ločmelis
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zAAo klientiem izsūtīti 2015. gada
pakalpojumu kalendāri un aprēķini

sIA zAAo (zAAo) ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada
atkritumu izvešanas kalendārus gan sadzīves, gan šķiroto
atkritumu konteineru tukšošanai. Privātpersonas un juridiskās
personas saņems arī informāciju par plānotajiem maksājumiem
par nešķiroto atkritumu konteineru tukšošanu.

2015.gada sadzīves atkritumu izvešanas kalendārs ietver informāciju
par katra klienta adresē atrodošā konteinera tukšošanas datumiem.
Kalendārā ir arī īpašas atzīmes ar EKO somu tukšošanas datumiem, ja
klients šo pakalpojumu izmanto. Kalendārs ietver informāciju arī turp -
mākai veiksmīgai sadarbībai atkritumu apsaimniekošanas jautājumos
– līgu ma noslēgšanas nosacījumi, grafi ku maiņas iespējas, izmaiņu
pieteikšana līgumā, SMS pakalpojumu piedāvājums, elektroniskā
klien tu pašapkalpošanās norēķinu sistēma, saziņas iespējas. Šķirotu
at kritumu izvešanas kalendāra informatīvajā sadaļā ietverta grafiska
un tekstuāla pamācība, kas ļauj precīzi izprast, kādi atkritumi ir
nododami otrreizējai pārstrādei un cik daudz dažādu iespēju ZAAO
piedāvā bezmaksas šķiroto atkritumu veidu savākšanai.

Klientiem reizē ar kalendāru tiek sūtīts aprēķins jeb informācija
par veicamajiem maksājumiem, atsevišķi izdalot summu par sa ņem -
 tajiem pakalpojumiem 2014. gadā, kā arī plānoto maksu par pakal po -
jumiem 2015. gadā. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina summas apmēru
var regulēt paši klienti, gan izvēloties atkritumu konteineru veidu, gan
daudzumu, gan to tukšošanas biežumu. Lūgums klientiem savlaicīgi pie -
teikt vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikos (tālr. 64281250,
e-pasts zaao@zaao.lv), lai uzņēmums varētu nodrošināt maksimāli
efektīvu maršrutu plānošanu.

ZAAO aicina klientus izvērtēt iespēju atteikties no papīra formāta
informācijas saņemšanas pa pastu, lai taupītu dabas resursus un tā vie -
tā izmantot vairāku tūkstošu klientu jau izmantoto ZAAO klien tu paš -
apkalpošanās sistēmu, kas darbojas caur uzņēmuma mājas lapu
www.zaao.lv. Izmantojot minēto sistēmu klients jebkurā laikā var pie -
kļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu stā -
voklim, konteineru tukšošanas grafikam, kā arī veikt maksājumus.

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

Grozījumi darba likumā 
Lielākā daļa Darba likumā iz-

darīto grozījumu stāsies spēkā ar
2015. gada 1. janvāri. Rakstā ap-
skatīsim svarīgākos no grozīju-
miem. Plašāka informācija pie-
ejama: http://likumi.lv/doc.php?id
=270232&search=on

Darba sludinājumos turpmāk
būs jānorāda arī darba devēja –
ju ridiskās personas – reģistrācijas
numurs vai arī, ja darbinieku at -
lasi veic personāla atlases kom-
pānija, – būs jānorāda šīs kompā-
nijas reģistrācijas numurs. Tas dar -
ba meklētājiem ļaus vieglāk atrast
informāciju par darba devē ju. Līdz
šim bija prasība sludinājumā norā -
dīt tikai uzņēmuma nosaukumu.

Likuma 37. pantā izdarītie gro -
 zījumi nosaka, ka darba devējs
nepielaiž darbinieku pie nolīgtā
darba, ja darbinieks nespēj veikt
nolīgto darbu veselības stāvokļa
dēļ un to apliecina ārsta atzinums.
Darba devējam ir pienākums iz-
maksāt darbiniekam atlīdzību par
to laiku, kurā darbinieks nav pie-
laists pie darba.

Darba līgumā nedrīkstēs ietvert
noteikumus par svešvalodas prasmi,
ja tā nav pamatoti nepieciešama
darba pienākumu veikšanai. Ja dar -
binieks ir ārzemnieks, kurš pie-
tiekamā līmenī nepārvalda valsts
valodu, darba devējam ir pienākums
rakstveidā informēt darbinieku
viņam saprotamā valodā par darba
līguma noteikumiem. Likuma 40.
pants ir papildināts ar darba devēja
pienākumu nodrošināt noslēgto
darba līgumu uzrādīšanu pēc uz-
raudzības un kontroles institūciju
pieprasījuma.

