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Decembra nozīmīgākie mirkļi novaDā

Viļakas novada jaundzimušo un viņu vecāku tikšanās

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšana Zemkopības ministra Jāņa Dūklāva darba vizīte
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Kad debesis zemei svētvakaru dod,
Kad egļu vīraks smaržo zvaigžņu laikā,
Lai miers un mīlestība mājas vietu rod
Jums dvēselē un vērš to brīnumtraukā!

Gaišus, labām domām piepildītus 
Kristus dzimšanas svētkus!

Lai katrā ģimenē valda miers, saticība
un mīlestība!

Viļakas novada domes vārdā, 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 
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Cienījamie, Viļakas novada iedzīvotāji!
Decembris ir īpašs mēnesis katram no mums,

kad gaidām ziemas skaistāko, ģimeniskāko  no-
tikumu – Kristus dzimšanas svētkus.

Katrs mēs izvērtējam šo aizejošo gadu. Vi -
ļakas novadam šis gads caurvijies ar patriotiskiem
mirkļiem, saimnieciskiem darbiem, darbojoties

kultūras, izglītības un sporta jomā.  
Janvāra mēnesī esam nosvinējuši Viļakas lau kos

kritu šo atbrīvotāju 95.gadadienu, kur darba vizītē vie -
sojās bijušais Aizsardzības ministrs, tagadējais Valsts

prezidents Raimonds Vējonis. Marta mēnesī notika Nacionālo parti -
zāņu  Stompaku kauju atceres pasākumi, nosvinēti valsts svētki. 

Liela pateicība bijušajai Ministru Prezidentei Laimdotai Strau -
jumai, kas deva «jā» vārdu Latgales programmai, kas nav sākusi
darboties, bet tomēr daudzas ministrijas ir sapratušas mūsu reģiona
problēmas. Kā  piemēru var minēt, satiksmes ministrs Anrijs Ma -
tīss spēja atrast finansējumu, lai uzlabotu ceļa segumu uz zemnieku
saimniecību «Kotiņi» un Upītes ciemu.

Gada sākumā pie mums viesojās bijušais labklājības ministrs
Uldis Augulis, kura vizīte nav bijusi tikai informatīva, jo panākumi
vainagojās ar jauna uzņēmuma-šūšanas ceha atklāšanu bijušās
Mežvidu pamatskolas telpās. Liela pateicība domes deputātiem,
domes izpildvarai, Viļakas novada būvvaldei, Saeimas deputātam
Jānim Trupovniekam, Nodarbinātības Valsts Aģentūras  direktorei
Inesei Kalvānei un  Balvu filiāles vadītājai Sandrai Kindzulei, AS
«Sadales tīkls» darbiniekiem par sadarbību realizējot projektu.

Šis gads ir bijis tradīcijām bagāts kultūrā, izglītībā un sportā.
Šogad pavasarī izskanēja piektais Viļakas novada Bērnu un Jaunat nes
radošais festivāls. Mūsu folkloras kopas un ansambļi piedalījušies
Starptautiskajā folkloras festivālā «Baltica». Arī mēs savā novadā
esam uzņēmuši šo svētku kolektīvus. Esam lepni par mūsu kolektī -
viem un to vadītājiem, kuri piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Saviem novada ļaudīm mēģinām
nodrošināt profesionālu mūziķu uzstāšanos, lai ir iespēja redzēt un
dzirdēt profesionālu mūziku. Vairākas reizes mūs priecēja ērģeļ -
mūzikas spēlētājas, ar profesionalitāti un sirsnīgumu klausījāmies
Rīgas Doma zēnu kori. Prieks par citu tautību iesaistīšanos sa -
biedrī bā, jo vasaras mēnešos daudzos pasākumos mūs priecēja
romu tautības grupa «Brīvais vējš».  Lai viņiem izdodas!

Šajā gadā īpašs ieguldījums ir mūsu novada dzejniekiem, jo
iznākusi biedrības «Balvu olūts» apkopotā dzejas un foto grāmata
«Latgales sirdspuksti». Savas grāmatas izdevuši-Pēteris Boldāns
un Ilze Keiša. 

Varam kopā priecāties ar izglītības iestādēm, kurās mācās mūsu
novada jaunākie iedzīvotāji. Skolu audzēkņi ir aktīvi, sabiedriski,
piedalās dažādos konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos,
olimpiādēs, kuru rezultātus apkopo Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde, pavasarī suminot «Laureātā». Paldies skolu kolektīviem!

Mūsu novada sportisti piedalās novada mēroga sacensībās, kā arī
novada vārds izskan visā Latvijas mērogā. Lepni esam par ielu vingro -
tājiem, svarbumbu cēlājiem, sporta dejotājiem un citiem sportistiem,
kā arī par moto trases Baltā brieža attīstību un retro motociklu
saietiem, kur pulcējas sportisti un entuziasti no visas Latvijas.

Esam pateicīgi Viļakas novada kristīgajām draudzēm. Šogad
Viļakā  viesojās Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Šogad
pirmo reizi draudzes aktīvi iesaistījās Baznīcu naktī. 

Esam stiprinājuši pārrobežu sadarbību, apmeklējot sadarbības
partnerus ārpus Latvijas robežas, kā arī uzņemot ciemiņus mūsu
novadā. 

Īpaša loma novadā ir mūsu uzņēmējiem, lauksaimniekiem, kas
attīsta uzņēmējdarbību pierobežas teritorijā. Kopā esam piedalījušies
Uzņēmēju dienās. Ar bankas Citadeles sadarbību Viļakā uzstādīts
naudas bankomāts. 

Esam pateicīgi Domes deputātiem, speciālistiem, pagastu pārvalžu
vadītājiem, kas iesaistījušies daudzu projektu attīstībā gan Viļakas
pilsētā, gan pagastos. Ir veikti  darbi pie autoostas- stāvlaukuma re-
konstrukcija, stāvlaukuma rekonstrukcija pie Viļakas Veselības ap -
rūpes centra, kā arī ceļu, ielu, trotuāru, ietvju un ielu apgaismojuma
sakārtošana pilsētā un pagastos. Pašlaik praktiski pabeigti darbi pie
siltumtrases ierīkošanas, lai Eržepoles ielas divas daudzdzīvokļu
mājas varētu pieslēgt pie centrālās katlu mājas. 

Mūsdienu sabiedrībā nepārtraukti viss strauji mainās un attīs -
tās. Daudz kas bija labs vakar, jau ir neapmierinošs šodien. Mums
ir ar ko lepoties, bet vēl daudz kas jāuzlabo, jāizdara. Un tikai kopā
mēs to varam! Un kopā mēs to izdarīsim!

Ikdienā strādājot neizpalika bez savstarpējām cilvēcīgām rīvēša -
nām un pārestībām. Vēlos atvainoties visiem, kas ar manu darbību,
bezdarbību  vai vārdiem tika manis aizvainoti.  Vēlos atvainoties
Viļakas novada domes iestāžu vadītāju un darbinieku vārdā, ja
esam Jums nodarījuši kādu pārestību.

Personīgi gribu atvainoties Viļakas būvvaldes būvinspektoram
Antonam Pužulim un viņa ģimenei par manu nekorektu izteikumu
masu medijam.  

Atvainojos visiem tiem, kas ikdienā strādājot bija pelnījuši manu
vai domes uzmanību un pateicību, bet nav to saņēmuši. Piedodiet!

Pateicos visiem, kas veic savus pienākumus padarot mūsu rītdie -
nu ērtāku un skaistāku. 

Lai Ziemassvētku gaisma ienāk katrā mājā un ģimenē!
Nākamais gads, lai ir vēl darbīgāks un raženāks kā šis! 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs   

Cienījamie, novada iedzīvotāji!
atjaunota tabula uz 2015.gada decembri par zemes vienību platībām, kuras ir iespējams nomāt

lauksaimniecības vajadzībām (sakarā ar to, ka daudzas zemes ir aizaugušas ar krūmiem, ir
norādīta aptuvenā lauksaimniecības zemes platība, kas var tikt precizēta pie zemes nomas līguma
slēgšanas). ir platības, kas mazākas par 0,3 ha, tās tabulā nav ierakstītas, bet tādu ir ļoti maz.

Noteikumi «Par Viļakas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā
rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu» apstiprināti ar Viļakas novada domes 
2009. gada 28. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.15,&5) atrodami Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Noteikumi.

Ilze Krukovska
Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste

Zemes vienību platības, kuras ir iespējams nomāt
lauksaimniecības vajadzībām  Viļakas novadā

Barikāžu 25. gadadienas atceres pasākums Rīgā
Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 1991. ga da

barikāžu dalībnieku biedrību, atzīmējot 1991. gada barikāžu 25. gadadienu, 2016. gada 16. jan vārī no plkst.
15.00 līdz 19.30 rīko atceres pasākumu Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala. Pasākumā tiek gaidīti
barikāžu dalībnieki un viņu tuvinieki uni kālā nevardarbīgās pretošanās brī ža atcerei. 

Programmā paredzēti barikā žu piemiņai veltīti video stāsti, uzrunas, dzejas lasījumi, un muzikāli
priekšnesumi. 

Dalībnieku pieteikšanās pasākumam tiek organizēta
līdz 2016. gada 11. janvārim (ieskai tot) rakstot uz e-pastu

barikades@lka.edu.lv vai  zvanot pa tālr. 67213525.

Viļakas novada domes darba laiki pirmssvētku dienās
Viļakas novada dome un pašvaldības esošās iestādes pirmssvētku dienās, 23. decembrī un

30. decembrī strādās no plkst. 8.30 līdz 12.00; no plkst. 12.30 līdz 15.00.
Priecīgus Ziemassvētkus!
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zemkopības ministrs Jānis dūklavs tikās ar domes adminis-
trāciju, deputātiem, zemniekiem un uzņēmējiem. tikšanās reizē
klātesošie uzzināja par aktualitātēm lauksaimniecībā. Visvairāk
tika runāts par piena nozari. zemkopības ministrs uzsvēra, ka šī
nozare cietusi visvairāk. 

«Rādītāji ministrijās rāda, ka piena cenas nekrīt, bet katrs, kurš
nodot pienu zina, ka cenas ir dažādas. Piena litru iepērk par 17
centiem, citi pārdot par 26 centiem. Šajā pusē pašlaik lielākais piena
uzpircējs ir A/S «Preiļu siers», kurš dienā uzpērk pāri 600  tonnas
dienā. 

Ar katru embargo  tiek meklēti jauni tirgi, kuram tie ir sekmīgāki,
kuram ne tik sekmīgi. Ir bijušas sarunas ar piena pārstrādātājiem un
lūgums viņiem bija, lai nesamazina piena iepirkumu. Ko tas reāli
nozīmē ikdienā? Piemēram, «Food Union» dienā iepērk 420 tonnas
piena, priekš tirgus reāli vajag 200, ko var reāli pārstrādāt un pārdot
Latvijas tirgū, puse ir jāpārstrādā  kādā produktā – vai tas būtu piena
pulveris vai siers, kas jāliek noliktavās, bet tas prasa lielu naudu. Tas
nozīmē, ka vajadzīgi lielākie piena piegādātāji. 

Piensaimniecības nozarē ir pašas lielākās problēmas, jo darbs ir
ar dzīvniekiem, kuri ir jāizslauc un piens jāpārstrādā, nav tā kā ar
augļkopjiem, ieliekam ābolus noliktavā un tos pamazām realizējam,»
tā par piensaimniecību stāstīja Zemkopības ministrs.

Cūkkopības nozarē tika uzsvērts, ka cūku mēris ir un vēl ne -
beigsies. Notiek sarunas ar veterinārijas speciālistiem. Ministrija ie-
saistījusies sarunās, lai visas Baltijas valstīs varētu vienādi tirgo ties,
jo šī slimība ir vienāda visās šajās kaimiņvalstīs. Ar 1.datumu
medniekiem obligāti jāmedī sieviešu dzimtas dzīvnieki, kur par katru
maksā 100 euro, neatkarīgi no vecuma. Obligāti jāievēro biodrošības
pasākumi, lai slimības neienāktu saimniecībās. 

Zemkopības ministrs atklāja, ka viņš vēlas vairāk apmeklēt saim-
niecības un tikties ar saimniekiem, lai pārrunātu aktuālas tēmas sa-
imniecībās. Jānis Dūklavs lepojas ar Latvijas saimniekiem, jo viņi ir
zinoši, prasmīgi saimnieki, kas tiek galā ļoti sarežģītos apstākļos, bet
ir gadījumi tieši otrādi. 

Viļakas novadā Zemkopības ministrs apmeklēja z.s.»Kotiņi», kur
notika diskusija par graudkopības attīstību. 

d  d  d

Pēcpusdienā kopā pulcējās Viļakas novada paši mazākie ie-
dzīvotāji, kuri kopā ar vecākiem tika aicināti uz pirmo tikšanos.
Šajā gadā tika aicināti 36 mazuļi- 14 meitenes un 22 puikas. Vis-
lielākais jaundzimušo skaits ir Šķilbēnu pagastā. 

Uzrunājot vecākus, Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
atzina, ka šie mazākie novada iedzīvotāji  ir paši svarīgākie. 

d  d  d
kaut decembris ir viens no tumšākajiem mēnešiem, katram

no mums gribās vairāk gaismas un dienas pašlaik ir tik īsas, un
arī laika apstākļi nav piemēroti ziemas priekiem, bet tas netrau -
cēja izbaudīt iedegt skaistāko egles rotu novada centrā. 

Kopā ar visiem klātesošajiem, svētku egli iededza nu jau bijusī
Ministru Prezidente Laimdota Straujuma, kura dalījās skaistajos pa-
sākumos kuros piedalījusies – Maltā atklāja jauno skolas korpusu,
Ciblā-bankomātu. 

Šis brīdis bija neaizmirstams ikvienam pasākuma dalībniekam, jo
pirms egles iedegšanas L.Straujuma novēlēja: «Lai top gaisma!» 

Ziemassvētku tradīcijas tika izdziedātas un izdejotas ar Medņevas
folkloras kopu «Egle» un vokālo ansambli «Melodija».

d  d  d
Šajā gadā visā latvijas teritorijā ir uzsākta Valsts un

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide. Šādu
iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilot-
projekts, kas tiek īstenots ar eiropas Sociālā fonda atbalstu. arī
Viļakā ar 1.decembri darbu ir uzsācis Valsts un pašvaldību

Piektdiena, 4. decembris Viļakas pilsētai un novadam bija īpaša un notikumiem bagāta diena, jo viesojās zemkopības ministrs Jānis dūklavs,
pēcpusdienā kopā pulcējās novada jaundzimušie, ar Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājiem novada svētku egli iededza bijusī  latvijas republikas  Mi -

nistru Prezidente laimdota Straujuma. Svinīgi tika atklāts Valsts un pašvaldību vienotais klientu centrs Viļakas novada domes ēkā. Vizītes noslēgumā laimdota
Straujuma tikās ar domes administrā ciju, deputātiem, pārvalžu vadītājiem, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju pārstāvjiem. 

vienotais klientu apkalpošanas
centrs. 4.decembrī svinīgā
centra atklāšanā piedalījās do-
mes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, bijusī Ministru
Prezidente laimdota Strauju-
ma, centra vadītāja Valentīna
Sokirka un sadarbības par-
tneri.

Centra vadītāja Valentīna So-
kirka pateicās  Vides aizsardzības
reģionālās attīstības ministrijai
par šo ideju un realizēšanu dzī -
vē sniegt septiņu valsts iestāžu:
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, Valsts ieņēmumu die-
nesta, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras, Valsts zemes dienesta, Uz -
ņēmumu reģistra, Pilsonības un
imigrācijas lietu pārvaldes, Lauku
atbalsta dienesta minimālā gro -
za pakalpojumus iedzīvotājiem,
kā arī paldies tika teikts Viļakas
novada domes vadībai un Viļakas
novada domes deputātiem par
to, ka uzņēmās atbildību pieņe -
mot šo svarīgo lēmumu par
klientu apkalpošanas centra iz -
veidi Viļakas novada iedzīvotāju
labumam.

Vizītes noslēgumā Laimdota
Straujuma tikās ar Domes ad -
ministrā ciju, deputātiem, pārvalžu
vadītājiem, Viļakas Valsts ģim -
nāzijas audzēkņiem un pedago-
giem, lai diskutētu par izglītības
attīstību pie robežā. 

Diskusijā premjerministrei
tika uzdoti jautājumi par skolotāju
darba algas modeli, jauniešu ob-
ligāto militāro apmācību, skolēnu
skaitu klasēs un citi ar izglītību
saistīti jautājumi.

Par piektdienas iespaidiem
dalās Domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs: «Pamatojoties
uz vairāku zemnieku, lauksaim-
nieku ierosinājumu notika šī tik-
šanās ar Zemkopības ministru
Jāni Dūklavu, lai pārrunātu par
aktuāliem jautājumiem lauk-
saimniecībā, graudkopībā, par
ceļu rekonstrukcijām uz lauk-
saimniecības uzņēmumiem, kā
arī par maksājumiem. 

Rīgā tiekoties ar Ministru
Prezidenti, pašvaldību vadītājiem,
skolu direktoriem, pārrunājot
par skolu tīklu un skolotāju sa-
maksas modeli, tika pārrunātas
arī vairākas Viļakas novada prob-
lēmas, tai skaitā Viļakas Valsts
ģimnāzijas statuss, nodarbinātības
jautājumi. Tika nolemts noorga-
nizēt Ministru Prezidentes re-
ģionālo vizīti Latgales pašval -
dībās š. g. 3. un.4. decembrī, tai
skaitā arī Viļakas novadā.  Mi -
nistru Prezidentes Laimdotas
Straujumas vizīte notika tikai
vienu dienu 4.decembrī.» 

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne,

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas

vadītāja
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26.novembrī Viļakas novada domes sēžu zālē notika kārtējā Do -
mes sēde, kurā tika izskatīti 26 jautājumi. Domes deputāti nolēma: 

• 1. Piešķirt  papildus finansējumu 528.00 EUR (pieci simti div -
desmit astoņi euro) projekta «Viļakas  Jēzus Sirds Romas katoļu baz -
nī cas ērģeļu restaurācija»  (Nr.2015-1-KMA0033) 1.posma realizācijai.

2. Veikt grozījumus 2015. gada 20. februāra Viļakas novada do -
mes  Saistošajos noteikumos Nr.1/2015.

• Atļaut novirzīt  Kupravas komunālās saimniecības budžeta tāmē
no izmaksu posteņa «mēnešalga (EKK1119)» 3779.00 euro (trīs
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro)  malkas iegādei
(EKK2321).

• 1. Novirzīt Šķilbēnu pagasta pārvaldes Rekavas komunālās saim-
niecības ūdens apgādei 620.00 euro (seši simti divdesmit euro)
izdevumu segšanai par elektrību (EKK2223) 220.00 euro (divi simti
divdesmit euro), ūdens sūkņa un citu saimniecisko izdevumu seg -
šanai 400.00 euro (četri simti euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Šķilbēnu pagasta pārvaldes Rekavas ko-
munālās saim niecības apkures budžeta saimnieciskajiem izdevu-
miem.

• 1. Novirzīt Vecumu komunālās saimniecības ūdensapgādei
300.00 euro (trīs simti euro)  neparedzētu ūdensapgādes sistēmas re-
montdarbu izdevumu segšanai.

2. Līdzekļus novirzīt no Vecumu pagasta pārvaldes budžeta «pā -
rē jiem admi nistratīvajiem izdevumiem (EKK 2239)».

• Atļaut novirzīt  Viļakas sociālās aprūpes centra budžeta tāmē no
izmaksu posteņa «kurināmais (EKK2321)» 1000.00 euro (viens
tūkstotis euro)  iestādes remontdarbiem (EKK2351).

• 1. Novirzīt Viļakas Valsts ģimnāzijai licencētu datorprogrammu
iegādei 880.00 euro (astoņi simti astoņdesmit euro).

2. Līdzekļus novirzīt no datorspeciālista budžeta tāmes 380.00
euro un izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiskā budžeta
500.00 euro.

• Atļaut novirzīt Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes budžeta
tāmē no apkures izdevumiem (EKK 2221) 500.00 euro (pieci simti
euro)  mācību līdzekļu iegādei un saimniecisko izdevumu segšanai.

• 1. Piešķirt Viļakas Valsts ģimnāzijai saimnieciskajiem izdevu -
miem 155.00  euro (viens simts piecdesmit pieci euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma
daļas.

• 1. Piešķirt  Rekavas vidusskolai saimniecisko izdevumu segša -
nai (EKK2351) 3725.00  euro (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit
pieci euro).

2.Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma
daļas.

• Piešķirt Viduču pamatskolai siltumtrases izbūvei ārkārtas si -
tuācijas novēršanai 14414.00  euro (četrpadsmit  tūkstoši četri simti
četrpadsmit euro).

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai inventāra, datortehnikas, saim -
niecības pamatlīdzekļu iegādei, kapitālajiem remontdarbiem un citu
saimniecisko izdevumu segšanai 5699.00  euro (pieci tūkstoši seši simti
deviņdesmit deviņi euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma
daļas.

• Apstiprināt maksas pakalpojumus Žīguru pagasta pārvaldē:

• 1. Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, vis pā -
rējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs izglītojamajiem un bērniem, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes, Ziemassvētku saldumu paciņas – 4.50
euro (t.sk.PVN 21%) vērtībā vienam izglītojamajam vai bērnam.

2. Piešķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestāžu iemītniekiem
Ziemassvētku saldumu paciņas – 4.50 euro(t.sk.PVN 21%) vērtībā
vienam iemītniekam.

3. Piešķirt vientuļiem pensionāriem, kas neatrodas ārpusģimenes
sociālās aprūpes institūcijās, Ziemassvētku saldumu paciņas – 4.50
euro (t.sk.PVN 21%) vērtībā vienai personai.

