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Izskanējis labdarības kon -
certs «Cerība dvēselei eņ -
ģeļu laikā»

2016. gada Lāčplēša diena
un Valsts svētki Viļakas
novadā 

Žīguru pamatskolas 60 ga -
du jubilejas svinības 

Rekavas vidusskolas svar -
bumbu cēlāji piedalās Lat -
vijas čempionātā svarbum -
bu celšanā 

Nosvinēta Viļakas pilsētas
pensionāru biedrības 10 ga -
du jubileja

Tezē misija arī Viļakas no -
vadā 

Saruna ar Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu drau -
dzes prāvestu Guntaru
Skutelu

Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājai nosvinēta 5. jubileja 

Notikusi izdevuma «Škil -
banu sīvas» un Šķilbēnu
et nogrāfiskā ansambļa vi -
deo klipa prezentācija

LIAA uzsāk projektu pie -
ņemšanu 15 biznesa inku -
batoros visā Latvijā 

Viļakas novadā ir pieejams
«Tele2» zibenīgais 4G in -
ternets 

Valsts robežsardzes atjau -
nošanas 25. gadadiena!  
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2. decembrī 2016. gadā dzimušie bērni kopā ar pieciem 2015. gada nogalē dzimušajiem Viļakas novada domes ēkā tikās ar Viļakas
novada domes priekšsēdētāju, ar rūķiem un Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» audzēkņiem. Adventa noskaņās Žīguru
rūķi priecēja ar muzikāliem un dejiskiem priekšnesumiem, vēstot par rūķu aktivitātēm ikdienā un svētkos. (Turpinājums  3.lpp.)

Jaundzimušo tikšanās
pie priekšsēdētāja

Viļakas novada domes un tās iestāžu darba laiki 2016. gada nogalē
23. decembrī no plkst. 8:30 – 12:00; 12:30 – 15:00,
26. decembrī – slēgts,
30. decembrī no plkst. 8:30 – 12:00; 12:30 – 15:00,
Pārējās darba dienās no plkst. 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00.

l Svētās Mises 2016. gada nogalē
Viļakas evaņģēliski luteriskajā draudzē

24. decembrī plkst. 15:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums;
Ceturtdienās plkst. 20:00 kopējās draudzes lūgšanas savās dzī-

vesvietās.
Kupravas Romas katoļu draudzē:

24. decembrī plkst. 12:00 Kupravas katoļu baznīcā tiks celebrēta
Sv. Mise par Kupravas pagasta un Susāju pagasta iedzīvotājiem.

Šķilbēnu Romas katoļu draudzē:
Kristus dzimšanas svētku Sv. Mises: 24. decembrī plkst. 18:00;

25. decembrī plkst. 9:00; 26. de cembrī plkst. 9:00.
27. decembrī Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā Labdarības koncerts:

plkst. 15:00 Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris «Mirk lis»;
plkst. 16:00 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris «Frekvence».
Pa sākuma laikā būs iespēja ziedot līdzekļus Šķilbēnu draudzes
mājas remontam;

30. decembrī plkst. 9:00 Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jā ze -
pa svētki;

31. decembrī plkst. 23:00 Vecā gada noslēguma pateicības Sv.
Mise.

Viļakas Romas katoļu draudzē:
24. decembrī Kristus Dzimšanas svinību vigīlijas Sv. Mise plkst.

16:00 klosterī, plkst. 20:00 Liepnas baznīcā, 24:00 Viļakas baznīcā;
25. decembrī plkst. 11:00 Kristus Dzimšanas svinību Sv. Mise baznīcā;
31. decembrī plkst. 8:00 Sv. Mise baznīcā;
2017. gada 1. janvārī Marija - Dieva Māte, plkst. 11:00 baznīcā,

plkst. 18:00 klosterī.
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Viïakas no vadâ

AKtuALitātes ViļAKAs NoVAdA domē

Atskatoties uz 2016. gadu
Cienītie Viļakas novada iedzīvotāji!

Jau ļoti drīz viens ot ru
sveiksim Jaunajā gadā,
vēlēsim laimi un veiksmi,
turpināsim šogad iesāk -
tos un plānosim nākamos
paveicamos darbus. Kā
katrs gads, arī 2016. Viļa-
kas novadā bijis daudziem
notikumiem piesātināts.
Šajā gadā esam piedzī-
vojuši daudz skais tu brīžu,
iespējams, esam piedzī-
vojuši nodevību un zau-
dējumu rūgtumu. Esam
sajutuši un snieguši kā -
dam palīdzības roku. Esam
mīlējuši un saņēmām citu
mīlestību.

Gada nogalē gribas pateikties visiem, kuri pielikuši
savu roku tam, lai mēs labāk dzīvotu Viļakas novadā, Lat -
galē, Latvijā, pasaulē.

2016. gadā Viļakas novada dome pirmo reizi rīkoja pro -
jektu konkursu uzņēmējiem, kuram pieteicās 21 uzņēmējs.
Bija iespēja atbalstīt 6 uzņēmēju projektus, mūsuprāt,
nākamgad šī aktivitāte noteikti jāturpina. 2017. gadā arī
Viļakas novadā uzsāks darbību Speciālā ekonomiskā
zona, kas kaut nedaudz var atvieglot strādājošo uzņē -
mumu darbību, ir pievērsusi uzmanību Viļakas novadam
jauniem uzņēmumiem.

Šis gads bijis nozīmīgs arī tūrisma nozarē – atklāts
Latgalē pirmais marķētais velomaršruts Nr. 34 «Rypoj
vasals», kas ved arī pa Viļakas novadu. Ar Latvijas un
Krievijas partneriem gatavojam jaunu projektu ar mērķi
atvērt velomaršrutu pa Latvijas teritorijā demontēto dzelz -
ceļa līniju Rīga–Ērgli–Gulbene–Kuprava–Žīguri–Viļaka–
Pitalova–Ostrova–Pleskava, tas būs pirmais marķētais
velomaršruts, kas savienos Eiropas un Krievijas velo-
maršrutus. Ir noticis pasākums «Izbaudi ziemu Ziemeļ-
latgalē», kurā rīkošanā piedalījās Viļakas, Balvu, Bal -
tinavas un Kārsavas novads.

Viļakas novada iedzīvotāji piedalījušies vairāku grā -

ma tu tapšanā: «Bija tāds laiks…», «Monsinjors Pēteris
Vil cāns 1929–2012», Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa
dalībnieču stāsti iemūžināti izdevumā un dziesmu
ierakstos «Škilbanu sīvas».

Prieks par Viļakas pilsētas pensionāru biedrības val -
des priekšsēdētāju Maiju Golubevu, kura šajā gadā tika
atzīta par Latgales gada aktīvāko senioru. Viļakas pilsē -
tas pensionāru biedrība nosvinējusi 10 gadu jubileju.

Pirmo reizi Viļakas novadā tika uzņemtas Eiropas brīv -
prātīgā darba veicējas. Gandrīz gadu pie mums dzīvoja
Ramona no Vācijas un Linda no Gruzijas. Viļakas no -
vads jaunietēm tagad ir otras mājas, kur gaidām viņas
atgriežamies.

Kultūras un radošo industriju centrā Viļakā bija ska -
tāma Valda Buša gleznu izstāde «Kas ir patiesība?», ku -
ras atklāšanas pasākumā piedalījās arī mākslinieka dēls
un mazmeita. Domes deputāti ir nolēmuši kopā ar
Daugavpils Marka Rotko mākslas centru 2017. gadā uz -
sākt organizēt starptautisko mākslinieku plenēru Viļakas
novadā.

Šogad tika atklāts rekonstruētais robežkontroles punkts
«Vientuļi», nākotnē tur paredzēts nodrošināt arī kravas
transporta kustību, kas viesīs lielas izmaiņas Viļakas
novadā. Uzsākti darbi pie autoceļu projekta dokumentācijas
sagatavošanas autoceļam Balvi – Viļaka – Vientuļi. Ir no-
tikušas projekta Viļakas pilsētas Balvu un Abrenes ielas
rekonstrukcijas darba grupas projekta sagatavošanas
sa nāksmes.

«Baznīcu nakts» tika rīkota gan Viļakas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, gan Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā.
Varam priecāties, ka Latgales Romas katoļu draudžu
jauniešu tikšanās šajā gadā notika gan Viļakā, gan Šķil-
bēnos.

2016. gads bijis zīmīgs vairākām Viļakas novada
izglītības iestādēm – Viļakas pirmsskolai svinēti 70 gadi,
Rekavas skolai – 110 gadi, Viļakas pirmajai skolai – 150, Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijai – 85, atjaunotajai Viļakas Valsts
ģimnāzijai – 20 gadi, Žīguru pamatskolai – 60 gadi. Vi -
ļakas novads var lepoties ar 75 bērniem un jauniešiem,
kas ir sasnieguši augstus rezultātus olimpiādēs, konkursos,
zinātniski pētnieciskajos darbos, un 54 pedagogiem, kuri
izglītojamos gatavojuši šiem sasniegumiem. Viņi tika
sveikti pasākumā «Laureāts 2016». Jālepojas ar Rekavas
vidusskolas skolēnu Edgaru Prancānu, kurš saņēmis
Sporta meistara nozīmīti un apliecību, uzstādījis Latvijas

rekordus svarbumbu celšanā, ieguvis augstas vietas
Eiropas un pasaules līmenī.

Jūlijā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros Šķilbēnu
pagasta zemnieku saimniecība «Kotiņi» aicināja visus
interesentus aplūkot saimniecību, Viļakā pulcējās «Triobet
Latvijas spēkavīru čempionāta» skatītāji, koncerta klau -
sītāji. Vides iniciatīvas «100 darbi Latvijai» konkursā Vi -
ļa kas iedzīvotāji laimēja «Tallink» jūras ceļojumu.

Viļakas sociālās aprūpes centrā skaisti izremontētas
telpas, uzlabojumi veikti arī citās iestādēs.

14. jūnijā tika atklāta piemiņas plāksne Vecumos, vel -
tīta 1949. gada represijām. Gan martā, gan jūnijā tikā mies
ar cilvēkiem, kuru dzīves ietekmējuši šā gada traģiskie no -
tikumi. Mums jāpriecājas par pozitīvo, kas notiek tagad,
bet mēs nedrīkstam aizmirst vēsturi, notikumus, cilvēkus,
kas cietuši un palīdzējuši tapt brīvai, neatkarīgai Latvijai.

Jūlijā Viļakas Romas katoļu baznīcā notika «Latgales
ēr  ģeļu dienu» koncerts, bija iespēja klausīties koncertprogram -
mu «Romualds Jermaks un tautasdziesma caur balsi, kokli
un ērģelēm». Baznīcas ērģelēm iegūts jauns motors.
Nozīmīga diena bija Jāņa Buļa vizitācija Viļakā 24. jūlijā.

Iedzīvotāju ikdienu kaut nedaudz ērtāku padarījuši
Viļakā un Kupravā atjaunotie ceļi. Tie uzlaboti Baznīcas,
Ostratu, Parka, Jaunatnes ielā Viļakā, kā arī Pagalma ielā
Kupravā. Miera kapos Viļakā nobruģēts ceļš. Nākamgad
plānojam turpināt ielu un ceļu rekonstrukciju gan Viļakā,
gan pagastos.

Tradicionāli 17. novembrī tika pasniegti Atzinības un
Pateicības raksti cilvēkiem, kas kvalitatīvi veic savu dar -
bu, dara vairāk, nekā prasa viņu pienākums.

Paldies Viļakas novada domes deputātiem un
domes administrācijai par konstruktīvu komandas
darbu. Gads neizpalika bez konstruktīviem, bet auglī -
giem strīdiem, kas ļauj mums virzīties uz priekšu. Pal -
dies katram no va da iedzīvotājam, kurš 2016. gadā
bezbailīgi skatījās uz problēmām, atbildīgi veic savu
darbu, kurš rūpējas par savu ģimeni. Paldies, ka neesat
izšķieduši savu dārgo laiku nelietderīgos strīdos,
bet esat sadzirdējuši svešu siržu sāpes un kopā pār-
dzīvojat tās. Kopā mums daudz darāmā un mēs va ram
paveikt daudz, turpināsim strādāt pie tā, lai visiem
kļūtu gaišāka ikdiena savā novadā, sa vā Latgalē un
savā Latvijā!

Viļakas novada domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs

• Atļaut novirzīt Šķilbēnu sociālās aprūpes mā jas bu -
dže ta tāmē 1000 euro (viens tūkstotis euro) otrā stāva
dušas telpas remontam.

• Atļaut novirzīt Viļakas sociālā dienesta budže ta tāmē
1850 euro (viens tūkstotis atoņi simti piec desmit euro)
inventāra un biroja tehnikas iegādei jaunu darba vietu ierī -
košanai sociālajam pedagogam un sociālajam darbiniekam.

• Atļaut novirzīt Vecumu komunālās saimniecības ūdens -
saimniecības budžeta tāmē 330 euro (trīs sim  ti trīsdesmit euro)
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iegūšanai.

• Atļaut novirzīt Viļakas pilsētas labiekārtošanas budžeta
tāmē 3722 euro (trīs tūkstoši septiņi simti div desmit divi
euro) zāliena pļaušanas traktora iegādei.

• Atļaut novirzīt Žīguru pagasta pārvaldes pašval dības
dzīvokļu uzturēšanas budžeta tāmē 200 euro (divi simti
euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• Atļaut novirzīt Šķilbēnu teritorijas apsaimniekošanas
budžeta tāmē 611 euro (seši simti vien pad smit euro) mo-
torzāģa iegādei.

• Atļaut novirzīt Viļakas Valsts ģimnāzijas bu džeta
tāmē 200 euro (divi simti euro) saimniecisko izdevumu seg -
šanai un 640 euro (seši simti četrdes mit euro) licencētu
datorprogrammu iegādei mācību procesa nodošināšanai.

• Piešķirt Viļakas pamatskolai 220.00 euro (divi simti
divdesmit euro) termometru iegādei, lai pilnveidotu patē-
rējamā siltuma kontroles sistēmu.

• Piešķirt Viduču pamatskolai 59.00 euro (piecdes mit
deviņi euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• 1. Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglītī bas
iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās iz-
glītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglī-
tojamajiem un bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglī -
tības iestādes, Ziemassvētku sal dumu paciņas – 4.50 euro
(t. sk. PVN 21%) vienam izglītojamajam vai bērnam;

2. Piešķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestā žu ie-
mītniekiem Ziemassvētku saldumu paci ņas – 4.50 euro
(t. sk. PVN 21%) vienam iemītniekam;

3. Piešķirt vientuļiem pensionāriem, kas neatrodas ār-
pusģimenes sociālās aprūpes institūcijās, Ziemassvētku
saldumu paciņas – 4.50 euro (t. sk. PVN 21%) vērtībā vie -
nai personai.

• 1. Apstiprināt maksu par Žīguru pagasta pār val des
santehniķa pakalpojumiem – 3.37 euro stun dā bez PVN
(4.08 euro ar PVN);

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. decembri.
• 1. Veikt grozījumus Viļakas novada Sociālā dienesta

amatu vienību sarakstā:
1.1. samazināt «sociālais darbinieks» (profesijas kods

263501, saime 39, līmenis IIIA) amata vienī bu skaitu no
5,0 uz 4,0,

1.2. piešķirt 1,0 amata vienību «sociālais peda gogs»
(profesijas kods 235901, saime 39, līmenis IIIB);

2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī. 
• 1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu paš valdības

izglītības iestādēm pedagogu darba sa mak sai un valsts so -
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no
2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim:

• 2. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam izglītības
iestādēm mērķdotāciju izmantot pedagogu darba samaksai
(vienreizējs maksājums), daļēji kompensējot atalgojuma
samazinājumu reformas gaitā tiem pedagogiem, kuriem
tas samazinājies modeļa maiņas rezultātā.

• Piešķirt finansiālu atbalstu SIA «Austrumlatvijas
koncertzāle» Latgaliešu kultūras gada balvas «Bo ņuks
2016» pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai
– 200,00 euro (divi simti euro 00 centi) apmērā.

• Apstiprināt Viļakas pamatskolas telpu nomas maksu,
kam ir īslaicīgs raksturs:

• Piešķirt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu biedrībai
«MĀRO», reģ.nr.40008236949, EUR 1375.67 apmērā
LEADER projekta Nr.16-07-AL19-A19.2206-000017 «Ro -
mu kultūras popularizēšana Ziemeļlatgalē» īstenošanai.

• Apstiprināt pašvaldības finansējuma piešķiršanas un
sadales kārtību Viļakas novada amatiermākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai (pielikumā).

• Ievēlēt Ervīnu Kaļānu par Finanšu komitejas un So -
ciālo un veselības jautājumu komitejas locekli.

• Piešķirt Viļakas pilsētas labiekārtošanai 265.00 euro
(divi simti sešdemit pieci euro) traktortehnikas remonta
izdevumiem.

• Atļaut novirzīt Rekavas bibliotēkas budžeta tāmē 700
euro (septiņi simti euro) grāmatu plauktu un krēslu iegādei.

Visu 30. novembra kārtējās domes sēdes protokolu
var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes.

NOTEIKUMI
Viļakā

2016. gada 30. novembrī (prot. Nr.18, 11.§)

Pašvaldības finansējuma piešķiršanas 
un sadales kārtība 

Viļakas novada amatiermākslas
kolektīvu vadītāju darba samaksai
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir

finansējumu pašvaldības kultūras namu/tautas namu
amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

2. Kārtējā budžeta gadā pašvaldības iedalītais finan -
sējums kultū ras namu/tautas namu amatiermākslas kolek -
tīvu vadītāju darba samaksai kultūras namiem/ tautas
namiem tiek piešķirts ar Viļakas novada domes lēmumu
proporcionāli Viļakas novada administratīvās teritorijas
teritoriālās vienības (pagasta, pilsētas) iedzīvotāju skaitam,
kurā atrodas kultūras nams/tautas nams.

3. Kultūras namu/tautas namu vadītāji izstrādā kārtību,
kādā notiek amatiermākslas kolektīvu vadītāju darbības
izvērtēšana, darba slodžu un darba samaksas apmēra no-
teikšana. Kārtību saskaņo ar Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldi.

4. Kultūras namu/tautas namu vadītāji amatiermākslas
kolektīvu va dītāju darbības izvērtēšanai izveido amatier-
mākslas kolektīvu va dītāju vērtēšanas komisiju ne mazāk
kā 3 cilvēku sastāvā, kura sniedz atzinumu par finansējuma
piešķiršanu amatiermākslas kolektīva vadī tājam darbības
nodrošināšanai.

4.1. Komisijas sastāvā vienam no locekļiem jābūt
attiecīgā pa gasta, pilsētas pārvaldes vadītājam.

5. Sadalot finansējumu amatiermākslas kolektīvu va-
dītājiem, jāievēro šāda pieeja:

5.1. pirmām kārtām finansējums nodrošināms ama-
tiermākslas kolektīvu vadītājiem, kas atbilst Dziesmu un
deju svētku likumam;

5.2. citiem kolektīviem, ja pietiek finansējuma.
6. Uz komisijas atzinuma pamata kultūras nama/tautas

nama vadītājs slēdz Darba līgumu ar attiecīgo amatiermākslas
kolektīva vadītāju.

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.
gada 23. decembra Viļakas novada domes «Viļakas no -
vada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas no-
likums».

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

l Viļakas novada domes 2016. gada 30. novembra kārtējā sēdē nolēma:
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Viïakas no vadâ

PAŠVALdībAs AKtuALitātes

Kad aiz loga arvien ātrāk sa -
tumst un pasaule ap mums kļūst
arvien baltāka, tā ir zīme, ka ir
atnācis gaišu domu, miera un
cerību laiks – Adventa laiks.

9. decembrī jau septīto reizi
mūsu novadā notika Labdarības
koncerts, kura tēma šogad bija
«Cerība dvēselei eņģeļu laikā»,
jo decembris taču ir cerību, la-
bestības un eņģeļu laiks.

Nāk Ziemassvētki, un tūksto-
šiem Eņģeļu nolaižas uz Zemes,
lai pabūtu kopā ar mums.

Interesanti, kāda izskatās mūsu
zeme Latvija no augšas ar Eņģeļu
acīm? Cik daudz mīlestības, la-
bestības, žēlsirdības Eņģeļi redz
no mākoņa maliņas? Vai viņi sa-
skata, kā cilvēki nepaiet garām
salā nosalušam suņukam, ko ciet-
sirdīga sirds atstājusi likteņa varā?
Vai Eņģeļi redz, kā cilvēki pa -
sniedz palīdzīgu roku grūtībās no -
nākušam sirmgalvim? Vai Eņģeļi
sajūt, kā līdzjūtībā iesilst cilvēku
sirdis, kad jāpalīdz slimiem bēr-
niem? Es droši varu sacīt, ka dau -
dzi jo daudzi mūsu novada ļaudis
nav akli un kurli pret cita sāpi.
Un kā apliecinājums tam ir ie-
priekšējos gados savāktie zie -
do jumi – 962,06 Ls un 1196,65
EUR. Laikam arī kāds eņģelis ir
licis spožāk iemirdzēties debesu
spīdekļiem, lai būtu vēl vairāk
gaismas visapkārt, lai mēs labāk
varētu saskatīt bēdīgās un nosalu -
šās sirdis.

Ticot mūžīgai apsnigšanai,
saul griežu sniegiem un Ziemas-
svētku brīnumam, savas dzīves
vērtības saskatīt kādā ikdienišķā
pasakā par Pogas piedzīvojumiem

mūs aicināja Viļakas Valsts ģim-
nāzijas jauniešu teātra kopas da-
lībnieki Mairis Urbāns, Krista
Gavrilova, Mārīte Kolomejeva,
Jo lanta Kuiko, Katrīna Zaķe.

Labdarības koncerta ieskaņā
uzstājās vokālais ansamblis (va-
dītāja Inita Raginska), izpildot A.
Pavlovska un V. Pavlovska dzies -
mu «Mana Latvija» un M. Ķīnes
dziesmu «Brīnumu gaidot».

Labdarības koncerta organiza -
toriem, dalībniekiem un apmek-
lētājiem savu sveicienu sūtīja Vi-
ļakas katoļu draudzes prāvests Gun-
tars Skutels: «Sirsnībā pateicos par
saņemto ielūgumu apmeklēt šo cē -
lo un dvēselisko pasākumu. Diem-
žēl nevaru būt klātesošs šeit, bet
garīgi esmu kopā ar Jums. Esmu
gandarīts par šo pasākumu, kas,
priecējot dvēseli, ļauj sasildīt kā -
dam rokas ar konkrētu palīdzību.
Izsaku dziļu cieņu ikvienai perso -
nai, kas ar savu artavu aktīvi pie-
dalās. Paldies par nozīmīgo darbu,
kas tiek veikts cilvēku labā. No

ticības Dievam – Jēzum Kristum,
kurš kļuva pazemīgs un vienmēr
bija tuvs visiem cilvēkiem, it
īpaši atstumtajiem, izriet arī mūsu
rūpes par visaptverošu palīdzību
tiem sabiedrības locekļiem, kuri
ir nokļuvuši grūtībās. Lai Dievs
atalgo par visu, ko darāt mīlestības
vadīti, un lai Dieva svētība ir ar
Jums visiem.»

Labdarības koncertā ikviena
dziesma, melodija un deja izska -
nēja kā brīnums un dāvāja mums
gaišu prieku.

Pasākumā uzstājās Annija
Konjahina (3. klavieru klase),
Raivita Raginska (4. vijoles klase),
Viktorija Supe (4. flautas klase),
Sabīne Zaremba (4. vijoles klase),
Kristers Kaņepe (7. akordeona
klase), Magdalēna Gardere (8.
klavieru klase), Linda Makarova
(9. klavieru klase), Marija Mak-
simova (9. klavieru klase).

Ar savu sniegumu klausītājus
priecēja kapela (pedagoģes Inita
Raginska un Ilona Bukša), 2.–4.

klašu vijolnieku ansamblis (peda -
goģes Svetlana Krasnokutska un
Ilona Bukša), saksofonu duets –
Elija Astreiko un pedagogs Aldis
Prancāns, 5–9. klašu vijolnieku an -
samblis (pedagoģes Svetlana Kras-
nokutska un Ilona Bukša).

Skatītājus aizrāva Viļakas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas mazie sporta dejotāji Oli -
vers Kozlovskis un Laine Milakne,
Andžejs Krakops un Kitija Vancā -
ne, kas dejoja divas dejas: «Ča –
ča – ča» un «Džaivu».

Īpašs pārsteigums skatītājiem
bija Daugavpils Mākslas vidus-
skolas 3. kursa audzēkņu Viktori -
jas Agneses Vancānes un Janas
Pupeļas uzstāšanās. Viktorija Ag-
nese dziedāja G. B. Pergolesi āri -
ju no operas «La serva padrona»
un N. Rimska–Korsakova «Не ве -
тер вея с высоты». Savukārt Ja -
nas izpildījumā izskanēja J. Iva -
nova «Prelūdija» no cikla «5 pre-
lūdijas».

Koncerta izskaņā vijolnieku an -
sambļa izpildījumā izskanēja lat-
viešu tautas dziesma «Aiz ezera
balti bērzi» V. Salaka apdarē, pa-
vadījumu uz cītara spēlēja Ernests
Bukšs.

Koncertam savus audzēkņus
gatavoja un kopā ar viņiem uz -
stājās Mūzikas un mākslas skolas
pedagogi – Aldis Prancāns, Arnis
Prancāns, Jeļena Laicāne, Ilona
Bukša, Anželika Abdušelišvili,
Svetlana Krasnokutska, Marga -
rita Maļinovska, Inita Raginska,
Zita Barkāne. Mazos sporta dejo-
tājus koncertam sagatavoja Viļa -
kas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sporta deju trenere
Silva Dambe. Jauniešu teātra ko -
pas da lībniekus pasākumam ga-

tavoja un Labdarības koncertu
vadīja sko lotāja Ineta Lindenber-
ga.

Koncerta noslēgumā pasāku -
ma vadītāja aicināja visus sadoties
rokās, lai turētos kopā, lai tā kā
pogas atrastu savas vietas dzīvē
un būtu noderīgi viens otram.
Katram apmeklētājam tika dāvā -
tas Viļakas mūzikas un mākslas
skolas mākslas programmas sko-
lotāju Lanas Ceplītes un Viktorijas
Zaharovas gatavotās Veiksmes
po gas ar vēlējumu – nēsāt tās lī -
dzi, lai tās kā sargeņģeļi rādītu
pareizo ceļu.

Visi mēs ticam brīnumam. Bet
vai tad mūsu līdzcilvēku labestība
nav brīnums? Domāju, ka Lab-
darības koncertā ar labām do -
mām, mīļumu un žēlsirdību mēs
radījām Brīnumu. Tā kā Ziemas-
svētki ir eņģeļu laiks, tad arī visi
koncerta dalībnieki kļuva par eņ-
ģeļiem, jo nepagāja vienaldzīgi
garām cita sāpei.

Mums visiem kopā izdevās
kaut nedaudz palīdzēt mūsu no -
vada 13 bērniem, kurus piemek-
lējušas dažādas smagas slimības.
Kopā mēs saziedojām 537 eiro un
57 centus.

Paldies visiem Labdarības kon -
certa dalībniekiem par sirsnību un
labestību!

Paldies visiem, kas palīdzēja,
lai koncerts noritētu sekmīgi!

Paldies visiem ziedotājiem
par dāsnumu un sirds siltumu!

Lai katrā sirdī ienāk Ziemas-
svētku brīnums un gaišums!

Viļakas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

izglītības darba speciāliste
Maruta Brokāne,

Foto: Vineta Zeltkalne

(Sākums 1. lpp.)

Žīguru mazie un lielie rūķi pārsteidza ar skaistām dziesmām, viņi
gan dziedāja, gan spēlēja dažādus mūzikas instrumentus; ar aktīvām
dejām un vilcieniņu, kas beigās devās atpakaļ uz Žīguriem.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs savā
uzrunā atzina, ka pasākuma gaitu noteiks mazākie tā dalībnieki – ja
bērni vēlēsies, tie runās, ja vēlēsies – mierīgi atpūtīsies vecāku klēpī.
Priekšsēdētājs klātesošos sveica tuvojošos svētkos, kā arī pateicās par
ierašanos ciemos. Katram bērnam, kā Ziemassvētku laikā pienākas,
tika pasniegta dāvaniņa.