No likuma ir izslēgtas normas,
kas skaidro, kāds līgums ir slē -
dzams ar kapitālsabiedrību valdes
locekļiem.

No trim uz pieciem gadiem pa -
garināts uz noteiktu laiku noslēgta
darba līguma termiņš. No 30 uz
60 dienām ir pagarināts laik posms,
kurā jauna darba līguma noslēgšana
ar to pašu darba de vē ju ir uz ska -
tāma par darba līgu ma termiņa
pagarināšanu.

Ja saskaņā ar Darba likuma
58. pantu darbinieks tiek atstādināts
no darba, tas ir jādara ar rakstisku
rīkojumu, kas ir jāizsniedz darbi-
niekam. Atgādinu, ka saskaņā ar li -
kumu atstādināšana no darba ir
ar darba devēja rakstveida rīkojumu
noteikts pagaidu aizliegums dar-
biniekam atrasties darba vietā un
veikt darbu, par atstādināšanas lai -
ku viņam neizmaksājot darba sa-
maksu.

Gadījumos, kad likumā ir pa-

redzēti atvieglojumi darbiniecēm,
kuras baro bērnu ar krūti, atvieg-
lojumi tiek ierobežoti laikā līdz
bērna divu gadu vecumam.

Līdz šim likums noteica pra -
sību izmaksāt darbiniekam atva-
ļinājuma naudu, pirms darbinieks
dodas atvaļinājumā. Līdz ar gro-
zījumiem 69. pantā pēc darbinieka
rakstveida pieprasījuma samaksu
par atvaļinājuma laiku un darba
samaksu par laiku, kas nostrādāts
līdz atvaļinājumam, var izmaksāt
citā laikā, bet ne vēlāk kā nākama -
jā darba samaksas izmaksas dienā.

Likumā ir precizētas normas
par brīvdienu piešķiršanu donoriem.
Likums nosaka, ka atpūtas diena
donoram ir jāizmanto ne vēlāk kā
gada laikā pēc asins nodošanas.
Darba devējam, sākot ar nākamo
gadu, būs pienākums apmaksāt
ne vairāk kā piecas šādas donoriem
noteiktās atpūtas dienas kalendārā
gada laikā (līdz grozījumu izdarī-
šanai apmaksājamo atpūtas dienu
skaits netika ierobežots).

Skaidrojot vidējās izpeļņas ap -
rēķinu, likums precizē, ka izpeļņas
aprēķins ir veicams no pēdējo se -
šu kalendāro mēnešu darba samak -
sas. Mainīta kārtība, kādā rēķina
mēneša vidējo izpeļņu. Iepriekš ti -
ka noteikts, ka pēdējo sešu mēnešu
darba samaksu dala ar seši, kas ne -
bija taisnīgi gadījumos, kad dar-
binieks nebija strādājis pilnus se -
šus mēnešus. Mēneša vidējās iz-
peļņas aprēķinam dienas vidējo
izpeļņu reizina ar mēneša vidējo
darba dienu skaitu pēdējos sešos
kalendāra mēnešos (vidējo dienu
skaitu aprēķina, saskaitot darba die -
nas pēdējos sešos kalendāra mēne -
šos un šo kopsummu dalot ar seši).

Likuma 80. pantā ir precizēti
ierobežojumi, kas attiecināmi uz
ieturējumiem, kas izdarāmi no
darba samaksas. Ja darba devējs
veic ieturējumus, lai atlīdzinātu
viņam radušos zaudējumus, šie
ie turējumi nedrīkstēs pārsniegt
20% no darbiniekam izmaksāja -
mās mēneša darba samaksas. Jeb-
kurā gadījumā darbiniekam sa-
glabājama darba samaksa mini-
mālās algas apmērā un par katru
apgādībā eso šu nepilngadīgo bērnu
– līdzekļi valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā.

Ja darbiniekam tiek izteikts rā -
jiens, tad darba devējam ir pienā-
kums izsniegt darbiniekam raks-
tveida rīkojumu, ar kuru darbinie -
kam ir izteikta piezīme vai rājiens.

Likuma 96. pants skaidro kār-
tību, kādā darbinieks un darba
devējs drīkst vienoties par to, ka
darbinieks atlīdzina darba devējam

izdevumus, kas saistīti ar darbinieka
kvalifikācijas paaugstināšanu. Vie-
nošanās par izdevumu segšanu ir
pieļaujama, ja profesionālās apmā -
cības vai kvalifikācijas paaugsti-
nāšanas pasākumi uzskatāmi par
tādiem, kas atbilstoši apstākļiem
ir saistīti ar darbinieka veicamo dar -
bu, taču šādai profesionālajai ap-
mācībai vai kvalifikācijas paaug-
stināšanai (darbinieka konkurēt-
spējas pilnveidošana) nav noteicoša
nozīme nolīgtā darba izpildei.