• 1. Izbeigt Viļakas pilsētas zemes komisijas darbību.
2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Centrā -

lās Zemes komisijas.
• Apstiprināt  maksu par ūdensapgādes  pakalpojumiem EUR (bez

PVN):

2. Tarifi stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.
• 1. Apstiprināt  maksu par ūdens uzsildīšanu Žīguru pagastā –

0.90 EUR  par vienu m3 (bez PVN).
2. Tarifs stājas spēkā ar 2015. gada 1. decembri.
• Apstiprināt Žīguru pamatskolas Attīstības plānu 2016.–2020.

gadam.
ar pilnu 2015. gada 26. novembra domes sēdes protokolu var

iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv. Pašvaldība/Domes
sēdes.

l 26. novembra Domes sēdes lēmumi«Boņuks 2015» 
aicina iesniegt pretendentus

latgaliešu kultūras gada balvai
«Boņuks 2015». Sākusies pre -
ten dentu pieteikšana latgalie -
šu kultūras gada balvai «Bo-
ņuks 2015» par sasniegumiem
un padarīto latgaliešu kultūrā
2015. gadā. Balvu saņēmēji
tiks noskaidroti svinīgā cere-
monijā 2016. gada 28. februārī,
pasniedzot tās jau astoto reizi.
«Boņuks» ir vienīgā balva, kas
īpaši izceļ un godina sasniegu -
mus latgaliešu kultūras dzīvē.

Ik gadu Latgaliešu kultūras
ga da balvas pasniegšanas cere-
monijā satiekas aktīvākie ļaudis,
kuru darbības, dzīves aicinājuma
un rosīšanās lauks ir latgaliešu
kultūra vai ar to saistītas nozares.
Katru gadu balvu pasniegšanas
ceremonija tiek kuplināta ar
latgaliskiem muzikāliem priekš-
nesumiem vai pērnā gada spil-
gtākajiem uzvedumiem. 2016.
gada 28. februārī ceremonijas
pirmajā daļā būs iespēja otro
reizi piedzīvot festivālā «OR-
GANismi» tapušo muzikālo uz-
vedumu «Saule. Bērni. Rainis»,
bet otrajā daļā būs svinīga bal -
vu pasniegšana. Uz apbalvošanas
ce remoniju klātienē ir gaidīts
ikviens interesents.

Latgaliešu kultūras gada bal-
vas «Boņuks» mērķis ir veicināt
latgaliešu kultūrvides saglabāšanu
un attīstību, kā arī apkopot un
godināt spilgtākos un nozīmī-
gākos sasniegumus latgaliešu
kultūrā pagājušā gada griezumā.
Balvas aizsācēji 2008. gadā
bija biedrības «Kukuži» un
«Latgolys Producentu Grupa»,
bet 2013. gadā balvas organizē-
šanu pārņēma Latgales vēstnie-
cība GORS. 2015. gada balvai
pretendentu pieteikumi tiek pie-
ņemti 19 nominācijās, kas skar
sabiedrisko aktivitāšu, mūzikas
un literatūras sfēras. 

Aizpildītas pieteikuma anke -
tas balvai «Boņuks 2015» elek-
troniskā formātā, pa pastu vai
aizpildītas tiešsaistes pieteikuma
veidā Latgales vēstniecība GORS
gaidīs līdz 2016. gada 11. jan-
vārim. Iesniegtos pieteikumus
izvērtēs kompetenta žūrija savu
jomu profesionāļu sastāvā.

Pērn balvas par paveikto,
sasniegumiem vai aktiviatāti
latgaliešu kultūrā 2014. gadā
balvas saņēma rakstniece Inga
Ābele par romānu «Klūgu
mūks», dziesminieks Kārlis Ka-
zāks, mākslinieks Osvalds Zvej-
salnieks, literāte Ilze Sperga,
Viestura Kairiša dokumentālā
filma «Pelikāns tuksnesī», kom-
ponists Rihards Dubra, grupas
«Bez PVN», «Dabasu Durovys»,
«Laimas Muzykanti», «Elek-
trofolk» un citi, bet balva par
mūža ieguldījumu latgaliešu
kultūrā tika pasniegta žurnālistei
Marutai Latkovskai. 

Latgaliešu kultūras gada bal-
vas «Boņuks 2015» norisi
atbalsta Valsts kultūrkapitāla
fonds, Kultūras ministrija, Rē-
zeknes pilsētas dome un Latgales
reģiona pašvaldības.
Tiešsaistē anketas aizpildāmas:

http://ej.uz/Bonuks_2015. 
Saziņai un jautājumiem: 

bonuks@rezekne.lv
Nolikums un plašāka 

informācija: http://latgales-
gors.lv/lv/latgaliesu-kulturas-

gada-balva-bonuks 

turpmāk valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt
ātrāk, ērtāk un izdevīgāk Valsts un pašvaldības vienotajā klien -
tu apkalpošanas centrā

lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko
pakalpojumu saņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrija (VaraM) šogad līdz gada beigām pakāpeniski
atvērs 66 Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas
centrus (VPVkaC). tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs sa -
ņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus vienkopus – ātrāk,
ērtāk, izdevīgāk!

arī  Viļakas novada VPVkaC darbu uzsāka šī gada 2015. gada
1. decembrī.

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašval -
dības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Viļakas nova -
da pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un
Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu
lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību
uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sa -
darbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu
plānots papildināt. 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izvei -
de ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri -
jas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un

pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot
iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs
arī daudzām Eiropas valstīm.

Viļakas novada VPVkaC 
adrese: Abrenes iela 26, Viļakas, novads, LV-4583 (pirmajā stāvā)

darba laiks: Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā
pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā
www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Informācijai: Valentīna Sokirka,
VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste 
Tālrunis 27363377
e-pasts: vilaka@pakalpojumucentrs.lv

ātrāk > ērtāk > izdeVīGāk

Viļakas NOVADA  VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 
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izGlītīBa/kultūra

26. novembrī Viļakas novada izglītības  iestā žu
vadītāji, vietnieki, Metodisko apvienību vadī tāji
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz alūks ni.
Pieredzes apmaiņas braucienu organizēja Viļakas
novada Valsts ģimnāzija sadarbībā ar izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi. 

Kā pirmo Alūksnes izglītības iestādi apmeklējām
Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības augstskolas
Alūksnes filiāli. Tur mūs sagaidīja vienmēr
smai dīgā un optimistiskā vadītāja  Anita
Pētersone. Izrādās, ka mūsu novads ir
ceturtajā vietā pēc studentu skaita
filiālē. Patīkami bija dzirdēt, ka arī
šogad no mūsu novada ir prāvs
studentu pulciņš. 

Tālāk mēs devāmies uz Alūk-
snes Mākslas skolu, kur varējām
vērot Alūksnes Mākslas skolas sa -
dar bības partneru – Igaunijas Veru Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstādi «ZILS-
MELNS-BALTS». Izstādes motīvs – Igaunijas
karoga krāsas, kuru noskaņās ir visa iz stāde, kas
stāsta par dzīvi, dabu un cilvēkiem Igau nijā. Ap -
ska tījām arī Alūksnes renovēto Kultūras centru. 

Turpmākais ceļš veda uz Alūksnes novada vi-
dusskolu, kur bija jūtama dzīvība un skolēnu ros -
me. Vidusskolā mūsu Izglītības, kultūras un sporta
speciālisti tikās ar Alūksnes Izglītības pārvaldi un
pārsprieda aktuālās tēmas izglītībā un darba niansēs,
tikmēr kolēģiem bija iespēja iepazīt vidusskolas
telpas un skolas turpmākos plānus attīstībā.

Ap pusdienlaiku, kad debesīs arī iemirdzējās
saulīte, devāmies uz PII «Pienenīte», kur pastaigas

laikā mūs sagaidīja mazās smaidīgās sejiņas. Ies -
tādes vadītāja ar prieku iepazīstināja ar iestādes
telpām un pirmsskolas iespējām. Patīkama bija
vēsts, ka vasarā bērniem tiek piedāvāts āra baseins,
tad bērnu  smiekli un prieks dzirdams tuvākā un tā -
lākā apkārtnē.

Pēcpusdienā mēs apmeklējām Alūksnes Glika
ģimnāziju un Alūksnes sākumskolu. Jāteic, ka kat -

rā izglītības iestādē bija ko redzēt un arī kādu
ideju realizēt savā pedagoģiskajā darbā. 

Pēcpusdienā mūs visus pārsteidza
tikšanās ar kokmeistaru Hariju Stradi -
ņu. Kopš 1997. gada Harijs strādā ar
dabā radītām un viņa  iedvesmas pa-
pildinātām koka formām, veidojot

unikālas mēbeles, savdabīgus aksesuā -
rus  un individuālus interjerus.

Vēlā pēcpusdienā ,mazliet saguruši,
devāmies mājupceļā. Nu bija laiks visu pār -

domāt, salīdzināt, izdarīt secinājumus. Ko -
pumā brauciens bija ļoti jauks – daudz ideju rado -
šam darbam un pozitīvu emociju, kā arī jaunas
ierosmes pedagoģiskajā darbā. Šādas tikšanās ir
vērtīgas, jo ļauj salīdzināt, ļauj radīt  jaunas ieceres
turpmākajam darbam.

Paldies  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītājai Guntai Kupčai un apmeklēto iz-
glītības iestāžu  vadītājiem, kokmeistaram Harijam,
«Jolantas» meitenēm, šoferim Mārtiņam un ikvienam
atbalstītājam.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja - Inese Circene

Foto – Ginta Locāne

Pieredzes apmaiņas braucienā

Biedrības «ascendum» bērnu kultūras pro -
jekts «Garā pupa» aicina daudzbērnu ģimenes
piedalīties konkursā, kurš jau trešo gadu tiek
organizēts sadarbībā ar auto preču un piederu -
mu vairumtirdzniecības uzņēmumu «Getz
Bros.&Co. (latvia)». iesūtot ideju aprakstu,
par to kā ģimenē esošie talanti, prasmes spētu
palīdzēt latvijai nākotnē, 10 ģimenes janvārī
iegūs īpašu iespēju iepazīt rīgas doma katedrāli
aizraujošā ekskursijā – ekspedīcijā StuNda
doMā.

Tuvojoties laikam, kad Doma laukumā pie Doma
katedrāles notiks pasākumi, kas pulcēs barikāžu
laika atmiņas un stāstus, arī šī konkursa mērķis ir
likt vienām no spēcīgākajām savienībām – Latvijas
daudzbērnu ģimenēm aizdomāties par to, kādas
viņiem piemītošas prasmes, talanti un, kādā veidā
nākotnē spētu palīdzēt Latvijai augt par pilsoniski
un kulturāli spēcīgu valsti, stiprinot patriotiskās
izjūtas. Konkursā ģimenes jo īpaši aicinātas uzsvērt
savu bērnu talantus un prasmes.

Konkursā aicināta pieteikties ikviena daudzbērnu
ģimene (trīs vai vairāk bērnu), aizpildot pieteikuma
anketu, kas atrodama biedrības «Ascendum» mā-
jaslapā. Pieteikums konkursam ar norādi «Konkurss
ģimenēm» elektroniski jāiesūta anete@ascendum.lv
līdz 2015. gada 29. decembrim (ieskaitot). 

10 degsmīgāko un interesantāko aprakstu iesū -
tītāju ģimenes balvā saņems iespēju janvārī pie -
dalīties īpašā ekskursijā – ekspedīcijā STUNDA
DOMĀ, galvaspilsētā tuvplānā skatot Baltijas
senākās katedrāles noslēpumus. Atraktīvu gidu
vadībā bērni izzinās sirmās Rīgas Doma katedrāles
noslēpumus, paši savām acīm ieraudzīs slepeno
Doma dārzu, iepazīsies ar Rīgas dibinātāju bīskapu
Albertu, aplūkos krāšņās katedrāles vitrāžas, sajutīs
Doma ērģeļu varenību un piedalīsies citos neaiz-
mirstamos piedzīvojumos. Ekspedīcijā bērniem at-
raktīvā veidā būs iespēja arī apliecināt savas
zināšanas erudīcijas turnīrā. Uzvarētāju ģimenēm
konkursa ietvaros tiks apmaksāti arī ceļa izdevumi. 

Biedrības «Ascendum» bērnu kultūras projekts
«Garā pupa» jau trešo gadu sadarbojas ar uzņēmumu
SIA «Getz Bros.&Co. (Latvia)», piedāvājot akti -
vitātes, kas veicina bērnu iesaisti kultūras procesos.
2014. gadā tika rīkots konkurss «Es būšu nākamais
mūziķis», kura ietvaros divi talantīgi jaunie mūziķi
saņēma sev nepieciešamo mūzikas instrumentu,
savukārt pagājušajā gadā desmit ģimenēm tika
dota iespēja apmeklēt sevis izvēlētus kultūras pa-
sākumus dažādās Latvijas vietās.

Vairāk informācijas par konkursu:
www.ascendum.lv. 
E-pasts: anete@ascendum.lv. Tālr.: 28278463
Biedrība «Ascendum» ir sabiedriska organizācija, kas

rosina un finansiāli atbalsta Latvijas sabiedriskās domas
izaugsmi, veicinot tās iniciatīvas un procesus, kuros izpaužas
attīstība un virzība uz augšu.

«Garā pupa» aicina daudzbērnu ģimenes 
no visas Latvijas piedalīties ideju konkursā

MalNaVaS  koledŽa
2016./2017.mācību gadā uzņems izglītojamos
projekta Jauniešu Garantijas programmās 

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

• iP «Banku zinības un finanses» kvalifikācija – finanšu
dar binieks (uzņems  decembrī un janvāra sākumā) – ar vispā rē -
jo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu
vecu  mam, mācību ilgums – 1,5 gadi, stipendija 115 EUR mē -
nesī). 

Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.
• iP «dārzkopība» kvalifikācija – dārzkopis (uzņems  jan-

vārī-februārī) ar  pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo
vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums – 
1 gads, stipendija 115 EUR mēnesī). 

Mācības uzsāks 2016. gada 22.februārī.

izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi
• iP «lauksaimniecība» kvalifikācija – lauku īpašuma ap-

saimniekotājs (uzņems decembrī un janvāra sākumā) ar
vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29
gadu vecumam, mācību ilgums – 1,5 gadi, stipendija 115 EUR
mēnesī).

Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.
Iestājoties jāiesniedz: izglītības dokuments, iesniegums,

3fotokartiņas, apliecinājums, medicīnas izziņa.
Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.

Mūsu adrese:
Kārsavas novads, Malnava, LV 5750
e- pasts: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv 
kontakttelefons:.65733274, fakss 65733100

Višķi: 25476051; 26585845
mājas lapa: www.malnava.lv
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2015. gada nogale ir atnākusi
ar nelielu, sniegavīru velšanai
noderīgu sniega kārtiņu. tikpat
baltas sniegpārslas, zvaigznes,
sveces un eņģeļi noraugās no sko -
las logiem. Bērnu un skolotāju
rokām veidoti, tāpēc pašpārlie-
cināti par savu ilgāku pastāvēša -
nu, neatkarīgi no laika apstākļiem.

Skolas rūķīši naktīs rūpīgi pār -
skaita bērniem sarūpētos saldumu
maisiņus, sasien atrisušās lentītes
un, apmierināti ar paveikto, sēstas
uz jumta kores vērot zvaigžņu ce -
ļus. Nu jau drīz… Mēness iedegs
savus visspožākos sudraba lukturus.
Saule sašūposies zem lielā debes -
juma un sāks savu uzvarošu gais-
mas ceļu augšup. Kā katru gadu. 

Šogad Saulgriežus Viduču pa-
matskolā sagaidīs 98 skolēni (65
zēni un 33 meitenes). Vispirms –
kopā ar Balvu Bērnu un jauniešu
centra deju studijas «DIDAN-
CERS» un vokālās studijas Zie-

massvētku uzvedumu «ZIEMAS-
SVĒTKI RŪĶU MĀJĀ». Tad –
I. semestra noslēgums Ziemassvēt -
ku noskaņās. 

Pirmais darba cēliens šai mā-
cību gadā būs noslēdzies. Šogad
īpaši darbīgs: gan bērniem, gan
sko lotājiem, gan tehniskajiem dar -
 biniekiem. Īpaši – skolas va dī bai
un saimniecības vadītājam. Ru -
dens brīvdienu pēdējās dienās,
1973. gadā veidotā skolas siltum -
trase nolēma, ka visus šos gadus
ir godam kalpojusi un laiks doties
pelnītā atpūtā. Ko tā arī skaļi pa-
ziņoja ar 2 ļoti nopietniem bojā-
jumiem. Atrokot tranšejas varēja
redzēt, ka «pensijas laiks» vecajām
caurulēm ir pienācis jau krietni
pasen un jāatrod pavisam radikāls
risinājums. Tāds tika atrasts. Ātri,
operatīvi, kvalitatīvi, par ko arī
MILZĪGS paldies Viļakas novada
domes priekšsēdētājam Serge -
jam Maksimovam un visiem de-

putātiem. Tika pieņemts lēmums
izbūvēt pavisam jaunu siltumtrasi.
Darbus īsā laika posmā un ļoti
atbildīgi paveica Valmieras SIA
«SANART». 

Skolā ir silti. Mācību kabinetos
– vēl pēdējā lielā atzīmju skaitīšana
un vērtējumu izlikšana. Ēdnīcas
virtuves lielajā plītī sprakšķ mal -
kas šķilas. Meiteņu mājturības
kabinetā smaržo pēc piparkūkām.
Skolas dārzā, saimniecības vadī -
tāja sarūpētā egle izvēlīgi pielaiko
mirgojošu lampiņu rotu. 

Ir labi. Paldies Dievam, skolas
sētā var ienākt gaišais Ziemassvētku
miers.

Lai tāds ienāk arī katrā mūsu
skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un
darbinieku mājā! Arī katrā Med-
ņevas pagasta un Viļakas novada
mājā!  Visā Latvijā!

Viduču pamatskolas
kolektīva vārdā, 

direktore Ināra Sokirka

11. decembrī Viļakas novada
bibliotēkā norisinājas novad-
nieces ilzes keišas grāmatas
«Muns laiks» atvēršanas svētki.
Sveikt jauno dzejnieci bija ie-
radušies viņas draugi, tuvinieki
un vienkārši - talanta cienītāji.

Ilze - sieviete ar neparastu
dzīvesstāstu un bagātu iekšējo
pasauli. Jau kopš bērnu dienām
meiteni aizrāvušas grāmatas, bet
droši savas dzejas raibās takas
uzdrošinājusies staigāt kopš 14
gadu vecuma. 

Dzejnieces radošajās gaitās
padomnieks bijis novadpētnieks
un folklorists Ontons Slišāns,
kurš pratis iedrošināt un iedvesmot
kautro, trauslo būtni radošiem
meklējumiem.

Jaunās sievietes dzejai piemīt
savdabīgs, tikai viņai raksturīgs
šarms un dzīves redzējums. Klau-

soties dzeju jūtama neviltota sir-
snība, mīlestība pret dzīvi un sa-
viem tuviniekiem. 

Šajā īpašajā dienā Ilze saņēma
brīnumainu, dvēselisku dāvanu
no dzejnieces Dženijas – mūziku,
kas saviļņoja un aizrāva klātesošos,
aizskāra smalkas dvēseles stīgas
un raisīja kristālisku asaru uz
vaiga. Ilze tika salīdzināta ar ne-
uzplaukušu rozes pumpuru, kurš
vēl tikai raisās un griežas pret
sauli. 

Plaukt un radoši uzziedēt
vēlēja arī Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
un īpaši pateicās par pacietību,
spēku un atbalstu Ilzes vecākiem.
Iedrošināt un priecāties par panā-
kumiem bija ieradušies domubiedri
no literātu biedrība «Viļakas pe-
gazs» un etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte». 

Paldies Viļakas novada bib-
liotēkas sirsnīgajam kolektīvam
par jauko uzņemšanu un jauno
talantu atbalstīšanu! 

Jaunas vēsmas, neizsīkstošas
dzejas vārsmas, spēku un veselību
novēlu Ilzei! 

Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes

Kultūras metodiķe Inese Lāce 

ilzes keišas grāmatas 
«Muns laiks» atvēršanas svētki

Saulgriežu gaidīšanas laiks Viduču pamatskolā

27. novembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēniem
bija iespēja apmeklēt uzņēmēja,
Biznesa vadības koledžas un Na-
cionālā projekta «Esi līderis!»
dibinātāja Jāņa Stabiņa vadīto
lekciju vidusskolēniem «kā
kļūt veiksmīgam?». J.Stabiņš
jauniešiem skaidroja, kā kļūt par
veiksmīgu cilvēku un sasniegt
iecerētos mērķus. Lektors iepa-
zīstināja ģimnāzistus gan ar pasau -
les, gan arī personīgo pieredzi.

Lekcijā izskanēja arī vairākas
kreatīvās domāšanas tehnikas,
kas audzēkņiem un skolotājiem
lika aizdomāties par katra perso-
nīgās izaugsmes iespējām. Jāņa

Stabiņa teiktais rosināja vidus-
skolēnus aktīvi domāt par savām
iespējām nākotnē un lika paskatīties
uz jau ierastajām lietām no citāda
skatu punkta. Viņš uzsvēra katra
cilvēka iespējas savas nākotnes
veidošanā, jo līderis ir tas, kurš
mēģina realizēt vispārdrošākās
idejas un nebaidās doties pretī
lieliem dzīves izaicinājumiem.
Nodarbību saistošu padarīja gan
tās saturs, gan atraktīvais pasnie-
dzējs, kurš prata aizraut auditoriju
ar savu stāstījumu.

Sadarbībā ar latvijas uz-
ņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmiju (luMa), Viļakas
Valsts ģimnāzijas izglītojamie
arī šajā mācību gadā ir iesais-
tījušies projektā «esi līderis»
un apgūst maksas profesionālās
pilnveides programmu lietišķajā
etiķetē un mārketingā. 

Projekta mērķis ir veicināt
skolēnu zināšanu un prasmju ap-
guvi, attieksmju un vērtību vei-
došanos, lai jauniešus motivētu
iegūt daudzpusīgas zināsanas.
Paralēli skolā apgūstamajiem mā-
cību priekšmetiem skolēni apgūs

vēl 7 komerczinību priekšmetus
(lietišķā etiķete, mārketings, uz-
ņēmējdarbība, lietvedība, grā-
matvedība, likumdošana, me-
nedžments), kas jauniešiem no-
drošinātu lielākas iespējas savas
turpmākās karjeras veidošanā.
Piedalīšanās projektā noteikti
attīsta skolēna resursus, kritisko
domāšanu un izpratni par uzņē-
mējdarbības veikšanai nepiecie-
šamajām prasmēm. 