Pēc koncerta, dāvanu saņemšanas un kopīgas fotogrāfijas uzņem -
šanas bija iespēja redzēt, kā tiek iedegta Viļakas novada Svētku egle.

Pateicamies visiem vecākiem, bērniem un tuviniekiem, kas bija
atnākuši, lai godinātu jaunākos Viļakas novada iedzīvotājus. Paldies
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» kolektīvam un
audzēkņiem par skaisto koncertiņu. Gaišu Adventa laiku un priecīgus
tuvojošos svētkus!

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule

Jaundzimušo tikšanās 
pie priekšsēdētāja

Labdarības koncerts «Cerība dvēselei eņģeļu laikā»
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LāČPLēŠA dieNA uN VALsts sVētKi

10. novembrī Viļakas novada
muzejs sadarbībā ar Viļakas no -
vada vēstures skolotājiem or ga -
nizēja izzinošu ekskursiju nova -
dā. 

Par spīti sniegputenim un aiz-
snigušiem ceļiem, ekskursija iz-
devās. Tuvojoties valsts svētkiem,
ikviens aizdomājas par savu dzim-
teni, par savu valsti un ģimeni.
Brīva Latvija – tas ir brīnums,
kas ir jāsargā. Latvijas valsts no-
dibināšanai ir gara un sarežģīta
vēsture, kura jāzina ikvienam.
Latvijas valsti nācās izcīnīt sma -
gās Brīvības cī ņās, kad pēc Lat -
vijas valsts proklamēšanas Latvijā
joprojām atradās svešu varu ka-
raspēks. Mēs varam būt lepni, ka
dzīvojam savā valstī un runājam
savā valodā. Par šo notikumu ir
jāpateicas brīvības cīnītājiem, ku -
ri 1919.–1920. gadā cīnījās par
brīvu Latviju.

Īpaši smagas cīņas notika Lat -
galē, kur līdz pat 1920. gada jan-
vārim atradās Sarkanā armija. Sī -
vas un veiksmīgas cīņas Latga  les
un Latvijas atbrīvošanā notika
arī Viļakas novadā – Viļakā, Kat-
lešos, Vecumu pagastā, Kangaros
u.c. Paaudzēm mainoties, šie no-
tikumi kļūst arvien tālāki, par
vienīga jiem lieciniekiem kļūst
pieminek ļi. Ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam ir jāzina savas valsts
un novada vēsture, jāzina un
jātur godā cilvēki, kuri atdeva
dzīvības, lai mēs un Latvijas
valsts dzīvotu. Viļakas novada
Brīvības cīņās kritušajiem izveidots
piemineklis Jaškovā. Katru gadu
11. novembrī ejam lāpu gājienā

godināt kritušos karavīrus. Svarīgi
ir atcerēties un turēt atmiņās šos
karavīrus.

Ekskursijas pirmā pietura bija
Katlešu kalns, kur novadpētniece,
vēsturniece, skolotāja M. Brokā -
ne pastāstīja par Brīvības cīņām
Katlešos un Žīguru pagasta vēstu -
ri. Skolotājs I. Šnepers visus ie-
pazīstināja ar I pasaules kara no-
tikumiem un brīvības cīnītāju ik-
dienu. Tālākais mūsu ceļš veda
uz bijušo Vecumu dzelzceļa sta -
ciju. Dzelzceļam visos laikos ir
bijusi svarīga loma cilvēka dzīvē,
īpaši tas bija jūtams kara laikos.
Pie Vecumu dzelzceļa bija noti -
ku šas sīvas Brīvības cīņas. Ikvie-
nam par šīm cīņām pie dzelzceļa
pastāstīja skolotāja A. Leitena. 

Skolēniem bija jāpiedalās ak-
tivitātē – jānostājas vienā rindā
pēc auguma un jāskaita uz pirmo
otro. Ekskursijas noslēgumā pie-

braucām pie Kangaru kalnu vir-
sotnes, kur skolotāja I. Slišāne
pastāstīja par Brīvības cīņām Kan -
garu apkaimē.

Ekskursijas laikā tika veidota
skolēnu izpratne par Latvijas
valsts veidošanās vēsturi, Brīvī -
bas cīņām Latgalē un pašu nova-
dā.

Lielu paldies sakām: Vēstures
un sociālo zinātņu MA vadītājai
A. Ločmelei, vēsturniecei, no-
vadpētniecei, vēstures skolotājai
M. Brokānei, novada vēstures
skolotājiem – I. Slišānei, A. Lei-
tenai, I. Šneperam, B. Miņinai,
Ģ. Loginai, skolotājai L. Spridzā -
nei, foršajam šoferītim F. Buk -
šam, kā arī novada skolu direkto-
riem.

Teksts un foto: Viļakas
novada muzeja direktore 
R. Gruševa un krājuma

glabātāja M. Boldāne

Izzinošā ekskursija 
«Pa brīvības cīnītāju pēdām Viļakas novadā»

Latvijas svētku mēnesis iesākas ar skolas rotāšanu. Šogad rotā -
jumu elements bija auseklītis. Skolēni izgrieza dažāda lieluma sarka -
nos un baltos auseklīšus, kuri kā zvaigznītes mirdz skolas gaiteņu logos.

Lāčplēša diena tradicionāli iesākās ar ierindas skati, kurā pieda -
lījās visas klases. Klases rādīja savas prasmes ierindas mācības ele -
men tu izpildē, kuras viņiem palīdzēja apgūt sporta skolotājs Jānis
Dokāns. Dziesmas izvēlē padomu neatteica skolotājs Guntis Prie -
deslaipa. Klases bija padomājušas arī par komandas noformējumu, kas
bija viens no vērtēšanas punktiem. Vērtējumu kopā veidoja 9 para -
metri ar 43 punktiem 5.–12. klasēm un 6 parametri ar 28 punktiem
1.–4. klasēm.

Žūrijā šogad aktīvi strādāja Viļakas pārvaldes 2. kategorijas RKP
«Vientuļi» priekšnieks Valērijs Vorobjovs, Valsts robežsardzes Gal -
venās pārvaldes ekspertīžu dienesta galvenais inspektors Edgars Do -
kāns, Tilžas internātpamatskolas sporta skolotājs Ainārs Dokāns un
Rekavas vidusskolas direktors Pēteris Vancāns.

Kopumā šogad labāk veicās 3.–4. klasei, 8. klasei un 9. klasei. Šīs
klases kopā ar audzinātāju dosies ekskursijā uz Viļakas pamatskolas
2. kategorijas šautuvi. SIA «Marbera» sarūpēja saldas dāvanas ierin -
das skates dalībniekiem.

Nākamais pasākums «Pie ugunskura», kur sildījāmies, dzērām tē -
ju un ēdām līdzatnestās maizītes.

Svecīšu – lāpu gājienā izgaismojām ceļu un gājiena noslēgumā
arī visu Latviju.

Paldies visiem par dalību Lāčplēša dienas pasākumos.
Kopā mēs varam lielas lietas darīt!

MK «Cilvēks un sabiedrība» vadītāja Inese Cibule
Foto: Gunita Zujeva

Pasākums «Latvijas dzimšanas dienu gaidot»
15. novembrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš»

sagatavošanas grupas audzēkņi kopā ar audzinātājām devās uz
Viļakas novada muzeju, lai iepazītos ar Latvijas valsts veidošanās
vēsturi. Latvijas valsts brīvība bija jāizcīna smagās kaujās. Pasākumā
runājām par to, kā radās Latvija valsts un kāpēc svinam 11. un 18. no-
vembri. Katrs no mums piesprauda pie apģērba Latvijas lentīti.
Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem vajadzēja uz kļavas lapas
uzrakstīt Latvijai novēlējumu vai uzzīmēt zīmējumu. Pēc tam kļavas
lapas stiprinājām pie zariem.

Visi mēs ļoti mīlam savu Latviju un bērnu novēlējumos tas ir
redzams. Bērni Latvijai novēlēja, lai tā ir skaista, sakopta, mīlestības
pilna un priecīga. Visi aktīvi iesaistījās vārdu spēlē, katram audzēk -
nim bija jāmet metamais kauliņš un jāizlasa vārds. Pēc tam attiecīgi
vajadzēja mēģināt raksturot šos vārdus – Lāčplēsis, himna, karogs,
prezidents, Latvija un Viļaka.

Latvijas brīvība bija jāizcīna smagās cīņās. Savas valsts un tautas
vēsture jāmāca jau no bērnības, jo ir jāzina savi varoņi. Pasākuma no-
slēgumā braucām uz Brāļu kapu pieminekli Jaškovā, kur atcerējāmies
kritušos karavīrus ar klusuma brīdi un nolikām svecītes. Mīlēsim
savu dzimto zemi katru dienu, jo mums viņa ir tikai viena.

Mīļš paldies jaukajam šoferītim Zigim un pirmsskolas izglītības
iestādes «Namiņš» sagatavošanas grupai un audzinātājām.

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

Tradicionālās Lāčplēšu nakts
orientēšanās sacensības Žīguros
šogad norisinājās neierastos lai -
ka apstākļos – ikgadējo melno
tumsu nomainīja viegls sals un
pabieza balta sniega kārta. Tas
gan netraucēja vairākiem desmi -
tiem piedzīvojumu meklētāju do -
ties kontrolpunktu medībās pa
visu ciemata teritoriju.

Šoreiz paretinātas izrādījās
jau niešu rindas, bet to ar uzviju
kompensēja pieaugušo skrējēju,
sevišķi dāmu, piedalīšanās sacen -
sībās. Un, ja startē dāmas, tad vī -
ri un bērni cenšas neatpalikt. Pil -
nā sastāvā Ivetas un Raimonda
vadībā tumsā devās Slišānu ģi -
me ne, bet finišā savā vecuma
gru pā medaļu nopelnīja pats jau-
nākais – Rinalds. Beāte sev līdzi
bija saukusi Ilonu un Ritvaru Ka-
ņepes, bet lielais brālis Kristers
pārliecinoši uzvarēja jauniešu
grupā. 

Prieks par Valsts Robežsar -
dzes pārstāvju panākumiem: Lai -
ma Timmermane atkārtoti uzva -
rēja dāmu grupā, bet Raitis Što -
taks visu distanci sīvi spēkojās ar
Aināru Miņinu un finišēja pus-
minūti pirms kontrollaika beigām,
toties ar lielāko savākto punktu
ražu – 30 abiem, bet uzvara to -
mēr Raitim. 

No Balviem dažas mi nūtes
pirms starta atsteidzās Ērika Iva-
nova, taču tas netraucēja uzvarēt
/22 punkti/. Jaunākajā grupā
uzvara Kristeram Timmermanim
/18 punkti/, bet meitenēm –

Milānai Baklaginai – 14 punkti.
Milānas mamma pat atlika savas
dzimšanas dienas svinības, lai
kopā ar meitu piedalītos nakts
skrējienā.

Bez jau nosauktajiem apbal -
voto skaitā vēl iekļuva: Aivis
Volkovs, Aļona Podmošina, Kris-
tīne Andrejeva, Gustavs Vanags,
Aleksa Jakučeva, Žaklīna Orlovs -
ka, Markuss Milaknis, Ligita Vol-
kova, bet māsas Lola un Beta
Lukinas finišēja tik cieši kopā,
ka tiesneši abām debijas reizē
piešķīra otro vietu.

Distancē tika izmantotas pat
modernās GPS sistēmas , lai pēc
finiša varētu apgalvot, ka pieveikti
8,8 kilometri. Sniegs vietām bija
līdz ceļgaliem, toties, meklējot
KP, varēja vadīties pēc distances
licēja lielo zābaku atstātajām pē-
dām.

Prieks, ka augusi dalībnieku
sacensību kultūra, jo visi kon-
trolpunkti atradās kaujas gatavībā
pat vēl svētdienas rītā, bet sarka -
nās uguntiņas naktī visas izdega
mierīgi līdz galam.

Vislielāko atbalstu sacensību
organizācijā jau vairākus gadus
sniedz hokeja klubs «Žīguri» –
gan gādājot balvas, gan tiesājot
mačus. Kā teica kluba pārstāve
Ginta Locāne, tad Rīgas firma,
kas izgatavo medaļas, jau esot
par sacensībām tiktāl informēta,
ka runāšana notiekot īsu laiku un
parasti noslēdzas ar piešķirtām
atlaidēm.

Sacensības tuvojas apaļas ju-
bilejas reizei, tādēļ aicinājums jau
tradicionāls – pēc gada, 11. no-
vembra vakarā, tiekamies Žīguros.

Sacensību tiesnesis: skolotājs
Igors Šnepers

Lāčplēšu nakts orientēšanās sacensības Žīguros

Lāčplēša dienas pasākumi Rekavas vidusskolā
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Viïakas no vadâ

LāČPLēŠA dieNA uN VALsts sVētKi

Mūsu skolā jau daudzus gadus
Latvijas valsts proklamēšanas
die nai gatavojas visi skolēni. Esam
iestudējuši uzvedumus un dzie-
dājuši dziesmas par Latviju. Kla -
ses ir gatavojušas uzstāšanos par
noteiktiem vēstures posmiem un
par mūsu valsts slavenībām da -
žādās jomās.

Šogad 2.–12. klašu skolēni
meklēja un mācījās skaistākos dze -
joļus un prozu par Latviju. Savu -
kārt pirmsskolas bērni un 1. kla -
ses skolēni gatavojās uzstā ties ar
tautasdziesmām par tēvze mes

skaistumu. Latviešu valodas sko-
lotājas parūpējās par īpašu gaisotni
dzejas stundās. Uz tām tika paai-
cināta arī skolas vadība, kas palī-
dzēja izvērtēt skolēnu uzstāšanos
un izvēlēties labākos ru nātājus
skolas svinīgajam pasākumam.

Svinīgā pasākuma ievadā sko -
las direktors aicināja turēt tuvu
sirdij savu tēvzemi kā vietu, kur
esi dzimis, kur dzimuši tavi ve -
cā ki un vecvecāki, veidot cilvē -
cis kas attiecības ar līdzcilvēkiem,
no vērtēt ģimenes lomu cilvēka
dzīvē.

Pasākumu caurvija jautājums:
«Kas ir Latvija?» Dzejas rindās
un prozā skanēja atbildes – tā ir
zeme, kur saulīte Līgo naktī ro -
tājas, kur kadiķītis zied sudraba
ziediņiem, tā ir zeme krustcelēs,
kas pievelk lielās un varenās tau -
tas. Latvija ir arī Raiņa, Aspazijas,
Zentas Mauriņas, Imanta Ziedoņa,
Imanta Kalniņa un daudzu citu
slavenu latviešu zeme.

Krievu valodas skolotāja Marita
Kušnire kopā ar bērniem runāja
dzeju par Latviju krievu valodā.

Vēstures līkloči latviešus ve -
duši cauri daudziem pārbaudīju-
miem, izkaisījuši pa pasaules vals -
tīm, pat sanaidojuši. Latviskā sa-
glabāšana un palīdzība latviešiem
visā pasaulē ir organizācijas Da-
ugavas Vanagi pamatideja. Šīs
organizācijas jaunākā paaudze –
vanadzēni – jau gandrīz 20 gadus

darbojas mūsu skolā. Svētku pa-
sākumā jaunie vanadzēni nodeva
svinīgo zvērestu, kurā solīja kopt
latviešu tautas tradīcijas, rūpēties
par labestības un vienotības gai-
sotni, nezaudēt ticību Latvijas at-
dzimšanai un uzplaukumam, sekot

vanadzēnu devīzei: «Dievam,
Latvijai un Tautas brīvībai».

Pasākuma noslēgumā visi vie-
nojāmies kopīgā dziesmā «Paleidzi,
Dīvs».

Rekavas vidusskolas skolotāja
Aina Keiša

Katru gadu Viļakas Valsts ģim -
nāzijas kolektīvs valsts svētkos or -
ganizē tematiskas pēcpusdie nas,
konkursus vai svinīgus koncertus.
Šogad LR svētku priekšvakarā
skolā notika ierindas skate ar mēr -
ķi stiprināt skolēnos patriotismu
un apliecināt to praktiski.

Pasākums sākās ar teātra ko -
pas jauniešu lirisku uzrunu, ar
klātesošo svinīgu himnas izpildī-
jumu. Ģimnāzijas direktore uzru-
nāja klātesošos un skolas kolektīva
vārdā sveica skolotājas – L. Šai -
cāni un V. Beču, skolnieces – 
E. Zaķi un R. Zondaku ar novada
apbalvojumiem.

Jau oktobra sākumā tika iz-
veidota ierindas skates demons-
trējumu programma katrai klašu
grupai. Vecāko klašu skolēniem
uzdevums bija nedaudz grūtāks –
demonstrēt ierindas elementus
kustībā. Visu gatavošanās laiku
prieks bija vērot skolēnu ieinte-
resētību, kolektīvu saliedētību un
sadarbību, lai ierindas skatē
startētu pēc iespējas precīzāk un
pareizāk. Gatavojoties pasāku -
mam, darbā iesaistījās gan klašu
audzinātāji, gan sporta skolotājs,
konsultācijas sniedza Viļakas
Bērnu un jauniešu sporta skolas
direktors Ē. Vancāns, bet sagata -

vot dziesmu palīdzēja mūzikas
skolotāja I. Bukša.

Klašu sniegumu vērtēja kom-
petenta žūrija – jaunsargu ins-
truktors un vecākais zemessargs
V. Keišs, atvaļināts robežsardzes
majors Ē. Vancāns, ģimnāzijas
direktore S. Šaicāne, sporta sko-
lotājs E. Veļķers un Viļakas Ro-
bežsardzes pārvaldes kapteine 
L. Timmermane. 

Apkopojot rezultātus, žūrija
akcentēja, ka disciplīna un ko-
mandas gars visus vieno. Ir pa -
veikts liels darbs, lai izkoptu
skolēnu stāju, komandu kopsoli,
skanīgu dziesmas izpildījumu un
piedomātu par klases koptēlu.
Īpaši tika izvērtēta komandieru
darbība, jo no viņu balss, stājas
un precizitātes atka rīga discip -
līna kolektīvā.

Ikviens bija uztraucies, jo at-
jaunotās ģimnāzijas darbībā šāds
pasākums notika pirmo reizi. Ce-
rams, ka šī tradīcija turpināsies
arī nākamajā gadā, lai parādītu
mūsu pašu centību un izaugsmi.

Paldies visām klasēm par pie-
dalīšanos, izturību, pacietību un
ieguldīto darbu!
Ārpusklases darba organizatore

I. Lindenberga

11. novembrī, kā katru gadu šajā laikā, Viļakā pulcējās novada ie-
dzīvotāji, lai pieminētu un atcerētos tos, kuri mums devuši savu zemi,
savu valsti.

Atceres brīdī Viļakas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baz -
nīcā sirsnīgus vārdus teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels, Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Mārtiņš Vaickovskis un Tēvs Aleksandrs. Tika iedegtas Latvijas ka -
roga krāsu sveces, kas bija izvietotas Edvarda Spravnika veidotajā
svečturī.

Pēc atceres brīža klātesošie stājās lāpu gājienam, lai mērotu ceļu
uz Jaškovas kapiem. Lāpu un svecīšu gaismā drīz tika sasniegta
Jaškova, kur norisinājās piemiņas brīdis Latvijas Brīvības cīņās
kritušajiem karavīriem. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs atgādināja, ka bija cilvēki, kuriem nebija izvēles, dzīvot
vai mirt, bet šie drosmīgie vīri atdeva savas dzīvības par savu Tēv -
zemi, lai nākamās paaudzes šeit varētu dzīvot brīvā valstī. Šodienas
politiskā un ekonomiskā situācija Latgalē dzīvojošos tautiešus padara
par ļoti drosmīgiem.

Klātesošos uzrunāja arī Kupravas Romas katoļu draudzes
priesteris Fēlikss Šneveļs. Skanēja zalves, tika nolikti ziedi un svecī-
tes.

Viduču pamatskolas skolnieki dziedāja karavīru dziesmu, Linda
Makarova izpildīja «Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas», tika dziedāta
grupas «Prāta vētra» «Mana dziesma».

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule

«Dzīves un arī valsts svētku
svinēšana ir nācijas veiksmes un
pašapziņas pamats. Atzīmēt valsts
gadadienu kā gadskārtu svētkus
nozīmē dot savai valstij laba vēlē -
jumu un svētību. Tā ir katra laba
aizsākuma un veiksmes atslēga.»

/D. Beinerte/

Šķiet, ar katru gadu novembris
kļūst krāšņāks, latviskāks, valstis -
kāks. Šis ir laiks, kad rotājamies
ar simboliem Latvijas karoga krā -
sās. Gatavojoties valsts svētkiem,

Viļakas sociālās aprūpes centra
(turpmāk VSAC) darbinieki un
čaklākie iemītnieki Anna un An -
tija piedalījās iestādes telpu deko -
rēšanā ar valsts simboliku. Tel -
pas tika rotātas ar sarkanbaltām
lentītēm, Latvijas karogiem un
svecēm.

Sveikt VSAC kolektīvu svēt -
kos – Lāčplēša dienā –  atnāca Vi -
ļakas etnogrāfiskā ansambļa «Ab -
renīte» dalībnieces un kolektīva
vadītāja Albīna Veina. «Abrenītes»
dziedātājas, kā vienmēr, ieradās

ar dāvanu  grozu – pašu žāvētiem
āboliem un cidonijām, cepumiem,
konfektēm un, protams, patrio-
tiskām dziesmām. Albīna Veina
sveica Līnu Barovsku ar iestāšanos
vadītajās amatā Viļakas aprūpes
centrā. Ansambļa sievas tradicio -
nāli atklāja pasākumu ar Latvijas
himnu «Dievs, svētī Latviju». Al -
bīna piedāvāja klātesošajiem pie-
vienoties dziedātājām.

Pasākuma gaitā skanēja dzies-
mas, sirsnīgas sarunas ar centra
iemītniekiem, emocionāli noska-
ņojot tos svētkiem. Pasākuma iz-
skaņā aprūpes centra vadītāja Lī -
na pateicās folkloras kopas «Ab-
renīte» dalībniecēm par atsaucību
un jauka svētku noskaņojuma ra-
dīšanu Viļakas sociālās aprūpes
centrā un pasniedza nelielu dā-
vanu.

Sirsnīgs paldies etnogrāfiskā
ansambļa «Abrenīte» dalībniecēm
un vadītājai Albīnai Veinai par
siltām dziesmām, mīļiem vārdiem
un jaukiem mirkļiem Viļakas so-
ciālās aprūpes centrā!

Teksts: Viļakas sociālās
aprūpes centra sociālā 

darbiniece Ņ. Leišavniece
Foto: Viļakas sociālās 

aprūpes centra vadītāja
L. Barovska

Dzeja – Latvijai
Mēs dzīvojam ziemeļos.
Bērzi šeit plaukst turpat vai mēnesi ilgi.
Ziemu saule netiek augstāk par līko priedi,
un tāpēc mēs to redzam rakstainu – caur zariem…

/Andrejs Irbe/

Latvijas svētku atzīmēšana 
Viļakas sociālās aprūpes centrā

Augsim Latvijai!

11. novembrī piemin Latvijas varoņus
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Šogad aprit 98 gadi kopš Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienas, kad tika
pasludināta Latvijas neatkarības atzīšana
– 1918. gada 18. novembrī. Šķilbēnu so -
ciā lās aprūpes mājas (turpmāk – ŠSAM)
kolektīvs, svinot Latvijas dzimšanas dienu,
pulcējas ēdamzālē, lai iededzinātu svecītes
valsts karoga krāsās. Latvijas Republika un
tās proklamēšana ir svarīgs vēstures posms
Latvijas iedzīvotājiem. 

Pasākuma dalībnieki ar lielu uzmanību
un interesi klausījās ŠSAM iemītnieka Pē -
tera Pužuļa atmiņu stāstus. Viņa stāsti par
bērnību un jauniešu gadiem aizkustināja
visus klātesošos. Aprūpes mājā dzīvo vai -
rāki tās vēstures liecinieki, bet ne visi ve-
selības stāvokļa dēļ varēja piedalīties pa-
sākumā un dalīties ar atmiņām.

Turpinot svinīgo pasākumu, ŠSAM ie-
mītnieki un darbinieki lasīja Ārijas Elksnes
un Leonīda Breikša dzeju. Dzejoļa «Ne -
nolaid rokas, Latvju tauta!» autors Uldis
Grasis dzīvo Minhenē, Vācijā, taču, at -
rodoties tālu prom no Latvijas, Uldis ne-
aizmirst savu dzimteni, pārdzīvo par valsts
panākumiem, to paužot dzejas rindās.

Pasākuma dalībnieki no visa sirds
vēlēja, lai Latvijai saules mūžs!

«Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī. Turi
to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazau-
dēt.

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.»
/Jānis Jaunsudrabiņš./

Novembris noslēdzas ar valsts svētkiem,
un iesākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Četras Adventa nedēļas – četras Adventa
sveces, tie ir četri pakāpieni ceļā uz Zie-
massvētkiem. Neviens simbols Adventes
laiku neattēlo labāk kā Adventes vainags.
Adventes vainaga darināšanā piedalījās
aprūpes mājas iemītnieki un darbinieki.
Radošajā procesā tika izveidoti vainagi no
sausiem ziediem, čiekuriem, daudzkrāsai -
niem makaroniem un košām lentītēm!

Katru svētdienu pirms sveces aizde-
dzināšanas kāds no ŠSAM iemītniekiem
izlasīs par katras sveces nozīmi. Sveces
gaisma, kas apspīd katru jaunu nedēļu,
vēsta par sagatavošanās laiku un Jēzus
dzimšanas tuvošanos.

Pirmo Adventes sveci 27.11.2016. aiz-
dedza Pēteris Pužulis:

«Rīts krēslā deldē melnu nakti,
Kā baltas sveces liesma dakti,
Ir Pirmā Advente – kluss sākums,
Kad jaušams Ziemas Svētku nākums.»
Adventē gaidām Kristus Piedzim ša nu.

Katrs gaida to, kā viņam trūkst. Šajā laikā
visiem gribas noticēt brīnumiem, ikvienam
parādās cerība! Šis laiks ir pievilcīgs
katram no mums, jo Ziemassvētki, ko gai-
dām, nāk sveces gaismas apmirdzēti...

Teksts un foto: Šķilbēnu SAM sociālā
darbiniece Kristīna Pumpa

Zālē klusināts apgaismojums,
skan glāžu radīta mūzika – latviešu
tautasdziesmu melodijas. Ir sācies
Latvijas Republikas proklamēša -
nas 98. gadadienai veltīts svinīgs
pasākums. Tā vadītāji Elīna Zaķe
un Raimonds Logins ievadā runā
dzeju, skan Latvijas Valsts himna.
Vadītāji aicina uz skatuves Viļakas
novada domes priekšsēdētāju Ser-
geju Maksimovu. Priekšsēdētājs
uzrunā klātesošos, sveic svētkos,
tiek sākta Atzinības rakstu pasnieg -
šana. Atzinības rakstus saņem:

• deivids Šmits – par iegul-
dījumu lauksaimniecības attīstībā
Medņevas pagastā.

• Arnis dvinskis – par iegul-
dījumu lauksaimniecības attīstībā
Susāju pagastā.

• marija Vancāne – par no-
zīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā
darbībā Viļakas novadā.

• olga upīte – par mūža ie-
guldījumu bērnu izglītošanā un
dzīves jubilejā.

• svetlana Logina un Volde-
mārs Logins – par pašaizliedzīgu,
nesavtīgu darbu un izcilu audžu-
ģimenes pienākumu pildīšanu.

• Aleksejs Jerjomins – par
pašaizliedzīgu rīcību palīdzības
sniegšanā līdzcilvēkiem.

• Aina Golubeva – par nozī-

mīgu ieguldījumu Rekavas vi-
dusskolas attīstībā, profesionālu,
izglītojamo sasniegumus veicinošu
mācību darba organizēšanu.