Likums ir papildināts ar 112.1
pantu, kas skaidro kārtību, kādā
darbinieks vai darba devējs paziņo
par uzteikumu.

Saistībā ar virsstundu darbu
ir noteikts, ka tas nedrīkst pārsniegt
vidēji astoņas stundas septiņu die -
nu periodā (pārskata periods ap-
rēķinam nedrīkst pārsniegt četrus
mēnešus). Iepriekš likums attiecī -
bā uz virsstundām noteica iero-
bežojumu 144 stundu apmērā čet -
ru mēnešu periodā.

Likuma 140. pantā ir izdarīti
precizējumi attiecībā uz atpūtas
laika piešķiršanu darbiniekiem,
kuriem noteikts summētais darba
laiks. Likums attiecībā uz summēto
laiku nosaka arī to, ka darba de -
vējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam
noteikto darba grafiku darbinieka
pārejošas darbnespējas laikā, kā
arī laikā, kad darbinieks neveic
darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Likuma 147. pants papildināts
ar normu, kas paredz, ka darbi-
niekam, kura aprūpē ir bērns līdz
18 gadu vecumam, ir tiesības uz
īslaicīgu prombūtni bērna saslim -
šanas vai nelaimes gadījumā, kā
arī lai piedalītos bērna veselības
pārbaudē, ja šādu pārbaudi nav
iespējams veikt ārpus darba laika.
Par īslaicīgu prombūtni darbinieks
laikus paziņo darba devējam.

Lai kliedētu neskaidrības par
to, par kādu laika periodu darbi-
niekam ir jāizmaksā kompensācija
par neizmantoto ikgadējo atvaļi-
nājumu, likuma 149. pantā izdarītie
grozījumi paredz, ka darba devējam
ir pienākums izmaksāt atlīdzību
par visu periodu, par kuru darbi-
nieks nav izmantojis ikgadējo ap -
maksāto atvaļinājumu. Atgādinu,
ka atvaļinājuma naudu drīkst at-
līdzināt, tikai izbeidzot darba tie-
siskās attiecības.

Darbiniekam, kura aprūpē ir
viens vai divi bērni līdz 14 gadu
vecumam, tiek paredzētas tiesības
uz vismaz vienu apmaksātu papild -
atvaļinājuma dienu gadā.

Linda Puriņa, 
LLKC Grāmatvedības un finanšu

nodaļas vadītāja

Lai izvairītos no nevajadzī-
giem izdevumiem nodokļu no-
maksas jomā, Valsts ieņēmumu
dienests (VId) aicina saimnie-
ciskās darbības veicējus, kuri
vēl nav informējuši VId par
savas saimnieciskās darbības
izbeigšanu, paziņot par to līdz
2014. gada beigām.

VID atgādina, ka neaktīviem
saimnieciskās darbības veicējiem,
kuru aprēķinātais iedzīvotāju ie-

nākuma nodoklis no 2014. gada
saimnieciskās darbības ienākuma
būs mazāks nekā 50 eiro, bet 2015.
gadā būs pienākums samaksāt mi -
nimālo nodokli 50 eiro apmērā.

Likuma Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli 19. panta 2.1 daļā
un Mikrouzņēmumu nodokļa li-
kuma 6. panta piektajā daļā ir no-

teikts, ka minimālais nodoklis no
saimnieciskās darbības ir 50 eiro.
Tādēļ aicinām saimnieciskās dar-
bības veicējus, kuri vēl nav infor-
mējuši VID par savas saimnieciskās
darbības izbeigšanu, par to ziņot
laikus – līdz 2014. gada beigām.

Saimnieciskās darbības veicē -
jam minimālais nodoklis 50 eiro

nav jāmaksā, ja:
• taksācijas gadā par darbinie -

kiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumi vai valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, vai valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksas par sevi
kā pašnodarbinātu personu;

• taksācijas gadā ir reģistrēta

vai izbeigta saimnieciskā darbība
vai pabeigts likvidācijas process;

• saimnieciskā darbība reģistrēta
pirmstaksācijas gadā.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumā aicinām nodokļu maksā-
tājus zvanīt uz VID informatīvo
tālruni  67120000, vērsties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai uzdot jautājumus rakstiski VID
mājaslapas sadaļā «Kontakti».

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Izmaiņas likumos, kas attiecas
arī uz lauksaimniekiem

Pieņemti grozījumi likumā Par zemes privatizāciju lauku ap vidos, kā ar darba likumā, kas būs
aktuāli lauksaimniekiem. Grozījumi likumā Par zemes privatizāciju lauku apvidos.