Projekts piedāvā iespēju sko-
lēniem piedalīties arī dažādos
konkursos, biznesa spēlēs, prak -
ses braucienos uz ārvalstīm un
vēl citās aktivitātēs. Plašāku in-
formāciju par projektu var iegūt
mājas lapā www.esilideris.lv

Šajā pašā dienā ģimnāzijā
notika Vecāku kopsapulce, kurā
Jānis Stabiņš sarunā ar vecākiem
pieskārās jautājumam, kā veicināt
sava bērna izaugsmi, ko un kā
ieguldīt savā bērnā, lai abiem,
gan bērnam, gan vecākam, būtu
nodrošināta nākotne.

Projekta «Esi līderis» 
Viļakas Valsts ģimnāzijā

koordinatore Aija Leitena

Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamo 
un viņu vecāku tikšanās ar uzņēmēju, Biznesa vadības koledžas

un Nacionālā projekta «Esi līderis!» dibinātāju Jāni Stabiņu

aSV vēstniecības pārstāvji 
Viļakas Valsts ģimnāzijā

Piektdienas rīts Viļakas Valsts ģimnāzijā sākās neparasti.
Sko lēniem pirmo divu stundu laikā bija iespēja tikties ar aSV
vēstniecības pārstāvjiem. 

Pirmajā stundā skolēni tikās ar vēstniecības darbinieku, kurš pats
ir latvietis. Viņš parādīja vienkāršu metodi, kā vieglāk izvēlēties un
veidot savu karjeru. Metodes pamatā ir princips, ka jāatrod nodarbe,
kas patīk, kas noder citiem un dara pasauli labāku. Otrā stunda notika
angļu valodā, jo ciemos bija ieradušies vēstniecības pārstāvji, kuri ir
atbraukuši no ASV un kādu laiku jau dzīvo Latvijā. Nodarbības laikā
uzsvars tika likts uz cilvēka īpašībām un spēju sadarboties ar citiem.
Tika apspriests, kā radīt labu pirmo iespaidu un nebaidīties
komunicēt ar apkārt esošajiem cilvēkiem. Nodarbības bija lietderīgas
un interesantas. Paldies ASV vēstniecības pārstāvjiem par lielisko
iespēju paskatīties uz lietām no cita skatu punkta.

Sarunā piedalījās Elīna Sprukule, 12.klase

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā-labestība katrā vārdā, 

ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums ,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem

līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet.

LAI ZIEMASSVĒTKU 
MIRDZUMS IENES MIERU 
JŪSU SIRDĪS UN MĀJĀS, 

DĀVĀJOT VEIKSMI, IZDOŠANOS 
UN DAUDZ GAIŠU NOTIKUMU 

JAUNAJĀ 2016.GADĀ!

Izglītības, kul tūras un sporta pārvaldes vārdā:
inese Circene

12. decembrī Viļakas novada Šķilbēnu iniciatīvu centrā
«zvaniņi» pulcējās zolītes spēlētāji, lai piedalītos Viļakas novada
čempionātā zolītē un noskaidrotu labākos zolītes spēlētājus. uz
sacensībām ieradās 18 spēlētāji no Viļakas, Baltinavas, Vecu -
miem, Medņevas, Briežuciema un Šķilbēniem. 

Sacensības izvērtās spraigas, jo uzvarētājs noskaidrojās tikai
pēdējā kārtā un par tādu varēja kļūt vairāki spēlētāji. 

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību. Liels pal -
dies Francim Bukšam, kurš jau vairākus gadus uzņemas sacensību
galvenā tiesneša lomu. Paldies Vilim par telpu ierīkošanu.

Šīs sacensības bija pēdējās Šķilbēnu pagastā šajā gadā. Nākamās
sacensības notiks pavasarī un tās būs Viļakas novada čempionāts
novusā. Tāpat arī gaidīsim sniegu, lai varētu sportot un atpūsties Bal-
kanos.

Visiem sportistiem vēlu priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu un
sportisku Jauno gadu!

Pēteris Vancāns

Sacenšas zolītes spēlētāji
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Nemateriālās kultūras man-
tojuma centrā «upīte» norisi-
nājās rēzeknes augstskolas iz-
dotās l.kerola grāmatas «alise
breinumu zemē» latgaliski at-
vēršanas svētki. Grāmata latga -
liski iztulkota, jo šogad grāmata
svin 150 gadu jubileju kopš tā
ir pirmo reiz izdota.

Atvēršanas svētkus vadīja Rē-
zeknes augstskolas pasniedzēja
Ilga Šuplinska, kura iejutās teicēja

lomā, bet O.Slišāna Upītes kul-
tūrvēstures muzeja vadītāja Ligita
Spridzāne iejutās Alises lomā un
Upītes bibliotēkas vadītāja Lolita
Spridzāne iejutās Cepurnieka lomā.

Sākumā tika lasīts sižets no grā -
matas. Pēc tam ar bērniem pārru-
nāja par izlasīto sižetu, bet tālāk
sekoja jautrākā daļa – dažādas
spēles, kurās aktīvākie bērni no-
pelnīja dažādas balvas. Bet pašās
beigās visi, kas bija ieradušies

nopelnīja jauno grāmatu.
Paldies Upītes pamatskolas bēr -

niem un skolotājiem par aktīvu
līdzdalību. Paldies Rekavas vidus -
skolas bērniem un skolotājiem par
to, ka atbrauca ciemos un aktīvi
darbojās. Vislielākais paldies Rē-
zeknes augstskolai par piedāvāto
iespēju.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

kultūra

Gruomotas «alise breinumu zemē»
atvieršonas svātki

Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājās – 
Ar adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt
Un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus, 
To svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem
Plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks.

ir atkal laiks, kas pasaulē ienes mieru, mo di -
na ticību, sapurina cerību un iedvesmo mīlestībai
pret savu tuvāko. līdz ar pirmās adventa sve -
cītes iedegšanu un  klusas vēlēšanās izteikšanu,
Viļakas novada ļaudis piedzīvoja brīnumu, ienā -
kot šā gada adventā caur sakrālo muzikālo pro-
grammu no cikla «dievmātes skatiens», kas aiz-
vadītajā sestdienā notika Viļakas Jēzus Sirds
romas  katoļu baznīcā.

Ideja par koncertu ciklu radusies divām lieliskām
māksliniecēm – ērģelniecei Ilonai Birģelei un soprā -
nam Evitai Zālītei. Koncertu mērķis ir iedibināt
jaunas koncerttradīcijas Latvijas katoļu dievnamos,
kur ir laba akustiskā telpa un piemēroti instrumenti
ērģeļu un vokālās mūzikas atskaņošanai. Koncertu
cikla pērle – Agnetas Krilovas pasaules pirmatska-
ņojums – dziesmu cikls «Kluss starojums» ar dzej -
nieces Annas Rancānes tekstu soprānam un ērģelēm.

Šis ir nebijis gadījums, ka mākslinieces ir atra -
du šas  dvēseles stīgas, kas vieno viņas, mūsu drau -

dzi, baznīcu, ka pašas
uzrakstījušas projek tu
Latvijas Kultūkapitāla
fondam, ieguvušas fi -
nan  sējumu koncer -
tam, un uzdāvinot to
mums.

Baznīcas noformē-
jums, projekcija, māk-
slinieču dzidrā, kris-
tāliskā balss un pie-
klusinātas ērģeļu skaņas
klātesošajos raisīja īstu
Ad venta noskaņu un
iedves moja noslēpu-
mainajam gaidīšanas
laikam. Ikviens šī bur-
vīgā koncerta apmek-
lētājs guva emocionālu un estētisko muzikālo bau -
dījumu, pozitīvas enerģijas šalti. Tas ļoti prie cē ja
mūsu profesionālās mākslas  mūzikas cienītājus.

Pateicības vārdus un laba vēlējumus Adventa
laikā māksliniecēm un visiem klātesošajiem  izteica
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs un draudzes vecākā Inita Raginska.

Lai priecīgs, brīnumiem un labiem pārsteigumiem
bagāts ir visiem šis Adventa Laiks!

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
kultūras metodiķe Inese Lāce

«dievmātes skatiens» Viļakas katoļu dievnamā

28. novembrī rīgā kultūras pilī «zie-
meļbāzma» norisinājās 6.Nacionālais lī-
nijdeju un kantrī vesterna deju asociācijas
čempionāts, kurā startēja arī dalībnieki
no Viļakas un Balvu no vada, uzrādot la -
bus rezultātus latvijas mēroga sacensībās. 

Dejotāju sniegumu vērtēja kompetenta
žūrija, kuras sastāvā bija tikai ārzemju – Lie -
tuvas, Igaunijas un Zviedrijas pārstāvji.
Dejotājas Žaklīna  Orlovska un  Dinija Šima-

novska no Viļakas Kultūras nama mūsdienu deju grupas startēja Solo
social kategorijā Teen divīzijā. Kopvērtējumā Žaklīna Orlovska  iegū -
va godpilnu 1. vietu un Dinija Šimanovska 2. vietu.  

Mēs ar jums, meitenes, lepojamies un vēlam veiksmi arī turpmāk!
Balvu novada deju grupa «Bella» kategorijā Social Proline devī -

zijā Junior ieguva 1. vietu, arī deju grupa «Lulū» kategorijā Cabaret
Team devīzijā All ages guva 1. vietu. Bet Solo dejotājas Social kate -
gorijā Youth devīzijā 5. vietu ieguva Sintija Vīksniņa un 4.vietu
ieguva Karlīna Ločmele. 

Viļakas KN mūsdienu deju grupas vadītāja Marita Leišavniece

Viļakas kultūras nama mūsdienu deju grupas
meitenes uzvar Nacionālajā līnijdeju čempionātā!
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Baz NīCaS drau dŽu zi ņaS

 Gaidot kristus dzimšanu
Baznīcas liturģiskais gads sā -

kas ar Ziemassvētku ciklu, kas
sevī ietver četras Adventa svēt-
dienas, Ziemassvētku laiku –Kris -
 tus piedzimšanas svētkus un  Epi-
fānijas laiku, kas noslēdzas svēt-
dienā pēc Zvaigznes dienas (to
atzīmē 6.janvārī). Advents (no
latīņu val. – «nākšana») ir četru
nedēļu periods, kas sākas svētā
Andreja svētkiem (30. novembrim)
tuvākajā svētdienā un ilgst līdz
24. decembra vakaram.  

Šogad pirmā Adventa svētdie -
na ir 29. novembrī. Šajā laikā
visa kristīgā pasaule gaida Kristus
dzimšanu, «jo Dievs tā pasauli
mīlēja, ka deva savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam
tic, nepazustu, bet tam būtu mū -
žīgā dzīvība.» (Jāņa 3, 16)  Litur-
ģisko tērpu krāsa Adventā ir
violeta, kas aicina uz atgriešanos
pie Dieva. Adventa laikā nedzied
himnu «Gods Dievam augstumos»,
kuru dziedāja eņģeļi, piedzimstot
Kristum, to atsāk dziedāt tikai
24.decembra vakara Sv. Misē, to
dziedot baznīcā tiek iedegts ap-
gaismojums, tādejādi izrādot
prieku, ka ir dzimis pasaules pes-
tītājs.  

Arvien īpašāku nozīmi iegūst
Adventa vainags, kura četras

sveces palīdz soli pa solim tuvo -
ties Ziemassvētku brīnumam. Ad-
venta vainags simbolizē Gaismas
uzvaru pār tumsu. Adventa vainagi
un sveces tiek pasvētīti pirmajā
Adventa svētdienā. Adventa laikā
svarīgs ir 8.decembris, kad Romas
katoļu baznīca svin Vissvētākās
Jaunavas Marijas bezvainīgās ie-
ņemšanas svētkus, lai pēc deviņiem
mēnešiem 8.septembrī svinētu
Vissvētākās Jaunavas Marijas
dzimšanas dienu.

«Adventa laiks ir īpašs laiks,
ko dāvā mums Dievs. Tie ir
mirkļi, kuros mēs gatavojamies
Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem.
Līdzīgi kā vecāki, kuri gaida bēr-
niņa nākšanu pasaulē, jau laikus
sagatavo visu nepieciešamo, kā
arī nekādā veidā nesteidzina bēr -
niņa dzimšanu, bet gan ir svēt-
svinīgās, priecīga pārsteiguma gai -
dās. Tāpat arī mēs gaidot Kristus
dzimšanu tai gatavojamies, to
nesteidzinām, bet gan esam prie -
cīgi un saviļņoti, kad to sagaidām
Zie massvētku svētvakarā, vai arī
svētku rītā. Kur mēs vislabāk va -
ram svinēt Jēzus dzimšanas die -
nu? Protams, visattiecīgākā vieta
būtu Palestīna, Betlēme, bet diez
vai kādam būs līdzekļi un laiks,
lai dotos tik tālu, un arī tas nav
nepieciešams, lai pilnvērtīgi no-

svinētu šos svētkus, jo Jēzus
ienāk mūsu vidū mūsu baznīcās
Sv. Mises laikā. To mēs arī sa-
protam no Kristus dzimšanas no-
tikuma, jo Viņš taču piedzima
lopu stallītī un tika guldīts silītē,
tātad šķietami necilvēcīgos ap-
stākļos, tātad tas ir ārējais, bet
iekšējais ir tas kādu Jaunavas
Marijas un Sv. Jāzepa mīlestības
siltumu viņš piedzīvoja jau no
pirmajiem šīszemes dzīves mir-
kļiem. Tātad Jēzus vēlas piedzimt
katra cilvēka sirdī, izjust mūsu
sirds siltumu pret Viņu, kurš ir
mūsu Pestītājs un Glābējs, kuru
gaidīja pasaule un no kura dzim-
šanas mēs esam sākuši skaitīt lai-
ku,» atklāja Baltinavas un Šķil -
bēnu draudžu prāvests Staņislavs
Prikulis.

Jau vairāk kā desmit gadus
Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā
dzied Irēna Logina. «Man neat-
ņemama dzīves daļa ir dziedāšana
baznīcas korī. Ja reizēm netieku
un neaizeju svētdien uz baznīcu,
tad liekas, ka kaut kas nav kārtībā.
Sāku dziedāt baznīcas korī un ar
prieku to daru ik svētdienu.
Adventa laiku ģimenē pavadām
klusi, netrokšņojot, neejot uz ska-
ļiem pasākumiem. Meita Laila
no dabīgiem materiāliem ir uz-
taisījusi Adventa vainadziņu. Ad-
venta laiks ir gaidīšanas svētki.
Gaidām brīnumu, katru svētdienu
atgriežoties no baznīcas, aizde -
dzam Adventa vainagā svecīti arī
mājās. Piekrītu, ka Adventa laikā
nav jārīko skaļi izklaides pasāku -
mi. Arī jaunieši to saprot, jo dau -
dzi piedalās klusajos un gaišajos
Ziemassvētku pasākumos. Disko -
tēkas var organizēt daudzos citos
mēnešos, tāpēc ir prieks, ka Ad-
venta laiku varam aizvadīt klusi,
gaidot brīnumu,» savas izjūtas
uzticēja Irēna Logina.

Aktīva Šķilbēnu draudzes jau-
niete ir Endija Ločmele. Rekavas
vidusskolas 10.klases audzēkne
atklāj, ka katru gadu pati vai
kopā ar mammu izgatavo Adventa
vainadziņu. «Adventa laikā vairāk
gribas nākt uz baznīcu, būt klu-
sumā, apstāties un padomāt, pār-
domāt savu dzīvi. Ziemassvētki
ir otri mani mīļākie svētki gadā.
Patīk arī meklēt dāvanas citiem,
bet vēl lielāks prieks, ka atrodu
laiku, lai aizietu uz baznīcu un
palūgtos, arī par citiem cilvēkiem,»
nopietni pastāstīja Endija Loč-
mele.

Desmitgadīgais Marks Ločme -
lis Svētdienas skolu apmeklēja
pagājušajā gadā, tur dzirdēja, ka
puikas var iet piekalpot pie altāra.
Marks pamēģināja un saprata, ka
patīk kalpot kā ministrantam. «Cen -
šos regulāri apmeklēt Šķilbēnu
katoļu baznīcu. Esmu vienīgais,
kurš no pagājušā gada Svētdienas
skolas grupiņas regulāri kalpo kā
ministrants. Ziemassvētki ir vieni
no maniem mīļākajiem svētkiem.
Sagaidot Adventa laiku, izgatavoju
Adventa vainadziņu. Gatavoju to
pats no priežu zariem, čiekuriem
un citiem dabas materiāliem. Kad

biju mazāks, tad vainadziņu drus -
ku palīdzēja izveidot mamma un
vecākās māsas, tagad vairāk daru
pats. Gaidot Ziemassvētkus, cenšos
darīt labus darbus. Es mūzikas
skolā mācos spēlēt trompeti, Ad-
venta laikā došos pie vecākiem
cilvēkiem uz mājām un uzspēlēšu
trompeti, tā iepriecinot viņus. Ci-
tiem bērniem ieteiktu Ziemas-
svētkus sagaidīt darot labus dar -
bus un palīdzēt vecākiem, vecve-
cākiem,» atklāja desmitgadīgais
Marks Ločmelis.

Kupravas draudzes priesteris
Felikss Šnevels akcentēja: «Ad-
venta laiku priesteri pavada kal -
pojot Dievam un cilvēkiem. Dzī-
vojam jau jaunā gadā, jo ar pir -
mo Adventi ir sācies jauns litur-
ģiskais gads Baznīcā. Svinam Ad -
venta laika Sv. Mises, gaidot Kris -
tus atnākšanu. Galvenais labo zi -
ņu ir aiznest līdz cilvēkiem. Do-
māju, ka šis laiks cilvēkiem liek
pārdomāt, pamosties un domāt,
ka kaut kas jādara arī savas dvē -
seles labā. Adventa laikā cilvēki
vairāk aizlūdz par saviem mīļa -
jiem, novēlot tos Dieva Žēlastībai.
Jēzus ir teicis: «Patiesi Es jums
saku: ja jūs neatgriezīsieties un
nekļūsiet kā bērni, jūs debesvals -
tībā neieiesiet (Mt 18,3). Aicinu
Jūs tāpat kā bērni uzticas vecā -
kiem, tā arī kā Dieva bērniem uz-
ticēties Dievam. Novēlu bērna
paļāvību uz Dievu».

kas ir atlaidas?
Atlaižu saņemšana nav domāta

ekskluzīvai ticīgo kategorijai. Tā
ir pieejama ikvienam kristītam
ticīgajam un tā ir nepieciešama
ticības sastāvdaļa, jo atgriešanas
pie Dieva saistās ar gandarīšanu
par grēkiem un grēku seku no-
vēršanu.

Atlaidas ir laicīgā soda atlai -
šana par grēkiem. Te ļoti svarīgi
saprast, ka atlaidas nav grēku at-
laišana, bet gan laicīgā soda at-
laišana par grēkiem. Jo, lai Dievs
mums atlaistu grēkus, mēs ejam
pie grēksūdzes un izpildām visus
grēksūdzei nepieciešamos piecus
nosacījumus: 1. sirdsapziņas iz-
meklēšana, 2. grēku nožēla, 3. ap -
ņemšanās laboties, 4. grēku izsū-
dzēšana un 5. uzliktā gandarī -
juma izpildīšana. Lai saņemtu at-
laidas, jābūt kristītam, jāpieder
pie katoļu Baznīcas, nedrīkst būt
ekskomunicētam (izslēgtam no
katoļu Baznīcas) un jāatrodas žē-
lastības stāvoklī. Atlaidas var būt
pilnīgas un daļējas, kuru iegūšanai
ir jāizpilda attiecīgi noteikumi.
/Definējums no grāmatas «Kato -
ļu rokasgrāmata», sastādītājs pro-
fesors Aleksis Rubulis/

Pilno atlaižu saņemšanai ir
pieci obligātie noteikumi. Ja kāds
no tiem netiek izpildīts, tad at -
laidas ir tikai daļējās. 

Pirmais no teikums ir «nebūt
piesaistītam pie jebkāda grēka –
pat ikdienišķā». Nepiesaistīties
pie grēka nozīmē mīlēt Dievu un
ienīst grēku. Ja arī cilvēkam ga -
dās grēkot, viņš tomēr aiz mīlestī -
bas pret Dievu ir gatavs cīnīties

ar savām vājībām un nožēlot grē-
kus, dodoties pie grēksūdzes. 

otrais noteikums ir «atraša -
nās svētdarošās žēlastības stā -
voklī», kas nozīmē – bez nāvīgā
grēka uz sirdsapziņas. Ja ir nāvīgs
grēks, tad ir jāpieiet pie grēksū -
dzes, jāatzīstas visos grēkos un
jāsaņem piedošanu. 

trešais noteikums – piedalī-
šanās Sv. Misē un Svētās Komū-
nijas pieņemšana. 

Ceturtais noteikums ir lūgšana
pāvesta nodomā. Tas nozīmē lūg -
ties nodomos, kuros lūdzas pats
pā vests, piemēram, par mieru vi -
sā pasaulē utml. Parasti šie no -
domi ir atrodami «Mieram Tuvu»
grāmatā. 

Piektais noteikums ir veikt
kādu dievbijības darbību, lai sa-
ņemtu pilnas atlaidas.  Dievbijības
darbi ir, piemēram, vismaz pus-
stundu lasīt Bībeli; vismaz pus-
stundu adorēt Vissvētākā Sakra-
menta priekšā; draudzē un ģimenē
lūgties Rožukroni; lūgties Krus-
taceļu baznīcā u.c. Ir arī citi diev-
bijības akti, kas arī saistās ar
pilnām atlaidām, bet tiem ir jābūt
izpildītiem konkrētās dienās vai
vietā, nodziedāt himnu «Visu Svē -
to Sakramentu» Lielajā Ceturtdie -
nā; pagodināt krustu Lielās Piekt-
dienas liturģijas laikā; piedalīties
25, 50 un 60 gadu priesterības ju-
bilejas svinībās; kopīgi nodzie dāt
vai nolasīt himnu «Dievs, mēs
Tevi slavējam» Vecgada dienā;
kopīgi nodziedāt vai nolasīt himnu
«Nāc, Svētais Gars» Jaungada
dienā un Svēta Gara nosūtīšanas
svētkos; apmeklēt baznīcu 2. no-
vembrī (Mirušo piemiņas dienā)
un lūgties «Tēvs mūsu» un «Es
ticu»; dievbijīgi apmeklēt kapsētu
un lūgties par mirušajiem no 1. līdz
8. novembrim (šīs atlaidas var
vel tīt tikai par mirušajiem), kā
arī citi uzdevumi, kuri ir veicami
dažādās dienās Liturģiskā gada
laikā (informācija no Apustuliskā
Krēsla oficiālajās mājas lapas
www.vatican.va dokumenta «En-
chiridion Indulgentiarum»).