• edgars Prancāns – par iz-
ciliem sasniegumiem Eiropas
čempionātā svarbumbu celšanā
un novada vārda popularizēšanu
pasaulē.

• irita mūrniece – par iegul-
dījumu novada uzņēmējdarbībā.

• Vilis bukšs – par būtisku
ieguldījumu novada atpazīstamības
veicināšanā un veselīga dzīvesveida
popularizēšanā.

Uzstājas jauniešu deju kolektīvs
«Bitīt’ matos». Pateicības rakstus
saņem:

• Aldis Pušpurs – par darbu
Susāju pagasta iedzīvotāju lab-
klājības celšanā un ieguldījumu
kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēr-
šukalns» attīstībā.

• Rainelda zondaka – par
Susāju pagasta vēstures izzināšanu
un popularizēšanu.

• terēzija brokāne – par il-
ggadēju un radošu darbu pirm-
sskolas vecuma bērnu izglītošanā
un audzināšanā.

• Lilita Šaicāne – par nozīmī -
gu pedagoģisko ieguldījumu un
profesionalitāti skolēnu izglīto -
šanā, audzināšanā un metodiskajā
darbā.

• Valentīna beča – par sekmī -
gi realizētiem novada attīstību
veicinošiem projektiem, ieguldī-
jumu Žīguru pagasta kultūrvi des
un ainavas attīstībā.

• dmitrijs Ludikovs – par
ieguldīto darbu dzīves kvalitātes
un uzņēmējdarbības vides attīstībā
Žīguru pagastā.

• mārtiņš Kaļāns – par god-
prātīgu, atbildīgu darbu, piedalī-
šanos amatierteātra «Virši» ie-
studējumos.

• elīna zaķe – par aktīvu ie-
saistīšanos novada kultūras un
sabiedriskajā dzīvē.

• Albīna Veina – par latviešu
tautas tradīciju kopšanu, Baltu
vienības dienas pasākumu orga-
nizēšanu.

• Larisa Carjkova – par fes-
tivāla «Latgales ērģeļu dienas»
garīgās mūzikas koncertu orga-
nizēšanu Viļakā.

• Guna Kise – par festivāla
«Lat gales ērģeļu dienas» garīgās
mūzikas koncertu organizēšanu
Viļakā.

• Lilita eglīte – par Viļakas
kultūrvēsturiskā mantojuma po-
pularizēšanu LTV1 raidījumā
«Ielas garumā».

• Liene Žeimunde – par Vi-
ļakas kultūrvēsturiskā mantoju -
ma popularizēšanu LTV1 raidī -
jumā «Ielas garumā».

• mārtiņš Šalmis – par Viļa -
kas kultūrvēsturiskā mantojuma

popularizēšanu LTV1 raidījumā
«Ielas garumā».

• mārtiņš Priežkalns – par
Viļakas kultūrvēsturiskā manto -
juma popularizēšanu LTV1 raidī-
jumā «Ielas garumā».

• Ģirts Ģērmanis – par Viļa -
kas kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu LTV1 raidījumā
«Ielas garumā».

Pateicības raksta saņēmēja
Lilita eglīte, kas Viļakā viesojās
šī gada vasarā, atzīst, ka priecājas
satikt nesen iepazītos Viļakas no-
vada iedzīvotājus un LTV1 raidī-
juma «Ielas garumā» komanda
šeit jūtas kā savējie.

Uzstājas folkloras kopa «Re-
kavas dzintars» un jauniešu deju
kolektīva «Bitīt’ matos» meitenes
ar dziesmu un deju «Ūdens mant-
ra».

Sākas pasākuma 2. daļa – Ba-
bītes novada jauniešu kora «Mas-
ka» koncerts. Diriģents Jānis
Ozols saka, ka Latvijā tik tālu
koris braucis pirmo reizi, bet viņš
šeit atgriezīsies. Koris izpilda
«Vin do», «Mūsu tēvs debesīs»,
«Dvēseles dziesmu», «Bēdu manu
lie lu bēdu» otrādi un citas dzies -
mas. Skatītāji ar aplausiem lūdz
korim izpildīt vēl kādu dziesmu,
uzstājas vīri ar latviešu tautas-
dziesmu.

2016. gada Valsts svētki ir
nosvinēti, Atzinības un Pateicības
rakstu saņēmēji ir apbalvoti.

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja

Rūta Cibule

Likteņupe – Latvija

Novembra svinīgie pasākumi Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
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izGLītībA

Viļakas Valsts ģimnāzija iesaistās
projektā «esi Līderis!» – Latvijas skolu
projektā, kas jau 16 gadus dod iespēju
skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas
uzņēmējdarbībā un personības attīs -
tībā. Projekta mērķis ir veicināt skolēna
zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes
un vērtību veidošanos, lai motivētu mū-
žizglītībai un apzinātai karjerai. Projekta
ietvaros skolēni apgūst profesionālās
pilnveides izglītības programmu «uz-
ņēmējdarbības pamati», un par tās ap-
gūšanu tiek piešķirta valsts atzīta pro-
fesionālās piln veides apliecība.

Projekts skolēniem dod iespēju piedalīties
arī dažādās aktivitātēs un konkursos.
Valsts mēroga rudens konkursā «Galdiņ,
klājies!» jau niešu komanda, kuras sastāvā
bija Laila Milakne, Evija Kravale un Kris -
taps Dortāns, ieguva trešo vietu. Jauniešiem

konkursā bija jāparāda savas zināšanas,
kā uzņemt ciemiņus pēc lietišķās etiķetes
pamatnosacījumiem.

25. novembrī skolēni devās uz Cesvaines
vidusskolu, kur savas spējas pārbaudīja
spēļu naktī «Uzsāc biznesu». Jaunieši pie-
dalījās visaptverošā galda spēlē, biznesa
veidošanas stratēģijas izstrādē, lē mumu
pieņemšanā un misijas izpildē. Tas bija
treniņš, kurā bija iespēja apgūt prasmi
pareizi rīko ties ar resursiem, izmantojot
jebkuru iespēju vēl vienam solim ceļā uz
panākumu sasniegšanu. Šajā spēlē uzvaras
guva Megija Bordāne un Anastasija Sediha,
kuras veiksmīgi izpildīja misiju un savās
komandās ieguva pirmās vietas, nodrošinot
sev dalību arī šo spēļu finālā, kurš
norisināsies Rīgā.

Informāciju sagatavoja  Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotāja Madara Jeromāne

Šī pasākuma mērķis bija rosināt bēr -
nos un vecākos pozitīvas emocijas, vei -
dot ģimenes kopības izjūtu un izbaudīt
fiziskās aktivitātes.

Pasākums notika 7. novembrī. Jau vi -
su iepriekšējo nedēļu bērni grupās runāja,
cik būs jauki, kad pirmdien atnāks tētis un
visu rīta pusi varēs pavadīt kopā.

Pirmdienas rīts solījās būt aktīvs un
pozitīvām emocijām bagāts. Uz pasākumu
bija ieradušies gandrīz visi 4-6 gadīgo
bēr nu tētiņi un ne tikai, pasākumā piedalījās
arī vectētiņš un vecmāmiņa. Aktīvi iesaistījās
iestādes skolotāju palīgi Terēzija Logina
un Aija Locāne, piedaloties kopā ar tiem
bērniņiem, kuru tētis nevarēja būt klāt.

Pasākuma vadītāja, cirka meitene, kuras
lomā ļoti labi bija iejutusies pirmsskolas
skolotāja Karina Aleksejeva, vispirms vi sus
aicināja uz rīta rosmi. Tika izpildīti da žādi
iesildīšanās vingrojumi, bet bērniem vis la -
bāk patika pirkstiņu vingrināšana ar skai-
tāmpanta palīdzību «Edro, edro, Pedro Po.»

Un tad sākās piedzīvojums stacijās.
Pavisam bija 9 stacijas – 

1. «Aklā pastaiga» – uzticības izrādī-
šana.

2. «Veiklais vilcējs» – veiklākie pirk-
stiņi.

3. «Caurais maiss» – kurš ātrāk, kurš
vairāk.

4. «Ātrais futbols» – turamies kopā.
5. «Padod tālāk» – sadarbības spēle.
6. «Kumeliņi» – rādi, ko vari.
7. «Šķēršļu josla» – kopā tiksim pāri.
8. «Pikošanās» – emociju «izvirdums».
9. «Pavāri» – sviestmaizes un sendvi-

či.
Katram vecākam kopā ar savu bērnu

bija jāpiedalās visās 9 aktivitātēs, kurās
bija vērojams neizsakāms bērnu prieks,
bailes, ka tik’ mans tētis uzvar. Tas bija
pozitīvo emociju «izvirdums». Pasākuma
gaitu vēroja cirka meitenes asistentes un
secināja, ka tētiņi kopā ar bērniem var
visu.

Svētki noslēdzās ar kopīgu fotografē-
šanos, medaļu un pārsteiguma balvu sa-
ņemšanu!

Paldies visiem tētiņiem, vectētiņam un
vecmāmiņai par atbalstu un pasākuma
lietderības novērtējumu. Liels gandarījums
bija dzirdot pateicības vārdus no diviem
tētiņiem par šī pasākuma organizēšanu un
vēlmi piedalīties biežāk. Paldies Jums!

Visu pēcpusdienas laiku bērni sajūsmi -
nāti runāja par aktivitātēm, kuras veica
ko pā ar tēti. Mīļie vecāki, bērni novērtē

Jūsu atsaucību un ļoti priecājas par kopā
pavadīto laiku.

Paldies idejas autorei un izpildītājai
sko lotājai Karinai Aleksejevai, palīdzēm –
sko lotājām Inesei Loginai, Birutai Kono-

valovai, Ilonai grahoļskai, Guntai Briedi -
ņai. Svētki bija lieliski un pozitīvu emociju
piesātināti!

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» vadītāja Ilze Brokāne

tētiņu pēcpusdiena medņevas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» – «Kopā ar tēti mēs varam visu!»

Novembris ir pēdējais rudens mēnesis
un priekšpēdējais gada mēnesis. No-
vembris ir tāds neitrāls mēnesis starp
rudeni un ziemu, kad zelta lapkriti no-
maina pelēkais laikabrīdis. tautā saukts
par «sala» jeb «salnu mēnesi».

Novembris ir nozīmīgs mēnesis, jo 18.
novembrī ir Latvijas Dzimšanas diena.
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» (turpmāk tekstā – iestāde) no-
vembris bija ļoti aktīvs un ļoti darbīgs mē-
nesis.

Novembris iesākās ar tētiņu dienas pa-
sākumu, kurā uz kopīgām sportiskām ak-
tivitātēm aicinājām visu 4-7 gadus vecu
bērnu tētiņus, vectētiņus un vecākos brāļus.
Pasākums izvērtās ļoti atraktīvs, emocijām
bagāts un interesants.

Šim pasākumam sekoja Mārtiņdienas
tirdziņš. Iestādes bērni kopā ar vecākiem
bija sarūpējuši dažādus kārumus, kurus
varēja nopirkt par «Pasaciņas naudiņu».
Neizsakāms prieks bija vērojams bērnu
se jās, kad viņi varēja iejusties gan pircēju,
gan pārdevēju lomās. Protams, pēc pa -
sākuma katras grupiņas bērni kopā mielojās
ar nopirktajiem kārumiem.

Nākamā bija Lāčplēša diena, kurā par
godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas
uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju
jeb Bermonta karaspēku arī mūsu iestādē
dedzinājām svecītes.

Un tad bija lielā gatavošanās mūsu
Lat vi jas dzimšanas dienai.

Par godu 18. novembra svētkiem pie-
dalījāmies biedrības «Erfolg» izsludinātajā
konkursā «Mana dāvana Latvijai».

Gatavojoties svinībām, iestādes grupu
telpas ieguva sarkan-balt-sarkanus rotāju -
mus, kuri radīja svinīgu noskaņojumu
Valsts svētku gaidīšanas laikā, patriotiskais
stūrītis ieguva īpaši nozīmīgu lomu nodar -
bību laikā. Nodarbībās tika runāts par to,
kā tiek atzīmēti Valsts svētki, kurā datumā,
kādi ir Valsts simboli, par to, kādas ir tra -
dīcijas un cik nozīmīgi ir šie svētki. Tika
apzināta mūsu piederība Latvijai, mūsu
dzimtenei – vietai, kurā mēs esam dzimuši
un augam, tā ir vieta, kura ir jātur godā un
cieņā!

Valsts 98. dzimšanas dienai veltītā rītā
iestādes bērnus un darbiniekus ar patriotis -
kiem dzejoļiem iepriecināja sešgadīgo –
«Lāčuku» – grupas bērni.

Iestādē ciemojās Jāņa Logina mamma
Astrīda un stāstīja par savu profesiju – ro-
bežsargs. Bērni labprāt uzdeva interesējošos
jautājumus un aktīvi iesaistījās sarunā.

Savukārt Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldes kinologi iepazīstināja bērnus ar
savu profesiju un tās nozīmi. Bērni un visi
iestādes darbinieki bija sajūsmā par sunīšu
paraugdemonstrējumiem! Paldies, ka radāt
iespēju ierasties un iepriecināt bērnus ar
savu profesionalitāti!

Un kas tad tā būtu par dzimšanas
dienu bez kūkas? Iestādes zālē tika ienesta
svētku kūka, kuru rotāja trīs salūta sveces.
Kāpēc trīs? Atbilde vienkārša – mūsu
iestādē ir trīs grupiņas.

Svētkus nosvinējuši, sākām gatavoties
adventei – rotājām iestādes telpas, grupās
un zālē tika ienesti adventes vainagi.

Pirmdien, 28. novembrī, visi pulcējāmies,
lai iedegtu pirmo svecīti vainagā. 1,5 – 3
gadus vecu bērnu grupiņa bija sagatavojusi
pārsteigumu – skolotājas lasīja ļoti skaistu
dzeju par Adventi, par tās sagaidīšanu, un
tad mazais «eņģelītis» iezvanīja pirmās
sve cītes iedegšanu. Notika brīnums – iede -
gās svecīte, iemirdzējās pie sienas lāstekas
un zālē sabira sniegs.

Lai kluss, pārdomām bagāts un patiesi
cerīgs šis Adventes laiks!
Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»

vadītāja Ilze Brokāne

Novembra aktivitātes 
medņevas pirmsskolas izglītības

iestādē «Pasaciņa»

Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi piedalās projektā «esi Līderis!»
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Viïakas no vadâ

izGLītībA

Ja kāds jautātu, kurš mēnesis Rekavas pirmsskolas
grupiņai ir visspraigākais un interesantākais, droši varētu
atbildēt: «Novembris!» Tas ir patriotisma un latviskā iz-
zināšanas laiks. Tāpat kā katrs gatavojas savām dzimšanas
dienas svinībām, gatavojāmies arī mūsu valsts dzimšanas
dienai – rotājām telpas, zīmējām un veidojām Latvijas
karodziņus, ievērojot pareizās krāsu proporcijas.

Šajā mēnesī aktīvi sadarbojāmies ar sākumskolas
sko lēniem. Bērni mācījās un kopā ar 1.–2. klases skolē -
niem runāja tautasdziesmas par tēvzemes skaistumu.

10. novembrī devāmies uz sākumskolas klasēm, lai
iepirktos Mārtiņdienas tirdziņā. Mazie pircēji saprata, ka
izvēlēties preces nemaz nav tik viegli – piedāvājums liels,
bet naudiņas ir tik, cik ir.

11. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltīta ierin -
das skate. Pirmsskolas skolēni bija skatītāju lomā. Intere -
santi bija vērot, kā soļo 1. un 2. klases skolēni, kas vēl
pavisam nesen mācījās pirmsskolā. Pēcpusdienā bērni
kopā ar vecākiem piedalījās Lāpu gājienā.

14. novembrī kopīgi devāmies uz Egļuciemu, lai ap-
meklētu Edītes un Nikolaja Gorkinu foto izstādi. Bērni ar
interesi klausījās Nikolaja Gorkina stāstījumu par spār -
notajiem draugiem un par to, kā top fotogrāfijas. Mums,
skolotājām, bija patīkami, ka autors neuzkrītoši mācīja
bērniem būt pieklājīgiem klausītājiem un izstādes ap-
meklētājiem – neturēt rokas kabatās, uzdot jautājumus
pēc kārtas, pa vienam.

17. novembrī skolas sporta namā notika LR prokla-
mēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā kopā ar
skolēniem uzstājās arī pirmsskolas bērni.

25. novembrī patīkams pārsteigums bija izrāde «Su -
nītis un Kaķīte», ko skatījāmies Baltinavas Kultūras na -
mā. No kaķītes bērni varēja mācīties būt godīgiem, atbal-
stošiem un kārtīgiem, savukārt sunītis bija jautrs, atjautīgs
un patiess. Paldies Rekavas vidusskolai un Baltinavas

novada domei par iespēju apmeklēt izrādi bez maksas.
Novembra pasākumu virkne noslēdzās 28. novembrī,

kad kopā ar skolas kolektīvu, Skolas padomi un prāvestu
Staņislavu Prikuli iededzām pirmo svecīti skolas Adventa
vainagā, simboliski uzsākot gatavošanos Lielajam
notikumam, Lielajam brīnumam – Ziemassvētkiem.

Rekavas vidusskolas skolotājas 
Aina Keiša un Elita Siliņa

23. septembrī Žīguru bibliotēku apmeklēja 1.–4. kla -
šu skolēni, kuriem bija sagatavots neliels praktisks dar -
biņš «Ilustrē dzejoli». Katram skolēnam bija iespēja izvē -
lē ties vienu krāsainu kļavas lapu, uz kuras bija rakstīts
viens dzejolis. 1. klasei tika piedāvāti Ulda Ausekļa dze -
joļi, 2. klasei Pētera Brūvera dzejoļi, 3. klase strādāja ar
Ineses Zanderes dzejoļiem un 4. klasei tika doti Jāņa
Baltvilka dzejoļi. Skolēniem vajadzēja, izlasot dzejoli,
attēlot to. Bērni pielika visu savu radošumu un mākslu.
Darbi sanāca ļoti krāsaini un interesanti. Pārsteidza bērnu
iztēle, jo pilnīgi visi skolēni veiksmīgi paveica uzdevumu
un katram no viņiem sanāca savs īpašais, neparastais
dzejolis. Darbiņi šobrīd ir apskatāmi Žīguru bibliotēkā
līdz mēneša beigām. Saņemot saldus našķus, bērni devās
atpakaļ uz skolu.

Savukārt 5.–9. klašu skolēni skolas telpās visus prie -
cēja ar izveidoto izstādi, kur ikviens varēja aplūkot viņu
veikumu – radošos darbus: mini pasaciņas, pašsacerētus
dzejoļus, zīmējumus – asociācijas par tēmu «Ceļā uz…»,
kā arī zīmējumus – interpretācijas par dažādu rakstnieku,
dzejnieku grāmatu noformējuma vākiem. Šķiet, tieši
pēdējais darbs skolēniem patika vislabāk, jo pozitīvas
emocijas sita augstu vilni.

Paldies ikvienam, kurš arī šogad piedalījās Dzejas die -
nu pasākumā un priecēja skatītājus un mākslas baudītājus!

Jau pēc nedēļas, 30. septembrī, Žīguru pamatskolā at -
kal bija svētki – Skolotāju diena. Kā jau katru gadu, arī
šogad par skolotāju labo noskaņojumu rūpējās 9. klase,
tikai šoreiz viņi vēl palīgos bija paaicinājuši arī 8. klasi,
kuru uzdevums bija iejusties skolotāju «ādā» un sarīkot
svētkus Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis»
grupiņās. Jau no paša rīta skolotājiem tika uzdots «klases
darbs» – pēc piedāvātajiem mūzikas fragmentiem sagata -
vot nelielu skeču. Šis uzdevums bija jāsagatavo līdz pus-
dienlaikam. 9. klases skolēni ar lielu atbildības sajūtu
vadīja stundas un gatavoja pārsteigumu skolotājiem. Pa
to laiku neizpalika arī ikgadējs svētku sveiciens no
pagasta pārvaldnieka Oļega Keska.

Tuvojoties pusdienlaikam, skolā valdīja īpaša rosība.
Nemanot skolas foajē telpā tapa skaists krāsainu rudens
lapu un sveču paklājs. Skolotāji tika aicināti iziet šo vēl
saulaino «rudens ceļu». Pēc tam ikvienu skolēnu ieprieci -
nāja skolas kolektīva izpildītais «klases darbs», kurā
jautrā veidā skolotāji atspoguļoja 21. gs. skolas dzīvi.

Noslēgumā 9. klases skolēni pateicās skolotājiem par
ieguldīto darbu, sirds siltumu un mīļu apskāvienu, dāvi -
not pašdarinātus spilvenus un izsakot novēlējumu – «Rū-
pējieties ne tikai par mums, bet arī par sevi, atrodiet laiku
atpūtai!»

Savukārt 7. oktobrī Žīguru pamatskolas skolotājiem
bija Metodiskā diena, kuras ietvaros viņi apmeklēja kera -
mikas darbnīcu «Raunas Ceplis», Raunas ciemata kultūr-
vēsturiskās vietas – baznīcu, pilsdrupas, SIA «Latvijas
ķiploks» ražotni, kā arī z/s «Donas» maizes darbnīcu pie
Ilzes Briedes (dzim. Ivanovska) – Žīguru pamatskolas
absolventes.

Arī šogad Skolotāju dienas tuvumā un noskaņās tur-
pinājām iepazīt, no jauna atklāt un baudīt mūsu tik
skaistās zemītes pievilcīgākās vietas un darbīgāko ļaužu
veikumu. Šoreiz mūsu ceļš veda uz Vidzemes vidieni –
gleznaino Raunas pusi. Viesojāmies Raunas ceplī, kur ie-
pazinām Vidzemes māla pārvērtības slavenajā Raunas
keramikā; atklājām sev Raunu no jauna kā Latvijas ķip -
loku galvaspilsētu, klausoties un «izgaršojot» uzņēmēju,
entuziastu un atraktīvu stāstnieču Ineses Krūklītes un
Sintijas Rudes iedvesmas stāstu par cimperlīgo, nemitīgi
apčubināmo Latvijas spēka simbolu – ķiploku. Protams,
rudenīgi krāšņa mūs sagaidīja pati Rauna – ar brīnišķīgu
skatu no Raunas viduslaiku pilsdrupu skatu torņa, ar
pastaigu gleznainajā Raunas upes senlejā un veldzēšanos
pie «raudošās klints» jeb Raunas Staburaga.

Turpinājumā, dodoties Smiltenes virzienā, sekoja
sengaidīta tikšanās ar sen pazīstamu mūsu puses talantīgu
un radošu uzņēmēju, televīzijas šovu «Kūku kari», «Īs -
tenās latvju saimnieces» vadītāju un dalībnieci un
vienlaikus prasmīgu un zinošu rudzu maizes cepēju un
lauku māju saimnieci Ilzi Briedi. Mūs sagaidīja un visu
ciemošanās laiku ieskāva īsteni latviska, mierpilna
atmosfēra un lielajā saimes maizes krāsnī tikko ceptas
rudzu maizes smarža. Sirsnīga atkalredzēšanās, kopīga
maizes klaipiņu veidošana, cepšana, saimnieces sarūpētā

bagātīgā cienasta baudīšana «Donās» šo lietaino rudens
pēcpusdienu viennozīmīgi vērta gaišu, sirds siltuma un
latviskās dzīves gudrības piepildītu, kas vēl un vēlreiz at-
gādināja mums, ka mūsu visu lielākā bagātība ir čaklie,
radošie, uzņēmīgie un drosmīgie Latvijas ļaudis.

Oktobris solījās būt ražens gada mēnesis, jo skolā val -
dīja īpaša rosība – visi gatavojās skolas 60 gadu svinī -
bām. Tā kā skolai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
vecākiem, tad šoreiz skolas vecāku padome talkā nāca ar
savām idejām, kā visiem kopā sagatavoties un sapost sa -
vu skolu šiem zīmīgajiem svētkiem. Skolēnu rudens brīv-
dienās vecāki kopā ar skolas kolektīvu rotāja skolas tel -
pas un dalījās savos iespaidos par saviem skolas gadiem –
darbiem un nedarbiem, kopīgi pie tējas tases jauki
pavadīja vakaru.

Skolas kolektīvs lielu paldies saka vecākiem –Tatja -
nai Baklaginai, Lindai Pužulei, Ingai Ludikovai, Anastasijai
Plačindai, Marinai Andrejevai, Indulim Vanagam, Raimon -
dam Slišānam, Jānim Circenim – par sirsnību, atbalstu un
pretimnākšanu!

Pēc visai spraigas darba nedēļas un nosvinētiem svēt -
kiem klāt novembris – patriotu mēnesis. Mūsu skolā tas
ir īpašs laiks – ikviens pie krūts piesprauž lentīti, kas
simbolizē viņa piederību valstij, skolas gaiteņus rotā sar-
kanbaltsarkanās krāsās darināti svētku rotājumi. Viss
liecina par to, ka svētki skolā būs!

Un kā nu ne… Jau 10. novembrī, kā katru gadu, lielos
un mazos priecē Mārtiņdienas tirdziņš, kur tiek pārdoti
bērnu un vecāku kopīgie mājas «vakara ražojumi». Šos
svētkus visi gaida visvairāk, jo tā ir vienreizēja iespēja
bērniem darboties kopā ar vecākiem un pēc tam izjust
sava darba augļus – pirmo nopelnīto kabatas naudiņu.

Pēc tam, protams, 11. novembrī sekoja ikgadējais Viļa -
kas novada Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kurā no mūsu
skolas piedalījās 19 skolēni un 6 skolotāji, bet vakarā
skolēniem un visiem interesentiem bija iespēja izbaudīt
Lāčplēša nakts orientēšanos pa Žīguru apkaimi.

17. novembra rītā skolā valdīja īpaša rosība. Mazajā
zālē noritēja pēdējie mēģinājumi lielajam uznācienam.
Skolotāja Inita Raginska vēl deva dažus padomus, kā
pārvarēt skatuves uztraukumu. Zālē pulcējās gan paši
mākslinieki, gan skolas biedri, skolotāji, tehniskie darbi -
nieki un vecāki.

Pasākumu atklāja 9. klases skolēni Emma Buhtina un
Kristers Kaņepe duetā ar skaistu muzikālu sveicienu. Pēc
tam sekoja emocionāls 1.–4. klases skolēnu gan dzejisks,
gan dziesmots sveiciens Latvijai un vēstures skolotāja
Igora Šnepera atraktīvs stāstījums par skolas vēsturi.

Noslēgumā skolas direktore sveica visus svētkos,
uzsverot, ka mīlestība pret savu valsti vispirms sākas ar
mīlestību pret sevi, saviem tuvajiem, savu ģimeni un sa -
vu dzimto vietu, tāpēc viņa aicināja skolotājus apvienoties
kopīgā Sandras Mežores sacerētā dziesmā – veltījumā
savam pagastam «Žīguri», ko aicināja dziedāt arī visiem
klātesošajiem.

Lai gaiši, ģimeniskuma, mīlestības pret savu valsti
piepildīti šie svētki!

Žīguru pamatskolas kolektīvs

Žīguru pamatskolas aktivitātes septembrī, oktobrī un novembrī

Novembrī Rekavas pirmsskolas grupiņa aktīvi darbojas un sadarbojas
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Rudens ir ražas vākšanas
laiks, kad ļaudis gatavo ziemas
krā jumus no pašu audzētā dār -
zos un druvās, ievāktā laukos
un mežos. mūsu «Namiņš» arī
vāc savā krātuvē lietas, kurām
ir vērtība ne tikai iztikas tiesai,
bet dzīves gudrībai. mēs augam
kopā ar saviem mazajiem au-
dzēkņiem, kopā atkārtojam sen
zināmās patiesības un iegūstam
jaunas atziņas.