Grozījumi precizē prasības komisijas sastāvam, kura vērtēs darījumus ar zemi. jāņem vērā, ka
ar 2014. gada 1. novembri ir stājušies spēkā iepriekšējie grozījumi šajā likumā, kas nosaka jaunu
prasību virkni darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Plašāka informācija pieejama:
http://likumi.lv/doc.php?id=270332&search=on

Aicina informēt par saimniecības darbības izbeigšanu

Viļakas novada muzejā
10.12.2014. – 06.01.2015. skatāma izstāde
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«Movembris» jeb Ūsu mēnesis
visā pasaulē pazīstams kā laiks,
kad īpaša uzmanība tiek pievērsta
vīriešu veselības problēmām, to
savlaicīgai diagnosticēšanai un ār-
stēšanai. Latvijā ar prostatas vēzi
vidēji ik dienas mirst kāds vīrietis.
Simtos mērāmi vīriešu nāves ga-
dījumi, kurus izraisījušas ielaistas,
bet mūsdienās ārstējamas slimības.
Latvijas Urologu asociācija kopā
ar sadarbības partne riem aicina
sabiedrību iesaistīties dažādās
kampaņas aktivitātēs un regulāri
doties pie urologa. Speciālisti at-
gādina, ka pie urologa nepieciešams
doties vismaz vienu reizi gadā, ja
arī nav nekādu sūdzību.

sIA «Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība» Gulbenes
slimnīcā pacientus pieņem ser-
tificēts urologs Guntars Liberts.

speciālists pacientus pieņem
pēc iepriekšēja pieraksta reģis-
tratūrā pa tālruni 64472809.
Ar ģimenes ārsta  vai speciālista
nosūtījumu vizīte pie urologa
maksā 4,27 euro. Vizīte bez no-
sūtījuma ir maksas pakalpojums.  

Informācijai. Latvijā «Movemb -
ris» jau otro gadu norisinās Lat-
vijas Uroloģijas Asociācijas pa-
spārnē. Tāpat kā citur, arī Latvijā
«Movembra» sociālajā kampaņā
vīrieši tiek aicināti ataudzēt ūsas,
lai tādā veidā pievērstu uzmanību
vīriešu veselības problēmām, pie-
mēram, prostatas un sēklinieku
vēzim, kā arī citām saslimstībām.
Ūsu mēneša jeb «Movembra» ak -
tivitātēs aicina piedalīties ikvienu
vīrieti, jo par vīrieša pašpārlieci-
nātību liecina gan ūsu audzē -
šana, gan sevis cienīšana un ie -
šana pie ārsta. 

2013.gadā Latvijā ar prostatas
vēzi miruši 368 vīrieši, savukārt
tas diagnosticēts 910 jauniem pa -
cientiem, tostarp tikai 11% jeb 99
vīriešiem tas konstatēts agrīni –
pirmajā stadijā, tātad ar maksimā -
lu iespēju atveseļoties. Sēklinieku
vēzis diagnosticēts 36 jauniem
pacientiem, no kuriem tikai pusei
vīriešu tas konstatēts pirmajā sta -
dijā. Ar nieru vēzi miruši 105 vī -
rieši, ar urīnpūšļa vēzi – 164. Spe -
ciālisti atzīst, ka viens no iemesliem
šādai statistikai ir vīriešu novēlota
vēršanās pēc palīdzības, tādēļ ik -
vienam vīrietim jāatceras – uro-
loģiska rakstura problēmas nav
normālas novecošanās simptoms
vīrietim, bet gan saslimšana, ku -
ra jāārstē, sacīts paziņojumā.  

Avots: www.nra.lv
www.uroweb.lv

sIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība»
Gulbenes slimnīcā pieejams sertificēts urologs

1. Iepriekšējo gadu statistika
par cilvēku meklēšanas darbiem
ūdenī ziemas periodā. 

Šie cipari ir orientējoši. Lūdzu
ņemt vērā, ka ne visi noslīkušie tiek
uzreiz atrasti, kā arī to, ka katru
gadu ledus uz ūdenstilpnēm veidojas
dažādos laikos un ne vienmēr noslī-
kušais ir bijis ielūzis ledū. Tie
atspoguļo kopējo atrasto noslīkušo
skaitu ziemas periodā. 

2010.gada 1.decembris –
2011.gada 31.marts – VUGD amat-
personas no ūdenstilpnēm ir iz-
cēlušas 3 noslīkušos.

2011.gada 1.decembris –
2012.gada 31.marts – VUGD
amatpersonas no ūdenstilpnēm ir
izcēlušas 19 noslīkušos.