Atlaidas nevar upurēt par dzī-
vajiem, jo viņi paši ir spējīgi tās
iegūt, ja izpilda minētus noteiku-
mus. Pilnas atlaidas var saņemt
tikai vienreiz dienā. Ja kāds ticī -
gais katru dienu apmeklē baznīcu,
piedalās Sv. Misē, pieņem Svēto
Komūniju, lūdzas pāvesta nodomā
un izpilda vienu no minētajiem
dievbijības darbiem, tad var
saņemt pilnas atlaidas katru dienu,
ne tikai Adventa laikā. Latvijas
bīskapi var izsludināt arī baznīcas,
kur ir iespējams saņemt pilnas at-
laidas. Piemēram, līdz 2016. gada
2. februārim  pilnas atlaidas var
saņemt Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcā (izpildot visus no-
sacījumus), jo 2015. gadā, ko pā-
vests Francisks ir veltījis konsekrēto
personu identitātei un misijai,
tāpēc pilnas atlaidas ir iespējams
saņemt baznīcās, kuras aprūpē
ordeņu un kongregāciju locekļi.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

atlaidas vai atlaides – tikai  pirms ziemassvētkiem?

daudzi cilvēki gaida ziemassvētkus. ko tieši mēs gaidām?
ir cilvēki, kuriem ziemassvētku gaidīšana saistās ar

atlaidēm veikalos, ar lielajām preču izpārdošanām, ar arvien
lielāku dāvanu pirkšanu, kuras tiek atrastas par pēc iespējas
lētākām cenām. taču ir cilvēki, kuriem materiālās vērtības un
jaunu mantu iegāde paliek otrajā plānā, jo šīs grupas cilvēki
meklē garīgās vērtības, vēloties izdzīvot gaiši un mīlestības
piepildītu adventes laiku, apmeklējot sirsnīgos adventes kon -
certus, ziedojot labdarībai un lūdzoties Sv. Mises un dievkalpojumu
laikā baznīcās.

Par cilvēku grupu, kura padodas preču izpārdošanas tra -
kumam, pastāstīs daudzi interneta, televīzijas, laikrakstu un
žurnālu mediji, tāpēc izzināsim kā ziemassvētkus gaida Šķilbēnu
romas katoļu draudzes ticīgie, kuri to izdzīvo kā brīnuma
gaidīšanas laiku, un ko nozīmē atlaidas.

22. decembrī plkst. 10.00
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā (i stāvā) 

notiks Svētā Mise.

24. decembrī plkst. 12.00 
kupravas romas katoļu baznīcā notiks Svētā Mise 

par kupravas pagasta iedzīvotājiem
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Viïakas no vadâ

redzēt 
ar sirdi

trešā adventa svētdiena ir
prieka svētdiena, svētā apustuļa
Pāvila vēstulē filipiešiem (flp
4, 4-7) lasām: «Brāļi, vienmēr
priecājieties kungā! Vēlreiz
saku: priecājieties! Jūsu lab-
sirdība lai ir zināma visiem cil-
vēkiem: kungs ir tuvu! Nerai-
zējieties ne par ko, bet visās
lietās savas vajadzības dariet
zināmas dievam lūgšanā un
pateicības pilnos lūgumos. un
dieva miers, kas pārspēj katru
saprašanu, pasargās jūsu sirdi
un prātu kristū Jēzū.» 

Prieku trešajā Adventa svēt-
dienā, 13. decembrī, piedzīvoja
arī Šķilbēnu Romas katoļu drau -

dzes ticīgie. Trešo svecīti Adventa
vainagā aizdedza Svētdienas sko -
las bērni kopā ar katehēti Žannu
Maksimovu. Iepriecināt draudzi,
bija ieradusies neredzīgo cilvēku
teātra kopa «Redzēt ar sirdi».

Teātra kopa darbojās Balvos, to
vada Balvu Tautas teātra režisore
Vaira Resne. Uzstāties Rekovā 
ar jauno literāro kompozīciju
«Vārds» dalībnieki nolēma, jo
Juris Ločmelis dzīvo Šķilbēnu
pa gastā un Biruta Nagle Medņevas
pagastā. Viņi ir lepni, ka kopā ar
viņiem regulāri mēģinājumus ap-
meklē un piedalās publiskos pa-
sākumus 82 gadus vecā Irma Rim -
ša no Gulbenes.

Pirms četriem gadiem Nere-
dzīgo biedrības Balvu nodaļas va -
dītāja Ineta Štokne uzrunāja Vairu
Resni, jautājot par iespēju nere-
dzīgajiem cilvēkiem iestudēt kā -
du iestudējumu. Vaira sākotnēji
bija sabijusies, kā nu būs, bet sa -
dar bība izvērtās sirsnīga, jo teātra
kopas dalībnieki ir ticīgi cilvēki. 

Šķilbēnu draudzē ir izvei-
dojusies tradīcija, ka svecītes
adventa vainagā, sagatavojot
nelielu priekšnesumu, aizdedz
kāds iestādes kolektīvs vai kāda
ģimene. 

Šogad pirmo svecīti aizde-
dzināja Rekavas vidusskola, otru
– Upītes pamatskola, dziedot
dziesmas un izsakot vēlējumus,
Upītes mazie eņģelīši aizdedzināja
sve cīti.

Otrā Adventa svētdiena, 6. de -
cembris, Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes bērniem bija īpaša ne
tikai tāpēc, ka Adventa vainagā
aizdedzināja otro svecīti, bet arī
tāpēc, ka atklāja bērnu stūrīti
baznīcā.

Adventā mēs gaidām Betlē -
mes Bērniņa nākšanu pasaulē un
tādēļ, jo īpaši, draudze priecājas
redzēt mūsu ticīgo ģimeņu mazos
bērniņus, kuri Jēzum vienmēr bi -
ja mīļi un dārgi. 

«Mēs ļoti priecājamies redzēt,
ka bērni kopā ar vecākiem lū -
dzas, mierīgi un pacietīgi sēžot
baznīcas solos. Taču arī sapro -
tam, ka maziem un ļoti aktīviem
bērniem ir grūti nosēdēt, tāpēc
izveidojām bērnu stūrīti, kur
klu sām bērniņi varētu atrasties
sev piemērotākā vidē. Aicinu
ļoti nedusmoties, ka bērni dažreiz
Sv. Mises laikā uzvedās skaļāk
nekā mums pieaugušajiem gri-
bētos. Bērnus vest uz baznīcu,
uz Sv.Misēm ir ļoti svarīgi, lai
viņi jau no bērnības sajustos kā
īsti draudzes locekļi», pasvētot
bērnu stūrīti, teica Baltinavas un
Šķilbēnu draudžu prāvests Sta-
ņislavs Prikulis. 

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Baz NīCaS drau dŽu zi ņaS

Bērnu stūrītis 
Šķilbēnu romas katoļu baznīcā

Latvijas bīskapi izdod dekrētu 
par Žēlsirdības gada svinēšanu Latvijā
Sagaidot pāvesta Franciska izsludināto ārpuskārtas

Jubilejas gadu, Latvijas Bīskapu konference ir publicējusi
dekrētu par Žēlsirdības gada svinēšanu Latvijas diecēzēs.

Dekrētā bīskapi atgādina, ka Dieva žēlsirdības gads
sācies no  šī gada 8. decembra, Vissvētākās Jaunavas Marijas
bezvainīgās ieņemšanas svētkiem, un noslēgsies 2016. gada
20. novembrī, Jēzus Kristus, vispasaules Karaļa svētkos.

Bīskapi tāpat uzsver, ka vieni no Žēlsirdības gada garīgajiem aug ļiem
ir atlaidas, kurās atklājas Dieva Tēva žēlsirdība. Dekrētā tiek izskaidrots,
ka pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem visu
Jubilejas gadu var saņemt ticīgie, kuri dievbijības garā kā svētceļnieki
apmeklēs Svētā Pētera, Svētā Jāņa Laterāna, Marijas Madžore vai Svētā
Pāvila ārpus mūriem baziliku Romā, kā arī: izsūdzēs grēkus grēksūdzē;
dievbijīgi piedalīsies Svētajā Misē un pieņems Svēto Komūniju; lūgsies
Svētā tēva nodomā; noskaitīs lūgšanas «Tēvs mūsu» un «Es ticu»,
apmeklēs Svētās durvis un pārdomās Dieva žēlsirdību.  

Atbildot Svētā tēva aicinājumam, Latvijas Bīskapu konference ir
izveidojusi sarakstu ar Latvijas katoļu dievnamiem, kuros Adventa trešajā
svētdienā, 13. decembrī, tiks atvērtas Žēlsirdības gada durvis un visa
gada laikā varēs saņemt pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev
vai mirušajiem. Pilnu atlaidu iegūšanai būs nepieciešams doties
svētceļojumā pie Svētajām durvīm, kas atvērtas katrā katedrā lē un
diecēzes bīskapa noteiktās baznīcās par zīmi dziļai vēlmei patiesi
atgriezties, kā arī jādodas pie grēksūdzes, jāpiedalās Svētajā Misē,
pieņemot Svēto Komūniju, jālūdzas Svētā tēva nodomā, lūgša nu «Tēvs
mūsu» un «Es ticu», kā arī jāpārdomā Dieva žēlsirdība.  

Tie, kas ir slimi, veci, vientuļi, kuri nespēj iziet no mājām, ticībā
pārdzīvojot savas ciešanas, atlaidas varēs saņemt, arī ar plašsaziņas
līdzekļu starpniecību piedaloties Svētajā Misē un garīgi pieņemot Svēto
Komūniju. Ieslodzītie, izpildot parastos atlaidu nosacījumus, varēs
saņemt pilnas atlaidas cietumu kapelās.

Pilnas atlaidas Dieva žēlsirdības gadā varēs saņemt arī tad, ja ticī gais
veiks vienu vai dažus no žēlsirdības darbiem tuvākā miesai vai dvēselei.
Katoliskās Baznīcas Katehisms māca: «Žēlsirdības darbi ir aiz mīlestības
veiktie darbi, ar kuriem mēs palīdzam savam tuvākajam viņa miesas un
gara vajadzībās. Mācīt, dot padomu, mierināt, uzmun drināt, kā arī piedot
un pacietīgi panest – tas nozīmē veikt garīgās žēlsirdības darbus.
Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti rūpēs par līdzcil vēka fiziskajām
vajadzībām, ir, piemēram, izsalkušo paēdināšana, bezpa jumtnieku uzņemšana,
skrandaino apģērbšana, slimo un cietumnieku apmeklēšana, mirušo ap-
bedīšana. Šo žēlsirdības izpausmju vidū dāvanu došana nabagiem ir
viena no galvenajām tuvākmīlestības liecībām: tas ir arī Dievam patīkams
taisnības darbs.» (KBK, 2447)

Latvijas Bīskapu konference Žēlsirdības jubilejas gadā Latvijas
priesteriem un ticīgajiem vēl bagātīgas Dieva žēlastības. Tāpat, lai katrs
varētu iepazīties ar Dieva žēlsirdības gada pasludināšanas bullu, rituā liem,
kas tiks izmantoti, vietējās katedrālēs un bīskapu noteiktajās baznīcās
atverot Žēlsirdības durvis, kā arī Žēlsirdības gada noslēguma rita tekstu,
Latvijas Bīskapu konference ir sagatavojusi Jubilejas gada brošūru.
Drīzumā to varēs iegādāties baznīcu grāmatu galdos. 

Vieni no Žēlsirdības gada garīgajiem augļiem ir atlaidas, kur atklājas
Dieva Tēva žēlsirdība.

No laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem var saņemt (tikai reizi
dienā) arī Viļakas Vissv. Jēzus Sirds baznīcā, Balvu Vissvētās Trīsvienības
baznīcā. Baznīcu sarakstu var apskatīt www.katedrale.lv

Pilnas atlaidas var iegūt, izpildot Baznīcas sekojošas prasības:
a) Veiks svētceļojumu pie Svētajām durvīm, kas atvērtas katrā

katedrālē un diecēzes bīskapa noteiktās baznīcās par zīmi dziļai vēlmei
patiesi atgriezties.

b) Atjaunos svētdarošās žēlastības stāvokli sakramentālā grēksūdzē
un būs brīvi no vismazākā grēka.

c) Dievbijīgi piedalīsies sv. Misē un pieņems sv. Komūniju.
d) Lūgsies Svētā Tēva nodomā.
e) Dievbijīgi noskaitīs lūgšanas «Tēvs mūsu» un «Es ticu».
f) Šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar pārdomām par
Dieva žēlsirdību.
Slimi, veci, vientuļi, kuri nespēj iziet no mājām, ticībā pārdzīvojot

savas ciešanas, pieņemot sv. Komūniju vai piedaloties sv. Misē un kopīgā
lūgšanā, arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, varēs saņemt

Jubilejas gada atlaidas.
Ieslodzītie, izpildot parastos atlaidu nosacījumus, varēs saņemt pilnas

atlaidas cietumu kapelās. Bet, ja viņi izies pa cietuma kameras durvīm,
vēršot domas un lūgšanu uz debesu Tēvu, lai ik reiz šis žests viņiem
nozīmē iziešanu pa Svētajām durvīm.

Ik reiz, kad ticīgais veiks vienu vai dažus no žēlsirdības darbiem
tuvākā miesai vai dvēselei, viņam ir iespēja saņemt Jubilejas pilnasatlaidas,
kas būs auglis pašam notikumam, kas svinēts un pārdzīvots ticībā, cerībā
un mīlestībā.

«Žēlsirdības darbi ir aiz mīlestības veiktie darbi, ar kuriem mēs palī -
dzam savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Mācīt, dot pado -
mu, mierināt, uzmundrināt, kā arī piedot un pacietīgi panest – tas nozīmē
veikt garīgās žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti rūpēs
par līdzcilvēka fiziskajām vajadzībām, ir, piemēram, izsalkušo paēdināšana,
bezpajumtnieku uzņemšana, skrandaino apģērbšana, slimo un cietumnieku
apmeklēšana, mirušo apbedīšana. Šo žēlsirdības izpausmju vidū dāvanu
došana nabagiem ir viena no galvenajām tuvākmīlestības liecībām: tas ir
arī Dievam patīkams taisnības darbs» (KBK, 2447).

Vēlot Žēlsirdības jubilejas gadā Latvijas priesteriem un ticīgajiem
bagātīgas Dieva žēlastības,

Zbigņevs Stankevičs Rīgas arhibīskaps-metropolīts 
Jānis Bulis Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps
Edvards Pavlovskis Jelgavas diecēzes bīskaps 
Viktors Stulpins Liepājas diecēzes bīskaps
Informācija no www.katedrale.lv(Turpinājums 10. lpp.)
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Sarunā ar skolotāju, jautāju:
kādas bija sajūtas saņemot

atzinības rakstu nominācijā «Mū -
ža ieguldījums»?

Patīkami, ka novadā tiek no-
vērtēts padarītais darbs.

Pastāstiet mazliet par sevi?
Dzimusi Žīguros Līvijas un

Viktora Tolku ģimenē. Beigusi
Žīguru 8-gadīgo skolu, mācījusies
Viļakas vidusskolā. 1969.gadā

iestājos Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultātē.
1974.gadā nozīmēja darbā uz
Valmieras rajona Naukšēnu vi-
dusskolu, kur nostrādāju 11 gadus.
Nolēmu atgriezties dzimtajā pusē.
Doma bija strādāt Balvu vidussko -
lā, bet Viļakas skolas vadība uz-
aicināja strādāt par mācību pār -
zini. Jau no 1985.gada strādāju
Viļakā, no visiem nostrādātajiem
gadiem -20 par mācību pārzini.

kāpēc izvēlējāties skolotāja
profesiju?

Mācoties Žīguros, pirmais
sapnis bija par Juridisko fakultāti.
Tajā laikā Žīguros bija jauno mi-
licijas draugu pulciņš, visas domas
saistījās ar jurista profesiju. Kad
nonācu Viļakas vidusskolā, visas
domas mainījās. Skolā par vēstu -
res skolotāju strādāja Leontīna
Maksimova. Tiku iesaistīta no-
vadpētniecībā.  Skolas laikā daudz
tika runāts par Otro pasaules
karu, notika tikšanās ar tā dalīb-
niekiem. Tā mani ievirzīja vēstures
un novadpētniecības jomā un iz-
vēlējos skolotāja profesiju. Savā
ziņā esmu piepildījusi tēta sap -
ni – kļuvusi par skolotāju. Viņš
gribēja kļūt par skolotāju, bet
karš ieviesa savas korekcijas,
turpretim māsa Sarmīte ir piepil-
dījusi mammītes sapni, kļuvusi
par ārsti.

Viļakas Valsts ģimnāzijā Jūs
strādājat 30 gadus, kas devis
iedvesmu nemainīt šo darba
vietu pret citu?

Mēs esam tā paaudze kas dar -
ba vietas nemaina. Kur esam ie-
sākuši strādāt, tur arī strādājam.
Šī ir mana dzimtā puse, mana
dzimtā skola. 

tas mazliet  kā no patriotis-
ma, ko Jums nozīmē patriotisms,
un kā tas ir ar skolas bērniem?

Tā ir dzimtās puses mīlestība
uz dzimto vietu. Cieņa, pietāte
pret savu valsti. Tā ir tāda lieta,
kura nav izsakāma skaļos vārdos,
bet to vajag izjust. Ikdienā ir
grūti pateikt, kāds kurš cilvēks ir.
Citreiz to patriotismu uz āru re -
dzēt nevar. Daudz runā, ka cilvēki,

kuri aizbrauc no Latvijas nav pa-
trioti, bet tā ir katra cilvēka iekšē -
jā sajūta. 

Attieksme pret skolu, novadu,
valsti skolas dzīvē izpaužas sko-
lotāja un skolēna sarunās stun -
dās, ārpus stundām. Skolotājs jūt
audzēkņa izjūtas. Patriotisms ir
grūti izmērāms. Skolā un ārpus
tās saistās ar savas pilsētas, cie -
ma, pagasta novada valsts vēsturi.
To ziņot, arī katrs ir patriots.

Skolotājam skolā jāmāk katru
izglītojamo iesaistīt sarunā.  Vidus -
skolas gados ar jauniešiem jā ru -
nā ikdienas sarunvalodā, lai
katram rastos lepnums par savu
skolu, novadu un valsti. Jaunie -
šiem jāapzinās, ka jāzina vēsture.
Lai to zinātu jāiesaista dažādos
konkursos, zinātniski pētniecis -
ka jos darbos. Skolām jāsadarbo -
jas ar sava novada domi, muze -
jiem, bibliotēkām, jāved ekskur-
sijās, ne tikai izklaides, bet arī jā-
apmeklē kauju vietas, muzeji, lai
būtu priekšstats par lietām. 

Jūs skolā mācāt kulturoloģiju,
vai ir bijusi iespēja ceļot un,
kas piesaistījis uzmanību citās
valstīs?

Pa Eiropu esmu ceļojusi maz.
Bijusi Čehijā, Polijā. Savā laikā
vairāk apceļotas bija Padomju
Savienības valstis. Īpašas atmiņas
palikušas par mēneša garajiem
braucieniem uz Gruziju, Armē -
niju. Aktīvi iesaistījos Ceļotāju
bie drības organizētajos brau -
cienos. Lai izprastu katras valsts
kultūru, tradīcijas ceļojumiem
jābūt mērķtiecīgiem, lai varētu
kaut ko redzēt un gūt jaunus ie-
spaidus.

zinu, ka Jūs esat liela grā-
matu lasītāja, kādām grāmatām
vairāk atliek laiks?

Grāmatām laiku atrodu vien-
mēr. Tas ir hobijs, kurš mantots
no tēta. Mīlestība uz grāmatām
jau ir no bērnības. Mūsu ģimenei
grāmatām bija atvēlēta īpaša
loma. Kad tētis strādāja par grā-
matvedi un brauca uz Viļaku pēc
kancelejas precēm, vienmēr tika
nopirktas grāmatas un mazā sainītī
atvestas uz mājām. Tie mums bi -
ja svētki visai ģimenei. Grāmatu
plauktos tās bija īpaši sakārtotas. 

Visvairāk man patīk vēsturiskie
romāni, klasika. Tiek lasīta arī
mūsdienu jaunākā literatūra. Lab-
prāt lasu arī kriminālromānus.
Pašlaik iedziļinos Ingunas Baueres
grāmatā «Mācītājs un viņa dēls»
par dzīvi Jaunpiebalgā 19.gs. 

ir adventa laiks, ko Jums no-
zīmē šis gaidīšanas laiks pirms
ziemassvētkiem?

Šis ir klusais, gaidīšanas laiks.
Cilvēkiem jāiemācās pacietību,
lai sagaidītu svētkus, jāpārdomā.
Katram cilvēkam jāatrod laiks ar
sevi. Tagad ir trakais ikdienas
skrē jiens, cilvēkam vajag vientu-
lības brīžus, lai pārdomātu šo
laika skrējienu un saprastu kas
tajā ir galvenais. 

ko novēlētu novada iedzī-
votājiem ziemassvētkos?

Lai piepildās cilvēku ilgas un
vēlmes, lai ikdienā cilvēki būtu
apmierināti ar sevi un cilvēkiem,
kuri apkārt. Lai mēs katrs prastu
piedot un mīlēt. Lai atnāk balti
Ziemassvētki!

Paldies par sarunu!
Terēzija Babāne   

«Grāmatām laiku atrodu vienmēr»
iNterViJa

Baz NīCaS drau dŽu zi ņaS

Valsts svētku pasākumā nominācijā «Mūža ieguldījums»
atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības

darbā, jaunatnes nacionāli patriotiskajā audzināšanā, kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā
saņēma Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Biruta Miņina.

Pirmo literāro kompozīciju
iestudēja Jāņa Jaunsudrabiņa
«Balto grāmatu», tad sekoja citas
literāras kompozīcijas, kā arī
šādus uzvedumus ir iestudējusi
arī pati Ineta Štokne.

Literārā kompozīcija «Vārds»
ir veidota no stāstiem par svēto
dzīvēm, ko kopas dalībnieki stāsta
no galvas, un garīgām dziesmām,
ko izpilda Astra Ločmele – Am-
barova.  Biruta Nagle pastāstīja
par Sv. Ritas no Kašas (Itālijā)
sarežģīto un grūto dzīvi, pazemīgo
uzticēšanos Dievam, veiktajiem
mazajiem brīnumiem. Svēto Ritu
mēdz piesaukt situācijās, kas ir
šķietami bezcerīgas, neatrisinā -
mas, kā arī laulību grūtībās. Svē -
tās Ritas miesas nav satrūdē ju -
šas līdz pat mūsdienām, no tām
nāk spēcīga rožu smarža un tās

var apmeklēt Kašas pilsētā, kas
atrodas 140 km attālumā no Ro -
mas. 