Pirmais ieguvums gudrību
krātuvē 21. oktobrī bija tikšanās
ar Valsts policijas pārstāvjiem –
vecāko inspektoru Jāni Kokoreviču
un inspektoru Edgaru Tiltiņu –,
kuri iepazīstināja bērnus ar drošības
noteikumiem, to ievērošanu, at-
rodoties uz ielas un braucot auto-
mašīnā. Mūsu bērni rotaļnodarbī -
bās ar skolotājām jau ir iepazinu -
šies ar uzvedības noteikumiem
uz ielas pastaigu laikā, taču šī tik -
šanās ne tikai nostiprināja zinā-
šanas, bet arī rosināja tās iz man -
tot ikreiz, kad dodas pastaigās vai
izbraucienos kopā ar savām ģime -
nēm. Mēs maldāmies savos uzska -
tos, ka mācām bērnus, bet īstie
skolotāji mums, pieaugušajiem,
ir tieši viņi. Bērni labprāt izmanto
savas zināšanas un ikvienā pie-
mērotā brīdī tās atgādina, dažreiz
liekot mums kļūt uzmanīgākiem
pret apkārtējo vidi, kurā atroda -
mies. Būt uzmanīgiem vienam pret
otru un nenodarīt ļaunu citiem ir
viena no paliekošām vērtībām
mazajās sirsniņās un prātos, kura
kļūs par ceļvedi viņu turpmākajā
dzīvē.

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens rutki, rācenīši
Rudens balti kāpostiņi.

/Tautasdziesma/
Rudens dāsnums nav mēro -

jams siekiem vai metriem, tas at -
nāk un ļauj mums uzņemt sevī
visu krāsu bagātību, piepildīt sevi
ar tā košumu, sagatavojot ilgākam
laika posmam, kad zemi klās
sniegs. Izbaudot tā dāsnumu, mū -
su bērni priecājas rudens svētkos
«Ābolu ballītē». Sagatavošanas
grupas «Kāpēcīši» bērni, skolotā -
jas Tatjana Aleksejeva un Lilija
Strupka bija pārtapuši par meža
iemītniekiem, kuri atrada ābolu
un iemācījās sadalīt to tā, lai

katram tiktu pa gabalam. Esot
draudzīgiem, arī ar mazumiņu
var dalīties, lai pietiktu visiem.
Ballītē ar savām dziesmām un
dejām piedalījās visu grupu bērni
un svētku nobeigumā katrs dabūja
pa ābolam no lielā ābolu groza.

Dzīves un sirds gudrību caur
dažādām jautrām un nopietnām
aktivitātēm gūst ne tikai mazie
bērnudārza audzēkņi, bet arī viņu
vecāki un darbinieki, visi, kas ik-
dienā ir kopā ar bērniem. Tāpēc
biedrība «Vecāku klubiņš» 19.
oktobrī aicināja visus interesentus
uz tikšanos ar psiholoģi Guntu
Škapari. Liels paldies psiholoģei
par saturīgām sarunām, dažu šau -
bu kliedēšanu un doto ievirzi tur-
pmākajā darbā ar mazajiem pirm-
sskolas audzēkņiem.

Vēl viens ieguvums bērnu
gudrības krātuvē ir mūsu gadskār -
tu ieražu iepazīšana. Skaista tra-
dīcija kopš sendienām ir saglabā-
jusies mūsu tautas gadskārtu
ieražu svinēšanā 10. novembrī –
Mārtiņdienā. Mārtiņi noslēdz garu
darba posmu, kurš sākas ap Jēka-
biem ar rudzu pļauju un turpinās
pēc Miķeļiem, padarot atlikušos
rudens darbus, kamēr zeme nav
aizgājusi pie miera. Mārtiņos sā -
kas masku jeb budēļu gājieni, kas
turpinās līdz Meteņiem. Arī šogad
vecākās grupas «Raibumiņi» bēr -
ni ar skolotāju Terēziju Brokāni
bija pārtapuši par maskotiem Mār -
tiņbērniem, iepriecinot pārējo gru -
pu bērnus un visus iestādes dar-
biniekus ar jautrām izdarībām –
rotaļām, niķu baidīšanu un visa
sliktā izdzīšanu no iestādes tel -
pām. Jaunāko grupu bērni bija maz -

liet izbijušies no šī jampadrača
un skaļās rībināšanas, tomēr vis-
pārējā jautrība iedrošināja stāties
rotaļnieku pulkā. Mārtiņi iezīmē
rudens beigas un atver vārtus zie -
mai. To arī izbaudīja bērni pastai -
gas laikā iestādes rotaļlaukumā,
kad sniega pārslas kā lielas pūkas
lēni bira no Ziemas mātes spilvena.

Nozīmīga diena latviešu tautas
liktenī ir 11. novembris, kad ko-
pīgās lūgšanās, iededzinot svecī -
tes, mēs pieminam mūsu tautas va -
roņus – latviešu strēlniekus. Kopš
1920. gada 11. novembris ir Lāč-
plēša Kara ordeņa svētku un pa-
sniegšanas diena, kas vēlāk kļuvu -
si par visu Latvijas brīvības cīņās
kri tušo varoņu piemiņas dienu.
Mūsu audzēkņi vēl ir mazi un pil-
nībā nevar apjaust šīs dienas no-
zīmi, taču piedalīties Valsts svētku
svinēšanā jau mācās, ejot bērnu-
dārzā.

Skolotājas bērniem stāsta par
šo svētku nozīmi, kopā skatās in-
terneta vietnēs ievietotus filmētos
svētku svinēšanas fragmentus –
lāpu gājienu, svecīšu nolikšanu
pie miņas vietās, runā par Latvijas
valsts simboliem – karogu un him -
nu. Arī grupas telpā uz palodzes
tiek noliktas iedegtas svecītes, go -
 dinot brīvības cīņās kritušos ka -
ra vīrus. Tas ir sākums katra bērna
apzinātas piederības izjūtas vei-
došanā savai tautai un valstij.

Vairāku gadu garumā par pa-
liekošu tradīciju ir izveidojies mū -
su audzēkņu ikgadējais gājiens
uz Viļakas pilsētas muzeju Latvijas
Republikas Dzimšanas dienas
priekšvakarā. Arī šogad 15. no-
vembrī sagatavošanas grupas

bērni, skolotāja Lilija Strupka un
skolotājas palīdze Līga Kaļāne –
Kokareviča apmeklēja muzeju,
tikās ar muzeja darbiniecēm Maiju
Boldāni un Ritu Gruševu. Bērni
guva priekšstatu par mūsu pilsētas
vēsturi, par ļaudīm, kas dzīvojuši
Viļakā, aplūkoja senos darbarī -
kus un traukus, kuri glabā savu
bi jušo saimnieku pieskārienus. At -
ceroties pilsētas bijušos iedzīvo-
tājus, tiek pieminēti arī varonī gie
cīnītāji un bojā gājušie par pilsē -
tas brīvību un mūsu valsts neat-
karību. Pirmsskolas audzēkņi ko -
pā ar muzeja darbiniecēm devās
uz Jaškovas kapiem iededzināt pie-
miņas svecītes. Tāpat tika iede-
dzinātas piemiņas svecīšu liesmi -
ņas bijušajai Viļakas Valsts ģim-
nāzijas direktorei, mūsu audzēkņa
Agrīša māmiņai Ilzei Strapcānei,
kura atdusas šajos kapos, kura ne
mazums pūļu, izdomas, savas sirds
mīlestības bija veltījusi mūsu pil-
sētas izaugsmei, un gribas ticēt,
ka tagad no mākoņa maliņas vē -
ro sava darba turpinātājus. Mūsu
audzēkņiem šādi braucieni kļūst
par mācību stundu, kuri rosina
atcerēties, pieminēt un būt patei-
cīgiem tiem, kas savu dzīvi ir
veltījuši nākamo paaudžu labā.

18. novembris ir mūsu Dzim-
tenes – Latvijas – 98. Dzimšanas
diena. Tie ir svētki, kuru svinēšanā
vienmēr piedalās gan lielie, gan
mazie mūsu valsts iedzīvotāji. Mū -
su bērnu sirsniņu krātuvītēs nozī-
mīgu vietu ieņem tēvzemes mīles -
tība. Tā ir mīlestība pret savu māj -
vietu, ģimeni, draugiem un radiem,
ar kuriem sastopamies ikdienā.

No savas mājas mīlestības izaug mī -
lestība pret Dzimteni, savu valsti,
kurā dzīvo, mācās un strādā.

Svinīgs brīdis 17. novembrī
iestādes darbiniekiem un bērniem
notika pirmsskolas izglītības iestā -
des zālē. Tas iesākās ar iestādes ka -
roga ienešanu un kopīgu Latvijas
Republikas himnas dziedāšanu.
Iestādes skolotājas un audzēkņi
mūzikas skolotājas Elitas Loginas
vadībā rādīja Latvijas 98. Dzim-
šanas dienai veltītu koncertu «Ozo -
la zīle ozola vainagā». Katras gru -
pas bērni un skolotājas ielika ozol -
zīļu vainagā iepriekš sagatavotu
ozolzīli, ar to iezīmējot četrus mū -
su valsts novadus – Latgali, Zem-
gali, Vidzemi un Kurzemi, sūtot
labas domas un laba vēlējumus
visiem mūsu valsts iedzīvotājiem
svētkos. Vienotībā mēs esam stip -
ri, nesalaužami un neuzvarami.

Svinīgā brīdī tika godinātas
mūsu pirmsskolas darbinieces –
skolotāja Līga Mūrniece, skolotāju
palīdzes Viviāna Grabule un Līga
Kaļāne – Kokareviča par darbu,
ko velta iestādes labā, par sirds sil -
tumu un atsaucību, mācot un audzi -
not mūsu pirmsskolas audzēkņus.

«Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.» 

/L. Vāczemnieks/
Viļakas pirmsskolas 

izglītības iestādes skolotāja
Guna Rižanova

Ciemiņi 
no ālandu
salām

dažreiz vajag pavisam ne-
daudz, lai kādu iepriecinātu. tā
ir patiesa interese, mīļums un
uzmanība.

7. decembrī Medņevas pirms -
skolas izglītības iestādē «Pasaci -
ņa» (turpmāk Iestāde) viesojās
cie miņi – Ālandu salu labdarības
organizācija. Sadarbība izveido -
jās 2012. gada decembrī, pateico -
ties Balvu, Tilžas, Viļakas un Kār -
savas evaņģēliski luterisko drau -
džu mācītājam Mārtiņam Vaic-
kovskim un Viļakas evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšniecei
Intai Dortānei.

Jau ceturto mācību gadu
trīsreiz mācību gada laikā mēs
savā Ie stā dē uzņemam mūsu

jaukos atbalstītājus. Šie cilvēki ir
kļuvuši tik tuvi, ka mūs vieno
draudzība. Satiekoties mēs pār-
runājām dažādas sadzīviskas prob-
lēmas, kuras skar mūsu Iestādes
ģimenes, stāstām par notikumiem
Latvijā un Iestādē, kā arī mūsu
ciemiņi stāsta par savu valsti, par
savām ģimenēm.

Šoreiz mūsu mīļajiem drau -
giem sniedzām koncertu. Mūzikas
skolotāja sadarbībā ar grupu
skolotā jām sagatavoja īpašu svei-
cienu – zālē skanēja bērnu dzies-
mas, de joja dejas un skaitīja dze-
joļus.

Mēs esam ļoti pateicīgi par
atbalstu, ko saņemam mēbeļu, ro -

taļlietu, apavu, apģērba, dažādu
pārtikas produktu un saimniecības
preču veidā. Tas ir liels guvums
Iestādei un arī ģimenēm.

Arī šoreiz apmeklējām ģime -
nes, kuras dāvinājumā saņēma
dažādas ikdienas sadzīvē nepie-
ciešamās mantas.

Viss Iestādes kolektīvs ir patei -
cīgs par šo atbalstu un sadarbību!

Īpaši mīļu paldies sakām Mār-
tiņam Vaickovskim un Intai Dor-
tānei. Lai Dieva svētība pavada
mūs ik dienas.

Medņevas pirmsskolas 
izglītības iestādes «Pasaciņa»

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde «Namiņš» rudens noskaņās
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Žīguru
pamatskolas

60 gadu
jubilejas
svinības

Ir lapkritis…
Vēl vienu reiz’ aizej līdz skolai savai…

«esiet sveicināti un sumināti
Žīguru skolas 60 gadu jubilejā
Jūs visi, kas man esat bijuši uz-
ticīgi, kas caur mani esat mācīju -
šies sevi un pasauli iepazīt!» –
tā 29. oktobra pievakarē visus
savējos uzrunāja labā, mīļā, bal -
tā skola.

Un savējie kā gājputni atgrie -
zās mājās!

Atkalredzēšanās prieks, smai -
di, apskāvieni, sirsnīgi vārdi – to
bija tik daudz!

Lai visi kopā vēlreiz izdzīvotu
skaistākos, nozīmīgākos, neaiz-
mirstamākos skolas dzīves brīžus,
palīgā tika ņemts vecais, labais
skolas albums, kuru šķirstīja ta-
gadējie skolotāji un viņiem pie-
palīdzēja skolas absolventi.

Ar dziesmu «Žīguri», kuru
komponējusi mūsu skolas absol-
vente Sandra Mežore (Borise),
absolventes Elīzas Prancānes solo
izpildījumā, kurai piebalsoja nesen
nodibinātais skolotāju ansamblis,
tika atvērts skolas albums.

Pirms 20 gadiem sarakstīto
dzejoli, kurš skolā «dzīvo» jo-
projām un ir kā vadmotīvs svētku
reizēs, izpildīja tā autore, absolven -
te Ilze Šļakota.

Skolas albumā ierakstītos fak -
tus un skaitļus vislabāk pārzina

neviens cits kā vēstures skolotājs
Igors Šnepers. Viņš arī atraktīvi un
aizrautīgi pārlapoja albumu un
skolai nozīmīgākajās lappusēs
pakavējās ilgāk. Skolotāja Igora
stāstījumu papildināja skolotājas
Andras Korņejevas sagatavotais
foto albums.

Ik pa brīdim, kamēr vēstures
stāstnieks pamainīja, paspilgtināja
savu tēlu un pāršķīra jaunu lap -
pusi, skolas absolventi priecēja
ar saviem priekšnesumiem.

Sirsnīgu, emocionālu un mu-
zikālu sveicienu savai skolai bija
atvedušas Inese Dudele (Uzkliņģe)
un Anita Laicāne (Uzkliņģe).

Māsas – Ilze un Ieva Jurjānes
priecēja ar, vijoles un klavieru sa -
likumā, instrumentālu melodiju.

Klausoties Jāņa Uzkliņģa ģi-
tārspēlē un dziedot viņam līdzi,
varēja nokļūt «Zemenēs».

Baudu acīm sagādāja Ērikas
Zaharovas un Žaklīnas Orlovskas
vieglums un plastika dejā.

Arta Borisa «Paldies» skolai
izvijās caur mūzikas skaņām, vir -
tuozā klavierspēle aizkustināja
un saviļņoja ikvienu klausītāju.

Skolas atmiņu albuma katrā
no lappusēm ir ierakstīts arī kāds
no septiņiem skolas direktoriem.

Salidojumā kopā ar savējiem bija
Valērija Borise, Svetlana Romāne
un, protams, tagadējā skolas di-
rektore Sanita Orlovska.

Svētku reizē tika sumināti sko -
lotāji pensionāri, skolotāji, kuri
daļu sava spēka un «sirds» ir at-
devuši Žīguru skolai.

Paldies tika teikts sadarbības
partneriem un atbalstītājiem, kā
arī tiem cilvēkiem, kuru labie dar -
bi skolas labā tika ierakstīti senā -
kā un ne tik senā pagātnē.

Skolas kolektīvu sveikt svētkos
bija ieradušies arī ciemiņi no Vi-
ļakas novada domes, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes, kai-
miņu skolām, Žīguru pagasta. Vi -
ļakas novada domes priekšsēdē -
tājs Sergejs Maksimovs savā uzru -
nā teica visiem žīguriešiem tik
no zīmīgus vārdus: «Žīguru skola
būs!»

Paldies ciemiņiem par ziediem
un laba vēlējumiem! Paldies laik-
rakstam «Vaduguns» par iedves-
mojošo rakstu!

Uz tikšanos kādreiz, atkal
lapkritī!

Žīguru pamatskolas 
direktores vietniece 

Dzintra Uzkliņģe

Latvijas skolās 1935. gadā tika iedibināta akcija «draudzīgais
aicinājums». tās laikā katrs var atcerēties savu skolu un dāvināt
grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu fondiem.

«Draudzīgo aicinājumu» uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis
Ulmanis, kurš savā vārdadienā bērnības skolai uzdāvinājis grāmatas
un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.

Sabiedriskā organizācija «Draudzīgā aicinājuma fonds» pensio -
nētā pedagoga Jāņa Endeles va dībā turpina izglītības darba izvērtēšanu
un salīdzināšanu. Izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijā pieeja -
mos datus par vidusskolēnu sekmēm skolas beigšanas eksāmenos, Drau -
dzī gā aicinājuma fonds ik rudeni izziņo savus sastādītos reitingus skolām.

Īsi pirms valsts svētkiem Cē sīs, Vidzemes koncertzālē, pulcējās to
skolu direktori un pedagogi, kuru audzēkņi kopumā 12. klases beigās
uzrādījuši visaugstākos re zultātus eksāmenos. Ļoti patīka mi, ka starp
uzaicinātajiem bijām arī mēs – Rekavas vidusskola. Pagājušajā,
2015./2016., mācību gadā 12. klases audzēkņi valsts pārbaudes darbā
matemātikā starp lauku skolām ieguvuši visaugstāko vērtējumu, bet
starp visām mūsu valsts skolām esam 4. vietā. Apsveicam pagājušā gada
absolven tus un visus skolotājus, kuri strā dāja ar šo klasi, jo šie sasnie -
gumi nav sasniedzami vienā gadā, bet visa mācību laika ietvaros.
Paldies visiem, kas ir atbalstījuši un palīdzējuši Rekavas vidusskolai
ikdienas darbā! Visiem panākumus un izdošanos ikdienas darbā!

Rekavas vidusskolas direktors P. Vancāns

draudzīgais aicinājums

svētki Žīguros
«Visi saka, visi saka: Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!»
Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos un sarū pē -

jot bagātīgu mielastu. Mārtiņdiena ir brīdis, kad pabeigti visi rudens dar bi,
jo šī diena iezīmē rudens izskaņu. Arī Žīguru pirms skolas izglī tības
iestādes «Lācītis» audzēkņi Mārtiņdienu svinēja ar jautro ķekat nieku
– Mārtiņbērnu – iešanu pa iestādi. Spēlējot dažā dus mūzikas instru -
mentus, dziedot dziesmas kopā ar mūzikas skolotāju Daigu, vecākās
grupas bērni – Mārtiņbērni – devās apcie mot jaunākās «Lācēnu» grupas
bērnus. Kopīgi dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un baudījām sal-
dumus.

Kā jau katru gadu, arī šogad pirmsskolas izglītības iestādē notika
Latvijas 98. dzimšanas dienas svinēšanas pasākumi. Tā 11. novembrī,
Lāčplēša dienā, bērni mūzikas nodarbībā klausījās, kā soļo un dzied
Latvijas karavīri, piemiņas brīdī iededza svecītes un atcerējās Lat -
vijas varoņus. Vecākās grupas bērni pēcpusdienā rotaļu laukumā kas -
taņ kokā iekarināja lukturīšus ar iedegtām svecītēm, kā arī pie iestādes
uz pakāpieniem nolika iedegtus lukturīšus.

17. novembrī svinējām Latvijas dzimšanas dienu kopā ar vecā kiem.
Svētkus atklāja un visus sveica iestādes vadītāja Anita un aicināja nodzie -
dāt mūsu valsts himnu «Dievs, svētī Latviju!». Kopīgi izspēlējam
spēli, ar kuras palīdzību izzinājām un plašāk iepazinām Latviju. Dzie -
dājām dziesmas, dejojām, spēlējām orķestri, kā arī skandējām tautas-
dziesmas un skaitījām dzejoļus par dzimteni un tēvzemi. Svētku
noslēgumā vadītāja katram bērnam pasniedza nelielu dāvanu – šoko -
lādi, jo katrā dzimšanas dienā ir arī cienastiņš.

Esam lepni par savu mīļo un skaisto Latviju!
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» skolotāja Elita L.
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ / izGLītībA

30. novembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zālē un bori -
sovas sporta zālē notika Latgales
reģiona skolē nu sporta spēļu
volej bola sacensības vidējā
grupā zē niem un meitenēm.

Viļakas Valsts ģimnāzijas zālē
spēlēja 7 zēnu koman das no
Dau gavpils Krievu vidusskolas –
liceja, Rekavas vidusskolas, Viļa -
kas Valsts ģimnāzijas, Vārkavas

vidus sko las, Rēzeknes Valsts 1.
ģimnā zijas, Krāslavas Vara vīks -
nes vidusskolas un Rēzeknes no-
vada Kau natas vidus skolas.

Borisovas sporta zālē volejbolu
spēlēja sešas meiteņu komandas
– Baltinavas vidusskola, Daugav-
pils centra vidusskola, Līvānu
novada Jaunsilavas pamatskola,
Rēzeknes novada Jaunstrūžānu
pamatskola, Rēzeknes Valsts 1.

ģim nāzija un Krāslavas Valsts
ģimnāzija.

Pēc spraigām cīņām meiteņu
grupā:

1. vieta – Daugavpils centra
vidusskolai

2. vieta – Līvānu novada
Jaunsilavas pamatskolai

3. vieta – Rēzeknes Valsts 1.
ģimnāzijai

4. vieta – Krāslavas Valsts
ģimnāzijai

5.–6. vieta – Baltinavas vi-
dusskolai

5.–6. vieta – Rēzeknes novada
Jaunstrūžānu pamatskolai

Arī zēniem negāja viegli, bet
tomēr uzvaras laurus plūc:

1. vietā – Daugavpils Krievu
vidusskola – licejs

2. vietā – Viļakas Valsts ģim-
nāzija

3. vietā – Rēzeknes novada
Kaunatas vidusskola

4. vietā – Rēzeknes Valsts 
1. ģimnāzija 

5.–7. vietā – Rekavas vidus-
skola

5.–7. vietā – Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola

5.–7. vietā – Vārkavas vidus-
skola

Viļakas Valsts ģimnāzijas godu
aizstāvēja: Sandis Leitens, Kris -
tiāns Šaicāns, Reiners Korņejevs,
Andis Dvinskis, Mairis Urbāns,
Ritvars Circenis, Reinis Logins
un Rihards Motresku. Paldies
par skaisto spēli!

Viļakas Valsts ģimnāzijas zē-
niem līdzi juta un sacensības līdz
pat vēlam vakaram vēroja sporta
skolas direktora vietniece izglītības
jomā Inese Petrova

Latgales reģiona skolēnu
sporta spēles volejbolā

3. decembrī Rīgā norisinājās
Latvijas čempionāts svarbumbu
celšanā divcīņā. Rekavas vidus -
skolas audzēkņi dagnis bukšs
un edgars Prancāns uzrādīja
ļoti labus rezultātus un tika la -
boti Latvijas rekordi junioru
grupā.

Jauniešu grupā svara kategori -
jā līdz 63 kg Dagnis Bukšs ierin-
dojās otrajā vietā – 16 kg smagas
svarbumbas uzgrūda 106x un uz-
rāva 221x. Dagnim šie ir personī -
gie re kordi.

Junioru un vīru grupā Edgars
Prancāns, startējot svara katego -
rijā līdz 85 kg, pārliecinoši uz -
varēja, iegūstot pirmo vietu, uzgrū -
žot 87x un uzraujot 120x 32 kg
smagas svarbumbas. Šis ir jauns
Latvijas rekords raušanā un div -
cīņā kopā.

Pēc divcīņas vingrinājuma no -
risinājās stafetes. Junioru grupā
sta fetē piedalījās Dagnis un Ed -
gars un izcīnīja pirmo vietu.

Treneris Jānis Dokāns vīru
grupā svara kategorijā līdz 73 kg
ieguva pirmo vietu, uzgrūžot 73x
un uzraujot 105x.

Treneris Jānis Dokāns

Rekavas vidusskolas svarbumbu cēlāji
piedalās Latvijas čempionātā svarbumbu celšanā

tik skaisti, paskaties, sarkankrūtītis un pīlādži, tādi vārdi ska -
nēja pie bibliotēkas, jo agri no rīta skaistos rotājumus logos vē ro -
ja un par tiem priecājās daudzi bērni, bet vēl lielākas pārvērtības
sagaidīja, kad atvērām durvis, izrādās, 14. decembra rītā Viļakas
novada bibliotēka pārtapa par Rūķu zemi, kur Viļakas pamat -
skolas 3. klases skolēnus sagaidīja labo darbu rūķi Vija Circāne
un sandra dvinska. 

Skolēni dalījās iespaidos par saviem paveiktajiem labajiem darbi -
ņiem, rūķi uzklausīja, novērtēja un ieteica jaunus labos darbus. La -
bais darbiņš ir arī iepriecināt citus svētkos ar pašgatavotu apsveikumu
vai rotājumu. Nu ķērāmies pie darba! Tapa skaisti Ziemassvētku ap-
sveikumi, kuri tika izrotāti ar dažādiem Ziemassvētku simboliem –
eglītēm, sniegpārsliņām, ziemeļbriežiem utt., daudzi ar sajūsmu vei -
doja eglīti, kura var būt Ziemassvētku apsveikums vai kalpot par
eglīšu mantiņu, tapa eglīšu rotājumi – bumbas, kuras var dāvināt vai
iekārt kā noformējumu. Darboties varēja dažādās tehnikās.

Darbnīcas veikums bija ļoti ražīgs, jo kopīgi mums visiem izde vās
izveidot Ziemassvētku apsveikumus un rotājumus. Noslēgumā dalīb -
nieki priecājās par izgatavotajiem apsveikumiem, kurus izvietoja iz stā dē.
Vilis Bukšs mums pastāstīja interesantus faktus par Ziemassvētku vecīti.

Paldies bibliotekārēm Vijai un Sandrai par idejām Ziemassvētku
kartīšu un rotājumu gatavošanā un darbnīcas vadīšanu.

Nu var mierīgi gaidīt Ziemassvētkus, jo prasme pašam sagatavot
dāvanas atkal ir pilnveidojusies. Vismīļākās dāvanas tomēr ir tās, kas
nāk no sirds, īpaši mīļas, ja ir gatavotas pašu rokām.

Skolotāja Inese Rēvalde. Foto: Vilis Bukšs

Labie darbi Rūķu zemē

Radošo darbu konkurss veltīts Latgales
patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam

dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks
ontons slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, dzimis 28. decembrī, bet
vārdadienu svinēja 18. janvārī. Šis laiks ontonam bija rado šais
laiks, kad viņš savu aktīvo darbību veltīja ziemeļlatgalei. mēģi nāsim
sajust ontona slišāna garu – piedaloties radošo darbu konkursā.

mērķis: apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam
novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti.

organizatori: Upītes pamatskola sadarbībā ar Nemateriālās kul -
tūras mantojuma centru «Upīte»

dalībnieki: Viļakas novada, Baltinavas novada, Rugāju novada
un Balvu novada skolu skolēni

Norises laiks: 2016. gada 28. novembris – 2017. gada 18. janvāris
Konkursa uzdevumi dalībniekiem:
1. Radošais darbs (eseja, miniatūra utt. darbu var rakstīt gan

Latviešu, gan Latgaliešu valodā) «Asu lapnys, ka asu latgalīts».
Vērtēšana notiks pa vecuma grupām:

a. 1.–4. klase darbu var iesniegt rokrakstā, darba apjoms 1 A4
formāta lapa

b. 5.–7. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba apjoms 2 A4
formāta lapas

c. 8.–12. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba apjoms 3 A4
formāta lapas

2. zīmējumu konkurss «ilustrācija manam mīļākajam o. sli -
šāna dzejolim» Zīmējumu formāts A3 lapa, tehnika pēc izvēles. Zīmē -
ju mam jāpievieno ilustrētais dzejolis. Vērtēšana notiks pa vecuma
grupām:

a. 3–5 gadi b. 6–8 gadi c. 9–12 gadi
d. 13–15 gadi e. 16–19 gadi
Katrs skolēns var piedalīties abos konkursos vai tikai radošo

dar bu, vai zīmējumu konkursā. Katrs dalībnieks var iesniegt neiero -
bežotu skaitu savu darbu.

darbi jāiesniedz līdz 2017. gada 9. janvārim vienā no sev ēr-
tākajiem veidiem:

1. Upītes pamatskolā katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00 sko -
lo  tājai Sandrai Bukšai;

2. Sūtot pa pastu: «Radošo darbu konkursam» Upītes pamatskola,
Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587

3. Radošo darbu var arī iesniegt sūtot uz e-pastu: upites.skola@
inbox.lv

darbam jāpievieno: skolēna Vārds Uzvārds, vecums, klase, mā -
cī bu iestāde, skolotāja Vārds Uzvārds, kontaktālrunis, e-pasts.

Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana 2017. gada 18.
janvārī, Upītē.

Neskaidrību gadījumā zvanīt: Sandrai Bukšai 26307566, vai
Ligitai Spridzānei 29868786, vai rakstīt uz e-pastu upites.skola@inbox.lv.
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KuLtūRA

biedrības valde vēlas Jūs in -
formēt par pasākumu, veltītu
pensionāru biedrības 10. gada-
dienai. Pirmā informācija bija
ievietota «Vadugunī» šī gada
29. novembrī. tie, kas apmeklēja
šo pasākumu, savām acīm un
ausīm redzēja un dzirdēja visu
notikušo. Kam ir pieejams in-
ternets, arī varēja skatīties da -
žus mirkļus no vakara gaitas
jau nākamajā dienā, tomēr lie-
lākā pensionāru daļa visai maz
zina par notikušo pasākumu.

Tāpēc gribam darīt zināmu
sabiedrībai, ka jubilejas pasākums,
kā arī visi citi pasākumi, kuru
iniciatori ir pensionāri, veltīti un
tiek rīkoti tautai, pirmkārt, protams,
pensionāriem, bet tādu pasākumu
kā «Meteņi» pavasarī labprāt ap-
meklē jaunatne un bērni. Mūsu
cienījamie seniori, sabiedrība no
sirds pateicīga Jums par ieguldīto
darbu savā postenī – vai tas bija
lauks, ferma, darbnīcas, skola, kāds
kantoris. Nav svarīgi, kādu profesiju
cilvēks izvēlējās. Visur bija vaja-
dzīgas darba rokas, vadot traktoru,
automašīnu, cērtot kokus mežā,
ārstējot cilvēkus, ganot lopus, audzi -
not bērnus, nēsājot pastu, pat sar-
gājot kādu objektu. Laukos tādu
pensionāru ar katru gadu paliek
arvien mazāk, un gribas katram
no viņiem pateikt: «Paldies!» Da -
ži saņēma pateicības par ilggadēju
darbu sabiedrības labā. No Kup-
ravas pagasta – Valentīna Roma-
novska un Ņina Baikova, no Žī -
guru pagasta – Ludmila Kozlovska
un Aleksandra Volkova, Voldemārs
Baranņikovs, no Vecumu pagasta
– Elizabeta Logina, Anna Saveļjeva,
Jevgēnija Račāne, no Susāju pa-
gasta – Valentīna Bukovska un
Marija Voika, no Medņevas pagas -
ta – Vitālija Logina un Valdis Pran-
cāns, no Šķilbēnu pagasta – Pē -
teris Pužulis, Jānis Spridzāns un
Valentīna Trofimova, no Viļakas –
Marija Žuravļova, Anna Annuš-
kāne, Lidija Šaicāne, Valentīna
Bratuškina, Ināra Andrejeva. Katrā
pagastā vēl varētu nosaukt des-
mitiem cilvēku, kas godīgi atdevu -
ši sabiedrībai savas zināšanas,
prasmes un spēkus un pelnījuši
uzslavu un pienācīgu pensiju. Ne -
skatoties uz krietnu gadu nastu
un veselību, ļoti daudzi turpina ak -
tīvu piedalīšanos dažādās aktivi -
tātēs – darbojas pulciņos, pašdar-
bības kolektīvos, piedalās sporta
aktivitātēs, dalās pārdomām «Va-
duguns» slejās, apmeklē dažādus
pasākumus, brauc ekskursijās, galu
galā iespēju robežās palīdz saviem
bērniem un mazbērniem. Paldies
Jums, mūsu mīļie darba veterāni!

Visu pensionāru zināšanai at-
gādinām, ka sakaru nodrošināšanai
un darba organizēšanai katrā pa-
gastā ir pensionāru grupas orga-
nizators:

Kupravas pagastā – Emerita
Prancāne,

Žīguru pagastā – Irēna Fakejeva
un Gaida Veina,

Vecumu pagastā – Jevgēnija
Račāne,

Medņevas pagastā – Marianna
Kokoreviča,

Šķilbēnu pagastā – Ņina Mi-
hailova,

Susāju pagastā tāda cilvēka
nav, bet šeit ir ļoti atsaucīgs pār-

valdnieks Ilmārs Locāns, grupas
organizatora nav arī Viļakā, iespē -
jams, tāpēc drīz pēc pasākuma da -
žas personas bija neizpratnē par
pensionāru biedrību un tās valdi
kā tādu. Tas liek domāt, ka priekš -
dienām jāuzlabo un jāaktivizē
biedrības darbs, kā arī jāizdara se -
cinājums, ka pensionāru biedrības
darbība ne visiem ir patīkama.
Domstarpības, arī kļūdas, vienmēr
ir bijušas un būs, tikai par tām ir
jārunā, jādiskutē atklāti un jāmeklē
risinājums, sabiedrība jāsaliedē,
nevis jāšķeļ, kā to pārsvarā dara
politiskās partijas. To saprot pat Per-
dinavas Izidors un sābru Donats,
to mēs drīz arī vērosim, sākoties
vēlēšanu kampaņai. Katram uz
pleciem ir sava un tikai sava gal -
va, ar kuru jādomā. Visi grupu or -
ganizatori ir biedrības valdes sa-
stāvā un piedalās gada darba plā -
na veidošanā, pasākumu norises
programmas sastādīšanā, izdevu -
mu tāmes veidošanā, apspriež at-
sūtītos dokumentus un rezolūciju
tekstu projektus Saeimas deputā-
tiem un valdībai, apmeklē sapulces,
ko organizē Latgales reģionālā pen-
sionāru apvienība, kur satiekas ar
ministriem, deputātiem, kuri vien-
mēr tiek aicināti uzklausīt pen-
sionāru vajadzības un priekšliku-
mus. No Viļakas biedrības valdē
darbojas Juris Abramovs, Marta
Dortāne, Leontīne Saida, valdes
priekšsēdētāja Maija Golubeva
un vietnieks Georgijs Logins.

Tagad jāatgriežas pie sabied-
rības saliedēšanas procesa. Tāpat
kā ģimenē vai darba kolektīvā,
kā arī kaujas laukumā – viens ka-
ravīrs nevar gūt uzvaru. Panākums
ir tikai tad, ja darbs tiek veikts
kopīgiem spēkiem. Arī pēdējais
pasākums neizdotos veiksmīgs, ja
nebūtu čaklu un izpalīdzīgu roku,
kas atbalstīja un strādāja. Sāksim
ar to, ka lielu atbalstu biedrība
saņem no novada domes vadības
un speciālistiem. Kā nevienu ga -
du daudz palīdzēja Inese Lāce un
Inese Circene. Vajadzēja izstrādāt

scenāriju, noformēt telpas, atrisināt
jautājumu ar viesmākslinieku un
ciemiņu uzņemšanu, apbalvojumu
sagatavošanu, galdu servēšanu,
transporta organizēšanu pensio-
nāriem no pagastiem un vēl simt
sīkumu, kas bija jārisina līdz pē-
dējam mirklim. Nekad savu palī-
dzību neatsaka arī citi domes
darbinieki – Mārtiņš Rēdmanis,
Marjans Locāns, Ginta Locāne,
Rita Gruševa, domes priekšsēdētāja
vietnieks Leonids Cvetkovs un
citi. Savu palīdzību neatsaka Vi-
ļakas Kultūras nama personāls ar
Akvilinu Jevstigņejevu, Viļakas
novada Bērnu un jauniešu sporta
skolas personāls ar Ēvaldu Vancā -
nu, Viļakas Valsts ģimnāzijas ko-
lektīvs ar Sarmīti Šaicāni, Viļakas
pirmsskolas izglītības iestāde, tās
audzinātāja Elita Logina, Rekavas
vidusskolas direktors Pēteris Van-
cāns. Savus pensionārus atbalsta
arī pagastu pārvaldes. Pensionāru
pasākumus atbalsta novada uz-
ņēmēji: SIA «Ķira» – Jaroslavs
Kozlovs, ZS «Kotiņi» – Aldis
Ločmelis, uzņēmēji Valērijs Ro-
manovs, Ēvalds Abdulajevs. Sa-
darbība pastāv arī ar politiskajām
partijām – «Saskaņas centru», ko
pie mums ļoti atbalsta Ivans Ri-
bakovs, kā arī «Zaļo un zemnieku
savienība», ko pārstāv Jānis Tru-
povnieks. Liels paldies visiem
par ieguldījumu!

Vislielākais paldies Jums, mū -
su darbarūķi, kas turpina aktīvu
dzīves līniju. Mūsu laikmetā ie-
spējams saņemt milzīgu plūsmu
informācijas. Analizējiet to, izdariet
secinājumus, dalieties ar savām
domām un rīkojieties pēc sirds-
apziņas, tad viss būs labi. Izskanēja
arī priekšlikums izziņot plašāk
ekskursiju plānu nākamajam ga-
dam. Lūdzam zvanīt vai rakstīt
Mai jai Golubevai, arī ar grupu or-
ganizatoru starpniecību pagastos –
kur gribat aizbraukt, ko redzēt, līdz
2017. gada 1. februārim, labāk –
drīzāk.

Ar cieņu, biedrības valde

Labdien, cienījamie 
Viļakas novada pensionāri!

Večerinkā «iz kolhoznīku dzīves» medņevas tautas nama zā le,
foajē bija pilna cilvēkiem, kuri apmeklēja pasākumu. Atbilstoši
tēmai, daudzi apmeklētāji un pašdarbnieki bija attiecīgi ģērbušies
un sagatavojuši priekšnesumus. 

Pirmās ar dziesmu «Šūdīn mūsu kolhoza dajarkom slimība nav
izārstejama, vīnai pīaudzs tauku, ūtrai plāstūs trauku, trešo pīna apsa-
dzārusies» un «Kolhoznīkam prīki vīn» uzstājās Medņevas Etno -
grāfiskais ansamblis, vadītāja Natālija Smuška, un garmoškas «pa -
vēl nieks» Alfrēds Circens. Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Valentīna
Kaļāne, rādīja skeču «Akts bez komentāriem», kur kolhoza slaucējas
lomā iejutās Lucija Rundzāne, bet priekšsēdētāja lomā – Andris Ba -
bāns, Dejotāji, vadītāja Karina Aleksejeva, izdejoja dejas «Govju
kazaks» un «Kolhoznīku deja». Sieviešu vokālais ansamblis «Me lo -
dija», vadītāja Inita Raginska, uzstājās ar dziesmām «Jancs rijā gai da»
un «Rūtīs ēnas krīt no kokiem», kur ģitāru piespēlēja Juris Prancāns.

Kas gan var izskaitīt, cik melodiju katrs no muzikantiem šogad
vien ir izspēlējis, jo tik daudz kur visi mēs esam bijuši un tik daudz
kur vēl būsim, jo pēdējos gados tautas muzikanti sit augstu vilni.
Medņevas «Večerinkā» muzicēja kapela «Egle», vadītāja Inita Ra -
ginska, kapela «Atzele», vadītāja Ilona Bukša, Aija Keiša un Aivars
Zelčs, Jānis Lazdiņš un Pēteris no Rogovkas, Nikolajs Zaharovs ar
grupu no Rīgas, Jāzeps Zaremba un Māris Pužuls, pirmo reizi Med -
ņevā muzicēja Zvirgzdenes kapela, kuru vada pagasta pārvaldniece
Valentīna Rusiņa, Medņevas «Ralfa» kapela, vadītājs Ralfs Rubenis,
Malnavas kapela, vadītājs Jānis Stafeckis, Salnavas «Danču muzi -
kanti», vadītājs Dainis Ločmelis.

Muzikants jau paspēj visur, jo cilvēks, kuram visi ceļi ir vaļā, sēž
Dievam pie labās rokas, un tur, kur spēlē muzikants savas vismīļākās
melodijas, apkārt būs laba kompānija, un «Večerinkā» Medņevā bija
ļoti laba kompānija ar labiem cilvēkiem – gan jauniem, gan veciem.
Zentas Mauriņas vārdiem runājot: «Ja es mīlu visus cilvēkus kā sevi
pašu, tad manai dzīvei ir jēga.» Un visiem kopā mums izdevās jauki
un patīkami atpūsties – gan muzikantiem, gan pasākuma apmeklētājiem.
Esam iedeguši pirmo Adventes svecīti un gaidīsim Ziemassvētkus.

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

«Večerinka» medņevā

Pasākumi Viļakas novadā gada nogalē
f 21. decembrī plkst. 09:30 Kultūras centrā «Rekova»

Ziemassvētku sarīkojums bērniem «Flinstonam ir ideja!».
f 25. decembrī plkst. 14:00 Borisovas Tautas namā Zie-

massvētku pasākums «Visas bija labas ziņas, ko dzird svētku
vakarā».

f 25. decembrī plkst. 17:00 Viļakas Kultūras namā kon-
certuzvedums «Nākat ciemā Ziemassvētkos!». Pasākumā ar
moto «Svētkus svin ne tikai cilvēki…» piedalās Kultūras
nama mazie un lielie mākslinieki.

f 25. decembrī plkst. 22:00 Kultūras centrā «Rekova»
Ziemassvētku balle ar Zinti Krakopu, ieeja bez maksas.

f 25. decembrī plkst. 22:00 Medņevas Tautas namā Zie-
massvētku balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa
līdz plkst. 23:00 – 2,00 euro, pēc plkst. 23:00 – 2,50 euro.

f 29. decembrī Viļakas novada jauno ģitāristu Vecgada
koncerti: plkst. 16:00 Viļakas Kultūras namā; plkst. 18:00
Kultūras centrā «Rekova», ieeja bez maksas.

f 29. decembrī Upītes Tautas namā plkst. 19:00 «Pus -
nakts šovs septiņūs ar Juri Vucānu» ar gostīm: Gunti Rasimu,
Vucanu Voldyku, ieeja bez maksas; plkst. 21:00 Karnevāls,
ballē spēlē «Unknown Artist», maskām ieeja bez maksas, pā -
rējiem – 2,00 euro. Pusnaktī masku apbalvošana..

f 30. decembrī Žīguru Kultūras namā plkst. 19:00 Vec -
gada šovs; plkst. 21:00 diskoballe.

f 14. janvārī plkst. 14:00 Kultūras centrā «Rekova» Ve -
cā Jaunā gada sagaidīšanas svinības. Savu dalību pasākumā
lūdzam pieteikt līdz 10. janvārim pa tālr. 22193409 (Maija
Golubeva) vai pie koordinatoriem pagastos.

f Līdz 2017. gada 16. janvārim Viļakas novada muze jā
skatāma Jaunieguvumu izstāde: Viļakas aptiekas inventārs, sadzī -
ves priekšmeti, Padomju armijas karavīra formastērpa sastāv -
daļas, Mežvidu skolas albumi, senas fotogrāfijas, seni apavi.
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KuLtūRA

Viļakas novada muzejā 9. no-
vembrī notika lekcija par dzimtas
koka pētniecības iespējām da-
žādās datubāzēs un interneta
resursos. 

Dzimtas vēstures pētniecība
jau gadsimtiem ilgi ir piesaistījusi
savu uzmanību cilvēkiem. Katrs
cilvēks kaut reizi dzīvē ir aizdo-
mājies par to, kāda viņam ir ģi -
mene, kādi ir bijuši viņu tālie
senči, ko darījuši, kur dzīvojuši
un ar ko nodarbojušies. Paaudzēm
mainoties, tālākie ģimenes dzīves
notikumi sāk pazust, jo neviens
vairs neatceras savus radus vai -
rā kās paaudzēs. No paaudzes pa-
audzē nodotās tradīcijas, ģimenes
ikdiena un vērtības, laikam ejot,
sāk mainīties. Dzimtas koka un
vēstures pētniecība ir ļoti darbie-
tilpīgs process, jo pētāmais mate-
riāls ir ļoti plašs. Svarīgs nosacī-
jums, lai veiksmīgi izpētītu dzim -
tas koku, ir valodu zināšanas,
galvenokārt – poļu, vācu un krie -
vu valodas.

Daudzi cilvēki grib uzzināt
vairāk kaut ko par savam ģime -
nēm, bet diemžēl nezina, ar ko
sākt izpēti, kur meklēt vēlamo
in formāciju. Gadsimtu gaitā ir

izveidojušies dažādi avoti, kuros
ir ziņas gandrīz par katru cilvēku
– baznīcu grāmatas, tautu skaitī-
šana, arhīvi, datubāzes, interneta
resursi. Katrs vēstures avots
sniedz noteiktu informāciju par
konkrētu vēsturisko laiku, vietu,
notikumu un cilvēkiem. Mūsdienu
aizņemtajā tehnoloģiju pasaulē
šie avoti praktiski visi ir pieejami
internetā, kas atvieglo pētniecī -
bas darbu.

Lekcijas laikā ar konkrētu pie -
mēru palīdzību tika stāstīts, kā
uzsākt un turpināt dzimtas pēt-
niecību. Stāstījuma saturs tika vei -
dots uz Viļakas novada muzeja di-
rektores personīgās pieredzes dar -
bā ar dažādiem vēstures avotiem
un datu bāzēm. Katram cilvēkam
ir svarīgi apzināties savu izcelsmi
un piederību konkrētai tautai un
valstij. Viens no pirmajiem soļiem
ir runāt ar saviem tuviniekiem –
vecmāmiņām, vectētiņiem, skatī -
ties ģimenes albumus. Svarīgi
piefiksēt atmiņas, kamēr viņi vēl
ir dzīvi, jo līdz ar cilvēkiem aiz -
iet arī atmiņas. Lai veiksmīgi iz-
pētītu digitālos arhīvus, ir jāzina
meklētās personas vārds, uzvārds,

dzimšanas vai dzīves vieta, kā arī
dzimšanas vai miršanas datums.

Viens no bagātākajiem infor-
mācijas avotiem dzimtas vēstures
pētniecībā ir raduraksti.lv, kur
reģistrējoties ikviens bez maksas
var skatīties baznīcu grāmatas,
dvēseļu revīzijas, tautu skaitīša -
nas u.c. datus. Šajā digitālajā ar -
hīvā vajadzīgas valodu zināšanas,
jo teksti ir svešvalodās un rakstīti
rokrakstā, kurus ļoti grūti izlasīt.
Protams, laikam ejot, arhīvos uz-
krājas visi sabiedriskie, kultūras,
izglītības un citi dokumenti.
Dzimtas pētniecība notiek arī ar-
hīvos. Katram Latvijas arhīvam
ir sava specifika – Latvijas Valsts
vēstures arhīvā glabājas doku -
menti no vissenākajiem laikiem
līdz 1945. gadam, Alūksnes Zo-
nālajā valsts arhīvā – no 1945. ga -
da līdz mūsdienām, Latvijas Valsts
arhīvā – izsūtīto, karagūstekņu,
pretošanās kustību u.c. lietas. In-
formācija iegūstama dažādos Lat-
vijas muzejos un to arhīvos.

Tehnoloģijām attīstoties, tiek
digitalizētas senas avīzes un laik-
raksti – periodika.lv, kur var meklēt
dažādu informāciju. Datubāzes vei -
do arī ārzemēs, piemēram, Krievi -
ja ir izveidojusi datu bāzi ar sar-
kanās armijas kritušo karavīru
sarakstiem Otrajā pasaules karā.
Vairāki tūkstoši ierakstu skar Lat-
vijas teritorijā dzimušos karavīrus,
tajā skaitā no Viļakas un Šķilbēnu
pagasta. Pētāmās informācijas ir
daudz, un lekcijā tika apskatīta da -
ļa no pieejamiem resursiem. Lai
katram izdodas apzināt un samek -
lēt informāciju par Jūsu ģimenēm
un pamazām, kā liekot puzli, ga-
baliņu pa gabaliņam tiek izpētītas
dzimtas vēstures.

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

Novembrī mēs atzīmējam Mār -
tiņdienu un Valsts svētkus, bet
Latvijas bibliotēkas katru gadu
atzīmē arī Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļu. Nedēļas galvenais uzde-
vums ir Ziemeļvalstu literatūras
un kultūras iepazīšana. Nedēļas
laikā bibliotēkās notiek lasījumi,
stāstu stāstīšana, literatūras izstā -
des, debates, konkursi un citi pa-
sākumi. Gada vistumšākajā laikā
vairākos tūkstošos publiskajās un
skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs
un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek
lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

No 8. – 17. novembrim, atzī-
mējot Valsts svētkus, bibliotēkas
apmeklētājiem bija iespēja atminēt
krustvārdu mīklu par Latviju, iz-

krāsot Latvijas karti, pareizi salikt
kopā Latvijas lielākajās pilīs un
citi uzdevumi.

No 22. – 25. novembrim bib-
liotēkas vadītāja Anastasija Plačin -
da apmeklēja Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis» au-
dzēkņus un Žīguru pamatskolas
skolēnus, lai lasītu Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļas stāstus un pa-
sakas.

Paši mazākie bērniņi noklau-
sījās dāņu rakstnieka Jena Sigsgora
pasaku «Palle viens pats pasaulē».
Noklausoties pasaku, bērni secinā -
ja, ka būt pavisam vienam visā pa -
saulē nav nemaz tik labi un ir gar -
laicīgi.

Žīguru pamatskolas 1.–4. kla -

šu skolēniem bija iespēja noklau-
sīties norvēģu rakstnieka Stīnas
Hola grāmatu «Gārmana vasara».
Šis stāsts ir ar brīnišķīgām ilus-
trācijām un vēsta par to, ka kaut
kas gandrīz ir beidzies un to, ka
kaut kas tikai tūlīt sāksies. Gār -
mans ir sešgadīgs puisis, kurš bai -
dās no skolas sākuma un gai da,
kad viņam izkritīs pirmais zobs.
Klausoties lasījumu, skolēniem
tika dots uzdevums uzzīmēt savu
Nākotnes bibliotēku. Bērni pielika
visu savu fantāziju un prasmi.

7. klases skolēniem tika pie-
dāvāta «Naftas pasaka», kura
autore ir Debora Hansena Kleisa.
Stāsts iezīmē samērā pesimistisku
pasaules ainu 2040. gadā, kurā
valda varas attiecības, cīņa par re -
sursiem un to sadalījumu, kā arī
ekonomiskā nevienlīdzība. Stāsts
lika skolēniem aizdomāties par
to, cik svarīgi labi mācīties un
iegūt augstāko izglītību, lai nākot -
nē strādātu labi apmaksātā un pres -
tižā vietā. Skolēni rakstīja vēstu -
les nākotnei, kurās viens grib uz-
zināt savu nākotni un uzdod jau-
tājumus, bet cits raksta novēlējumus
sava pagasta iedzīvotājiem.

Visi darbi ir apskatāmi bib-
liotēkā līdz 10. decembrim.

Liels paldies skolotājiem par
atsaucību un sadarbību!

Informāciju sagatavoja: 
Žīguru bibliotēkas vadītāja

Anastasija Plačinda
Foto: Anastasija Plačinda

Novembris Žīguru bibliotēkā

Lekcija par dzimtas koka pētniecību

11. un 12. novembrī Jelgavā notika jau iV Latvijas mazākum-
tautību forums «sabiedrības saliedētība Latvijā. iespējas un izai-
cinājumi».

Šī gada foruma mērķis bija apzināt šī brīža situāciju mazākumtau -
tību pārstāvētajās organizācijās un vienoties par turpmāk veicamajiem
darbiem sabiedrības saliedēšanas veicināšanas procesā.

Foruma dalībniekus uzrunāja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdē -
tājs A. Rāviņš un ar III Latvijas mazākumtautību foruma rezumējumu
klātesošus iepazīstināja Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsē -
dētāja J. Matjakubova. Notika diskusijas grupās, kurās risināja jau -
tājumus un izstrādāja priekšlikumus, kā veicināt sabiedrības salie -
dēšanu jaunajos apstākļos.

Vakarā kopā ar pilsētas iedzīvotājiem devāmies Lāčplēša dienai
veltītājā Lāpu gājienā.

12. novembrī pie foruma dalībniekiem ierādās Kultūras ministrijas
parlamentārais sekretārs E. Cilinskis, R. Karnīte ar uzstāšanās tēmu
«Sabiedrības integrācijas uzdevumi Latvijā – skats no malas», Saei -
mas deputāti, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības
komisijas priekšsēdētājs I. Latkovskis un Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs B. Cilevičs, kā arī žurnālistes 
A. Stroja un O. Proskurova.

Savā darba pieredzē dalījās viesi no Igaunijas: R. Grigorjans,
Igau nijas Nacionālo mazākumtautību palātas priekšsēdētājs, filozo -
fijas doktors, N. Belocerkovska, Narvas Nacionālo mazākumtautību
kultūras biedrību koordinējošās padomes priekšsēdētāja, M. Vollmer,
Tartu Baltijas studiju institūta Jaunatnes lietu analītiķe, kā arī biedrī -
bu pārstāvji no Jelgavas, Kurzemes, Latgales. Nākamie forumi notiks
Rēzeknē un Daugavpilī maijā.

Foruma dalībniece, Latvijas kultūras vēstniece, Žīguru kultūras
nama krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» vadītāja S. Romāne

Latvijas mazākumtautību
forums Jelgavā

27. oktobrī upītes bibliotē kā notika jauniešu vakarēšana ret -
ro stilā, veltīta Aleksandra Čaka 115. gadadienai.

Vakara svinīgajā daļā dalīb nie ki tika iepazīstināti ar spilgtāko
Rīgas apdziedātāju, kurš kļuva populārs ar pilnīgi jauniem un pārstei-
dzošiem dzejas tēliem – ormaņiem, vazaņķiem un renstelēm.

Vakara gaitā tika kopīgi nodziedātas divas dziesmas ar A. Čaka
vārdiem – «Atzīšanās» un «Tev» – un izpildītas dejas, kur sevišķi ar
skaļām ovācijām tika novērtēta Kates un Sindijas deja.

Sadaloties zēnu un meiteņu komandās, jaunieši izspēlēja drais -
kulīgu vārdu paskaidrošanas spēli «ALIAS» – sīvā cīņā uzvaru gu va
mei teņu komanda.

A. Čaks bija liels kino un teāt ra cienītājs, tādēļ vakara noslēgumā
ballītes dalībnieki uz lielā ekrāna kopīgi noskatījās romantisku filmu.

Paldies Upītes Tautas nama va dītājam Andrim Slišānam un Ontona
Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vadītājai Ligitai Spri dzānei par
piešķirto aparatūru.

Paldies Kates, Sindijas, Sono ras, Intas, Annas, Mareka, Stasa,
Kaja, Ulda, Jēkaba un Domenika vecākiem par to, ka uzticēja man
savus bērnus.

Paldies visiem visburvīgākajiem, visatraktīvākajiem, visunikālākajiem
vakara dalībniekiem!

Upītes bibliotēkas vadītāja Lolita Spridzāne

Vakarēšana upītes bibliotēkā
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bAz NīCAs dRAu dŽu zi ņAs

Novembrī Latgales draudzes
apmeklēja brālis filips no tezē
kopienas francijā, kopā ar brāli
bija Krāslavas draudzes vikārs
Rodions doļa un Anna briška,
kura izpildīja tezē dziesmas, tām
spēlējot arī pavadījumu.

22. novembrī Baltinavas un
Rekavas vidusskolas un Viļakas
Valsts ģimnāzijas vecāko klašu
audzēkņiem bija iespēja tikties ar
brāli Filipu, lai iegūtu plašāku
informāciju par Tezē kopienu un
tās organizēto ikgadējo aktivitāti –
Uzticības svētceļojumu uz zemes –
jauniešiem no 16 līdz 35 gadu
vecumam, kas katru gadu notiek
gada nogalē kādā no Eiropas pil-
sētām. Šogad īpašu gada nogali
būs iespējams piedzīvot Latvijas
iedzīvotājiem, jo Uzticības svēt-
ceļojums uz zemes notiks Rīgā,
uz kuru plāno ierasties ap 15 tūksto -
šiem dalībnieku no visas Eiropas
un, protams, arī dalībnieki no Lat -
vijas.