2012.gada 1.decembris –
2013.gada 31.marts – VUGD amat-
personas no ūdenstilpnēm ir iz-
cēlušas 9 noslīkušos.

2013.gada 1.decembris –
2014.gada 31.marts – VUGD amat-
personas no ūdenstilpnēm ir iz-
cēlušas 23 noslīkušos.

2014.gadā no janvāra līdz mar -
tam VUGD glābšanas darbos uz
ledus izglāba 5 cilvēkus.

Ziemas periodā ielūzt ledū un
noslīkst ne tikai makšķernieki, bet
arī cilvēki, kas pastaigājas pa ledu. 

2. Ieteikumi zemledus mak-
šķerniekiem un pārējiem iedzī-
votājiem.

VuGd brīdina, ka šobrīd at -
rasties uz ledus ir ārkārtīgi bīs-
tami, tas apdraud cilvēka ve se -
lī bu un dzīvību. Ledus kārta vēl
tikai veidojas un tā ir ļoti plāna.
Ledus sega veidojas pakāpeniski,
sākot no krasta, un tāpēc, pasperot
jau pāris metrus no krasta, cilvēks
var ielūzt. Papildus, tā ir plānāka
vietās, kur ūdenskrātuvēs ietek
rūpnieciskie ūdeņi, pie tiltiem un
vietās, kur aug niedres, krūmi vai
atrodas citi priekšmeti. Turklāt uz
ledus segas sasniegušais sniegs
veido mānīgu priekšstatu par to, ka
ledus sega ir izveidojusies bieza.  

Lai izglābtos pēc ielūšanas
ledū, ir jāzina daži vienkārši pa-
domi, kā pareizi rīkoties. 

dodoties makšķerēt:
• Ieteicams nedoties makšķerēt

vienam;
• Līdzi jāņem uzlādēts telefons,

kas ievietots ūdensnecaurlaidīgā
iepakojumā;

• Mājiniekiem pēc iespējas pre -
cīzāk ir jānorāda makšķerēšanas
vieta un atgriešanās laiks;

• Līdzi jāņem rezerves drēbes
un termoss ar siltu un saldu tēju;

ja gadās ielūzt, tad:
• Skaļi jāsauc palīgā un ap-

kārtējiem nekavējoties ir jāzvana
uz 112;

• Jācenšas saglabāt miers, no-
stabilizēt elpošana;

• Lai palīdzētu, ielūzušajam jā -
tuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties
līdz pašai ielūzuma vietai. Ielū-
zušajam apmēram no 2–5 metru
attāluma jāpamet aukla, sasieti ap -
ģērba gabali, garš koks vai kāds
cits priekšmets. Ja glābēji ir vai -
rāki, jāievēro, ka vienam no otra
jāatrodas 2–3 m attālumā.

• Izvelkot cietušo uz ledus vai
pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jā -
virzās prom no bīstamās vietas
līdz krastam.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus,
makšķernieki ir aicināti līdzi ņemt
dažādus palīglīdzekļus – ledus ir -
buļus vai āķus, ar kuru palīdzību
var ieķerties ledū un tādējādi iz -
vilkt sevi ārā. Šādus irbuļus vai
āķus katrs pats var uztaisīt arī mā -
jas apstākļos, piemēram, pielietojot
koka gabalu un naglas. Līdzās tam,
pilns makšķerēšanas kostīms, ku-
ram ir peldfunkcija, vai glābšanas
veste ļaus pēc ielūšanas ledū pel -
dēt pa ūdens virsu.

Līdzās padomiem, kā izkļūt
ārā pēc ielūšanas ledū, svarīgi
zināt vairākas būtiskas lietas kā
palīdzēt cilvēkam, kurš ir izglābts
pēc ielūšanas ledū. 

Ja cilvēks ir izglābts pēc ielū-
šanas ledū, vienmēr nekavējoties
jāizsauc neatliekamā medicīniskā
palīdzība, zvanot pa tālruni 113.
Kamēr mediķi ir ceļā uz notikuma
vietu, cietušajam nekavējoties jā -
sniedz pirmā palīdzība, jo viņa
dzīvība var būt atkarīga tieši no
līdzcilvēku pareizas rīcības šajās
minūtēs.