Juris Ločmelis stāstīja Sv.
Franciska sarunu ar brāli Leonu,
parādot, kur nemīt un kur mīt pa-

tiess prieks. Biruta Nagle no
Selmas (Zelmas) Lāgerlefas grā-
matas «Kristus leģendas» izstās -
tīja stāstu par Jēzus bērniņa dzim-
šanu, kā ļaunajam, noslēgtajam
un īgnajam ganam atmaiga sirds

redzot nabadzībā un trūkumā dzi-
mušo Jēzus bērniņu. 

Gans piedzīvoja bezgalīgu
prieku un pie debesīm redzēja
eņģeļu pulkus dziedot un gavilējot,
ka Pestītājs ir dzimis! Tēva māte

mazo mazmeitiņu pamācīja, ka
ikviens redzēs eņģeļus Ziemas-
svētku naktī, ja pratīs redzēt ar
sirdi!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

(Sākums 9. lpp.)
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Par MuMS

Mus šai reizē viss sākās ar
Viļakas etnogrāfiskā ansambļa
ABRENĪTE aicinājumu dzimšanas
dienā, kas pēcāk sakrita ar Mārtiņu
svētīšanu. ABRENĪTE gan dzim-
šanas dienu svētīja jau augustā,
bet tad ne mēs tikām, ne arī viņas
spēja mūs tādu lielu pulku, teju
20 dalībnieku, uzņemt. Tad nu
nācās meklēt izeju un risinājumu,
lai «gan kaza dzīva, gan vilks pa-
ēdis», t.i., lai paši paciemojušies
un Abrenīte sasveikta. Tāds brīdis
pienāca – tuvojoties Mārtiņiem
ABRENĪTES izlēma svinēt dzim-
šanas dienu vēl reizi un aicināt
tās kopas, kas nebija iespējušas
saciemoties pirmajā piegājienā.
Protams, ka likumsakarīgi bija
pie viena arī Mārtiņus iesvētīt.

Tā nu 7. novembra miglainā
rītā devāmies ceļā. No Katlakalna
līdz Viļakai ceļš teju visas rudens
īsās dienas ilgumā vai pus Latvijai
cauri mērojams. ABRENĪTES bal -
tās sievas mūs sagaidīja ar vienu
no savām viesu dziesmām. Un
kon certa daļā daļu savas dzimša -
nas dienas programmas izdziedāja
un izstāstīja. Bet mēs, Katlakalna
RĀMUPE, braucām ar savu šīga -
da «zelta pūru» un sadziedājām daļu
no šīssezonas mīļākajām dziesmām.
Un Mārtiņu laika dzies mas un
rotaļas arīdzan. Jo tās jau arī Lat-
gales pusē nav tik daudz zināmas,
kā mums Zemgalē un Vidzemē –
te mēs varējām padižoties ar to,
kas latgaliešiem svešāks. Mārtiņu
laiks jau tāds mākoņos un gaisā,
un dabā lūkošanās laiks arī ir un
te bija pat Rīgas pusē zināmais
laika vērotājs Bukšu Vilis ataicināts
arī mums to pastāstīt – kas dabā
vērojams, un kāds laiks gaidāms
pavasarī un kāda ziema, un kāda
raža nākošgad. Nekas jau nav tik
vienkārši, jo ir jau lietas un ap -
stākļi dabā, kas paši sev nonāk
pretrunā un tā nu laika vērotāja
liktens nekāds vieglais nav vis.
Viļs gan teic, ka var jau vērot tik
to debesi, kas pašam virs galvas
un, ja pie viņa spīd saule, tas ne -
maz nenozīmē, ka arī Rīgā ir
saule. Tad nu tā pareģošana arī sa -
nāk tik par paša tuvāko apkārtni.
Un gaidāmo lai ku Katlakalnā pēc
mākoņiem Viļakā noteikt nevarot
vis. Bet Viļs jau ir jauks un viņa
stāstījums po ētisks un man tā vien
šķiet, ka kāds Laika vīrs pirms
100 vai 200 gadiem līdzīgi vien
runāt varēja. Un, redz, Viļam pat
vārds ir no Viļakas, bet varbūt,
ka otrādi. Rīt, Viļakas muzeju ap -
ciemojot mēs dzirdēsim, ka viena
no versijām par Viļakas nosaukuma
izcelsmi ir, ka vārds nācis no tās
pa šas «Viļa akas». (man gan šķiet,
ka tik vienkārši nebūs vis, bet ta -
gad neskriesim notikumiem pa
priekšu.)

Mārtiņvakarēšanas galds bija
saklāts košs un bagātīgs – kā jau
tādos ražas svētkos piedien un kā
jābūt – lai tiktu pie labas ražas
nākošgad, jābūt šogada Mārtiņus
godējot, visam, kas paaudzis, gal -
 dā liktam. Tad mīļā Māra dos la bu

ražu arī nākošvasar. Pēc šī varam
sagaidīt, ka Viļakas ļaudīm arī
nākošgad gan govis būs pienīgas,
gan paaugs zirņi, pupas, kaņepes
un citi gardie augļi un saknes.

Kad nu ar Abrenītēm izdziedā -
jāmies un palmielojāmies un pa
kādam Mārtiņlaika dancim un ro-
taļai vēl izrotaļājām, tad īsā ru dens
diena jau bija iegriezusies īstā tum -
sā. Šimvakaram atsveicinājāmies
no Abrenītes sieviņām un saņēmu -
ši norādes par braukšanas virzie -
nu, pa tumsu vien arī devāmies tā -
lāk – Medņevas virzienā. Jāteic uz -
reiz, ka Medņeva ir viena mis tis -
ka vieta. Ceļarādītāju vai ro bež zī -
mi jūs tādu laikam neieraudzīsiet, –
ir Semenova, kurā atro das Viduči,
bet Medņeva ir tik pagasts... 

Negalvoju nemaz, vai esmu
pareizi sapratusi, bet tādas vietu
mistifikācijas Latvijai piedien.
Mūsu pašu Katlakalns ar savu
paslēpto Pļavniekkalnu nemaz
tālu neatpaliek. Semenova, lai arī
tumsā tīta, mūs sagaidīja viesmīlī -
gi – visu, ko vajadzēja, atradām,
ieraudzījām, pat īstos ļaudis uz
ceļa satikām, kas mums norādīja,
kur tad īsteni braukt un kā labāk
Viduču skolas pagalmā iegriezties.
Viduču skolā, savā mājvietā, mūs
jo laipni uzņēma Medņevas kopa
EGLE. Te mēģinājumos sanāk gan
kopa Egle, gan nesen kā nodibinātā
Egles kapela. Mēs šai sadziedāša -
nās vakarā dabūjām klausīties un
baudīt īsti latgalisku temperamentu
un reizumis dziedāt līdz Egles
dziedātajām dziesmām, gan ie-
dancot spēlētajiem dančiem, gan
arī savās dziesmās dalīties. Un
parādīt, kā kopš pirmās viesošanās
un ar medņevietēm sadziedāšanās
esam auguši, kuplojuši un mainī-
jušies. Šī jau droši bija kāda tre -
šā, ja pat ne ceturtā reizē, kad te
bijām. Tā mirkli pa mirklim, kau -
su pa kausam un kūku pa kūkai
pietuvojās nakts, bet mums vēl
nākamā diena gana spraiga pare-
dzēta. Tālab sadziedājuši sadan-
cojuši un samielojušies devāmies
vien pie miera.

Bet svētdien rīta agrumā jau
bijām kājās, – dažs labs jau līdz ar
gaismiņu sāka vērot apkārtni un
saprast, kur tumsai cauri atvesti,
citi modās tik uz brokastlaiku, bet
lai vai kā – pabrokastojuši devā -
mies ceļā. Abrenītes dalībnieces
ar pašu kopas vadītāju Albīnu

Veinu priekšgalā bija mūsu labākās
pavadones. Pirmais, ko viņas gri-
bēja mums parādīt, ir atjaunotā
Re kovas baznīca – tā savulaik sāk -
ta celt pagājušā gadsimta 30-ta -
jos gados, bet īsti nepabeigta vēl,
kara jukās un pēc tam valdošajā
iekārtā, kā baznīca nemaz nebija
darbojusies. Nu atjaunota un skais -
ta pulcina ne mazumu vietējo ļaužu.

Mums, kā jau folkloras ļaudīm,
īpaša vērtība šķita sastapt Upītes
iedzimtos, Slišānu dzimtas ļaudis,
tradicionālās kultūras kopējus –
vietējās kultūras cilts dižos. Upītes
muzeja, bibliotēkas un kultūras
nama vadītājus un čaklos darba-
rūķus – Andri un Ligitu. Pirmais,
ar ko mums upītieši izdižojās,
bija iesāktais ābeļdārzs. Vecākais

latgaliešu festivāls «Upītes ou-
beļdourzs» šoruden bija izskanējis
jau 14.reizi, bet paša ābeļdārza
vēl nebija bijis. Nu, šai gadā,
sākuši stādīt arī to. Upītes kultūras
mājā, kā gribētos to dēvēt, jo
zem viena jumta mīt kultūras na -
ma zāle, muzeja daudzās un da-
žādās telpas, bibliotēka. Te vietē-
jiem jauniešiem ir iespēja apgūt
dziedāšanas, muzicēšanas, aušanas,
celošanas un citus senos amatus
un prasmes, kā arī izpausties dze -
jošanā, zīmēšanā, tekstilmākslās
– vispār sakot – iespēja kopt sa -
vu dabisko radošumu. No Upītes
dodamies tālāk. Šai reizē uz īpaši
izredzētu vietu – uz robežapsardzes
punktu Šķilbēnos. Te viss ir ne
tikai ērti un droši, bet arī skaisti.
Un patīkami, lai skarbo un nebūt
ne vieglo robežsarga darbu darot,
nebūtu jāraizējas vēl par sīkām
sadzīviskām ķibelēm. Iespaids jau,
ka varam būt droši par mūsu ro-
bežsargu godaprātu un atbildību
savu zemi sargājot.

Ielūkojāmies vēl arī Vientuļos,
kur top jaunais robežkontroles
punkts. Bet lietainais laiks mūs
šai reizē nelutināja – var jau sa -
prast, ka arī mīļā Māŗa Lietus
mātes izskatā gribēja ar mums
kopā paceļot. Tālab lielu piktošanos
par mitrumu un drēgnumu nema-
nījām neviena ceļotāja sejā.

Tālāk mūs sagaidīja atkal Vi-
ļaka – izzinoša ekskursija Viļakas
muzejā ar interesantiem stāstīju-
miem par Viļakas senāku un ne
tik senu vēsturi. Un tad vēl viena
īpaša vieta, ar ko viļakieši ir lep -
ni – Viļakas Baltā brieža mototra -

se – viena no labākajām ne tikai
Latvijā, bet arī Baltijas valstīs,
veidota uz dabiskiem pakalniem,
ar dabisko māla segumu, tik
mazliet pielabota un tehniski no-
drošināta. Labs vietējās uzņēmības
piemērs. Mūs sajūsmināja Baltais
briedis pats, kas pakalnītē pakāpies
ir gan trases sargs, gan zīme. Vēl
tik nospriedām, ka ziemā ar ra-
gutiņām būtu interesanti. Un dro -
ši vien ar slēpēm arī, – nez vai tā
drīkst un nez vai tā notiek :)

Gluži blakus Baltam briedim
ir kāda īpaša ceļa norāde ar
uzrakstu – Abrene – 32 km. Vēl
no 20-to gadu Latvijas laikiem
saglabājusies. Un nu izlikta ceļa
malā. Tā patiešām ir. Tik Abrene
ir citā valstī. Tieši norādei pretī ir
Vēršukalns. Patiešām kalns. Un
ir Vēršukalns – muzejs. Un ne
tikai muzejs. Tā ir dzīva, elpojoša
māja – ar savu ceļu nākotnē no
pagātnes. Ar saviem pieredzēju-
miem, ar seniem un sāpīgiem mī-
lasstāstiem, ko savādā kārtā vēl
neviens nav kādā romānā apraks -
tījis vai filmā iefilmējis... Jo pa-
tiesais stāsts par Staņislava un
Leonoras mūža mīlu ir patiešām
smeldzes un nolemtības pilns.
Tomēr skaists jau arī, to nevar
noliegt. Un Vēršukalna saimnieka
vēstītie šie un citi bijušo mājas
iemītnieku dzīves un mājas liktens
stāsti, muzeja ēku izrādīšana, kur
teju katrai lietai, katrai segai,
katram zirgu deķim, dvielim un
cimdam ir savs stāsts... Tas nu
īsteni iederējās drēgnajā un lie-
tainajā pēcpusdienā. Omulīga pie-
vakare romantikas apdvestajā

namā, kur tik viegli varēja uz -
burties seno laiku sajūtas...

Bet mēs esam izsalkuši. Un
kārdinoši smaržo no krāsns tikko
izvilktie baltās maizes klaipiņi.
Pirms ceļa mums sarūpēta arī
tradicionāla Vēršukalna zupa –
karsta un garda. Un Viļakas tra-
dicionālais «rozīšu» sviests. Ko
gan vēl vēlēties klāt pie stāstiem,
kas veldzē dvēseli, nu arī veldze
mūsu garšas kārpiņām un sāta
prieks izsalkušiem un teju pusi
no bagātīgā Viļakas novada iz-
skrējušiem ceļotājiem.

Tik bagātīgs bija šis ceļojums –
tik dāsnu ļaužu piepildīts. Spējām
vien tvert atplestām rokām, ausīm,
acīm un sirdīm. Un zinām jau, ka
arī dot, jo svarīgs ir darbs tur
tālajā Latvijas pierobežā tad, ja
tajā var dalīties. Tāds mūsu pal-
dies... Ar sirsnīgām dziesmām, ar
mūsu satikšanās prieka, ar Dieva,
Laimas, Māras klātbūtnes dau-
dzināšanu... Līdz citam gadam
atkal, līdz citai tikšanās reizei.
Līdz reizei, kad viens otram caur
citiem sveicienus sūtīsim, līdz
reizei, kad kādam vēstīsim – aiz-
brauciet uz Viļakas novadu ciemā,
iebrauciet paskatīt, kā Upītē ābeļ-
dārzs aug un skanīgi jaunieši
dzied, kā Baltajā briedī moči
traucas pa kalniem un lejām, kā
Vēršukalnā silta maizīte smaržo.
Paklausieties, kā Aldis stāsta par
senajiem laikiem un par to, kas
vakar te bij' ciemos, kā viedās
ABRENĪTES sievas dzied un ie-
raugiet, kā staro viņu visu acis,
Latgales acis... 

Gunta Saule

Valsts svētku mēnesis katlakalna folkloras kopai paiet skaistu darbu un dziedāšanas jūrā. Vispirms jau ciemo šanās Viļakā, Medņevā, Šķilbānos, Vientuļos,
Vēršukalnā. Vietās, kur tradīcija dzīvāka par dzīvu – kur viedās aBreNīteS sie vas kopj sakrāto dziesmu un dzīves zināšanu pūru, kur Medņe vas eGle

apgūst un daudzina no Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām iekrāto mantojumu. kur upītē jaunieši, Sli šānu dzimtas iedvesmoti turpina darboties, neskatoties uz
šķie tami mazo iedzīvotāju skaitu un tuvienes tukšajām sētām. un Vēršukalnā, kur sakrātas ne vien skaistas materiālas, muzejiskas vērtības – segas, izšuvumi, adījumi
un plašs no trimdas saņemto grāmatu krājums, kur stāsta senus dzimtu stāstus un cep lauku maizi.

Ceļojums uz Atzeles zemes malu
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Medņevas pagasta biedrība
«Visi kopā», realizējot projektu
«ermoņiku skaņas», 27.novem-
brī sniedza skanīgu muzikālu
priekšnesumu Šķilbēnu sociā -
lās aprūpes mājā. 

Kopā ar Medņevas tautas na -
ma vadītāju Skaidrīti Šaicāni cie-
mos ieradās Dainis Babāns, Alf -
rēds Circenis, Staņislavs Erciks
un Valdis Prancāns – vieni no la-
bākajiem ermoņiku spēlmaņiem.
Koncerta laikā tika atskaņotas vi -
siem pazīstamas dziesmas, ko pie
sevis dungoja iemītnieki. 

Šāda veida koncerts – dzies -
mas ermoņiku pavadījumā – ap-
rūpes mājā notika pirmo reizi –
iemītniekus ļoti aizkustināja, rai -
sot atmiņās jaunības balles, kad
ermoņikas bija vispopulārākais
un pieprasītākais mūzikas instru-
ments.

Paldies Skaidrītei Šaicānei par
tik brīnišķīgu projekta ideju un
muzikantiem par skanīgu izpildī-
jumu un patīkamu atmiņu uzjun-
dīšanu! 

Teksts un foto: Šķilbēnu
sociā lās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā projekta «ermoņiku
skaņas – 10» ietvaros, 27. no-
vembrī Viļakas sociālās aprūpes
centrā ciemojās Medņevas pa-
gasta talantīgie spēlmaņi.

Atraktīvie un radošie sava aro -
da meistari dalījās pārdomās par

to, kā šo talantu un prasmes, vīri
ir ieguvuši no paaudzes paaudzē,
pamatā ģimenē ir spēlējuši vecāki
un vecvecāki. Tā ģimenē ir bijusi
kā tradīcija. 

Agrākos laikos (50., 60.gados)
ermoņika bija goda instruments,
kura aizraujošās skaņas bieži va -
rēja dzirdēt ballēs kultūras na -
mos, kristībās, kāzās, karaballēs,
talkās. Taujājot māksliniekus, cik
tad varēja nopelnīt spēlējot pasā-
kumos, vīri stāstīja, ka tie bija

nieka 3 rubļi, taču darbs bija jā -
dara visu vakaru bez atpūtas. 

Starp jautrajiem muzikantiem
bija: Alfrēds Circenis, Dainis Ba-
bāns, Valdis Prancāns, Staņislavs
Erciks. Pasākuma programmā iz-
skanēja dziesmas: Vītoliņš, Kur
esi tu, Kādā lietainā dienā, Sid-
rabspožā mēnesnīcā, Pie jūras
dzīve mana, Likteņdzirnas, Šalc
zaļais mežs u.c.

Muzikanti jestrajā izpildījumā
aizrāva klātesošos un daudzi vē -

lējās dziedāt un kustēties mūzikas
ritmos.

Starp klausītājiem iemītniece –
Maija Logina bija pasākuma
čakla dziesmu teicēja un kopā ar
muzikantiem papildināja skanē-
jumu.

Ir jauki apzināties, ka tepat –
Medņevas pagastā dzīvo un strādā
mūsu novadnieki, kuri nav pazau -
dējuši saikni ar instrumentu, ku -
ru var gan apskatīt, gan paklau -
sīties. 

Sirsnīgi Pateicamies Medņevas
muzikantiem Alfrēdam Circenim,
Dainim Babānam, Valdim Pran-
cānam, Staņislavam Ercikam par
izpildījumu un Medņevas Tautas
nama vadītāja Skaidrītei Šaicānei
par lielisko ideju un iespēju ielū-
koties pasākuma «Ermoņiku ska-
ņas» aizkulisēs.

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja

Ilze Šaicāne

aktualitāteS SoCiālaJāS aPrūPeS MāJāS

Psalmu dziedāšana 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā folkloras kopas «atzele» da-
lībnieces organizēja un vadīja psalmu dziedāšanu. lūgšanā par
mirušajiem piedalījās arī aprūpes mājas iemītnieki. lūgšanas
tika veltītas ne tikai par savu radinieku dvēselēm, bet arī par
visiem mirušajiem. 

Ne katrs no mums prot dziedāt psalmus, ne katrs pārzina šo
procesu, bet katrs savā dzīvē ir zaudējis kādu tuvu un mīļu cilvēku,
tāpēc liels paldies folkloras kopai par doto iespēju, kopā ar jums
aizlūgt par mirušajiem. Mums šis process bija ļoti nozīmīgs. Viena
no iemītniecēm – Anna Mežale, kura piedalījās dziedāšanā, jūtās
pacilāti un teic: «Malači, ka atbrauca pie mums padziedāt par
mirušajiem, tas ir ļoti svarīgi, jo mirušie palīdz dzīvē ļoti daudz!» 

Paldies folkloras kopas «Atzele» dziedātājām, vadītājai Annai
Annuškānei un psalmu dziedāšanas tradīciju zinātājam Aldim Puš -
puram par atsaucību, veltīto laiku un iespēju kopā aizlūgt par mirušo
dvēselēm!

Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja Līna Barovska

ermoņiku skaņas 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

ar Medņevas muzikantiem ermoņiku skaņu ielenkumā

Pateicība cilvēkam ar dāsnu sirdi –
Jurim ŠaiCāNaM

Laikā, kad pasaulē pieaug saspīlējums starp tautām,
nācijām un reliģijām, patiesais dzīves baudītājs un mūžīgais
uzvarētājs ir tas, kas tiecas izprast sevi, savus garīgo dzīļu
plašumus. Tur rodama mīlestība pret apkārtējiem, cieņa
pret citādo un patiesā atskārsme, kas ir Mūžīgais Dievs. 

/Šrī Činmojs/

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīva un iemītnieku
vārdā sirsnīgi Pateicamies Viļakas pilsētas iedzīvotājam,
cilvēkam ar dāsnu sirdi – Jurim ŠaiCāNaM, kurš jau
daudzu gadu garumā, katru gadu, Viļakas sociālās aprū -
pes centra iemītniekus apdāvina ar medu, kurš ievākts bi-
tenieka dravā.

Katrs medus trauciņš, kurš rūpīgi sagatavots ar mīlestību,
ir nonācis centra iemītnieku rokās, lai rudens pelēkajās dienās
un ziemas vakaros palutinātu sevi ar ko saldu un veselīgu.

Lai savāktu simt gramu medus, bitēm jāaplido apmēram
miljons ziedu, veicot attālumu, kas līdzvērtīgs Zemes ek va -
toram. 