22. novembris Viļakas novadā
noslēdzās ar kopīgu Tezē lūgšanu
vakaru Šķilbēnu Romas katoļu
baznīcā, kurā piedalījās Baltina -
vas, Šķilbēnu un Viļakas katoļu
draudžu jaunieši, kā arī jaunieši
no Viļakas luterāņu un pareizticī -

go draudzēm. Tezē kopienas pa -
sāku mi ir ekumēniski, kuros ir
aici nāts piedalīties ikviens inte-
resents. Tezē lūgšanas vakaru vei -
do vienkāršas dziesmas, kurās
slavējam un pateicamies Dievam,
lūdzamies privāti klusuma lūgšanas
laikā, lasām Svētos Rakstus, kopā
lūdzamies «Tēvs mūsu» lūgšanu
un aizlūgumus dažādos nodomos.
Viļakas novada jaunieši iepriekš
nebija piedalījušies Tezē lūgšanu
vakaros un bija pārsteigti par tās
vienkāršo formu, vienkāršajām
un melodiskajām dziesmām da-
žādās valodās. Bet visvairāk jau-
niešus pārsteidza klusuma lūgšana,
kura ilga 10 minūtes, tāds klusuma
laiks jauniešiem ir neierasts un
likās ļoti garš.

Paldies Dievam, Tezē kopienai,
brālim Filipam, priesterim Ro-
dionam Doļam un Annai Briškai
par jauniešu informēšanu un ie-
pazīstināšanu ar Tezē kopienu!
Vēl jaunieši var pieteikties kā
brīvprātīgie palīgi un piedalīties
Uzticības svētceļojumā uz zemes,
kas no 28. decembra līdz 1. jan-
vārim notiks Rīgā. Lūdzu, intere-
sēties pie savas draudzes prāvesta
vai internetā: 

http://www.taizeriga.lv.

Kas ir Tezē kopiena?
«Tezē kopiena atrodas nelielā

ciematiņā Francijas dienvidos, tās
dibinātājs ir brālis Rožē, jo, kad sā -
kās Otrais pasaules karš, viņš bija
pārliecināts, ka, lieki netērējot lai -
ku, viņam ir jāpalīdz cilvēkiem, ku -
ri cieš šajā smagajā pārbaudījumā,
tāpat, kā to bija darījusi viņa vec-
mamma Pirmā pasaules kara laikā.
1952.–1953. gada ziemā kopienas
dibinātājs uzrakstīja Tezē kopienas
noteikumus. Šobrīd Tezē kopienā
ir vairāk nekā simts brāļu, kas nāk
no trīsdesmit dažādām nācijām. Tur
ir gan katoļi, gan arī protestanti.
Kopiena savā būtībā ir «kopienas
alegorija», kas vēlas, lai tās dzīve
būtu zīme iespējamam mieram starp
sašķeltajiem kristiešiem un tautām.
Brāļi pelna iztiku tikai un vienīgi
ar savu darbu. Viņi nepieņem zie-
dojumus, ne arī privātos mantojumus;
kopiena sevi ziedo visnabadzīgā-
kajiem.» (Avots: http://www.taize.fr)
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Pārdomām…
«Tīra sirds ir brīva sirds.

Lūgšana mums dāvā tīru sirdi. Ja
tev ir tīra sirds, tu Dievu vari
redzēt itin visā un jebkurā cil -
vēkā,» māca svētā Terēze no
Kalkutas.

Mans Advents ir dzīve žēlas-
tībā, bez grēka. Tā ir dzīve lūg -
šanā, bieži piedaloties Sv. Misē
savā draudzes baznīcā, ar mīles -
tību kalpojot citiem un daloties
ar viņiem ticības dāvanā.

Advents ir pārvērtību laiks,
kurā sagatavojam sirdis Kunga
atnākšanai. Katrs no mums ir ai-
cināts Adventa laikā darīt labus
darbus to vidū, starp kuriem dzī-
vojam. Šādā veidā mūsu personīgā
atgriešanās vislabāk var notikt,
pateicoties draudzes rekolekci -
jām, labai sakramentālai grēksū-
dzei, kā arī lūgšanai, gavēnim un
žēlsirdības darbiem. Lūgšana
kopā ar žēlsirdības darbiem veido
kristīga cilvēka dzīves neatņema -
mu sastāvdaļu.

Ir ļoti svarīgi atrast laiku pa -
būt klusumā. Tieši klusums mūs-

dienu pasaulei vajadzīgs vairāk
kā nekad. Cilvēka klusēšana
Dieva priekšā parāda viņa vēlmi
uzmanīgi klausīties Debesu Tēva
teiktajos vārdos, kurus var saklau -
sīt tikai un vienīgi klusumā. Ad-
venta laikā pārdomāsim savu
dzīvi, padomāsim par savu ģimeni,
bērniem, draudzi, priesteriem.

Labus vārdus gribas teikt par
Kupravas draudzes priesteri Fēlik -
su Šneveļu. Priesteris kalpo mūsu
draudzē 7 gadus. Visu šo gadu
lai kā esam izjutuši priestera la-
bestību, sirsnību, vienkāršību.
Viņš vienmēr uzklausa draudzes
cilvēkus, atbalsta, sniedz padomu.
Priesteris Fēlikss organizē arī
ekskursijas pa Latvijas dievna-
miem. Visās ekskursijās priesteris
ir darbojies kā gids, lūdzies kopā
ar ekskursantiem, celebrējis svētās
Mises. Esam izjutuši priestera mī -
lestību, gādību par mums visiem
draudzē, ekskursiju laikā. Pries -
teris ir veicinājis sadraudzību ar
kaimiņu draudzēm. Esam patei -
cīgi, ka viņš mūsu mazajai drau -
dzei ir «atvēris acis» uz pasauli,
veicinājis sadraudzību un izglī -
tojis. Priesteris Fēlikss Šneveļs

vairākus gadus piedalās svētce-
ļojumu organizēšanā kopā ar
Šķilbēnu Romas katoļu draudzi,
dodas svētceļojumā kājām uz
Aglonu.

Priestera aizraušanās ir fo-
tografēšana un filmēšana. Viņa
veidotās filmas par ekskursijām
un svētceļojumiem, kā arī fotog-
rāfijas glabājas ne viena vien
draudzes locekļa privātajā arhīvā.
Priestera Fēliksa Šneveļa kalpo-
jums ir dzīva liecība, kā priesteris
ir kopā ar draudzi priecīgos un
skumīgos dzīves notikumos. Tas
ir ceļš, kādā mums doties ar Jēzu
uz mūžīgo dzīvi. Esam pateicīgi
Dievam, ka Viņš mums ir devis
gaišo un sirsnīgo priesteri Fēliksu
Šneveļu, kurš ved mūs pie Dieva,
uz mūžīgo dzīvi.

Izdzīvojot Adventa laiku, tiek-
simies pēc labā, gaišā, izvirzīsim
mērķus, centīsimies tos piepildīt.
Ar Dieva palīdzību arī sasniegsim.
Lai Dieva žēlastību un svētību
piepildīts Adventa un Ziemassvēt -
ku laiks.

Kupravas draudzes locekle
Biruta Bukovska

Veiksmīgi aizritēja Latgales 
tūrisma konference «Panākumu atslēga

mūsu pašu rokās»
2. decembrī Ludzas tautas namā notika Latgales tūrisma ga -

da pasākums – tūrisma konference «Panākumu atslēga mūsu
pašu rokās», kuru organizēja Latgales reģiona tūrisma asociācija
«ezerzeme» ar LiAA tūrisma departamenta un Latgales paš -
val dību atbalstu un līdzfinansējumu. Konferencē piedalījās vai -
rāk nekā 100 Latgales tūrisma speciālisti, pašvaldību vadītāji,
uzņēmēji un citi interesenti. tās laikā tiks pārrunātas nozares
attīstības tendences 2016. gadā un arī nākotnē. Konferences da -
līb nieki dalījās pieredzē, stāstot Latgales tūrisma veiksmes stās -
tus un pozitīvus sadarbības piemērus.

Konferences sākumā tās dalībniekus uzrunāja Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un Ludzas novada paš val -
dības vadītāja Alīna Gendele. Atskatu uz aizvadīto tūrisma sezo nu
sniedza Latgales tūrisma asociācijas «Ezerzeme» valdes priekš -
sēdētāja Līga Kondrāte. Savukārt LIAA Tūrisma departamenta vadī -
tāja Inese Šīrava stāstīja par Latvijas tūrisma attīstības perspektīvām.
Tūrisma portāla BalticTravelnews.com direktors Aivars Mackevičs,
kas bija konferences moderators, dalījās pārdomās par Latgali kā
tūristu iemīļotu ceļojuma galamērķi. Vidzemes Augstskolas docents
Dr.geogr. Andris Klepers runāja par Latgales kā tūrisma galamērķa
nākotnes attīstības tendencēm un perspektīvām.

Konferences otrajā daļā tās dalībniekiem bija noderīgi ieklausīties
dažādu Latgales tūrisma objektu īpašnieku un vadītāju pieredzē un
padomos par konkurētspējīgu tūrisma produktu veidošanu, autentisku
tūrisma produktu radīšanu, mūsdienīga un inovatīva piedāvājuma ie-
viešanu. Ziemeļlatgales un pierobežas velo maršrutu eksperte Santa
Paegle dalījās pieredzē par Latgalei aktuālā velo tūrisma attīstību un
sniedza praktiskus padomus velo infrastruktūras attīstīšanai. Balvu
novada pašvaldības aģentūras «Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs» direktore Inta Kaļva stāstīja par pieredzi jaunu un inovatīvu
tūrisma produktu veidošanā. Daugavpils viesnīcas «Park hotel Lat-
gola»*** direktore Ruta Priede dalījās pieredzē par jauninājumiem,
jauniem pakalpojumiem un piedāvājumiem, kas klientos raisa pozi -
tīvas emocijas un dod iespēju izjust, izbaudīt un izgaršot. Daugavpils
pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direk -
tore Ilona Maksimčika stāstīja par jaunā Šmakovkas muzeja kon -
cepciju un darbu. Biedrības «Latgales kulinārā mantojuma centrs»
valdes priekšsēdētāja un Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Ko -
za čuka runāja par uzņēmēju sadarbību, Latgalē saglabājot kulināro
mantojumu un attīstot gastronomisko tūrismu. Aglonas Maizes
muzeja vadītāja Vija Kudiņa emocionāli pastāstīja savu darba pie -
redzi, strādājot ar tūristiem. Krāslavas novada atpūtas bāzes «Lejas -
malas» vadītāja Anna Ļaksa, Preiļu novada vīngliemežu audzētavas
«Ošu mājas» īpašnieks Ainis Noviks un Riebiņu novada z/s «Juri»
saimniece Lidija Lubāne ir tie, kas Latgales tūrisma tirgū arī piedāvā
autentiskus un konkurētspējīgus tūrisma produktus. Konferences da-
lībniekiem bija iespēja dzirdēt arī viņu veiksmes stāstus. Ludzas no-
vadpētniecības muzeja direktore Milāna Bule iepazīstināja ar
Latgalē jaunāko muzeja ekspozīciju – Ludzas Lielo sinagogu, kuru
ikvienam konferences dalībniekam pēc pasākuma bija iespēja ap-
meklēt.

Konferences noslēgumā tradicionāli tika apbalvoti labākie Lat -
gales tūrismā 2016. Nominācijā «Labākā tūristu mītne laukos» uzva -
ras laurus plūca atpūtas parks «Silene» (Daugavpils novads). Par
Labāko tūristu mītni pilsētā tika atzīta viesnīca «Homlike hotel»****
(Daugavpils), Labākais jaunais tūrisma objekts – Lūznavas muiža
(Rēzeknes novads), Inovatīvākais tūrisma objekts – Latgalē pirmais
marķētais velomaršruts Nr.34. Ziemeļlatgale. Par 2016. gada Labāko
tūrisma informācijas centru atzina Krāslavas novada TIC (vadītāja
Tatjana Kozačuka), savukārt specbalvu – Sim pātiju balvu ieguva Šma -
kovkas muzeja gids Aleksandrs Čerņavskis (Daugavpils). Laureāti
saņēma balvas, ko izgatavoja Līvānu Mākslas un amatniecības centrā.

Vērtējot tūrisma gadu kopumā, Latgales tūrisma asociācijas
«Ezerzeme» valdes priekšsēdētāja Līga Kondrāte atzīst: «Patiešām,
panākumu atslēga ir mūsu pašu rokās, un, strādājot saliedētā ko -
mandā, priecājoties par savu kolēģu panākumiem, varam parādīt, cik
esam stipri un varoši. Nenoliedzami, ka ļoti svarīgi ir iet līdzi lai -
kam, sekot līdzi tūrisma attīstības tirgus tendencēm un inovācijām.
Pirms konferences Latgales tūrisma nozares darbiniekiem rīkojām
apmācību ciklu, kurā lektori sniedza gan jaunas inovatīvas zināšanas,
gan praktiskus padomus, gan arī novatoriskas idejas. Mūsu nozares
darbinieki noklausījās šādus apmācību kursus: profesionālās izdeg -
šanas profilakse, veiksmīga konfliktsituāciju risināšana; dažādas
paaudzes un digitālā laikmeta sliekšņa. Kā pareizi mūsdienās strādāt
ar esošajiem tūrisma portāliem; darbs tūrismā ar mūsdienīgiem da-
tortehnikas risinājumiem; vietas stāsta radīšana. Kas ir muzejs
mūsdienu izpratnē; ideāla fotogrāfija tūrismā, pamati un praktisks
darbs».

Teksts: Lolita Kozlovska. Foto: Iveta Šņepste
Papildu informācija: Latgales reģiona tūrisma asociācija 

«Ezerzeme» valdes priekšsēdētāja Līga Kondrāte
Tālr.: 29467925. E-pasts: ligakondrate@inbox.lv
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Viïakas no vadâ

– Gaidot ziemassvētkus, mēs
lietojam apzīmējumus Advents,
Adventa, Advente. Kāds ir šo
terminu skaidrojums?

– Katoļu baznīcā lietojam ter -
minu Advents, kas nozīmē visu
laiku no pirmās Adventa svētdienas
līdz Ziemassvētkiem. Vārdu sali-
kumu «pirmā Advente, otrā Ad-
vente utt.» daudzi katoļu baznīcā
attiecina uz attiecīgo adventa svēt-
dienu. Tādēļ var teikt, ka adventa
laikā ir četras adventes. Varbūt tas
nav īsti pareizi no valodnieku pu -
ses, bet teoloģiski būtību tas ne-
maina. Advents, tulkojot no latīņu
valodas vārda adventus, nozīmē
atnākšana. Jēzus atnāca pie mums,
Betlēmē, konkrētā vēs tures mirklī,
pirms aptuveni 2016 gadiem, bet
Baznīcā mistiskā vei dā Viņš nāk
pie mums atkal, tā dēļ Adventa lai -
kā mums ir jāgatavojas, lai tīri un
patiesi mēs varētu saņemt šo dā-
vanu, Jēzu Kristu, mūsu sirdī.

– Kāpēc baznīcas gads sākas
tieši ar Adventa laiku, nevis 
1. janvāri, kā tas ir ierasts laicī -
gajā pasaulē?

– Katoļu baznīcas liturģiskais
gads noslēdzas ar Kristus Karaļa
svētkiem, kas simbolizē Kristus
otru atnākšanu. Baznīcas liturģis -
kais gads ir izveidots tā, lai palī-
dzētu cilvēkam raudzīties uz Die -
vu un veidot ar Viņu personīgas

attiecības. Tas viss ir domāts, lai,
izdzīvojot notikumus no pasaules
radīšanas līdz Jēzus atnākšanai,
var veicināt cilvēka sastapšanos ar
Dievu. Tādēļ baznīcas gads ne sā -
kas 1. janvārī, bet gan ar pirmo Ad -
venta svētdienu. Baznīcas gada
at tiecības ar astronomisko gadu
ir tādas pašas kā mūsu dvēseles
attie cības ar mūsu ķermeni. Baz-
nīcas gads savā ziņā ir laicīgā
gada dvēsele.

– Kā kristietim sagatavoties
ziemassvētkiem, kā pavadīt
Adventa laiku?

– Advents ir atšķirīgs un īpašs
laiks, kas atšķiras no ikdienas.
Man šķiet, ka svarīgi ir vispirms
pamainīt savu ikdienu un apņem -
ties sevi vairāk vērst uz labiem
darbiem, daudz vairāk nekā pa ras -
ti. Dodoties uz baznīcu, redzam,
ka mainās liturģiskā krāsa, diev-
kalpojuma norisē tiek dziedātas
Adventa laika īpašās dziesmas.
Daudzi kristieši atsakās arī no
saldumiem, gaļas vai izdomā kād -
as apņemšanās, lai samazinātu
negatīvo sev apkārt un vairotu
pozitīvo un skaisto. Adventa laikā
ir labi ieklausīties klusumā, lai
dzirdētu saucēja balsi tuksnesī,
lai dzirdētu, ko Dievs vēlas mums
pateikt, palikt divvientulībā ar
Dievu. Tas ir ļoti skaisti, ka šajā
laikā cilvēks nolemj, ka apmeklēs

dievkalpojumus ne tikai svētdienās,
bet arī kādās darbdienās, vai ap-
meklēs kādu slimo, vai vienkārši
nedusmosies utt. Svarīgi ir katram
personīgā veidā sagatavoties svēt-
kiem, būt gataviem uzņemt savās
sirdīs īpašu viesi. Bieži vien sa -
nāk tā, ka svētku ēdienus un kū -
kas cilvēks paēd nedēļu pirms
Ziemassvētkiem, kad paiet Zie-
massvētki, tad nopūšas, ka nav
jutis svētku noskaņu. Tas norāda,
ka pietrūkst harmonijas ar litur -
ģis ko laiku, lai sagatavotu sirdī
vietu Jēzus piedzimšanai, lai pie-
dzīvotu Dieva pieskārienu un pa-
tiesu svētku sajūtu.

– Kā ziemassvētku laiku
gaida un aizvada itālijā? Kādas
ir itāļu ziemassvētku tradīcijas
un kā tās atšķiras no latviešu
tradīcijām?

– Kopīgais visiem kristiešiem
ir tas, ka Ziemassvētki ir Kristus
dzimšanas svētki. Itālijā spēcīgs
ir garīgais aspekts, kaut gan ar
kat ru gadu komercializācijas sfēra
ienāk arvien vairāk arī Itālijā. Stu -
dējot Itālijā, novēroju, ka itāļiem
nav daudz ārējo zīmju, viņi prata
skatīties uz šiem svētkiem ar dvē -
seles acīm. Tikai nedaudzās baz-
nīcās Itālijā ir eglītes. Tas saistās
arī ar izmaksām, jo iegādāties eg -
 līti Itālijā ir ļoti dārgi. Itāļi seko
līdzi Dieva vārdam, Svēto rakstu

lasījumiem, lai piedzīvotu garīgās
izmaiņas sevī, neveltot tik daudz
laika rotājumu izgatavošanai.
Taču domāju, ka nākotnē arvien
vairāk komercializēsies arī itāļi,
jo, ja vide ārpus baznīcas piedāvā
iegādāties skaistus dekorus, rotā-
jumus, tad ir ļoti grūti turēties
pretī kārdinājumam, paliekot tikai
pie garīgajām vērtībām un nedo-
mājot par ārējām zīmēm. Ja tās
var palīdzēt manī uzmodināt svēt -
ku sajūtu, tad kāpēc neizmantot?
Itālijā atšķirīgas ir ēšanas tradīcijas,
ko ēd ikdienā un ko gatavo svēt -
ku galdam. Viņiem nav kaladu
jeb oblatas, ko mēs laužam un kā
svētību ēdam Ziemassvētku vakarā.
Itāļiem ir daudz un dažādu akciju,
kā garīgi izdzīvot šo laiku, pie-
mēram, bērni apņemas neēst sal-
dumus Adventa laikā, noliekot
tos atsevišķā vietā, sakrājot, lai
Ziemassvētkos dalītos ar tiem, ku -
riem klājas grūtāk un kuri nevar
atļauties iegādāties saldumus. Pie -
augušie atsakās no pusdienu mal-
tītēm ārpus mājām, ikdienas ka -
fijas tases un šo naudu, ko iztē rē -
tu šādām vajadzībām, sakrāj krāj-
kasītē, un tad sakrāto naudu zie -
do kādai labdarības organizācijai
vai kādam īpašam nodomam. Ir
attīstīts arī brīvprātīgo darbs, kad
cilvēki no draudzes dodas uz liel -
veikaliem, lai par ziedojumu ie-
pakotu cilvēku iegādātās dāva -
nas, cilvēki esot atsaucīgi un zie -
do, zinot, ka šis ziedojums aizies
labdarībai. Individuālā veidā katrs
cilvēks izdomā, kā iesaistīties, ir
tādi cilvēki, kuri paši piesakās sa -
gatavot svētku galdu trūcīgajiem.
Varēja just, ka cilvēki savām ro -
kām un ar savām iespējām gata -
voja dāvanu Jēzum Kristum, pa-
līdzot citiem. Itālijā nozīmīga ir
Betlēmes izveidošana, tās izgata-
vošana var aizņemt pat nedēļu, jo
ir kustīgas figūras un ļoti smalks
darbs. Piemēram, Betlēmītes aina
ar desmitiem vaska figūru un pus -
hektāra platībā tiek izvietota Asī -
zes pilsētā (ar kuru ir saistība Vi-
ļakas draudzei). Betlēme ir centrālā
vieta baznīcā, nelielas Betlēmes
izgatavo arī katrs savā ģimenē.

– Kā Adventa laikā iegūto
labestības un žēlsirdības iedves -
mu saglabāt līdz nākamajam
Adventam?

– Tā bieži vien ir liela problēma,
ka cilvēks cenšas savā sirdsapziņā
ievilkt ķeksīti, ka ir iz da rījis kaut
ko labu, un tagad kādu laiku var
būt neaktīvs. Tādiem žēlsirdības
darbiem nebūs lielie augļi, kā
bieži vien domā un cer cilvēki.
Itālijā man bija pie redze, kad cil-
vēku grupa nolēma, ka katru
mēnesi gada garumā nāks un ap-
ciemos sociālās mājas iemītniekus,
izveidoja sarakstu un tā jau vai -

rākus gadus īsteno šo apņemšanos.
Tas ir daudz svarīgāk, nekā tikai
vienreiz gadā Ziemassvētku laikā.
Cilvēciskās attiecības ir svarīgākas
nekā viens koncerts gadā, bet arī
viens koncerts gadā ir labs sākums,
lai motivētu darīt žēlsirdības dar -
bus visu gadu. Sva rīga ir regularitāte
žēlsirdības dar biem. Īstenībā cilvē -
kiem svarīgā kās nav dāvanas, bet
svarīgā kais ir just cilvēcību un
labestību no otra, prast ieklausīties
un sadzirdēt. Ir labi, ka rīkojam
labdarības ak cijas Ziemassvētku
gaidīšanas lai kā, taču, ja to vienā
ga da posmā ir tik daudz, tad
sajūta ir tāda pati kā pie pārbagāti
no klāta galda, vienā dienā nezini,
kā visu apēst, jo visa ir tik daudz,
bet pārējās die nas gadā iztiec ar
trūcīgu ēdie nu vai pat diemžēl
ciet badu. Darot žēlsirdības darbus,
dāvinot dāva nas, nevar to darīt ar
aprēķinu, kas man par to būs, vai
es saņemšu pretī kādu lielāku un
vērtīgāku dāvanu. Jādāvina un
jādara ar sirdi, ka patiešām vēlos
palīdzēt, iepriecināt, tad tas cil -
vēkus ab pusēji darīs laimīgus.

– Jūsu novēlējums Viļakas
novada iedzīvotājiem Kristus
dzimšanas svētkos!

– Lai ir dienas, kad mēs re -
dzam pozitīvo un skaisto, kad
aizmirstam negatīvo un lai neuz-
tveram visu tikai negatīvi. Lai
pat uz grūtībām reizēm spējam
paskatīties no pozitīvās puses!
Tas bieži vien ir pirmais nosacī-
jums, lai Kristus varētu piedzimt
mūsu sirdīs! Ja mēs palūdzamies
un uzticam sevi Dievam, ticiet,
Dievs arī no defekta prot uztaisīt
efektu. Esmu to daudzas reizes
piedzīvojos. Reiz kāda baznīca
bija skaisti noformēta, izrotātas
eglītes, tad pēkšņi viena eglīte no -
krita un sasita vienu eglītes rotā-
jumu, kuru bija izgatavojis konkrēts
cilvēks, kurš sāka bēdāties un skumt,
kāpēc tā notika, kāpēc tieši mans
izgatavotais rotājums tika sasists,
un viņš vairs nedzirdēja ne skaisto
baznīcas kora dziedāšanu, ne vairs
neredzēja, ka dau dzi cilvēki pie-
steidzās palīgā, lai novērstu šo
kļūmi. Pēc kāda lai ka cilvēku gru -
piņa izdomāja, ka ir nepieciešams
izgatavot stabilus pamatus, kur
izvietot eglītes, izveidojās koman -
da, kas sāka darboties draudzē ar
daudz lielāku aktivitāti un dedzī -
bu. Cik skaisti Dievs darbojas
cilvēku dzīvē! Ļausim Dievam
darboties mūsos, lai piedzīvotu
skaisto un jauko, ko Dievs mums
dod! Lai to piedzīvotu, ir nepie-
ciešams rei zēm atraut skatienu
no dubļiem un vērst paceltu skatu
pretī debesīm...

Jautājumus uzdeva 
Vineta Zeltkalne

Atbildēja priesteris 
Guntars Skutels

bAz NīCAs dRAu dŽu zi ņAs

Kristus dzimšanu gaidot

Četras nedēļas pirms ziemassvētkiem izdzīvojam Adventa jeb gaidīšanas un pārdomu laiku,
gaidām Kristus dzimšanas brīnumu, kas notiks ziemassvētkos. Pēdējos gados arvien

ierastāka ir kļuvusi tradīcija skaitīt laiku līdz ziemassvētkiem, katru Adventes svētdienu aizde -
dzinot vienu svecīti Adventa vainagā, tā četras sveces simbolizē, cik nedēļas vēl jāgaida ziemas -
svētki. Adventa laiks ir neparasts laiks, lai lūgtos un pateiktos dievam, lai tumsā atrastu gaismu,
lai apstātos un ieklausītos. Par gaidīšanas un ziemassvētku laiku savā pieredzē dalīsies Viļakas
Jēzus sirds Romas katoļu draudzes prāvests Guntars skutels, kurš dos padomu, kā labāk sagatavoties
tikšanās brīdim ar Jēzu, un atklās, kādas ir Adventa un ziemassvētku laika tradīcijas itālijā.

uz tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli. mans
dievs, uz tevi es ceru. Kungs, dari man zināmus
tavus ceļus, māci man savas tekas.

Priecājies no sirds un gavilē. Redzi, tavs Ķēniņš
nāk pie tevis taisnīgs un Viņš ir tavs Pestītājs. sa -
taisiet tam Kungam ceļu, dariet klajumā līdzenas
takas mūsu dievam. (Pirmās Adventa svētdienas
dievkalpojuma ievadvārdi introits no Svētajiem Rak-

stiem)

Adventa laiks aicina īpaši domāt par kādu vārdu, un
šis vārds ir – gaisma. Adventa un Ziemassvētku laiku
varētu nosaukt arī tā – pieaugošas gaismas laiks. Kas ir
šī gaisma? Tā ir Kristus nākšana pie mums.