Ja cietušais ir viens pats un ne -
viena palīga tuvumā nav, cietušajam
jāmēģina pēc iespējas ātrāk noiet
nost no ledus un doties uz tuvā-
kajām mājām vai sabiedrisko vie -

tu pēc palīdzības. Ja drēbes ir mit -
ras un tās nav iespējams nomainīt,
tās nevajadzētu vilkt nost, pretējā
gadījumā ķermenis vēl straujāk
atdzisīs. Ja tuvumā nav neviena
cita cilvēka un cietušais pēc iz-
kļūšanas no ledusaukstā ūdens
palīdzību nesaņem, iespēja izdzī -
vot kritiski samazinās. 

kā palīdzēt cilvēkam pēc
iz glābšanās no ielūšanas ledū:

• nekavējoties jāizsauc ātrā
palīdzība, zvanot pa tālruni 113; 

• jānovieto cietušo siltā telpā
vai vismaz aizvējā;

• jāatbrīvo cietušo no mitrām
drēbēm, apaviem, nomainot tās
pret sausām un jāsasedz ar siltām,
sausām drēbēm, vislabāk ar kādu
segu vai, ja netālu ir automašīna,
var izmantot arī aptieciņā esošo
folija segu;

• cietušo jānovieto uz kādas
kastes, ragavām vai citas virsmas,
lai būtu mazāka saskare ar sniegu
un ledu;  

• cietušo nedrīkst strauji sil -
dīt – sasildīšanai jānotiek pakā-
peniski; 

• ja vien cilvēks var pakustēties
un ir pie apziņas, viņš droši to
var darīt, jo tas palīdzēs sasilt; 

• ja cietušajam nav traucēta
apziņa, jādod silts, salds dzēriens;

• cietušajam nedrīkst dot al-
koholu, jo tas veicina ķermeņa at -
dzišanu. Alkohols cilvēkam rada
subjektīvu, mānīgu sajūtu, ka
viņam ir silti, taču patiesībā alko-
hola ietekmē perifērie ādas asin-
svadi paplašinās un ķermenis
daudz straujāk zaudē siltumu; 

• ja cietušā stāvoklis ir smags,
bez vajadzības nekustināt cietu-
šajam rokas un kājas, nemasēt, jo
tas veicinās straujāku ķermeņa
siltuma zudumu; tāpat arī cietušo
nesēdināt vai necelt stāvus, jo sa-
mazināsies asins pieplūde galvas
smadzenēm un cietušais var zau -
dēt samaņu;

• ja cietušais zaudē samaņu,
jāveic atdzīvināšanas pasākumus.
Atdzīvināšanas pasākumi ir jāveic
līdz brīdim, kad ierodas mediķi
vai kad cietušajam atjaunojusies
normāla elpošana vai arī līdz brī-
dim, kad glābēja spēki ir izsīkuši.
Ja atdzīvināšanas pasākumi netiks

veikti, iespēja izglābt šādu cilvēku
būs niecīga. 

VUGD aicina nepaiet vienal -
dzīgi garām, ja redzat, ka bērni
vai pusaudži slidinās pa nedrošo
ledu – brīdiniet viņus par bīstamību,
bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir
aizgājuši pārāk tālu no krasta
un var rasties problēmas atgriezties
atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielū -
zis ledū, nekavējoties zvaniet
glābšanas dienestam pa tālruni
112. 

3. kompetences un pašval-
dību saistošie noteikumi

Saskaņā ar Ūdens apsaimnie-
košanas likumu un Epidemiolo-
ģiskās drošības likumu ir izdoti
Ministru kabineta 2012. gada
10. janvāra noteikumi Nr. 38
«Peldvietas izveidošanas un uz-
turēšanas kārtība». Minētie no-
teikumi nosaka, ka peldvietas ap-
saimniekotājs (juridiska vai fiziska
persona, pēc kuras iniciatīvas ir
izveidota peldvieta) ir atbildīgs
par peldvietas izveidošanu, uztu-
rēšanu, drošības un higiēnas pra -
sību ievērošanu, kā arī par infor-
matīvo uzrakstu izvietošanu par
peldvietu atbilstoši minēto notei-
kumu prasībām.

Saskaņā ar likuma «Par paš -
valdībām» 15.panta pirmās da -
ļas 3.punktu pašvaldības auto-
nomās funkcijas ir noteikt kār -
tību, kādā izmantojami publiskā
lietošanā esošie [...] ūdeņi, bet
minētā likuma 43.panta pirmā
daļa nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošus noteikumus, pa-
redzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos:

1. par publiskā lietošanā
esošo [...] ūdeņu [...] aizsardzību
un uzturēšanu;

2. par sabiedrisko kārtību.
Piemēram, rīgas domes

2007.gada 19.jūnija saistošie
noteikumi Nr.80 «sabiedriskās
kārtības noteikumi rīgā» paredz
aizliegumu:

1. uzbraukt ar mehānisko trans-
portlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs,
izņemot gadījumus, kad nepie-
ciešams sniegt palīdzību vai ap-
saimniekot ūdenstilpi, kā arī pub-
liska pasākuma ietvaros, ja tas
saskaņots ar Rīgas pilsētas izpil-
ddirektoru un pasākuma organi-
zators uzņemas atbildību par pa-
sākuma norises drošību;

2. atrasties uz attiecīgās ūdens-
tilpes ledus Rīgas pilsētas izpil-

ddirektora noteiktajā paaugstinā -
tas ledus bīstamības periodā.