J.Šaicāns arī šogad ir mūs apciemojis, līdzi vedot 7 kilo -
gra mus medus. Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekiem
ziedotais augstvērtīgais medus ir ievākts Vecumu pusē.

lai cilvēkam ar dāsnu sirdi – Jurim ŠaiCāNaM ir
možs gars, stipra veselība, mīlestība, un iedvesma- radīt
to, ko dvēsele aicina!

Teksts: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja
Ilze Šaicāne
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VēStureS laPPuSēS ielūkoJotieS

Viļakas mežsaimniecības kursi-skola
atklāta 1935.gada 20.novembrī Viļakas iz-
glītības biedrībā «Zvaigzne» telpās (tagadējais
kultūras nams), taču tā savu darbu uzsāka
tikai decembra sākumā . Skolas atklāšanas
dienā tauta vienojās kopējā lūgšanā. Īsu
aizlūgumu noturēja Viļakas katoļu baznīcas
dekāns Gabrāns. Savu novēlējumu skolai
vēlēja arī 7.Siguldas kājnieku pulka priekš-
nieks Pone, apriņķa vecākais Gailītis, ģim -
nāzijas direktors Cenne un tautskolu in-
spektors Jākubsons. 

Viļakas mežsaimniecības skolas uzde-
vums bija sagatavot zemākos mežsaimniekus,
darbiniekus kā virsmežsargus, brāķerus,
darba uzraugus-valsts, pašvaldības un pri-
vātam dienestam. Skolā tika uzņemti au-
dzēkņi ar pilnu 6.klašu pamatskolas izglī -
tību un tikai izņēmuma gadījumos ar spe -
ciālu Meža departamenta atļauju varēja
uzņemt ar nepabeigtu 4 klašu pamatskolas
izglītību . Izpētot mežsaimniecības skolas
statūtus, redzams, ka tajā nemaz nebija tik
viegli tikt. Tāpat kā mūsdienās, lai iestātos
skolā bija jāiztur uzņemšanas pārbaudīju-
mi- tie, kuri nebija pabeiguši 6. klasi, va-
jadzēja kārtot pārbaudījumu 6.klases kursa
ietvaros-latviešu valodu, matemātiku un
dabas zinības. Skolā uzņēma jauniešu no
18-30 gadiem. Kursantiem bija jāuzrāda
pase un karaklausības apliecību noraksti,
īss dzīves apraksts, ārsta apliecība par ve-
selības stāvokli, policijas apliecība, ka nav
sodīts  un nav saistīts ar tiesām un skolas 
ap liecī -ba. Dažiem kursantiem iestā joties
skolā bija zināmas priekšrocības, tās bau -
dīja mežu darbinieku dēli un kara dienestu
beigušie.

Svarīgs nosacījums mežsaimniecības
skolām bija, ka blakus jāatrodas virsmež-
niecībai. Audzēkņus vērtēja pēc 5 ballu sis-
tēmas. Mācību beigās kā jau katrā izglītības
iestādē bija jākārto pārbaudes darbi. Au-
dzēkņiem obligāti bija jādzīvo internātā,
par apģērbu un ēdienu jāgādā pašiem.
Maksa par kursiem 10 Ls. Trūcīgākie un
centīgākie kursanti dabūja stipendiju, pa-
balstus. Interesanti, ka mācību gada sākums
bija 1.oktobris, kurš noslēdzas 1.jūlijā.  

Viļakas mežsaimniecības skolā strādājuši
vairāki skolotāji un virsmežniecības dar-
binieki - K. Jozuss – skolas priekšnieks,
Egolfs Bakūzis – skolotājs, Fricis Neilands
– Viļakas mežniecības mežzinis, pasniedza
mežu izmantošanu, Jūlijs Purviņš – mācīja
mežniecību, skolotājs Paulks Maike.

Laiks iet, cilvēki, kuri atceras šo skolu,
tajā mācījušies, vai mācījuši vairs nav starp
dzīvajiem, taču viņu pierakstītās atmiņas

par skolas laiku paliek. Milzīgu darbu ir
ieguldījusi meža muzeja vadītāja Anna
Āze, kura ir pētījusi skolas vēsturi un pie-
rakstījusi absolventu atmiņas, kuras atdzīvina
Viļakas mežsaimniecības skolas ikdienu.

Savās atmiņās Artūrs Mālkalnietis, ku -
ras pierakstīja Meža muzeja vadītāja Anna
Āze dalās par savu skolas laiku. Īpa ši inte-
resenti viņš stāsta savas atmiņas par sko-
lotājiem, kurus varam iepazīt tuvāk un ie-
domāties kādi viņi bija. Kārli Jozusu viņš
raksturoja kā skolas sirdi un dvēseli, Fri -
cis Neilands esot mīlēja labu humoru, bet
necieta tūļāšanos. Skolā apguva latviešu
valodu, matemātiku, administratīvo mācību
mežierīcību, augsnes zinību, mežzinību,
mežkopību, mežaiszsardzību, medniecību,
meža izmantošanu, meža vērtēšanu, mež-
niecību un meža nosusināšanu. Redzams,
ka kursanti meža skolā apguva visas nepie -
ciešamās iemaņas darbā ar mežsaimniecību
un tālāko darba vietu izvēles iespējas bija
daudzveidīgas.  

Skolā bija arī tā saucamie trīs stundu
pasniedzēji- mežzini no mācību virsmež-
niecības, militārās apmācības pasniedzējs
un skolas ārsts. Skolā vēl strādājusi skolas
saimniece Logina, kučieris «Slīpaču»
Augusts un kalpone. Pirmajā mācību gada
laikā skolu absolvēja 21 audzēknis. Katru
gadu skolā mācīties gribētāju skaits ir bijis
200 un vairāk kursantu. Kursanti ieguva
ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī mā -
cījās praksē pielietot iegūtās prasmes. Pie-
mēram, 1936.gadā Viļakas virsmežniecības
skolas audzēkņiem vajadzēja demonstrēt
dažādus meža atjaunošanas paņēmienus.
Demonstrācijās tika iekārtoti speciāli pa-
rauglaukumi. Par labu vietu izvēlēts Žīguru
novads, kā ļoti mežains un dabas bagāts
pagasts. Izmēģinājuma kopplatība sasniedza
3840 m² lielu teritoriju. Kursantiem bijušas
labas sekmes. Zināšanu nostiprināšanai rī-
kotas ekskursijas uz me žu, uz stādu au-
dzētavām un krautuvēm. Praksē braukuši
uz Egļavas mežiem. Kursanti ar lielu interesi
apmeklēja Viļakas vēsturiskās vietas, pi -
mē ram, Brāļu kapus, tādējādi iepa zina Viļa -
kas vēsturi un kultūru.

Mežsaimniecības skolas priekšnieks
K. Jozuus bija ļoti darbīgs un aktīvs kul -
tūras un sabiedriskais darbinieks-ģimnāzija
bija mūzikas skolotājs un koru diriģents.
Viļakas mežsaimniecības skolā Kārlis
Jozuus bija izveidojis kori ar kuru 1936.gadā
piedalījās Jaunlatgales dziesmu svētkos
Balvos. Viļakas mežsaimniecības skolā bija
izveidots arī neliels muzejs, kura vajadzībām
mednieki ar zemkopības ministrijas atļauju

bija nošāvuši lūsi. Lūsis 20.gs 30-tajos
gados bija bieži sastopams Viļakas apkārtnē.
Mācību programmu kursantiem sastādīja
Meža departaments. Viļakas mežsaimniecības
skolu no 1935.-1938.gada pabeidza 65 kur -
santi., izlaidumos dāvinātas tika grāma -
tas – piemēram, doc.Transehe un Dr.Sinata
«Latvijas putni», kuras bija ļoti vērtīgas
un noderīgas turpmākam darbam. 

1936.gada kursu noslēguma izlaidumā
piedalījās Mežu dienesta vicedirektors K.Birn -
baums. Svinīgajā noslēgumā bija sabiedrī -
bas pārstāvji un mežu darbinieki. Kursantiem
tika izsniegtas apliecības. 1936. gada 20.jū -
nijā Zemkopības ministrijā ministrs J.Bir-
zmens parakstīja rīkojumu par Viļakas virs -
mežniecības mežsaimniecības kursu-skolas
pārveidošanu par normāltipa mežsaimnie-
cības skolu   ar 1936.gada 1.jūliju.

Vienlaikus ar skolu Viļakā darbojas arī
īslaicīgi mežsargu kursi, kurus 1936.gadā
pabeidza 48, bet 1937.gadā-31 cilvēks.
Viļakā šādi kursi notika arī vēl 1935. gadā
pirms tika oficiāli atklāta Viļakas mež-
saimniecības skola. Mežsargu kursi noritēja
6 nedēļas no 19.augusta-7.septembrim.
Kursi notika Viļakas izglītības biedrības
«Zvaigzne» telpās, tajos piedalījās 25 kur-
santi. Kursus vadīja virsmežzinis Kārlis
Jozuus un kā lektori piedalījās Viļakas
mežzini, mežkopji Fricis Neilands, Egolfs
Bakūzis. Kursos mācīja rēķināšanu, admi-
nistratīvo mācību, meža izstrādāšanu un
vērtēšanu, meža atjaunošanu un aizsardzību
. Redzam, ka mežsargiem arī bija iespēja
pilnveidot savas zināšanas, jo laikam ejot
pilnveidojas darba prasības. 

1937.gadā Viļakas mežsaimniecības
skolu pabeidza 22 audzēkņi un skola tika
pārdēvēta par viengadīgo skolu . 1937.gadā
skolā uzņēma pēdējos 22 audzēkņus, jo
Viļakas mežsaimniecības kursus-skolu ar
1938.gada 1.septembri pārvietoja uz Lubānu
pārorganizējot par Lubānas mežsaimniecības
skolu. Kursanti, kas pabeiguši šo skolu at-
cerējās to ar labiem vārdiem. Dažiem meža
skolas beigšana radīja pārdomas par pašu
dzīvi, darbu un pasauli. Piemēram, meža
skolas absolvents E.Vilemsons ilgu laiku
baidījās iet mežā, jo bija bail no dzīvniekiem
un vilkačiem, par kuriem tik daudz stāstīja
pasakas. Pēc mežsaimniecības skolas beig-
šanas bailes izzudušas, jo esot mežā tālu
prom no cilvēkiem un trokšņiem, tu klau -
sies noslēpumainajā meža valodā. 

1992.gadā Žīguros un Viļakā īstenojas
Meža muzeja vadītājas Annas Āzes sap-
nis-sasaukt kopā Viļakas mežsaimniecības
skolas bijušos audzēkņus un skolotājus.

Sa lidojums bija izdevies patiesi jauks un
at miņā paliekošs, jo savās atmiņās par sko -
las laiku dalījās tās absolventi. Anna Āze
nolasīja skolotāju Egolfa Bakūža un Jūlija
Purviņa vēstules, kas tika atsūtītas no
ASV. Materiālus par Viļakas mežsaimnei-
cības skolu arī apkopojusi novadpētniece,
vēsturniece Leontīna Maksimova.   

Viļakas mežsaimniecības skolas skolotāji
vēlāk kļuva par profesoriem, redaktoriem,
piemēram, Egolfs Bakūzis kļuva par Mi-
nesotas Universitātes profesoru, bet Jūlijs
Purviņš par brīvās pasaules latviešu mež -
kopja izdevuma «Meža šalkas» redaktoru.
Jūlijs Purviņš savās at miņās atceras, ka
skolā sadarbība ar darba biedriem bijusi se -
višķi laba un draudzīga. Skolotājs vienmēr
gribējis zināt, kāda ir bijusi kursantu dzīve
pēc skolas beigšanas, kā tā ietekmējusi
viņu turpmāko dzīvi?  Daudzi skolas ab-
solventi strādāja meža nozarē, daži aizgāja
citās profesijās, piemēram, Vasīlijs Orlovs
kļuva par Viļakas mežsaimneicības direktoru.
Daži kļuva par profesoriem, piemēram,
Edgars Rutkis kļuva par profesoru Venē -
cuelas Centrālajā universitātē, strādājot
botāniskajā dārzā.

Mūsdienās varam redzam meža skolas
audzēkņu darba augļus, kas atspoguļojas
staltajā egļu alejā Viļakā, priedes Posolnīcās.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada
muzejs sadarbībā ar Annas Āzes meža ek-
spozīciju

Foto: A. Āzes personīgais arhīvs

Viļakas mežsaimniecības skolai – 80

ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, tāpēc Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas kolektīvs (turpmāk Šķilbēnu
SaM) sāka gatavoties gada skaistākajiem un gaišākajiem
svētkiem. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks sākas ar Adventu  –
četru nedēļu miera un pārdomu laiku. Adventa laika
simbols ir vainags, tāpēc 27.novembrī Šķilbēnu SAM
kolektīvs pulcējas ēdamzālē, lai veidotu vainagus, kas
apzīmē mūžību un vienotību. Adventa vainagi tika rotāti
ar dažādiem materiāliem- sausajiem ziediem, kastaņiem
un zīlēm, čiekuriem, lentītēm un spīdumiem. Katrs varēja
izvēlēties noskaņai piemērotāko vainaga aksesuāru.

Vainaga neatņemama sastāvdaļa ir sveces. Sveces ie-
degšana katrā no četru nedēļu svētdienām simbolizē
gaismas uzvaru pār tum su. Ar šo gadu Šķilbēnu sociā lās
aprūpes mājā iesākas jauna tradī cija – adventes sveci
aizdedzi na viens no iemītniekiem, pastās tot par katras
Adventa svētdienas no zīmi un novēlot kaut ko kolektīvam.
Pirmo sveci aizdedza Anna Skangale ar Jāni Vancānu pa-
skaidrojot, ka pirmā svētdiena ir Kristus gaidīšanas laiks
un pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot
cerību-Kristu. Anna nolasīja arī ļoti piemērotu dzejoli:

«Ir atkas laiks,
Kad sveces ienāk mājā-
Ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā ceturtā
Klāt atkal laiks,

Kad sveces aizsāk runāt
Un klusā pazemībā
Tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus,
To svēto brīnumu,
Ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks,
Kad līdz ar sveču ziediem
Plaukst mūsu dvēselēs
Gaišs svētlaimības prieks!»
Katram no mums Advents ir laiks, kad klusām

gaidām Ziemassvētkus, kad ikviena sirdī iedegas cerība
un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma! Pirmā svece
Adventa vainagā ir iedegta! Gaišu un mierpilnu Adventa
laiku mums visiem!

Siltu paldies sakām Gunitai Maksimovai par dāvāto
krāšņo Adventa vainagu!

Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas sociālā 
darbiniece Kristīna Pumpa

Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas pavāre 
Ilzīte Kozlovska

ZZiieemmaassssvvēē ttkkuuss
ggaaiiddoott .. .. ..

aktualitāteS SoCiālaJāS aPrūPeS MāJāS

Pēc latvijas valsts neatkarības izcīnīšanas mežsaimniecībai bija ļoti liela nozīme latvijas valsts attīstībā, jo meži ir viena no mūsu valsts galvenajām dabas
bagātībām un vērtībām. Pēc notikušās agrārās reformas lielākā daļa latvijas mežu- 84% nonāca valsts īpašumā. Bija jāiemācās un jāapgūst izmantot mežu

resursus. Mežu pārraudzībā strādāja mežsargi, virsmežsargi, mežziņi un virsmežziņi, kuriem bija jāiegūst speciālā izglītība. latvijā līdz 1935.gadam atvērtas divas
meža skolas, kuras sagatavoja speciālistus meža darbam Cirāvā (atvērta 1922.g) un raiskumā (1929.gadā). Cīravas un raiskuma meža skolas nespēja nodrošināt visus
speciālistus, tāpēc bija jāveido vēl viena skola, kura 1935.gadā pēc Viļakas virsmežziņa kārļa Jozuusa ierosinājuma izveidota Viļakā.

Viļakas mežsaimneicības skolas skolotāji:
Kārlis Jozuus, Fricis Neilands, Pāvels Maike,
Jūlijs Purviņš
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JauNieŠu aktualitāteS

– Pazīstu tevi jau piecus ga -
dus. atceros, ka trīspadsmit ga -
dos biji vēl nedroša meitene, ku -
ra tā kā vēlējās iesaistīties dažā -
dās aktivitātēs, bet bija nedaudz
bail to darīt. kā uzdrošinājies
kļūt aktīva, iet visur un darbo-
ties? kā ieteiktu citiem jaunie-
šiem pārvarēt nedrošību un bai -
les, lai kļūtu aktīvāki skolas, pa -
gasta un novada sabiedriskajā
dzīvē?

– Tev taisnība, agrāk biju ļoti
kautrīga un bailīga, bet es redzēju
kā citi jauniešu pārvar sevi, lai
darbotos jomās, kas viņiem patīk,
es nodomāju: «Vai tad es arī tā
nevaru, protams, varu!» Tā, lūk,
es saņēmos, pārvarēju savas bailes
un pieteicos aktīvi darboties visur,
kur vien varēju, tas mani pilnvei-
doja un lika aizmirst par bailēm.
Man iepatikās darīt to, kas man
patīk, lai arī cik aizņemta es es -
mu, vienmēr centīšos atrast laiku
priekš lietām, kas man ir svarīgas
un patīk. Jaunieši parasti baidās
kļūdīties, bet tas ir normāli, jo
kļūdās tikai tie, kas mēģina kaut
ko darīt, mēs varam izlabot savas
kļūdas un iegūt labu pieredzi, tā -
pēc nevajag slēpties, vajag iet un
darīt, parādīt savas spējas. Paldies
manam vecākajam brālim Elvijam
par labo paraugu un padomiem,
kuri iedrošināja iet un aktīvi dar-
boties, kā arī centīgāk mācīties.

–  Vai izglītībai un zināšanām,
aktīvai darbībai kultūras un spor -
 ta pasākumos ir nozīme nākotnē?

– Tam ir ļoti liela nozīme. Nā -
kotnē būs vieglāk kaut ko sasniegt,
ja būs iegūtas nepieciešamās zi-

nāšanas. Protams, ar zināšanām vēl
nepietiek, lai varētu būt radošs un
lai  pats varētu ģenerēt labas ide -
jas, ir vajadzīga prakse, to mūsu ve -
cumā var iegūt, ja pats vadi, rīko un
piedalies kultūras un sporta dzīvē.

– kuri ir tavi mīļākie mācību
priekšmeti? un kāpēc?

– Es nedalu priekšmetus, man
patīk visi, protams, vairāk piesaista
mūzika, sports un valodas, bet
cienu arī pārējos priekšmetus un
to skolotājus, jo man patīk tas,
kas man padodas, bet ja ir gribas-
spēks un labi pacenšas, tad pa -
dodas viss.

– Bieži ir tā, ka skolēni, ku-
riem patīk humanitārie priekš-
meti (valodas, literatūra, vēsture
u.c.) un dabaszinātņu priekšmeti
(fizika, ķīmija, bioloģija u.c),
ne visai patīk sportot. Savukārt
ir skolēni, kuriem interesē tikai
sports un nav čakli citos mācību
priekšmetos. tu darbojies gan
kultūrā, gan sportā. kāpēc tas
tevi aizrauj?

– Man patīk kārtīgi izkustēties
pēc garas skolas dienas, kur kat -
ras 40 minūtes ir jānosēž vienā solā,
tāpēc es jūtos enerģiska nevis no -
gurusi. Protams, es varētu arī ti -
kai sportot, bet, tad man pietrūktu
kultūras dzīves, man patīk iziet
sabiedrībā un apskatīties kaut ko
jaunu, taču negribu sabojāt savu
veselību dzīvojot stresā un iera-
kusies grāmatu kaudzēs, tāpēc
pataupu laiku sportam.

– kādi notikumi no skolas
dzīves tev paliks atmiņā kā vis-
spilgtākie?

– Man atmiņā parasti paliek
Ziemassvētku pasākumi, jo tā at-
mosfēra ir fantastiska. Ļoti labi
atmiņā palikušas iesvētības no
10.klases, es tās ļoti gaidīju, jo
man patīk izaicinājumi. Es domā -
ju, ka šos pasākumus es vēlāk
aizmirsīšu, bet nekad neaizmirsīšu
savu fantastisko audzinātāju un
klasesbiedrus, ar kuriem ir pie-
dzīvots un pārdzīvots tik daudz.
Es atceros visus trakos un mierīgos
brīžus ar savu klasi, jo mēs esam
ļoti draudzīgi un vienmēr izdo-
mājam veidu kā labi sarīkot kādu
pasākumu vai vienkārši atpūsties.

– tu darbojies tik daudz ko -
lektīvos, interešu grupās. kādi
ir tavi īstie hobiji šobrīd un ko
tu gribētu turpināt darīt nā-
kotnē? 

– Mans hobijs vienmēr ir bi jis
mūzika, arī reizēm brīvajā laikā
mēdzu mācīties jaunas dziesmas
uz klavierēm, bet to es daru prie -
ka pēc, savu nākotni ar mūziku
saistīt negribu. Es vēl īsti neesmu
izlēmusi, ko es gribu darīt nākotnē,
zinu tikai to, kas tas būs kaut kas
radošs un aktīvs.

–  daudzi cilvēki, arī jaunieši,
meklē ceļu pie dieva. tu esi ak-
tīva katoļu draudzes dalībniece.
kā tu atradi ceļu uz Baznīcu,
ceļu pie dieva? ko tu ieteiktu
citiem jauniešiem, kuri veido
attiecības ar dievu? kā ir, ja ir
jāizdara izvēle iet uz diskotēku
un no rīta agri piecelties, lai
dotos uz Sv.Misi, vai arī tomēr
izvēlēties ilgāk pagulēt?

– Jau no agras bērnības uz baz -
nīcu gāju kopā ar vecākiem, tad
es vēl īsti nesapratu, kam tas va-
jadzīgs, bet kad kļuvu lielāka un
prātīgāka, tad sapratu tā visa jēgu.
Agrāk man pat svētdienās negri-
bējās iet uz baznīcu, bet tad, kad
es sāku dziedāt jauniešu ansamblī
un aktīvāk sāku darboties kopā
ar draudzes jauniešiem, uz baznīcu
gribējās iet biežāk. Pēc Sv. Mises
man ir tāda sajūta, ka es iegūstu
enerģiju un aizmirstu visu slikto.
Liekas, ka es jūtos labāk. Jaunie-
šiem ieteiktu aktīvāk ņemt dalību
draudzes dzīvē, jo tas ļoti palīdz
pietuvināties Dievam, tāpat kā
kopīgās lūgšanas. Parasti pēc bal -
lītēm gribas ilgāk pagulēt, bet es
cenšos sevi pārvarēt un piecelties
uz baznīcu, protams, reizēm zūd
uzmanība, jo gribas gulēt, bet to
visu var pārvarēt.