Vispirms tā sāk spīdēt Vecās Derības laika pra -
vietojumos par Pestītāju, kura nākšana tiek gaidīta. Tad

tā atmirdz Viņa dzimšanā līdz ar eņģeļu nesto vēsti:
«Jums šodien Pestītājs dzimis...» un turpina mirdzēt
Kristus zemes dzīves laikā. Mums šodien šī gaisma
spoži spīd Dieva Vārda un Sakramentu dārgajās dā -
vanās, ar kurām Kristus nāk tik tuvu pie mums. Un bei -
dzot, būs diena, kurā šī gaisma atspīdēs pilnīgā spo -
žumā, Kristum atnākot Viņa mūžīgajā godībā.

Mēs ieraugām Dieva nodomu – Viņš liek gaismai
pieaugt, kļūt spožākai. Tāds ir Dieva plāns arī pie
mums. Viņš vēlas mūs redzēt kā cilvēkus, kuros ienāk
un tos piepilda gaišums. Bībelē lasām, ka mēs esam
gaismas un dienas bērni un nepiederam ne naktij, ne
tumsai.

Mēs zinām, ka paši nespējam sevi darīt par gaismas
ļaudīm, jo nākam no dziļas tumsas. Bet mēs zinām arī
to, ka tieši tādēļ jau Kristus nāca pie mums, lai Viņa žē-

lastības spēkā mēs kļūtu pārradīti no tumsas par gaismas
bērniem. Tas ir tiešām Dieva mīlestības un žēlastības
darbs, ko Viņš paveic pie mums. Apustulis Pāvils to ļoti
uzskatāmi parāda: «Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes
pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsa-
cīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātī -
gi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīda -
mi svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu
Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.» (Titam 2,
11)

Adventa laiks mūs īpaši aicina atkal no jauna
ieraudzīt šo nepelnīto žēlastību, kas mums tiek dāvināta
ar Kristus nākšanu. Šis laiks aicina paust prieku un
pateicību, ka arī pie mums var turpināties šis brīnums –
Kristus gaismas pieaugšana.

Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
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3. decembrī Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta kultūras centrā
«Rekova» notika ziemeļlatga -
les tradicionālās dziedāšanas go -
di nāšanas svētki «dzīdat, mei -
tas, kū gaidat!», kuros līdzās
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansamb -
ļa 35 gadu jubilejai tikai iepa -
zīta ziemeļlatgales tradicionālā
dziedāšana, svinēta izdevuma
«Škilbanu sīvas» iznākšana un
prezentēts ansambļa videoklips
dziesmai «es apsieju lynu dry-
vu».

Uz kopīgiem svētkiem Rekovā
bija pulcējušies gan Viļakas no -
vada kolektīvi – Medņevas etno -
grāfiskais ansamblis, Upītes et-
nogrāfiskais ansamblis, folkloras
kopas «Upīte» un «Rekavas dzin-
tars», gan ceļu uz Šķilbēniem bi -
ja mērojuši Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Etnomuzi-
koloģijas mācībspēki un studenti,

Latviešu folkloras krātuves ko-
manda un biedrības «Latgolys
Studentu centrs» folkloras kopa
«Ceidari». Gan pašas šķilbēnietes,
gan ciemiņi vairāk nekā trīs
stundu garā koncertā izdziedāja
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa
un citas Ziemeļlatgales dziesmas.
Par vakara īpašāko brīdi kļuva
ansambļa dziedātājas Jadvigas Ko -
vaļevskas (Jadzes) un Latviešu
folkloras krātuves pārstāvju vie-
nošanās kopīgā dziesmas «Orojs
ora ceļa molā» izdziedāšanā.

Viens no vakara svarīgākajiem
notikumiem bija izdevuma «Škil-
banu sīvas» prezentācija. 144 la-
paspušu biezā grāmatiņa un klāt
pievienotais audio disks ar dzies -
mu ierakstiem ir unikāla liecī -
ba par Šķilbēnu etnogrāfisko an-
sambli un tā dziedātājām, kā arī
ar Ziemeļlatgalē, īpaši Šķilbēnos
dziedāto dziesmu repertuāru. Iz-
devumā līdzās Šķilbēnu etnogrā-
fiskā ansambļa vēsturei aprakstā
un bildēs ir iespēja iepazīt 21 dzie -
dātājas dzīvesstāstu, atrast 26 dzies -
mu nošu transkripcijas un dzies -
mu vārdus. Ansambļa repertuāra
dziesmu ieraksti dokumentēti iz-
devumam klāt pievienotajā audio
diskā.

Šķilbēnu etnogrāfiskais an -
samb lis tika nodibināts 1981. ga -
dā, kad Šķilbēnu sievas, iedves-

mojoties no kaimiņu ciema Upītes
dziedātājām, sanāca kopā, lai ar
dziesmām kuplinātu dažādas sa-
dzīves un svētku norises. Ansamb -
ļa sastāvā līdzās pirmajām an-
sambļa dziedātājām šobrīd tradī -
ciju turpina arī jaunās dziedātā -
jas. Spilgtākā dziesmu zinātāja,
kuras teiktās dziesmas vēl arvien
veido lielāko daļu ansambļa re-
pertuāra, bija nu jau mūžībā aiz-
gājusī Rozālija Slišāne (mīļi
saukta Razulīte).

3. decembra pasākumā pir-
mizrādi piedzīvoja arī Šķilbēnu
etnogrāfiskā ansambļa dziedā -
tājām veltīts videoklips, kurā ie-
mūžināta ansambļa himna «Es
apsieju lynu dryvu» – gan ansambļa
spožākās dziedātājas Rozālijas
Slišānes (Razulītes) dziedājumā,
kas dokumentēts 1988. gada fol-
kloras ekspedīcijas laikā Šķilbēnos,
gan šobrīd ansamblī dziedošo sie -
vu izpildījumā. Videoklipa mērķis
bija parādīt dziedošo sievu vien-
kāršību, dažādo skaistumu un
dziedātprieku, neskatoties uz ik-
dienas darbiem, rūpēm un dažā-
dajiem likteņiem.

Etnomuzikoloģe Anda Beitā -
ne, stāstot par Ziemeļlatgali un
tās tradīcijām, saka: «Latvijas zie -
meļaustrumu mala blakus Krievi -
jas robežai, kādreizējā Abrenes
apriņķa teritorija, bijušā Balvu

rajona daļa jeb, atbilstoši šodienas
administratīvi teritoriālajam ie-
dalījumam, Balvu novada Brie-
žuciema pagasts, Baltinavas no -
vads un Viļakas novada Šķilbēnu
un Medņevas pagasts, kā arī Vi -
ļakas pilsēta – tā ir vieta, kur vēl
arī mūsdienās iespējams sastapt
nepastarpinātā veidā pārmantotu
tradicionālās mūzikas repertuāru,
kas turpina dzīvot, aizvien pielā-
gojoties jauniem apstākļiem.»

3. decembra vakars bija ap-
liecinājums tam, ka tradicionālajai
dziedāšanai Ziemeļlatgalē ir ne
vien stipras saknes, bet arī skaidra
un spoža nākotne – turpat Viļakas
novadā aug jauna dziedātāju pa-
audze, kas, ļoti iespējams, ar sa -
vu stāstu un veidu, bet turpinās
un saglabās šajā pusē raksturīgo
īpašo tradīciju.

Ziemeļlatgales tradicionālās

dzie dāšanas godināšanas svētkus
rīkoja biedrība «Latgolys Produ-
centu Grupa», sadarbojoties ar
kultūras centru «Rekova». Svētku
norisi atbalstīja Valsts kultūrkapi -
tāla fonda Latgales kultūras pro-
gramma ar AS «Latvijas Valsts me -
ži» atbalstu, bet izdevums «Škil-
banu sīvas» tapis ar Valsts kultūr -
kapitāla fonda un Viļakas novada
domes atbalstu.

Plašāk par Šķilbēnu etnogrā-
fisko ansambli: 

http://www.skilbanusivas.lv/ 

Informāciju sagatavoja:
Edīte Husare
Projektu vadītāja
Biedrība «Latgolys 
Producentu Grupa»
edite.husare@gmail.com, 
29509672
Foto Andrejs Vasjukevičs

soCiāLās sfēRAs AKtuALitātes

Novembrī Šķilbēnu sociālās
aprūpes māja svinēja 5 gadu
jubileju – 5 gadi, kopš seniori
apdzīvo jaunās mājas.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mā -
ja pastāv kopš 2002. gada, kad
tika likvidēta slimnīca, taču 2011.
gada 2. novembrī aprūpes mājas
iemītnieki un darbinieki tika pār -
celti no bijušās slimnīcas ēkas uz
skaistām, siltām – renovētām tel-
pām.

Jubilejas svinības notika ciešā
Šķilbēnu pagasta iedzīvotāju lokā,
kuri nesavtīgi snieguši palīdzības
roku visu šo piecu gadu garumā.
Ar īpaši sagatavotu koncertu ap-
rūpes mājas viesus, darbiniekus
un iemītniekus sveica Nemateriā -
lās kultūras mantojuma centra
«Upīte» kolektīvi. Koncerta lai -
kā tika dejots, dziedāts, spēlēti
dažādi mūzikas instrumenti, kā
arī izteikti pateicības vārdi. Vadī -
tāja kolektīva vārdā pateicās ie-
mītniekiem, kuri palīdzēja un
piedalījās pārcelšanās brīdī un
joprojām ir kopā ar mums. 

Pateicību par kopā būšanu kopš
2011. gada saņēma iemītnieki: 

c stefānija supe,
c Jānis Vancāns,
c Pēteris Kuļšs,
c Jevģenijs Ločmelis,
c bārbala supe,
c berta ieviņa,
c Viktors soldatenkovs,
c zinaīda Logina.
Pasākumā tika sveikti arī dar-

binieki – darba jubilāri –, kuri
nāca savās brīvdienās un kopīgi
palīdzēja pārcelties uz jaunu ēku
un joprojām strādā aprūpes mājā,

sniedzot sirsnīgu un kvalitatīvu
pakalpojumu.

5 gadu darba jubilāri: 
c Vera serda,
c ārija Rudziša,
c Nellija maderniece,
c ina bukša,
c olga bukša.

Vadītāja aprūpes māju salīdzi -
nāja ar ziedu: «2011. gadā mēs
bijām kā zieda pumpuri – mazi,
ar nelielu pieredzi, jaunu pārbau-
dījumu priekšā. Šo piecu gadu
laikā esam uzziedējuši un kļuvuši
par krāšņu ziedu, kas priecē pa -
šus un apkārtējos. Esam smēlušies
pieredzi, esam paplašinājušies, ko -
pā esam pārvarējuši grūtības.» Pal -
dies vārdi izskanēja visiem atbal-
stītājiem, ziedotājiem, drau giem,
paziņām, radiniekiem, kuri daudz
palīdzēja piecu gadu laikā, ar kuru
palīdzību tika realizētas ieceres
un idejas. Tiem, kuri nāk ciemos
un sniedz emocionālo atbalstu,

dalās savās pārdomās. Atgādinot
par Šķilbēnu sociālās aprūpes
māju, katram viesim, kurš nepār-
traukti šo 5 gadu garumā sniedzis
atbalstu kolektīvam, pasākumā
tika pasniegta pašdari nāta puķe,
ko veidoja iestādes darbinieki.

Paldies Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte» vadī-
tājam Andrim Slišānam un viņa
komandai par krāšņu un sirsnīgu
koncertu! 

No sirds pateicos darbinie -
cēm par palīdzību svētku or ga -
nizēšanā, skaistiem vārdiem un
izcilu darbu! 

Paldies viesiem par atbalstu,
patīkamiem novēlēju miem un ko -
pā būšanu! 

Paldies iemītniekiem, ka uz -
ti ca  ties mums un esat kopā ar
mums!

Teksts: Šķilbēnu sociālās aprū -
pes mājas vadītāja Līna Barovska

Foto: Šķilbēnu sociālās aprū -
es mājas pārzine Līga Trešutina

5 gadu jubileja Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājai

l Vakances Viļakas novada Sociālajā dienestā

Sociālais pedagogs
(profesijas kods – 2359 01)

izglītības līmenis: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
sociālā pedagoga kvalifikācija.

Papildu prasības: Pieredze līdzvērtīgā jomā tiks uzskatīta par
priekšrocību. Zināšanas veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā,
sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, pedagoģijā, par darbā
lietojamo līdzekļu darbības principiem un to lietošanas noteiku -
miem. Spēja vadīt socializācijas procesu, palīdzēt klientam apgūt
sabiedrības normas un prasības, kā arī iemācīt klientam uzlabot
saskarsmes prasmes. Zināšanas dažādās audzināšanas un mācīšanas
metodēs. Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorien -
tēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu. Spēja
strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās. 

Alga: no 650.00 EUR
darba režīms: Normāls darba laiks (Viena vesela slodze, 40

stundas nedēļā).
darba vietas adrese: Viļakas novada administratīvā teritorija.

CV iesūtīt līdz 2016. gada 30. decembrim
uz e-pastu: sppd@vilaka.lv vai pieteikties personīgi pie Sociālā

dienesta vadītājas pa tālruni 27823247.

Sociālais darbinieks
(profesijas kods 2635 01)

Prasības pretendentiem:
Atbilstība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

41. panta nosacījumiem (otrā līmeņa profesionālā augstākā vai aka -
dēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā)

Alga: no 650.00 EUR
Pieteikties pie sociālā dienesta vadītājas:
Pa tālruni 27823247, pa e-pastu sppd@vilaka.lv vai personīgi:
Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā:
– otrdienās 13:00 – 15:00;
– piektdienās 9:00 – 11:00,
vai pie novada domes izpilddirektores pa tālruni 29127294.
Pieteikumu, motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu

kopijas var sūtīt Viļakas novada Sociālajam dienestam Parka ielā 2,
Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583 vai Lietvedības, informācijas un
komunikācijas nodaļai Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā,
LV-4583.

KuLtūRA

Notikusi izdevuma «Škilbanu sīvas» un Šķilbēnu
etnogrāfiskā ansambļa videoklipa prezentācija
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soCiāLās sfēRAs AKtuALitātes

Cilvēku tirdzniecība
Cilvēku tirdzniecība mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma

visā pasaulē, un šī tēma ir svarīga, jo daudz latviešu, tai
skaitā arī mūsu draugi un radinieki, dodas uz ārzemēm un
tiek pakļauti daudzreiz lielākam riskam kļūt par cilvēku
tirdzniecības upuriem nekā Latvijā.

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma,
kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu,
draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam,
seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku
tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta
gandrīz katra pasaules valsts – vai nu kā pārdoto cilvēku
saņēmējvalsts, vai arī kā nosūtītājvalsts.

Cilvēku tirdzniecības pirmsākumi ir meklējami senā
pagātnē – verdzībā. Laika gaitā verdzības formas un vei -
di ir ievērojami mainījušies, bet būtībā mūsdienu cilvēku
tirdzniecība nozīmē to pašu, ko pirms tūkstošiem gadu –
cilvēki pārdod cilvēkus.

Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas
ekspluatācija – parasti peļņas gūšanas nolūkos. Personas
ekspluatācija nozīmē personas izmantošanu dažādiem
nolūkiem.

Katru gadu pasaulē par cilvēku tirdzniecības upuriem
kļūst vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, un Latvijā vien katru
mēnesi tiek pārdoti 100 cilvēku.

tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:
m prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas for -

mas (ekslpuatatīvas fiktīvas laulības);
m piespiedu darbs vai pakalpojumi;
m verdzība; (tā vairāk sastopama nabadzīgajās vals -

tīs, kur iedzīvotāji strādā smagu darbu, par to saņemot
pavisam niecīgu atalgojumu)

m orgānu izņemšana (tā visbiežāk sastopama tādās
valstīs kā Albānija, Moldova un Ukraina).

ekspluatatīvas fiktīvas laulības ir viena no izplatī-
tākajām cilvēku tirdzniecības formām, kur sievietes
piekrīt slēgt laulības ar ārvalstniekiem par lielām naudas
summām, bet bieži vien šīs sievietes kļūst par upuriem
tirdzniecības veidam – prostitūcijai. Un diemžēl šī ir ļoti
aktuāla problēma arī Latvijā, jo pašlaik Latvijas ekono -
miskā situācija nav no tām labākajām un visi meklē
veidu, kā nopelnīt naudu, lai izdzīvotu.

Noslēgto fiktīvo laulību skaita ziņā dominē Īrija un
Lielbritānija. Fiktīvo laulību popularitāti šajās valstīs
izskaidro vairāki faktori: liberālā pieeja gan laulību reģis-
trācijai, gan laulības pārbaudei pēc tās noslēgšanas. Šīs
valstis ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, bet nav
Šengenas zonas dalībvalstis; tās ir salīdzinoši lielas trešo
valstu izcelsmes iedzīvotāju kopienas, kuras nodrošina
atbalstu fiktīvajām laulībām, piemēram, vervējot. Šie fak -
tori mijiedarbojas ar to, ka uz šīm valstīm, meklējot dar -
ba iespējas, dodas Latvijas pilsones, kas labprātīgi piekrīt
vai arī tiek maldinātas un piespiestas stāties laulībā ar
trešās valsts pilsoņiem, tādējādi atvieglojot trešās valsts
pilsoņu iekļūšanu es. Visvairāk vervēšana tiek izvērsta
interneta vidē.

Kā notiek vervēšana?
Valstis, uz kurām visbiežāk sievietes tiek aicinātas

braukt stāties fiktīvajās laulībās – Īrija, Lielbritānija, Kipra.
Kas vervē?
Latviešu izcelsmes cilvēki – gan atrodoties Latvijā,

gan arī savā jaunajā dzīvesvietā Īrijā, Kiprā utt. Bieži
meklē sievietes paziņu, radu un draugu lokā. Arvien vai -
rāk gadījumu, kad vervē paši pakistānieši, indieši, apejot
starpniekus.

Kur vervē?
Interneta un sludinājumu portālos, savā apkaimē, sa -

vu tuvinieku un draugu vidū.
Kā pārliecina braukt?
Cenšas pārliecināt, sakot, ka tas ir pakalpojums pret

pakalpojumu. Proti, tu palīdzi cilvēkam legalizēties Eiro -

pas Savienībā un saņem par to konkrētu samaksu. Fiktī -
vās laulības ir jāizmanto kā atbalsta punkts. Par darbā ie-
kārtošanu ir jāmaksā, savukārt līgavaiņi sagādā biļeti,
izmitina pie sevis līdz kāzām un palīdz atrast darbu. Ja
nepatiks līgavainis, piemeklēsim citu!

Kad jābrauc?
Vervētāji vienmēr ir ieinteresēti, lai «prece» galamērķī

nonāktu pēc iespējas ātrāk.
Ko piedāvā?
Naudu par fiktīvajām laulībām.
!!! Realitātē nekad nav garantijas, ka summa tiks sa-

maksāta! Daudzas piekrāptās «līgavas» vēlāk vēršas
policijā vai LR vēstniecībā, taču darījums ir nelegāls un
naudas piedzīšanai nav pamata.

Pārsvarā sola:
darbu
Ja tu šurp atbrauksi, tad tu varēsi viegli atrast darbu

un nopelnīt labu naudu.
!!! Īrijā un Lielbritānijā pašlaik ir ļoti grūti atrast

darbu, īpaši bez angļu valodas zināšanām.
uzturlīdzekļus
Tiek solīts apmaksāt lidmašīnas biļeti. Tur būšot

jādzīvo pie trešās valsts pilsoņiem, kuri maksā īri.
Uzturēšanās būs ar tiem vai nu vienā istabā vai arī, ja būs
vēlēšanās, atsevišķā istabā.

Piemēri: Var sarunāt, ka tev citā vietā noīrē kādu ista -
biņu vai mazu dzīvoklīti. Tev apmaksās ēšanu, pirks visu,
ko gribēsi – drēbes, datoru, mobilo telefonu utt. Mēs do -
sim tev kabatas naudu! Mēs palīdzēsim tev ar kredīta no-
maksu! Ja pēc fiktīvajām kāzām tev būs nepieciešama
vēl kāda palīdzība – mēs tev noteikti palīdzēsim!

!!! Realitātē solījumi tiek pilnīgi vai daļēji pildīti tikai
līdz kāzām. Pieredze rāda, ka trešās valsts pilsoņa
uzvedība pēc kāzām var kardināli mainīties, vīrietis kļūst
vardarbīgs un uzskata sievieti par savu īpašumu.

Kā tiek raksturoti precinieki?
Trešo valstu pilsoņus vervētāji raksturo tikai un

vienīgi pozitīvi. Seksuālā uzmākšanās ir izslēgta, tikai ar
meitenes piekrišanu. Apskatīt topošo līgavaini pirms
braukšanas gan iespējams tikai retos gadījumos. Iepriekš
ar viņiem nav iespējams parunāt, jo vienkārši, ja kāda
atbrauks ātrāk par tevi, tad tāpat tev būs cits puisis! Tev ir
jāuzticas! Es tevi nepametīšu, lai vai kas! 80% uzsāk ar
viņiem īstas attiecības, jo viņi meitenes nēsā uz rokām!

!!! Realitātē sieviete izvēlas «kaķi maisā». Jāatceras,
ka līgavaiņi pārstāv pavisam atšķirīgu kultūru – nav
nekādu garantiju, ka «sieva» ar «vīru» labi sapratīsies.
Turklāt arvien pieaug izvarošanas, draudu un spēka pie-
lietošanas gadījumu skaits!

Šķiršanās
Pēc vervētāju teiktā, izšķirties var aptuveni pēc pus -

gada, gada, un visvieglāk šķirties var Latvijā.
!!! Realitātē Īrijas likumdošana šķiršanās jomā ir vie -

na no konservatīvākajām Eiropā. Sākt šķiršanās procesu
var vienīgi tad, ja iepriekšējos četrus gadus pāris nodzī -
vojis šķirti. Tas attiecas arī uz Kipras likumdošanu! Arī
Latvijā ar citas valsts pilsoni ātri izšķirties ir problemātiski.

Ko vervētāji saka par sevi
Galvenokārt vervētāji stāsta, ka paši ir fiktīvi precē -

jušies vai arī palīdz meitenēm aiz labas sirds. Es pati arī
atbraucu uz Īriju un apprecējos. Tagad man ir labi ap -
maksāts darbs, nav nekādu izdevumu, jo visu apmaksā
mans puisis, ar kuru apprecējos! Esam labākie draugi!
Kad gribu, tad varu braukt atpakaļ uz Latviju! Es tikai
palīdzu meitenēm izrauties no nabadzības – aizbrauksi,
man paldies pateiksi! Kad es pati braucu, tad es arī ļoti
baidījos! Taču viss ir ideāli!

!!! Realitātē vervētāji parasti raksta no viltus profiliem
un e-pastiem, neatklājot savu īsto vārdu. Līgavaiņi
«nopērk» līgavu no starpniekiem. Tādējādi starpnieki uz-
skatāmi par vervētājiem, kas nodarbojas ar cilvēku tird-
zniecību!

fiktīvo laulību sekas
Vīrs vai vervētāji tev var atņemt dokumentus, tele -

fonu, ieslēgt dzīvoklī un liegt sazināšanos ar apkārtējiem,
liekot izpildīt visas viņu vēlmes, tostarp seksuālās. Pret
tevi var izturēties vardarbīgi, jo vīrs uzskata tevi par preci
un savu īpašumu; gadījumā, ja nevēlēsies precēties ar
konkrēto cilvēku, pret tevi var pielietot spēku, draudus;
zināmi vairāki izvarošanas gadījumi! Tu vari nokļūt
kreditoru rokās, jo vīrs tevi izmantos kā galvotāju! Citas
tautības vīrs tev var uzspiest savu ticību un tradīcijas.
Vīrs tev var nedot šķiršanos pat pēc likumā paredzētajiem
gadiem, savukārt tev var sagādāt problēmas pierādīt, ka
laulība bijusi fiktīva! Tevi var aizvest uz citu zemi, kur
būsi viena pati un nevarēsi vērsties pēc palīdzības!

!!! Uzmanību! Daudzos gadījumos vervēšana notiek
ar viltu – meitenēm sākumā piesola darbu ārzemēs un uz
vietas paskaidro, ka «darbs» ir fiktīvās laulības ar trešās
valsts pilsoni. Rūpīgi pārbaudi darba piedāvājumu, pirms
tam piekrīti!

Būtībā var teikt, ka cilvēku tirdzniecība ir liela, neap-
tverama un globāla problēma, kas ar katru dienu kļūst
arvien lielāka un lielāka. Katru gadu cieš arvien vairāk
cilvēku. Tāpēc ikvienam vajadzētu kaut vai nedaudz aiz-
domāties par šo problēmu un, dodoties uz ārzemēm strā -
dāt, mācīties vai atpūsties, censties izvairīties no vilino -
šiem piedāvājumiem, jo tās var būt lamatas, lai iegūtu nā -
ka mo tirdzniecības upuri.

Kas jāņem vērā pirms došanās 
uz darbu ārzemēs:

• Iekārtot darbā Latvijā un ārzemēs var tikai licencētas
darbā iekārtošanas firmas. Vari uzzināt: www.nva.gov.lv,
T: 67021706;

• Kur meklēt darbu Eiropā – www.eures.europa.eu;
• Piezvani izvēlētās valsts vēstniecībai Latvijā un no-

skaidro, kas ir nepieciešams, lai Tu varētu strādāt attie -
cīga jā valstī;

• Nokārto visu iespējamo apdrošināšanu – www.vnc.gov.lv;
• Apgūsti izvēlētās valsts valodu elementārā līmenī;
• Informē tuviniekus par darbu ārzemēs, atstāj precī zu

uzturēšanās adresi un visu informāciju par darba devēju;
• Atstāj mājās savu pases kopiju, vismaz vienu pases

ko piju paņem līdzi gadījumam, ja pazūd pase vai kāds to
atņem;

• Apmeklē ārstu, noskaidro, vai esi pietiekami vesels,
lai dotos ceļā;

• Paņem līdzi vismaz tik daudz naudas, lai pietiktu at-
pakaļceļam;

• Īslaicīgi (līdz 3 mēn.) izbraucot no Latvijas, dod
ziņu par sevi Konsulārajā reģistrā – kr.am.gov.lv, lai krī -
zes gadījumā būtu iespējams ar tevi sazināties (piem.
dabas katastrofu, kara darbību utt.);

• Vienojies ar tuviniekiem vai draugu, ka viņš in for -
mēs tiesību aizsardzības iestādes, ja norunātajā laikā Tu
nedod ziņu par sevi.

iegaumē: – (+371)26337711 (diennakts dežūrtālrunis
ārkārtas situācijās)

80005905 – ārlietu ministrijas konsulārais depar-
taments (sazinies, ja ir aizdomas par vardarbību vai
izmantošanu ārzemēs)

67075450 – Valsts policija cilvēku tirdzniecības ap -
ka rošanai vai 110 (02) Valsts policija

Cilvēktirdzniecības upuriem nodrošina valsts ap-
maksātus sociālas rehabilitācijas pakalpojumus:

• Biedrība Resursu centrs sievietēm «Marta» – epasts:
centrs@marta.lv, T: 80002012 (bezmaksas zvaniem
Latvijā) un T:+371 67378539 (zvaniem no ārzemēm)

• Biedrība «Patvērums «Drošā māja»» – epasts: drosa.
maja@gmail.com, T: +371 67898343, +371 28612120
(diennakts uzticības tālrunis)

Teksts: sociālā darbiniece Vēsma Rancāne

Pēc Viļakas novada sociālā dienesta speciālistu apmeklētā semināra «fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana»
vēlos padalīties ar iegūtām zināšanām ar sievietēm, jaunietēm, kuras plāno doties darbā uz ārzemēm. mācības notika ar mērķi sagatavot dažādu jomu

speciālistus – tālākizglītības trenerus - tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. seminārs notika projekta
ietvaros – «Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums» (HestiA) Nr.Home/2013/iseC/AG/tHb/4000005845, kuru organizēja
biedrība «Patvērums «droša māja»».

Viļakas novada sociālā dienesta sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm un bērniem Vēsma mieriņa 2016.
gada 24. novembrī apmeklēja Latvijas sos bērnu cie -
matu asociācijas organizēto kon ferenci «sociālais darbs
ar ģimenēm un bērniem – jauni risinā jumi un iespē -
jas nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbā».