Atsevišķu pašvaldību saisto-
šajos noteikumos zināmi zemledus
makšķerēšanas profilaktiskie dro-
šības pasākumi ir paredzēti, pie-
mēram, Liepājas pilsētas, Jūrmalas
pilsētas un Rīgas pilsētas saistošie
noteikumi. Piemēram, Liepājas
pilsētas domes 2012.gada 22.no-
vembra saistošie noteikumos
Nr.21 «Par licencēto amatierzveju
– makšķerēšanu – Liepājas pil-
sētas tirdzniecības kanālā no
dzelzceļa tilta līdz tramvaja til-
tam» atbilstoši 7.5.apakšpunktā
noteiktam norādīts, ka:»

– licencētās makšķerēšanas or -
ga nizētājs var aizliegt licencēto
makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē,
ka licencētās makšķerēšanas tur-
pināšana var radīt smagas sekas
makšķernieku veselībai vai dzīvī -
bai. Šādā gadījumā licencētās mak -
šķerēšanas organizētājs uzstāda
norādi «Uz ledus atrasties nav at-
ļauts». 

Administratīva atbildība par
pārvietošanos pa ledu bīstamās vai
aizliegtās vietās pašvaldību sais-
tošajos noteikumos šobrīd ir pa-
redzējusi Jūrmalas pilsētas dome
ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.20 «jūrmalas
teritorijas namīpašumu uzturē -
šanas, saglabāšanas un sabie -
dris kās kārtības saistošie no-
teikumi», kuru 67.punktā paredzēta
administratīvā atbildība par pār-
vietošanos pa ledu bīstamās vai
aizliegtās vietās. Par šo saistošo
noteikumu prasību neievērošanu,
izsaka brīdinājumu vai uzliek
nau das sodu līdz 30 EUR. 

Rīgas pilsētas dome ar Rīgas
domes 2007. gada 19. jūnija sais-
tošajiem noteikumiem Nr.80 «Sa-
biedriskās kārtības noteikumi
Rīgā» noteikusi administratīvo
atbildību par aizlieguma atrasties
uz attiecīgās ūdenstilpes ledus
Rīgas pilsētas izpilddirektora no-
teiktajā paaugstinātas ledus bīs-
tamības periodā pārkāpumu. Par
šo saistošo noteikumu prasību
neievērošanu uzliek naudas sodu
līdz 71 EUR, bet ja minēto pra -
sību neievērošanas rezultātā uguns-
dzēsības un glābšanas, policijas,
neatliekamās medicīniskās palī-
dzības vai citi speciālie dienesti
tiek iesaistīti personu glābšanas
darbos, uzliek naudas sodu no
142 EUR līdz 350 EUR.

Sagatavoja: Preses un 
sabiedrisko attiecību nodaļa

esi drošs ziemas periodā!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses  un sabiedrisko attiecību nodaļa informē

iedzīvotājus par drošību ziemas periodā un sagatavojusi informāciju par drošību uz ledus, kurā
ietverta iepriekšējo gadu statistika, informācijas apkopojums par rīcību uz ledus ziemas periodā. 

Vissirsnīgākie PATEICĪBAS vārdi no Viļakas
So ciālās aprūpes centra kolektīva – sadarbības
partneriem, draugiem, kaimiņiem, paziņām, kolek-
tīviem, par LAIMES IZJŪTU, kas ir atkarīga no tā, kā
mēs iztu ramies pret tiem, kas tev blakus.