– esi bijusi dalībniece vai-
rākās jauniešu apmaiņās, kurās
piedalīties aktivitātes Viļakas
novadā ieradās jaunieši no
citām valstīm. kāda tavuprāt
ir nozīme zināšanām par citām
kultūrām? Vai valodu zināšanas
paver vairāk iespēju dzīvē?

– Citu tautu kultūras izzināšana
palīdz saprast, ar ko atšķiras tau -
tas, esot citās valstīs palīdz iejus -
ties starp vietējiem. Valodu zinā-
šanas ir ļoti svarīgas, to es saku vi -
siem, jo daudz vairāk var sasniegt,
ja cilvēks runā vai vismaz saprot
vairākas valodas, tad plašas iespē -
jas paveras ne tikai savā valstī,
bet arī citās valstīs.

–  Šobrīd esi mentore eiropas
brīvprātīgā darba jaunietei –
vācu meitenei ramonai Weltei.
Citi brīnās, kāpēc piekriti dar-
boties tik nopietnā amatā? kā -
das jaunas prasmes tev dod šis
atbildīgais darbs? Vai tu pati
arī gribētu doties brīvprātīgajā
darbā uz citu valsti?

– Daudzi nevis brīnās, bet
cenšas noskaidrot, ko nozīmē būt
mentoram un, kas man ir jādara.
Mentora darbs man palīdz uzlabot
savas angļu valodas zināšanas,
ko munikācijas spējas. Es vairāk

iemācos strādāt un palīdzēt cil-
vēkiem dažādās situācijās. Pa-
gaidām neesmu domājusi par do-
šanos brīvprātīgajā darbā, bet es
domāju, ka tas nav mans aicinā-
jums, es labāk gribu darboties ar
jauniešiem, kas atbrauc pie mums.

– kādu tu redzi savu dzīvi
pēc 10 gadiem? 

– Grūti iedomāties, kas būs pēc
10 gadiem, ja es jau nezinu, kas būs
pēc 10 dienām, bet es savu dzīvi
redzu stabilu, ar labu darbu, tādu
kas man patīk, redzu sevi laimīgu.

– ko pieaugušajiem vajadzētu
ņemt vērā, lai labāk saprastu
mūsdienu jaunatni?

– Pieaugušajiem vajadzētu vai-
rāk respektēt jauniešus un viņu
ie ceres, palīdzēt viņiem un atbalstīt.
Paldies maniem vecākiem Anitai
un Aldim par sapratni un atbalstu.

Jautājumus uzdeva Vineta Zelt-
kalne, atbildēja Sabīne Koniševa

Foto: no personīgā arhīva

aktīvam jaunietim būt ir forši! 
aktīva Šķilbēnu pagasta

jauniete ir rekavas vidus-
skolas 12.klases audzēkne,
astoņpadsmit gadīgā Sabīne
koniševa. Viņa ir vadījusi
skolas un pagasta kultūras
pasākumus. Šogad izcīnīja
titulu «Vice Mis Viļakas no-
vads 2015», dzied novada
jauktajā korī «Viola», dzied
Šķilbēnu pagasta vokālajā
ansamblī, Šķilbēnu romas
katoļu draudzes korī un
draudzes jauniešu ansamblī.
apguvusi ģitārspēli, labprāt

spēlē un dzied Sv. Misēs Šķilbēnu romas katoļu baznīcā.
kopš 13 gadiem dejo tautas deju kolektīvā. 2013.gadā
absolvēja Baltinavas mūzikas un mākslas skolu, kur ap -
guva flautasspēles un klavierspēles prasmes. Sabīne nav
ar sportu uz Jūs, jo labprāt apmeklē sporta nodarbības,
visvairāk patīk spēlēt volejbolu un basketbolu. Sabīne ir
arī latvijas katoļu gaida un šajā organizācijā darbojās
jau trīs gadus. Jauniete darbojas arī rekavas vidusskolas
skolēnu padomē un Viļakas novada Jauniešu domē.
Jautāsim Sabīnei kā to visu ir iespējams pagūt un no-
skaidrosim par ko sapņo viena no mūsdienu jaunietēm.
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1. decembrī notika projekta
noslēguma aktivitāte –   konference
«Pilsoniskās sabiedrības attīstības
tendences Latvijā», kurā Viļakas
novadu pārstāvēja jaunatnes lietu
speciāliste Madara Jeromāne. 

Konferences moderators un
biedrības «Latvijas lauku forums»
padomes loceklis Āris Ādlers iz-
klāstīja pilsoniskās sabiedrības at -
tīstības tendences Latvijā un atzi -
na, ka kopš 2005. gada NVO skaits

Latvijā ir dubultojies, sabiedrība
laika gaitā kļuvusi aktīvāka, taču
iesaiste NVO darbībā nepalielinās. 

ES kultūras kontaktpunkta
programmas «Eiropa Pilsoņiem»
2014 – 2020 konsultants Andrejs
Lukins Konferences dalībniekus
iepazīstināja ar Eiropas Savienības
programmas «Eiropa Pilsoņiem»
(2014-2020)» projektu iespējām,
savukārt Madara Jeromāne pre-
zentēja šīs programmas realizēto

projektu «Youth, come back to
hometowns», kurā Viļakas Jaunie -
šu iniciatīvu centrs bija partneris
Kre tingas rajona organizācijai Lie-
tuvā.

Konferences noslēgumā bied-
rības «Latvijas pilsoniskā alianse»
pētniece Evija Caune aizrāva ska -
tītājus, stāstot par tēmu «Runāt
auditorijai – kā nesapīties savās
domās», kur tika sniegta infor-
mācija par to, ka ir jādomā, ko
mēs vēlamies sasniegt nododot
informāciju citiem un kāds ir tās
mērķis. Ar spilgtiem piemēriem
Evija pierādīja, ka informējot sa-
biedrību, ir svarīgi nodot kon-
centrētu un lakonisku informāciju,
lai tiek uztverta tās galvenā un
svarīgākā doma, kura tālāk tiek
atstāstīta citiem.

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

Jau ceturto gadu Viļakas jaunieši turpina uzsākto tradīciju –iz -
gatavo pilsētas adventes vainagu, kurš pilsētas centrā priecē iedzī -
votāju acis. Šogad vainags tapis nedaudz neierastāks, jo izgatavots
no salmiem.

Šajā klusajā laikā ir patīkami izdarīt labus darbus, kuri nav tikai
savam priekam un baudai. Jaunieši izgatavo Ziemassvētku apsveikumu
kartiņas, kuras tiks dāvinātas vientuļajiem pensionāriem, tāpat gata -
vojas labdarības akcijai – plāno apciemot iemītniekus Viļakas sociā -
lās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.

Vairosim labo, būsim iejūtīgāki un arī apkārtējie būs atsaucīgāki
pret mums!

Paldies par atbalstu Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas dar-
biniekiem, kuri deva mums siltas telpas vainaga gatavošanai un uz -
stādīja to! Paldies vainaga izgatavotājiem – Laurai Loginai, Laurai
Orlovskai, Deivim Dvinskim, Elīnai Sprukulei un Arvilam Zelčam! 

Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne

konference «Pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences latvijā» Jaunieši gatavo pilsētas
adventes vainagu

10. decembrī Viļakas pa-
matskolas lasītavā pulcējās ak-
tīvākie Viļakas novada jaunieši,
kuri mentoru vadībā diskutēja
par jaunatnes politikas attīstību
Viļakas novadā. foruma mērķis
bija Viļakas novada jaunatnes
politikas attīstības stratēģijas
galveno mērķu izstrāde 2016.-
2021.gadam.

Forumu vadīja uzaicinātie
mentori – pieaugušo izglītības

pārstāve no Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
Maruta Castrova, Balvu Bērnu
un Jauniešu centra interešu izglī-
tības metodiķe Gunita Prokofjeva,
Nodarbinātības Valsts aģentūras
Balvu struktūrvienības vadītāja
Sandra Kindzule, karjeras kon-
sultante Anda Bogdāne un arī Vi-
ļakas novada pārstāvis – NVA
Balvu struktūrvienības apmācību
projektu koordinējošais eksperts

Armands Zujevs.
Mentoru uzdevums bija izzināt

jauniešu intereses un vajadzības,
viņu viedokli par jaunatnes sfē -
ras attīstību novadā, kā arī no-
skaidrot to, kā viņi šobrīd jūtas sa -
vā novadā.

Foruma iesākumā mentori ie-
pazīstināja ar sevi un  informēja
jauniešus par jauniešu iespējām,
kuras tiek piedāvātas viņu pār-
stāvētajās iestādēs, liekot uzsvaru
uz karjeras izvēli un karjeras iz-
glītības nozīmi.

Pirmais uzdevums, kuru veica
jaunieši, bija sava pārstāvētā pa-
gasta vai pilsētas kartes zīmēšana,
kurā tika ietvertas jau esošās la -
bās lietas, atbildot uz jautājumu:
«Ja jūs uzaicinātu ciemos draugus,
ko 24 stundu laikā viņiem gribē -
tu interesantu parādīt savā pil -
sētā/ pagastā?» un apzināti arī trū -
kumi.

Foruma otrajā daļā jaunieši
sadalījās tematiskajās grupās, lai
diskutētu par jaunatnes nozaru
stiprajām pusēm un trūkumiem,
kā arī par to, kādi varētu būt to
uzlabojumi atbilstoši jauniešu
vēlmēm. Jaunieši analizēja tādas
tēmas kā «jauniešu līdzdalība»,
«brīvprātīgais darbs», «jaunietis
un uzņēmējdarbība», «jaunietis
un izglītība» un citas.

Jaunatnes sfēras attīstības vei-
cināšana ir būtisks katras lauku
pašvaldības uzdevums, jo tas ir
viens no faktoriem, kas veicina-
jaunatnes piesaisti laukiem, viņu
motivāciju uzsākt savu dzīvi
laukos un, beidzot augstskolu
lielpilsētās, atgriezties laukos. 

Viļakas novada jaunieši tiekas kopīgā forumā!

JauNieŠu aktualitāteS

4. decembrī Viļakas jaunieši devās uz kārsavas jauniešu
centru «Pūga», lai dalītos savā pieredzē ar kārsavas jauniešiem
un rastu jaunas idejas turpmākajai sadarbībai. Viļakas novadu
pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne, Jauniešu
domes prezidente elīna Sprukule un viceprezidente laila Milak -
ne, kā arī jauniete ketija duļbinska un eiropas brīvprātīgā
darba veicēja ramona Welte. 

Jaunieši jau agrāk kopīgi piedalījušies gan Kārsavas, gan Viļakas
jauniešu centru rīkotajās aktivitātēs un arī turpmāk vēlas sadarboties,
atzīstot, ka starpnovadu sadraudzībai ir liela nozīme jauniešu centru
darbībā, jo jaunieši iepazīstas ar līdzvērtīgu centru aktivitātēm, to ak-
tualitātēm un darbības veidiem. 

Eiropas brīvprātīgā darba veicēja Ramona Welte iepazīstināja Kār -
savas jauniešus ar sevi un savu darbību un pieredzi veicot brīvprātīgo
darbu Viļakas novadā, ieinteresējot arī kārsaviešus izstrādāt Eiropas
brīvprātīgā darba projektu.

Latgales jaunieši ir atvērti un draudzīgi, vienmēr laipni tiekam
uzņemti Kārsavā un arī jaunā Kārsavas jaunatnes lietu speciāliste
Anna Zīmele mūs uzņēma ar prieku. Paldies Annai par patīkamo
vakaru «Pūgā»!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne

Jauniešu
pieredzes
apmaiņa
kārsavā

divarpus gadus biedrība «Preiļu NVo centrs» īstenoja  eiro -
pas ekonomikas zonas projektu «līdzdalības demokrātijas at -
tīstī bas veicināšana Preiļu, aglonas, Vārkavas, riebiņu un līvā -
nu novados» Nr.2012.eez/daP/MaC/203/1/l/050/2015, kura ietva -
ros notikušās aktivitātes bija vērstas uz pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanu Preiļu, aglonas, līvānu, Vārkavas un riebiņu nova -
dos, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot  nevalstis -
kā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinot ie-
dzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu, rosinot
jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un jaunas pieredzes
iegūšanu organizāciju turpmākās darbības pilnveidošanai.  

(Turpinājums 16. lpp.)
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JauNieŠu aktualitāteS

27. novembra agrā rītā Vi-
ļakas novada jaunatnes lietu spe -
ciāliste Madara Jeromāne un
Viļakas novada Jauniešu domes
prezidente elīna Sprukule ceļoja
uz ikšķiles novada viesu namu
«turbas», kur divu dienu garu -
mā norisinājās reģionālais fo-
rums «(Sa)darBoJieS!», kurš
tika organizēts jaunatnes darbā
iesaistītajām personām ar mērķi
veicināt labās prakses apmaiņu
starp jauniešu centru un jau-
natnes darbiniekiem, sniedzot
atbalstu savstarpējās sadarbības
veidošanā. 

Forumā tika apspriestas dažā -
das jaunatnes politikas aktualitā -
tes, pozitīvas prakses piemēri, kā
arī nepilnības, kuras jāuzlabo jau-
natnes darbā, un jaunas idejas, ku -
ras jaunatnes darbinieki vēlētos
ieviest darbā ar jaunatni, tā veik -
šanā un veiksmīgā īstenošanā. Šā -
da veida forumi ir lieliska iespēja
tikties ar Latvijas jaunatnes dar-
biniekiem, kuri dalās savā piere -
dzē, tā ir iespēja komunicēt klā -
tienē ar jauniešu centru darbinie-
kiem, kuri strādā līdzīgos jauniešu
centros, tiek rastas jaunas idejas
un situāciju risinājumi. Interesanti
ir uzzināt jaunas darba metodes,
kuras iedvesmo organizēt jaunas
aktivitātes arī mūsu novadā.

Darba grupa, kurā piedalījās
Viļakas pārstāves, izstrādāja se-
kojošas idejas jaunatnes darba
veikšanas atvieglošanai, kuras
aktuālas arī Viļakas novada jau-
natnes sfēras darbiniekiem:

• Jaunatnes darbiniekiem ne-
pieciešamas bezmaksas supervī-
zijas/atbalsta grupas;

• Katrā novadā nepieciešams
vismaz viens valsts finansēts jau-
natnes darbinieks/speciālists;

• Nepieciešamība pēc nefor-
mālās izglītības statusa noteikšanas
un atzīšanas;

• Nepieciešama publiska Lat-
vijas neformālās izglītības ap-
mācītāju datu bāze;

• Nepieciešamas apmācības,
kurās sagatavo Latvijas neformālās
izglītības apmācītājus;

• Tiešsaistes atbalsta platformas
izveidošana, kurā būtu apkopota
jomas speciālistu kontaktinfor-
mācija

• Valsts iniciēti motivēšanas
rīki starpinstitūciju sadarbībai
(sko las, pašvaldība, NVO, uzņē -
mēji u.c.)

Ļoti būtiska ir nepieciešamība
pēc neformālās izglītības statusa
noteikšanas un atzīšanas, jo daļa
Viļakas novada pedagogu ir maz
informēti par neformālo izglītību
un tās efektivitāti, jo ir pieraduši
pie standartiem, kurus ievieš for-
mālā izglītība, bieži vien tiek
pausta negatīva attieksme pret
jauniešu centru darbību, vainojot
tos formālā mācību procesa ie-
tekmē. Taču jāņem vērā fakts, ka
mūsdienu jaunietis ir pietiekoši
sarežģīti ieinteresējams un iesais -
tāms jebkura veida mācību procesā
un bieži vien ir nepieciešamas
daudz neierastākas metodes, kuras
nepieciešamas mācību vielas ap-
guvei. Domājams, ka visu izglītī -
bas iestāžu mērķis ir daudzpusīgs
jaunietis, kurš zina ko vēlas, ir
aktīvs un spēj paust un aizstāvēt
savu viedokli un pats galvenais-
jūtas labi un ir laimīgs. Iesaistoties
neformālās izglītības aktivitātēs,

jaunieši attīsta savas spējas darot,
mācoties vienam no otra un ie-
saistās tur, kur viņiem tas šķiet
svarīgi un lietderīgi. Pa retam
noderīgi ir piedalīties kādā jau-
natnes forumā vai apmācībās,
nekā nomocīties skolas solā, kur
jaunietis, protams, sava slinkuma
dēļ, bet vienkārši «nosēž» kādu
mācību priekšmetu.

Formālā izglītība «ierāmē»
skolēnus un skolotājus – nosaka
viņu uzdevumus un pienākumus,
taču katram pedagogam ir iespē -
ja reizēm atkāpties no šiem «rām-
jiem» un aizdomāties pat to vai
nav svarīgāk, ka jaunietis sevi piln-
veido sfērās, kuras viņam pa tiesi
interesē un padodas, nevis siste-
mātiski mokās apgūstot, piemēram,
eksaktos priekšmetus, kuri nav viņa
stiprā puse un jaunietis savu kar -
jeru nemaz neplāno ar to saistīt. 

Forumu organizēja Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra
sadarbībā ar  biedrību «Līdzdalī -
bas platforma» un nodibinājumu
«Baltijas Reģionālais fonds» Lat-
vijas un Šveices sadarbības prog -
ram  mas «Atbalsts jaunatnes ini-
ciatīvu attīstībai attālos vai mazat -
tīstītos reģionos» ietvaros.

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no foruma arhīva.

Jaunieši turpina iesākto tradīciju un gatavojas labdarības
akcijai Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā. Viļakas jaunieši ceps piparkūkas, kuras dāvinās sociālo
māju iemītniekiem un organizēs dažādas atrakcijas, kā arī ir izga -
tavojuši ziemassvētku apsveikumus, kuri Viļakas novada domes
vārdā tiks sūtīti Viļakas novada vientuļajiem pensionāriem!

Paldies jaunietēm Lailai Milaknei, Evijai Sprukulei, Gitai Ar -
buzovai, Kristīnei Kalniņai, Ingai Novičenokai, Evijai Kravelei,
Līgai Bratuškinai, Samantai Kokorevičai, Elīnai Zaķei, Laurai
Orlovkskai un skolotājām Inesei Rēvaldei, Santai Bondarei un Lindai
Ozolai par izgatavotajām Ziemassvētku apsveikuma kartiņām! 

reģionālais forums (Sa)darBoJieS!

Viļakas jaunieši
Ziemassvētku gaidā

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes 
ikvienam nes debesu gaišumu! 

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām 

un priecīgiem atelpas brīžiem! 
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 

neatlaidīga griba  saprasties, 
paciest un palīdzēt!

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Protams, ļoti svarīgu lomu ieņem arī nodarbinātības iespējas un
jaunieša profesijas pieprasījums, bet viss sākas ar piederības sajūtu
un patīkamu vidi. 

Jauniešu viedoklis ir nozīmīgs Jaunatnes politikas stratēģijas
izstrādē, jo tās ir viņu intereses un redzējums, kuru nesaskata pie -
augu šais, ņemot vērā savas vajadzības un vēlmes, kuras ir pavisam
savā dākas. 

Priecē, ka jaunatnei interesē veselīgs dzīvesveids, spor tiskās
aktivitātes un lietderīga brīvā laika pavadīšana, tomēr tajā pašā laikā
aktīvākie jaunieši atzīst, ka jaunatne kopumā ir diezgan kūtra un bieži
vien pieprasa pasākumus, bet uz tiem nenāk. Jāatzīst, ka jaunatnes
aktivitāte ir atkarīga no jauniešiem pašiem un viņu vēlmes darboties,
uzdrošināšanās izteikt savu viedokli un uzņemties atbildību.

Jauniešu forums bija «Biedrības «Ritineitis» projekta «Asni»
aktivitāte, kura ietvaros šāda veida forums notiks arī Baltinavas un
Balvu novadā. Paredzēts arī noslēguma pasākums, kurā tiks izvērtēts,
kas jauniešus visos novados vieno, un kas ir atšķirīgais.  Projekts tiek
īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības «Dienvidlatgales
NVO atbalsta centra» atbalstu.

Paldies mentoru komandai, kura palīdzēja sasniegt Viļakas nova da
jauniešu foruma mērķus un ieguldīja savu darbu foruma realizācijā!

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

Viļakas novada jaunieši tiekas
kopīgā forumā!

(Sākums 15. lpp.)



Viïakas no vadâ

17

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

edgars Prancāns no Pasaules čempionāta svarbumbu
celšanā pārved sudraba medaļu

Novembra mēneša pēdējā die -
na pēc gada pārtraukuma Bo-
risovas sporta zālē sauca kopā
latgales skolu volejbolistu jau -
no maiņu, lai latgales skolēnu
sporta spēļu ietvaros noskaidro -
tu stiprākos vidējā vecuma grupā
meitenēm.

Nācās konstatēt, ka gads nav
mainījis spēku sadalījumus un,
no sešām komandām četras cie-
mojās atkārtoti – tajā skaitā ne-
apstrīdamas favorītes no Daugav-
pils Valsts Ģimnāzijas, kas ir ne-
mainīgas Latvijas čempiones
2000. gadā dzimušo meiteņu kon-

kurencē jau vairākus gadus. Arī
pagājušā gada sudraba un bronzas
medaļnieces – Preiļu novada ko-
manda un Žīguru pamatskolas
meitenes alka atkārtot gadu atpa -
kaļ iespēto. Ar to varētu arī pār -
skatu beigt, jo godalgotais trij -
nieks palika netraucēts, lai gan
zināmas izmaiņas tomēr bija.

Jau ievadā zināmu jautrību
sagādāja jaunpienācēji no Ezer-
nieku vidusskolas, kas zāles mek-
lējumos bija devušies uz Vecu-
miem, bet daugavpiliešiem likās
dīvaini, ka sporta zāle jāmeklē
kaut kur ārpus ciemata. Tā jau

varot nejauši nokļūt Krievijā.
Bet Kaunatas vidusskolas ko-

manda tā alka spēlēt, ka bija pie-
mirsuši  pat laicīgi atsūtīt pietei-
kumu. Viesmīlīgie saimnieki no
Viļakas sporta skolas nevienu mā -
jās nesūtīja un līdz pat vēlai no-
vakarei ļāva visiem izpausties
laukumā.

Pēc grupu spēlēm pusfinālos
satikās Daugavpils ar Baltinavu
un prognozējami uzvarēja lielpil-
sēta. 