Konferencē tika prezentētas nevalstiskā sektora iz-
strādātas ino vatīvas darba metodes, kas vērstas uz to, lai

mazinātu personu un grupu sociālās atstumtības riskus.
Nevalstiskais sektors piedāvā efektīvus risinājumus,

kā mazināt bēr nu uzvedības problēmas un pusaudžu
asociālu uzvedību.

Nevalstiskās organizācijas un pašnodarbinātas personas
ir izstrā dājušas programmas, kurās tiek piedāvāts pa-
švaldībām problēmas risi nāt to saknē – uzsākot darbu
ģimenē kopš brīža, kad pasaulē ir nā cis mazulis.

Savlaicīgi identificējot riskus, izglītojot sabiedrības pār-
stāvjus, pirmsskolas un sākumskolas pedagogus preven-
tīvajam darbam ar ģimenēm un bērniem, ir iespēja
veidot brīvu, pozitīvu un pašpietiekamu sabiedrību.

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/
Informāciju sagatavoja Viļakas novada 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem – jauni risinājumi un iespējas 
nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbā
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Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu
rīcību, kas likumos nav tieši noteikta. Iestādei jānodrošina
pretimnākoša attieksme, lai veicinātu personas tiesību ievērošanu.
Tāpēc – valsts un pašvaldības iestādei tās rīcība vai pieņemtais
lēmums cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar «likuma burtu», bet arī
atbilstoši katras personas uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt, lai iestāde saprotami
izskaidro pieņemto lēmumu.

ie dzīVo tā Ju zi NāŠA NAi

JAuNieŠu AKtuALitātes

Jau piekto gadu Viļakas pil sētu rotā Viļakas Jauniešu inicia -
tīvu centra jauniešu gatavotais Adventes vainags, kurš rada svēt ku
noskaņu ikvienam iedzīvotā jam un lepnumu tiem jauniešiem,
kuri piedalījušies tā tapšanā.

Šogad Viļakas novada Jauniešu domes kolektīvs nolēmis uzsākt jaunu
tradīciju – kopīgu pirmās Ad ventes sveces iedegšanu, ar kuru noslē -
dzas Valsts svētku mēnesis un iesākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Jaunieši vienojās kopīgās dziesmās, un klātesošos uzrunāja pries -
teris Guntars Skutels un Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne, aici not izprast Adventes laika būtību, veltot laiku
savai garīgajai izaugsmei un izvērtējot savas ikdienas prioritātes.

Pasākums radīja kopības sajūtu un pozitīvas emocijas, kuras gūs -
tam, pateicoties tiem novada iedzīvotājiem, kuri vēlas iesaistīties arī
mazākās novada aktivitātēs un ir gatavi paši radīt svētku noskaņu.
Viss sākas no mums pa šiem, tomēr bieži vien par to ne maz neaizdo-
mājamies, tāpēc novēlam svētīgu Adventi, kurā centīsimies atrast
laiku paši sev un saviem tuvākajiem, kas neprasa materiālas vērtības,
vien siltu sir di un patīkamu gaisotni.

Paldies priesterim Guntaram Skutelam un jauniešiem – Raivo Or-
lovskim, Vairai Strupkai un Nor bertam Barkānam, kuri gatavoja
Adventes vainagu! Paldies Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas
darbiniekiem par atbalstu vainaga tapšanā!

Informāciju sagatavoja  jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne. Foto: Arvils Zelčs

Viļakas novada Jauniešu dome
iededz pirmo Adventes sveci

l Viļakas novada muzeja darbinieki aicina

Plānojam 2017. gada rudenī atklāt jaunu muzeja
ekspozīciju «Viļakas novada skolu vēsture». 

Esam uzsākuši esošās informā cijas apstrādi un
analīzi, kā arī meklējam arvien jaunu informā ciju par
novada skolām gan ar hīvos, gan privāti runājot ar
cilvēkiem. Bijušās Viļakas novada skolas ir ne tikai
Latgales, bet arī visas Latvijas nozīmīgs kultūrvēs tures
mantojums, kas jāsargā un jānodod nākamajām paaudzēm.
Skolas visos laikos ir bijušas kultūras un izglītības
centri, tajās tiek iegūtas zināšanas un izpratne par
pasauli. Laikam ejot, esošās skolas kļūst par bijušajām,
esošie skolēni un skolotāji, mainoties paaudzēm, tiek
aizmirsti. No vietām, kur kādreiz stāvējušas varenas
skolas, arvien vairāk paliek pāri tikai gruveši, un,
cilvēkiem aizejot, zūd arī atmiņas.

Jaunas muzeja ekspozīcijas mēr ķis ir saglabāt katra
cilvēka piederības sajūtu savai skolai un sa vam novadam.

Katrs no mums, kas kādreiz mācījies vai mācās skolā,
tajā atstāj daļu no sevis, jo skola ir mūsu otrās mājas.
Katram no mums ir savas atmiņas par skolotājiem,
skolēniem un skolas noti kumiem. Jaunajā ekspozīcijā
varēs gan apskatīt skolu raksturojošos muzeja priekšmetus,
gan iegūt informāciju un apskatīt se nas foto grāfijas par
dažādām Viļakas novada skolām, kā arī iepazīties ar
skolēnu atmiņām par savām skolām. Diemžēl par dažām
skolām ir gaužām maz informā ci jas un praktiski nav fo-
togrāfiju. Viļakas novada muzejs lūdz atsaukties cilvēkus,
kuriem ir kaut kāda informācija par šādām bijušajām un
eso šajām skolām Viļa kas novadā:

Aizgalīnes, Aizpurves, Augsta sila, Ebreju skola
Viļakā, Egļucie ma, (Ērgļu-Orlovas), (Ezermalas-Irikovas),
(Fr.Trasūna, Bākarovas, Lejiņu, Zagodu), Kangaru, Ka-
rigavas, Katlešu, (Krievmales-Kozīnes), Krustacelma,
Kupravas, Loduma, (Mežvidu-Bļinnicas), (Priežukalna-
Sosnīcu), (Rekavas-Čilipīnes), Šķilbēnu muižas skola,
(Slīpaču-Dravnieku), (Stompaku-Zvaigznes-Susāju), (Upī-

tes-Zelču), Vecumu, Vēdeniešu, Viduču, Viļakas valsts
ģimnāziju un vidusskolu, Viļakas pamatskolu, Žīguru
skolām. Noteikti kāda skola vēl nav nosaukta. Ja kāds no
Jums ir mācījies skolā, kas iepriekš nav minēta, un skola
ir atradusies tagadējā Viļakas novada teritorijā, lūdzam
Jūs arī atsaukties.

Būsim ļoti pateicīgi par jebkuru informāciju, bildi un
atmiņām. Attiecīgi uz sniegto informāciju ekspozīcijā
būs atsauce, no kurienes ir nākusi informācija, fotogrāfija
un atmiņas. Katram no mums ir iespēja piedalīties ek-
spozīcijas tapšanā un saglabāt daļu no mūsu kultūrvēsturiskā
mantojuma.

Ar mums var sazināties pa tāl runi: 64563302, 28386859,
25851161, pa e-pastu: vilakasnovadamuzejs @vilaka.lv,
rita.gruseva@inbox.lv, www.draugiem.lv muzejam izvei -
do tajā lapā: Viļakas novada mu zejs, kā arī muzejā.
Adrese: Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583.

Tekstu sagatavoja Viļakas novada muzeja direktore 
R. Gruševa

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 
15 biznesa inkubatoros visā Latvijā

1. decembrī sākas projektu pieņemšana Lat -
vijas investīciju un attīstības aģentūras (LiAA)
14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Lat -
vijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa
inkuba torā. Plānots, ka septembrī darbu uzsā -
ku šie inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu
jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīs -
tot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionā lo
izaugsmi.

«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no
valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas posmiem.
Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uz -
sākšanas fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietva -
ros radīta augsti kvalitatīva, visos Latvijas reģionos
vienlīdzīga inkubācijas vide. 

Šī atbalsta programma ir efektīvs veids uzņē-
mējdarbības uzsākšanas aktivizācijai, īpaši reģionos.
Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad ne reti
pietrūkst zināšanu, pieredzes un finanšu. Biznesa
inkubatoru atbalsts ļaus jauna jiem uzņēmumiem
ātri un sekmīgi iziet cauri šim starta posmam, lai
tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un
dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,» norāda
ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs
Arvils Ašeradens.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspē -
jīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un at -
tīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei ne-
pieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pa-
sākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautā-
jumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinan-
sējumu.

LIAA direktors Andris Ozols: «Neviens vairs ne -
šau bās par to, ka Latvijas nākotne ir inovatīva,
eksport spējīga uzņēmējdarbība, kas spēs nodrošināt
iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī,

stabilu labklājību un drošību par nākotni. Lai šī
nā kotne pienāktu iespējami drīzāk, nenovērtējami
sva rīga ir palīdzība ne tikai jaunas uzņēmējdarbības
sākšanai, bet arī jau esošās attīstīšanai. Tāpēc vi -
sos piecpadsmit LIAA izveidotajos biznesa inkubatoros
tiks nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt
savu ideju, gan iegūt vērtīgas praktiskas konsultā-
cijas.»

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī
tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņē mēji
var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultā -
cijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota kopra -
des tel pa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas
pro ce sā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var
strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pie-
redzes apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepie-
ciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības
attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots
50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakal-
pojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un
inkuba tors attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vēr tī -
bas daļu.

Projektus var pieteikt LiAA mājas lapā, kā -
dā no 15 biznesa inkubatoriem, sūtot pa pastu
uz LiAA centrālo biroju Rīgā, Pērses ielā 2. in-
formācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā
un cita informācija pieejama LiAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv .

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta
«Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators» ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67039472

4. Esi pretimnākošs!
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Viļakas novadā ir pieejams «Tele2»
zibenīgais 4G internets

Vadošais mobilo sakaru operators «tele2» paziņo, ka Viļa kā
un tās novada Rekovā, Kupravā un Žīguros ir sācis strādāt «tele2»
4G tīkls, kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ir pieejams zibenīgais
«tele2» 4G mobilais internets telefonā, planšetdatorā un datorā.

«Priecājamies, ka esam paplašinājuši 4G tīklu un Viļakas un tās
novada Rekovas, Žīguru un Kupravas iedzīvotāji var lietot «Tele2»
zibenīgo 4G internetu. «Tele2» klienti, kas ir puse Latvijas iedzī vo -
tāju, jau vairāk nekā divus gadus lieto «Tele2» 4G internetu daudzās
Latvijas pilsētās un novados, nemitīgi pieaugot gan klientu skai -
tam, gan patēriņam,» saka «tele2» tehniskā direktore Līga Krūmiņa.

«Pērn uzbūvējām 4G tīklu ar Latvijā visplašāko pārklājumu, un
šogad kā tehnoloģiju līderis turpinām būtiski investēt – šī gada
pirmajā pusgadā tīkla attīstībā un jaunu produktu izstrādē «Tele2»
investēja 6 miljonus eiro. Mūsu mērķis ir šogad nodrošināt 4G
tīklu pieejamu jau 97% valsts teritorijas, kas nozīmē to, ka Latvijā
būs viens no plašākajiem 4G tīkla pārklājumiem pasaulē,» piebilst
L. Krūmiņa.

«Tele2» 4G internetu var lietot telefonā, planšetdatorā, piezīmj -
datorā vai galda datorā. Pārliecināties, vai telefons, planšetdators,
modems vai rūteris, kā arī SIM karte atbalsta 4G, var «Tele2»
mājas lapā: www.tele2.lv/4G. Ikviens «Tele2» un «Zelta Zivtiņas»
klients «Tele2» Centrā bez maksas var apmainīt savu SIM karti
pret 4G SIM karti.

«Tele2» ir Baltijā modernākais sakaru tīkls, kas piedāvā jaunā -
kās paaudzes 4G, 4G+ un 4G++ pakalpojumus un izcilu skaņas kva -
litāti sarunas laikā. «Tele2» ir vienīgais operators, kas piedāvā tari -
fu plānus, ar kuriem mobilo internetu var lietot visās Baltijas vals -
tīs, vienlaikus parūpējoties par drošu interneta izmaksu kontroli,
interneta patēriņa atspoguļojumu reālā laikā (https://dati.tele2.lv)
un papildu iegādātā, bet neiztērētā interneta apjoma pārnešanu uz
nākamo mēnesi. «Tele2» klienti ir puse Latvijas iedzīvotāju.

Par «tele2»
«Tele2» ir mobilo sakaru līderis Latvijā ar 45% tirgus daļu. Uz-

būvējot Baltijā modernāko sakaru tīklu, «Tele2» nodrošina augstas
kvalitātes balss sakarus 99% iedzīvotāju, ātru 3G internetu 95% ie-
dzīvotāju un zibenīgu 4G internetu 97% valsts iedzīvotāju. Kopš
«Tele2» dibināšanas kapitālieguldījumi sakaru tīkla infrastruktūrā
un klientu servisā pārsnieguši 260 miljonus eiro.

«Tele2» ir daļa no «Tele2 AB» grupas, kas ir viens no straujāk
augušajiem telekomunikāciju uzņēmumiem Eiropā. «Tele2 AB»
grupai ir 14 miljoni klientu deviņās valstīs. «Tele2» ir vienīgais
mobilo sakaru operators, kas darbojas vienoti visās Baltijas valstīs.

ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc pediatru
konsultācijām reģionā, kā arī, lai mazinātu gai-
dīšanas laiku pacientiem uzņemšanas nodaļā un
vienlaikus nodrošinātu nepieciešamo palīdzības
sniegšanu mazajiem pacientiem, balvu slimnīcā
ar šā gada 1. decembri papildus būs pieejama
dežūrārsta – pediatra konsultatīvā pieņemšana.
dežūrārsta – pediatra konsultācijas ir pieejamas
visiem mazajiem pacientiem – nav nepieciešams
ģimenes ārsta nosūtījums un iepriekšējs pieraksts.

Marģers Zeitmanis, Balvu un Gulbenes slim nīcu
apvienības valdes priekšsēdētājs: «Balvu slim nīcā
ik gadu piedzimst ap 350 mazuļu, kā mazulim drau-
dzīga slimnīca, mēs rūpējamies par to, lai veselības
aprūpe mazajiem pacientiem būtu maksimāli pieeja -
ma. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc pe -
diatra konsultācijām, no 1. decembra Balvu slim -
nīcā papildus būs pieejams dežūrārsts – pediatrs.
Tā ir papildu iespēja mūsu mazajiem pacientiem
ope ratīvi saņemt pediatra   bērnu slimību speciālista  
konsultāciju dažādu saslimšanu gadījumos. Jāuzsver,
ka dežūrpediatru ambulatorās konsultatīvās pieņem -
šanas neaizstās ģimenes ārsta darbu. Tajā pašā
lai kā, tā ir papildu iespēja vecākiem konsultēties ar
bērnu slimību speciālistu dažādu saslimšanas, kā
arī akūtos gadījumos. Lai saņemtu Balvu slimnīcas
piedāvāto dežūrpediatra ambulatoro konsultāciju
nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums un pie-
raksts, līdz ar to nepieciešamības gadījumā maza -
jiem pacientiem ir iespējams saņemt operatīvu spe-
ciālista konsultāciju.»

Ar šī gada 1. decembri balvu slimnīcā katru
die nu no plkst. 16:00 līdz 18:00 tiks nodrošinātas
dežūrārsta – pediatra konsultatīvā pieņemšana. Pā -
rējā diennakts laikā, tāpat kā līdz šim, tiks nodroši -
nāta diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības
saņemšana uzņemšanas nodaļā.

Dežūrārsts – pediatrs konsultēs bērnus ar akū tām
un neatliekamām saslimšanām, piemēram, ar paaugsti -
nātu temperatūru, klepu, vēdera sāpēm, alerģiskām
reakcijām un tamlīdzīgām saslimšanām, nepiecie-
šamības gadījumā nosūtot uz izmeklējumiem un ana -
līzēm, kā arī vajadzības gadījumā, lemjot jautājumu
par mazā pacienta stacionēšanu.

Dežūrārsta – pediatra konsultācija var būt nepie -
cie šama gadījumos, kad bērns ir saslimis (paaugstināta
ķermeņa temperatūra, vemšana, caureja, izsitumi)
vai bērnam ir ilgstošas sūdzības (bieža slimošana,
ilgstošs klepus, vēdera sāpes, slikta svara dinamika,
aizkavēta augšana, neskaidras izmaiņas analīzēs).
Kon sultācijas tiek sniegtas arī situācijā, kad vecā -
kiem ir jautājumi vai bažas par bērna attīstību, uz-
vedību, ēšanas paradumiem, dienas režīmu, miega
traucējumiem.

Papildu informāciju par dežūrārsta – pediatra
konsultatīvo pieņemšanu var zvanīt pa tālruni
(+371) 64507001, darba laiks no 8:00 līdz 16:00,
balvu slimnīcas reģistratūra, balvos, Vidzemes
ielā 2.

Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv

Balvu slimnīcā papildus katru dienu tiks
nodrošinātas dežūrārsta – pediatra konsultācijas

ie dzīVo tā Ju zi NāŠA NAi

siA zAAo (zAAo) ir sākusi
izsūtīt klientiem nākamā gada
atkritumu izvešanas kalendārus.
tas izstrādāts kompakta ceļveža
formā, ar norādēm par sadzīves
un otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu konteineru tukšošanas
dienām, saziņas iespējām ar uzņē -
mumu, zAAo vides iniciatīvu
«100 darbi Latvijai», pārstrādei
derīga polimēra iepakojuma at -
pazīšanu un piedāvātajiem pa-
kalpojumiem otrreizējās pārstrā -
des veicināšanai.

Klienti saņems arī informāciju
par plānotajiem maksājumiem
par nešķiroto atkritumu konteineru
tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā
rēķina summas apmēru var regulēt
paši klienti, gan izvēloties atkritumu
konteineru veidu, gan daudzumu,

gan to tukšošanas biežumu, tomēr
tas nedrīkst būt retāks, kā paredzēts
konkrētās pašvaldības saistošajos
noteikumos. Lūgums klientiem sav -
laicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas
konteineru tukšošanas grafikos
(tālr. 64281250, e-pasts zaao@
zaao.lv), lai uzņēmums varētu no -
drošināt maksimāli efektīvu mar-
šrutu plānošanu.

Informējam, ka Saeimā šobrīd
izskatīšanā atrodas likumprojekts
«Grozījumi Dabas resursu nodokļa
likumā», kas paredz dabas resursu
nodokļa par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu pieaugumu 2017. gada
laikā vairāk kā divas reizes, salī-
dzinot ar šobrīd spēkā esošo lik -
mi. Gadījumā, ja šādi grozījumi
stāsies spēkā, ZAAO būs spiesta
pārskatīt aprēķinā iekļauto maksas

apmēru proporcionāli nodokļa lik -
mes pieaugumam, kas orientējoši
varētu veidot 7-10% pieaugumu.
Par izmaiņām maksā par sadzī -
ves atkritumu apsaimniekošanu
klienti tiks informēti.

Izstrādātais informatīvais ma-
teriāls no 20. decembra būs pie-
ejams arī ZAAO klientu pašap-
kalpošanās sistēmā, kas darbojas
caur uzņēmuma mājas lapu www.
zaao.lv. Pašapkalpošanās sistēma
ļauj jebkurā laikā piekļūt saviem
datiem – saņemto pakalpojumu sa -
rakstam, norēķinu stāvoklim, kon-
teineru tukšošanas grafikam, kā
arī veikt maksājumus.

Informāciju sagatavoja:
Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

ZAAO klientiem izsūtīti 2017. gada pakalpojumu
kalendāri un aprēķini

mALNAVAs KoLedŽā
notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem 

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
Licence Nr. P – 14238 izdota 2016. gada 14. jūlijā

180 stundu apjomā
mācību sākums: 2017. gada 20. janvārī
mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piekt die -

nās un sestdienās.
Norises vieta: Malnava, Kļavu iela 17, Kārsavas novads;

Višķi, Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils novads.
mācību maksa: EUR 180.
Mācību noslēgumā dalībnieki saņems valsts atzītu izglītības do -

kumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācībās:
• zvanot pa tālruni 65733274 – Malnavā, 65476051 – Višķos;
• ierodoties personīgi

Dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pase.

No 1. decembra Gulbenes slimnīcā sāk strā -
dāt un veidot savu praksi ģimenes ārste LiNdA
ūdRe. Pacienti, kuri vēlas pie viņas reģistrēties,
var doties iepazīties Gulbenes slimnīcas, upes
ielā 1, 2. stāva 234.kabinetā.

No 1. decembra Gulbenes slimnīcā darbu sācis
jauns ģimenes ārsta kabinets, kurā veselības aprūpes
pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem sniegs
ģimenes ārste LINDA ŪDRE. Ģimenes ārsta kabi-
netam ir noslēgts līgums ar Nacionālo Veselības
die nestu, kas nozīmē, ka ģimenes ārste var sniegt
valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus,
ieskaitot slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu
visu vecumu cilvēkiem.

Ģimenes ārste Linda Ūdre sertifikātu ģimenes
ārsta specialitātē ir ieguvusi 2016. gada septembrī.
Pēc studijām Rīgas Stradiņa universitātē viņa strā -
dājusi rezidentūrā un apguvusi ğimenes ārsta darbu
Alises Nicmanes Aišpures ğimenes ārsta praksē Rī -
gā un Ārijas Ancānes ğimenes ārsta praksē Baldonē,
kur strādāja līdz šim. Paralēli rezidentūrai strādāja kā
bērnu dežūrārsts Ķengaraga Veselības centrā Rīgā.

Ģimenes ārsta kabinetā strādā ārsta palīgs Santa
Glāzniece, kura 2016. gada jūnijā ir absolvējusi Lat -
vijas Unversitātes Rīgas medicīnas koledžu. Praktis -
kās iemaņas guvusi, strādājot kā ārsta palīgs neat-
liekamās medicīniskās palīdzības brigādē un Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās
terapijas nodaļā.

Ģimenes ārsta kabinets darbojas Gulbenes slim-
nīcas telpās un pieņemšanas laiks pacientu ērtībām
tiek organizēts gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan
arī «akūtajās stundās» rindas kārtībā bez pieraksta.
Lai nodrošinātu ērtāku ģimenes ārsta pieejamību
arī strādājošajiem, pieņemšana pie ģimenes ārstes
tiek organizēta gan rīta, gan vienā dienā arī vakara
stundās līdz pulksten 19:00.

ĢIMENES ĀRSTA LINDAS ŪDRES PIEŅEMŠANAS LAIKI

ĢIMENES ĀRSTA KABINETA DARBA LAIKI

Šobrīd ģimenes ārsta kabinetā uzsākta jaunu
pacientu reģistrācija. Pacienti, kuri meklē jaunu ģi-
menes ārstu vai vēlas mainīt esošo, aicināti zvanīt
pa tālruni 64472809.

Gulbenes slimnīcā sāk strādāt jauna ģimenes ārste

Pirmdiena Akūtās stundas 8.00–10.00 Pieraksts 10.00–13.00
Otrdiena Akūtās stundas 8.00–10.00 Pieraksts 10.00–13.00
Trešdiena Akūtās stundas 8.00–10.00 Pieraksts 10.00–13.00
Ceturtdiena Akūtās stundas 8.00–10.00 Pieraksts 16.00–19.00
Piektdiena Akūtās stundas 8.00–10.00 Pieraksts 10.00–13.00

Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 8.00 – 16.00
Trešdiena 8.00 – 16.00
Ceturtdiena 12.00 – 20.00
Piektdiena 8.00 – 16.00

16. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
VIĻAKĀ, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

• ar Nacionālā veselības die-
nesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS

• ar ģimenes ārsta nosūtījumu
– 2,85 EUR

• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

• 1 projekcija – 6,50 EUR (ģi-
menes ārsta nosūtījums nav ne-
pieciešams)

* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

PACIENTIEM LŪDZU VEIKT PIERAKSTU «LATVIJAS
APTIEKĀ» BALVU IELĀ 5 VAI PA tālr. 27088322.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA 
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2. decembrī pie Viļakas no-
vada domes ēkas bija pulcēju -
šies lieli un mazi Viļakas novada
iedzīvotāji, lai būtu liecinieki
tam, kā sāk mirdzēt svētku eg -
le, kas liecina, ka drīz būs svēt -
ki. egles rotājumi tika papildi -
nāti ar gaismiņu mirdzēšanu,
risinājās vairāki interesanti no-
tikumi...

Kad zaķi KumiKumi un Lak-
Laks satikās, viņi saprata, ka
trūkst trešā drauga – HabHaba –,
pie kura glabājas burvju vārdi,
kas iededz egles gaismiņas. Tā
kā ir ziema, zaķi ierosināja visiem
sasildīties, kopā ar zaķu ansambļa
«Burkāniņš» dalībniekiem dziedot
un spēlējot dziesmu par saules-
zaķīti.

Zaķi zem egles pamanīja no
Šķilbēnu pasta nodaļas sūtītu kas -
ti, uz kuras bija rakstīts, ka tā 
adresēta Viļakas novada domes
priekš sēdētājam Sergejam Mak-

simovam. Priekšsēdētājs teica uz-
runu, pēc kuras kopā ar zaķiem at -
vēra pārsteigumu kasti, tajā bija
HabHabs! HabHabs vēlējās Viļa -
kā nokļūt pirmais, taču maiss, ku -
rā pastnieks sūtījumu nolika zem
eglītes, bijis tik cieši aizsiets, ka
viņš nespējis izkļūt ārā. Lai izlo-
cītos, zaķi aicināja pievienoties
savas ģimenes dejai «Kumi – ha -
ba – laka». Pēc jautrās dejas tika
izteikti maģiskie vārdi, kas iede -
dza gaismiņas eglē, gaisā pacēlās
baloni, visi tika cienāti ar zaķu
piparkūkām un karsto dzērienu.
Vēlreiz uzstājās zaķu ansamblis
«Burkāniņš» un lielā zaķu ģime -
ne ar deju «Sauleszaķīt’s manā
kabatā».

Paldies aktīvajiem un atraktī-
vajiem Rekovas zaķiem un zaķe-
nēm!

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas

vadītāja Rūta Cibule

Viļakas novada Svētku egle jau mirdz!

Valsts robežsardzes vēsturē 13. decembris
ir zīmīgs datums. 1991. gada 13. decembrī Lat -
vijas Republikas aizsardzības ministrs pa-
rakstīja pavēli par septiņu robežsargu batal -
jonu – Valmieras, Viļakas, Ludzas, daugavpils,
Jelgavas, Liepājas, Ventspils – formēšanas
uzsākšanu.

Šā gada 12. decembrī sakarā ar Valsts robež -
sardzes atjaunošanas 25. gadadienu Valsts robež -
sardzes Viļakas pārvaldes personāls, viesi un
sadarbības partneri pulcējās svinīgā sanāksmē,
ko atklāja Viļakas pārvaldes priekšnieks pulk -
vedis Varis Pētersons un pateicās visiem robež -
sargiem par ieguldīto darbu valsts robežas aiz-
sardzībā.

Svinīgās sanāksmes laikā Viļakas pārvaldes
priekšnieks pasniedza Valsts robežsardzes ap-
balvojumus: Robežsargu nopelnu zīmes «Par
izcilību dienestā», «Valsts robežsardzes krūšu

nozīmes», Valsts robežsardzes «Goda rakstus»,
Valsts robežsardzes «Pateicības» kā arī speciālās
dienesta pakāpes piešķiršanu pirms termiņa.
Ar Viļakas pārvaldes «Pateicību» par priekšzīmīgu
dienesta pildīšanu, izrādīto centību un iniciatīvu,
kā arī sakarā ar Valsts robežsardzes atjaunošanas
25. gadadienu tika apbalvoti vairāki Viļakas
pārvaldes robežsargi un darbinieki.

Par atbalsta sniegšanu un personīgo ieguldī -
ju mu Valsts robežsardzes attīstībā tika piešķirtas
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes «Pateicī -
bas» bijušajiem robežsargiem un sadarbības
partneriem – par ieguldījumu Valsts robežsardzes
noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanā.

Informāciju sagatavoja: Daina Korņejeva
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes
vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka
palīgs) Tālr. 64501915. Foto: VRS VIP
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Valsts robežsardzes atjaunošanas 25. gadadiena
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