PATEICAMIES – sadarbības partneriem «Gnosjö hjälper»
per sonīgi Boo Clenow, Arne Svensson, personīgi Dagnijai Dalbiņai,
SIA «Ķi ra» – valdes priekšsēdētājam Jaroslavam Kozlovam, z/s
«Medņevas strau tiņi» – īpašniecei Anitai Upītei, SIA «Litiņa» – vadītājai
Lilitai Alek sānei, Dr.Valdai Buzijanai, Dr.Venjaminam Buzijanam, Dr.Laumai
Purviņai, Dr.Ru tai Muraškinai, Dr.Tatjanai Šaicānei, etnogrāfiskajam ansamblim
«Abrenī te» – vadītājai Albīnai Veinai, Viļakas folkloras kopai «Atzele» – vadītājai
An nai Annuškānei, krievu dziesmu ansamblim «Sudaruška» – vadītājai Svet -
lanai Krasnokutskai, Ingrīdai Mežalei, Astrīdai Zelčai, Svetlanai Ivanovskai,
Renātei Piļeckai un Arvīdam Kurmim, Ju rim un Svetlanai Šaicāniem, Bi rutai
Narubinai, Ilgonim Krištopānam, Inārai un Arvīdam Rēdmaņiem, Ainai Dad -
žānei, Ņinai Somovai, Ingrīdai Šaicānei, Teresijai Mednei, Artai Bro kā nei,
Inesei Loginai, Lūcijai Smuš kovai, Initai  Sprukulei, Olgai Koz lovs kai, Silvijai
Loginai, Tatjanai Hoh lo vai, Tamārai Semjonovai, Vilim Buk šam, Līnai Barovskai,
Vinetai Zelt kalnei, Skaidrītei Krakopai, Dainim Vēveram, Jānim Ņukšam, Mār -
tiņam Rēdmanim,  Neatliekamās medicīniskās palī dzības dienesta Viļakas

brigādei, Samariešu apvienībai Balvos, personīgi Karīnai Vecai. 
«Lai svēts miers un klusa mīlestība ir Jūsu mājās,

Lai domās ir labestības zelts, bet rokās dāsnuma sudrabs.»
Lai gaiši un skaisti ir Jums Ziemassvētki 

un Laimīgs Jaunais 2015. gads!
Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīva vārdā

vadītāja Ilze Šaicāne



Viïakas no vadâ

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

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

12. decembra pēcpus die nā
Viļakas pilsētā norisinājās svēt -
ku egles iedegšanas svētki, 
kurā pulcējās gan lieli, gan
mazi pilsētas un novada iedzī-
votāji.

Galveno svētku egli šogad
Vi  ļakā atgādāja SIA «Žīguru
MRS», par svētku rotu parūpējās
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes un Tehniskās nodaļas spe-
ciālisti.

Ar bezbailīgo Zaķi, ķepaino
Lāci, moderno Ziemassvētku ve -
cīti, nasko Vilku, Žīguru kultūras
nama pirmsskolas deju kolektīvu,
vokālajiem ansambļiem «Relako»
un «Čiekuriņi», Domes priekšsē-

dētāju Sergeju Maksimovu tika
iedegta svētku egle.

Tika dziedāts, dejots un gar-
šotas piparkūkas, kas lika manīt,
ka Ziemassvētki vairs nav aiz
kalniem. 

Novēlam klusu un sniegotu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Informāciju sagatavoja
Lietevdības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Terēzija Babāne

12. decembrī Viļakas novada
domē notika Viļakas novada
domes rīkotais jaundzimušo
tikšanās pasākums, kurā godi-
nāja 2014.gadā dzimušos.

Viļakas novada dome jau
trešo gadu kopā pulcināja novada
pašus jaunākos iedzīvotājus kopā
ar vecākiem, lai tiktos ar Viļakas
novada domes priekšsēdētāju Ser-
geju Maksimovu. 

Uz 2014.gada decembra sā-
kumu novadā piedzimuši 32 ma-
zuļi-15 puikas un 17 meitenes.
Visvairāk 2014. gadā jaundzimušo
ir Šķilbēnu pagastā – 8 un Viļakas
pilsētā  – 12. Pirms pasākuma at-
klājās, ka jaundzimušo skaits no-
vadā ir palielinājies, par ko ļoti
liels prieks.

Jaundzimušos un viņu vecākus
uzrunāja Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
kurš atklāja, ka «prieks par to, ka
uz pasākumu nāk ne tikai mammas,
bet arī tēti. Tas ir labs žests, ka
tēvi ir klāt.» Domes priekšsēdētājs
pateicās vecākiem par to, ka ma -

zuļi ir kopā ar mums šajā pasaulē.  
Ar dziesmām, dejām un dzejas

vārsmām par Ziemassvētku gai-
dīšanas laiku, pašiem svētkiem
klātesošos priecēja Rekavas vidus -

skolas pirmsskolas grupiņas au-
dzēkņi skolotāju Elitas Siliņas,
Veras Kuzminas, Dainas Pužules
vadībā.

Kā ik katru gadu, arī šogad

mazuļi dāvanā saņēma muzikāli
interesanto grāmatu, kuru kopā
ar vecākiem, brāļiem un māsām
varēs klausīties un skatīties ziemas
vakaros.

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Informāciju sagatavoja

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Terēzija Babāne

Viļakas pilsētas svētku egles iedegšana

Godina Viļakas novada jaundzimušos