Žīguru meitenes uguņoja pir-
majā setā pret Līvāniem, taču
tālāk pretinieču meistarība un

milzīgais auguma pārsvars darīja
savu, līdz ar to nācās piekāpties
trīs setu cīņā.

Zaudētājām bez atpūtas nācās
doties cīņā par bronzas medaļām
un skaisto kausu pret Baltinavas
meitenēm. 

Nogurumu izdevās pār varēt
un samērā pārliecinoši uz varēt
divos setos. Līdz ar to Žīgu ru mei -
tenes jau trešo gadu pēc kārtas
Latgales novadā medaļnie ku pul-
kā.

Finālā brīžiem iezīmējās cīņa,
taču stabilāks sastāvs un augstāka
meistarība kārtējo uzvaru deva

Daugavpils pārstāvēm /25-16;
25-12/. Kolēģi, kas atbrauca no
puišu cīņām Viļakā, gan izteica
meitenēm komplimentu par pa-
rādīto augstāku spēles līmeni, sa-
līdzinot ar puišu varējumu.

Sacensības veiksmīgi vadīja
sporta skolas trenere Līga Careva,
tiesāšanā aktīvi iesaistījās ko -
man du treneri un arī spēlētājas,
tādēļ prieks, ka mači beidzās
draudzīgā atmosfērā un bez pro-
testiem.

Sacensības vēroja un reizēm
iesvilpās: Igors Šnepers

no Žīguru pamatskolas

latgales volejbola jaunā maiņa satiekas Borisovā

5. decembrī rīgā norisinājās latvijas čempionāts svarbumbu
celšanā jauniešiem, junioriem, pieaugušajiem un veterāniem. 

Tās bija nozīmīgākās un svarīgākās cacensības šajā gadā. Svara
kategorijā līdz 78kg Emīls ieguva pirmo vietu vietu un junioru grupā
otro vietu. Svarbumbu celšanas stafetē grūšanas vingrinājumā
jauniešu komandā Emīls ieguva otro vietu. Treneris Jānis Dokāns
vīru grupā svara kategorijā līdz 73kg ieguva pirmo vietu.

Treneris Jānis Dokāns

No 26. – 29. novembrim īri jā, dublinā
norisinājās Pasaules čempionāts svarbumbu
celšanā junioriem, pieaugušajiem (amatieriem
un profesionāļiem) un veterāniem. 

Kopumā piedalījās 36 valstis un vairāk kā
600 sportistu. Lat vijas izlases sastāvā bija
iekļauts Ed gars Prancāns. 

Edgars startēja svara kategorijā līdz 78 kg
un bija jāceļ 32 kg sma gas svarbumbas. Divcīņā
Ed gars ieņēma ceturto vietu, ar rezultātu
grūšanā 76x (personīgais rekords) un raušanā
82x. Garajā ciklā Edgaram veicās labāk, Ed -
gars uzcēla jaunu Latvijas rekordu 53x un zau -
dēja vienīgi Krievijas sportistam.

Liels paldies Viļakas novada domei par fi-
nansiālu atbalstu.

Treneris Jānis Dokāns 

emīls koniševs latvijas čempions
starp jauniešiem svarbumbu celšanā

11. decembrī Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas izglītojamo komanda
piedalījās latvijas čempionātā
ložu šaušanā jaunākajā vecuma
grupā rīgā.

Šajās sacensībās vingrinājumos
ar mazkalibra šauteni piedalījās
septiņas komandas. Komandu
vērtējumā šauteņu vingrinājumos
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas komanda ierindojās
3.vietā, sīvā cīņā par 20 punktiem
piekāpjoties Dobeles sporta skolas
komandai (2.vieta). 1.vietā Liepājas
rajona sporta skolas (Aizpute)
komanda.

Viļakas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas komandas sastāvā
startēja: Dreiks Ludikovs (Žīguru
p-sk.), Kristiāns Šaicāns (Viļakas
Valsts ģimnāzija), Romualds Rē-
valds (Viļakas Valsts ģimnāzija),
Didzis Aleksāns (Viļakas p.-sk.),
Katrīna Ostrovska (Viļakas p-sk.)
un Arvis Pužulis (Viļakas p-sk.). 

Pirmo reizi novada vēsturē
par Latvijas čempionu ložu
šaušanā jaunākajā  vecuma grupā
vingrinājumā MŠ-30 (30 šāvieni
guļus no rokas  ar rezultātu 287
punkti – novada rekords) kļuva
Dreiks Lu di kovs. 3. vietu un
bronzas medaļu vingrinājumā
3x10 (celis guļus stāvus) ar re-
zultātu 246 punkti izcīnīja Kristiāns

Šaicāns. Iepriekš minētajā vin-
grinājumā 4.vieta – Didzim Alek-
sānam. 

Paldies izglītojamajiem  par
piedalīšanos, vecākiem par atbalstu,
kā arī treneriem par sniegtajām
prasmēm un iemaņām. 

Lai veicas arī turpmāk!
Direktora vietniece izglītības

jomā Inese Petrova

latvijas čempionāts ložu šaušanā jaunākajā
vecuma grupā rīgā
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LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

Plāno izmaiņas aizsargjoslu likumā

Vtua aicina konstatēt/uzlabot
traktortehnikas motora tehnisko stāvokli

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk-Vtua) ilgga -
dējā prakse traktortehnikas ekspluatācijā ir pierādījusi, ka pastāv
cieša sakarība starp dūmainības līmeni un motora tehnisko stāvokli.

Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora eko-
nomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas
straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par
iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra.

Lai laikus konstatētu iepriekšminētos trūkumus un ekonomētu re sur -
sus ilgtermiņā (t.sk., finansiālās izmaksas) VTUA lauksaimniekiem
un citiem traktortehnikas interesentiem visā Latvijas teritorijā piedāvā:

• Noteikt faktisko jaudu jūgvārpstai, kā arī motoram (KW/Zs);
• Noteikt jūgvārpstas tehnisko stāvokli;
• Noteikt dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainību (gaismas absor -

bcijas koeficentu K(m-1));
• Veikt mehānisko dīzeļdegvielas augstspiediena sūkņu un sprauslu

pārbaudi un remontu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos

Nr.753 «Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis» noteikto:

• dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana izmaksās 28.46 EUR/stundā;
• dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana - 2.13 EUR;
• traktortehnikas motora jaudas mērījums - 71.14 EUR
• traktortehnikas motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā

vienai traktortehnikas vienībai - 56.91 EUR;
• traktortehnikas motora izmešu mērījumi - 17.07 EUR.
Cenā nav iekļautas izmaksas par skaidras naudas iekasēšanu vai

norēķinu ar maksājumu karti (0.57EUR) un par transporta nodro šinā -
jumu (0.57 EUR/km turp atpakaļ ceļam no VTUA biroja). Piemēram,
ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no VTUA biroja, tad papildus
būs jāmaksā 0.57EUR/km x10km = 5.70 EUR.

Sīkāka informācija: VTUA Tehniskās uzraudzības departaments,
tālr.20273347, e-pasts: vtua@vtua.gov.lv.

ar mērķi sekmīgāk apkarot
āfrikas cūku mēra (āCM) iz-
platību, spēkā stājušies zemko -
pības ministrijas izstrādātie un
Saeimas pieņemtie grozījumi
Medību likumā, lai nodrošinātu
vienmērīgu medību slodzi visās
medību platībās un veicinātu in -
tensīvākas meža cūku medības.

Grozījumi Medību likumā pa-
redz pienākumu medīt meža cūkas
iepriekš reģistrētos medību iecir-
kņos, sākot ar 200 ha platību, kā
arī Valsts meža dienestam (VMD)
dod tiesības lemt par medību tie -
sību piekritību platībās, kurās līdz
šim mežacūku medības nebija at-
ļautas – īpaši aizsargājamās da bas
teritorijās, medību platības, kurās
medību tiesības izmanto pats zemes

īpašnieks un kuras nav reģistrētas
medību iecirkņa sastāvā u.tml. 

Lai neveicinātu medību iecirkņu
sadrumstalošanu, likuma grozīju -
mos iestrādāts nosacījums – medī -
bu iecirknī, kura platība ir no 200
līdz 1000 ha, ja tas reģistrēts pēc
šo grozījumu spēkā stāšanās
dienas un izveidojies iepriekš re-
ģistrēta iecirkņa dalīšanas rezultātā,
atbildīgo medību tiesību lietotāju
noteiks VMD.

Šie grozījumi Medību likumā
ir spēkā līdz brīdim, kad meža
cūku populācijas blīvums tiks sa-
mazināts līdz vienai mežacūkai
uz 200 ha, bet ne ilgāk kā līdz
2020. gada 31. martam.

Līdz šo grozījumu pieņemšanai
mežacūku medības varēja notikt

76 % valsts teritorijas,  bet atliku -
šos 24 % veidoja platības:

• kur nav reģistrēts attiecīgas
platības medību iecirknis – medību
tiesību īpašnieks tās nav nodevis
medību tiesību lietotājam vai me-
dību tiesības ir nodotas, bet me -
dību iecirknis mazāks par Medību
likuma 19. panta 1. daļā noteikto
minimālo platību mežacūku me-
dībām (< 1000 ha);

• kur to aizliedza citi normatīvie
akti (dabas liegumi, militārie ob-
jekti, u.tml.).

Platības, kurās līdz šim meža
cūku medības nebija atļautas, kal-
poja par patvērumu meža cūkām,
mazinot medību sekmes blakus eso -
šajās medību platībās un palielinot
ĀCM tālākas izplatības riskus.

āCM izplatības samazināšanas nolūkā 
meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā

lauku atbalsta dienests (turpmāk -
dienests) izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākuma «ieguldījumi
materiālajos aktīvos» apakšpasākumos:

• «Atbalsts ieguldījumiem lauku saim-
niecībās»;

• «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē»;
• «Atbalsts ieguldījumiem lauksaim-

niecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā».

Projektu iesniegumu pieņemšana pa-
sākumos notiks no 2016. gada 4. janvāra
līdz 2016. gada 4. februārim. 

Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās» pieejamais publiskais
finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000,
bet lauku saimniecībām – EUR 65 943 771.
Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus
un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas
attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

apakšpasākuma ietvaros tiks atbal-
stītas šādas aktivitātes:

• investīcijas tādu jaunu iekārtu, teh -
nikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegādei un
uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto
lauksaimniecības produktu ražošanai, un
ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu
balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei,
uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

• nepārstrādāto lauksaimniecības pro -
duktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai

un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju
būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju
ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju at-
jaunošanai, ja būves tiek tehniski vai fun-
kcionāli uzlabotas. 

Atbalsta pretendents var būt lauku sa-
imniecība (juridiska vai fiziska persona),
fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ie-
vērojot noteiktas prasības.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm,
prasībām pretendentiem, finansējuma sa-
dalījumu un citu aktuālo informāciju var
lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē «Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās». 

Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē» kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir
paaugstināt lauksaimniecības produktu
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas
kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauk-
saimnieciskās ražošanas attīstību un
inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

apakšpasākuma ietvaros tiks atbal-
stītas šādas aktivitātes:

• investīcijas tādu jaunu iekārtu, teh -
nikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmnodrošinājuma iegādei un
uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepa-
košanai un pirmapstrādei;

• pamatojoties uz līgumiem ar trešajām
personām, kas atbildīgas par darbu veikša -
nu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei,
ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei
paredzētu jaunu būvju būvniecībai un eso -
šo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būv -

ju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja bū -
ves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska
persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība),
kas lauksaimniecības produktu pārstrādes
uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi, juridiska persona, kas
plāno uzsākt lauksaimniecības produktu
pārstrādi vai juridiska persona, kas nodar -
bojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm,
prasībām pretendentiem, finansējuma sa-
dalījumu un citu aktuālo informāciju var
lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē «Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē».

Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldīju -
miem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā» pieejamais publis -
kais finansējums fiziskām personām, juri-
diskām personām, lauku saimniecībām un
pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimnie-
kotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem –
EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infras-
truktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības
attīstību, meža ražības paaugstināšanu,
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes
uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža
ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa
apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un
nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu,
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

atbalstāmās aktivitātes:
• meliorācijas sistēmu pārbūve un at-

jaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai at-
jaunotajam meliorācijas objektam piegulošo

ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
• laukumu būvniecība vai pārbūve pie

ražošanas objektiem un ražošanas objektu
pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez
cietā seguma);

• pārbūvētajam vai atjaunotajam me-
liorācijas objektam piegulošo ceļu un ra-
žošanas objektu pievadceļu izveidošana ar
betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā
izmantojamu augsto sūnu purvā vai iz strā -
dātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm,
prasībām pretendentiem, finansējuma sa-
dalījumu un citu aktuālo informāciju var
lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē «Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā».

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības pro-
grammas (LAP) ietvaros 2014.–2020.
gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izman -
to jot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumen -
tu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Cent -
rālajā aparātā Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Re-
publikas laukumā 2, 2. stāva foajē. 

Plašāku informāciju par pasākumu un
pieteikšanās nosacījumiem var iegūt,
zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai
pa tālruni 67095000.

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

lad informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā
«ieguldījumi materiālajos aktīvos»

zemkopības ministrija (zM)
sagatavojusi grozījumus aiz-
sargjoslu likumā, kas paredz
mainīt aizsargjoslas platumu
gar virszemes ūdensobjektiem,
kur aizliegts lietot mēslošanas
līdzekļus un ķīmiskos augu aiz-
sardzības līdzekļus.

Grozījumi paredz noteikt divus
metrus platu joslu gar virszemes
ūdensobjektiem un vienu metru
platu joslu gar pašvaldību nozīmes
koplietošanas, koplietošanas un
viena īpašuma novadgrāvi, kuru
nedrīkst apstrādāt un kurā nav at-
ļauts audzēt lauksaimniecības kultū -
raugus un lietot mēslošanas līdzek -
ļus un augu aizsardzības līdzekļus.

Šobrīd likumā noteikts, ka
augu aizsardzības līdzekļi tiek
lietoti, ievērojot marķējumā no-
rādīto attālumu līdz virszemes

ūdensobjektam. Ja marķējumā
nav norādes par lietošanas attālumu
līdz virszemes ūdensobjektiem,
augu aizsardzības līdzekli nav at-
ļauts lietot 10 metru platā joslā
gar virszemes ūdensobjektu. Iz-
maiņas likumā paredz aizliegumu
lietot jebkuru augu aizsardzības
līdzekli neatkarīgi no marķējuma
divu metru platā joslā gar virszemes
ūdensobjektiem un vienu metru
platā joslā gar novadgrāvjiem.

Jau ziņots, ka stājusies spēkā
jaunā tiešā atbalsta sistēma lauk-
saimniekiem. Tā paredz maksājumu
par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi («zaļinā -
šanas» maksājumu), kas ietver ob-
ligātu ekoloģiski nozīmīgas pla tī -
bas (ENP) izveidošanu un/vai uztu-
rēšanu. ENP jāatbilst vismaz 5% no
deklarētās saimniecības aramzemes.

Viens no ENP pasākumiem, ar kuru
lauksaimnieki varēs īstenot šo prak-
si, ir gar virszemes ūdensobjektiem
izveidot buferjoslu, kurā nenotiks
lauksaimnieciskā ražošana.

Ņemot vērā, ka lauksaimnieki
par noteikto ENP saņem zaļināša -
nas maksājumus, plānots, ka izmai -
ņas likumā veicinās par ekoloģiski
nozīmīgu platību noteikt buferjoslu
gar ūdensobjektu.

Plašāka informācija par grozī-
jumiem Aizsargjoslu likumā, 10. dec -
embrī, izsludinā ja Valsts sekretāru
sanāksmē, pie eja ma Ministru ka-
bineta mājaslapā. Izmaiņas likumā
vēl tiks skatītas valdībā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv
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ie dzīVo tā Ju zi NāŠa Nai!

izvērtē savu rīcību!
ir būtiski pilnveidot savus ikdienas paradu -

mus, lai dzīvotu cilvēkiem un videi draudzīgi.
atkritumu apsaimniekotājs Sia zaao aicina
domāt, kā mūsu katra ikdienas rīcība un izvēle
ietekmē ikvienu no mums – mūsu veselību, ap-
kārtējos cilvēkus un dabu. 

Pirkt, lai izmestu? Tāds nav mērķis, bet tādas
var būt sekas, ja dodoties iepirkties netiek piedomāts,
kādā iepakojumā iegādāties vajadzīgās preces. 

ZAAO vērš uzmanību, ka gudri iepirkties var
sagatavoties mājās, ieliekot somā auduma maisiņu,
iepriekš iegādātu plastmasas maisiņu un vairākkārt
lietojamus traukus.

Savukārt veikalā jāpievērš uzmanība tam, cik
slāņu iepakojumā ir iesaiņots produkts vai ir
pieejams lielāks iepakojums vairāku mazu vietā,
vai konkrētais iepakojums ir pārstrādājams, protams,
neaizmirstot par to, cik daudz konkrētā produkta
būs iespējams patērēt līdz tā derīguma termiņa bei-
gām.

Izlietojot nopirktos produktus, ZAAO aicina
pievērst uzmanību atkritumu samazināšanai, preču
lietošanai atkārtoti un iespējām materiālus nodot
otrreizējai pārstrādei, proti, kastes un burkas iz -
man tot atkal vai pārveidot, otrreizējai pārstrādei
derīgos materiālus saplacināt, pirms to izmešanas.

Izpildot iepriekš minētos nosacījumus, ir iespēja
dzīvot zaļāk un veselīgāk, nenodarot kaitējumu da -
bai. Tā ir arī iespēja samazināt radušos atkritumu
daudzumu un katras mājsaimniecības izmaksas par
atkritumu apsaimniekošanu.

Atgādinām, ka no 21. līdz 29. novembrim tiek
atzīmēta «Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa
2015», kuras mērķis ir sabiedrība informētības pa-
augstināšana par efektīvu resursu izmantošanu un
atkritumu apsaimniekošanu. 2015.gada tēma ir
«Dematerializācija: izdarīt vairāk ar mazāk!», kas
nozīmē lietot mazāk materiālu, lai radītu mazāk at-
kritumu un panāktu augstāku resursu efektivitāti.

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

Pirmie soļi topošajam uzņēmējam – 
Vid mājaslapā!  

Sia zaao (zaao) ikdienā intensīvi strādā pie modernas at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas un
kvalitatīva klienta servisa sniegšanas. lai uzzinātu vērtējumu
uzņēmuma darbībai un sniegtajiem pakalpojumiem, klienti
aicināti paust savu viedokli, aizpildot ikgadējo zaao klientu
aptaujas anketu.

ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, tas regulāri tiek analizēts, lai
attīstītu uzņēmuma piedāvājumu. ZAAO vēlas izzināt atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu saņēmēju viedokli par līdzšinējo sa -
dar bību, saņemtajiem pakalpojumu veidiem un nepieciešamiem
jauniem pakalpojumiem gan sadzīves atkritumu, gan otrreizējai pār -
strādei derīga iepakojuma savākšanai. Tāpat klienti aicināti izvērtēt
komunikāciju ar uzņēmumu, tostarp apkalpošanas kultūru, informācijas
sniegšanas veidus, saturu un pieejamību. Uzņēmumi un organizācijas
aicinātas izteikties par nepieciešamību pēc ZAAO piedāvātajām
bezmaksas apmācībām, tostarp par pareizu otrreizējai pārstrādei
derīgu materiālu atpazīšanu.

Aptaujas anketu klienti saņem pa pastu kopā ar ceļvedi mājsaim-
niecībai atkritumu apsaimniekošanā, kas izdots kompakta kalendāra
formā 2016.gadam. Aizpildītās anketas līdz 2016.gada 15.janvārim
var atdot dažādos veidos – nodot atkritumu savācējmašīnu šoferiem,
ienest ZAAO birojos Valmierā, Cēsīs, Limbažos, Saulkrastos, Bal -
vos, atstāt EKO laukumu pārziņiem vai sūtīt pa pastu uz Valmieras
biroju (SIA ZAAO, Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201), to var arī sūtīt
pa faksu + 64281251 vai skanētu uz e-pastu zaao@zaao.lv. Ērti
aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski uzņēmuma mājas lapā,
klientu sistēmas sadaļā – klientiem.zaao.lv.

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

Ja esat nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību,
apsveicam un aicinām apmeklēt jauno īpaši to-
pošajiem uzņēmējiem izveidoto Valsts ieņēmumu
dienesta mājaslapas sadaļu «kā uzsākt sa vu uz-
ņēmējdarbību?»! lai veicinātu iedzīvotāju iz -
pratni un informētību par uzņēmējdarbības uz-
sākšanu, jaunajā sadaļā ir vienuviet apkopota
svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai uz-
ņēmējdarbību uzsāktu sekmīgi un atbilstoši nor -
matīvo aktu prasībām. 

Jaunajā sadaļā «Kā uzsākt savu uzņēmējdarbī -
bu?» soli pa solim izskaidrotas uzņēmējdarbī bas
reģistrācijas iespējas izvēlētajā darbības veidā un
jomā, atbilstošā kā nodokļu maksāšanas režīma iz -
vēle, darbinieku un darba rīku reģistrēšana, elektro -
niskās saziņas ar VID uzsākšana, kā arī uzskai tītas
publiski pieejamās datubāzes ikviena uzņēmēja
papildu informācijai un darījumu drošībai.  

Kopumā tie ir tikai pieci soļi, kas jāveic topo -
šajam uzņēmējam, lai ideja par savu uzņēmumu vai
saimniecisko darbību kļūtu par realitāti! 

Ceram, ka jaunajā sadaļā «Kā uzsākt savu uzņē-
mējdarbību?» apkopotā informācija noderēs ikvienam,

kurš vēlas kļūt par saimnieciskās darbības veicēju
vai izveidot pats savu uzņēmumu. Pie katra no
pieciem soļiem pievienotas arī saites uz tām VID
un citu iestāžu mājaslapu sadaļām, kurās iespējams
iegūt plašāku un detalizētāku informāciju par at -
tiecīgo uzņēmējdarbības aspektu. 

Aicinām iepazīties ar jauno VID mājaslapas
sadaļu «Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?». Esam
to centušies izveidot kā ērti pārskatāmu un viegli
uztveramu informācijas avotu ikvienam, kam ir
vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbī bu. Taču būsim
pateicīgi arī par jū su idejām, ieteikumiem un priekš -
likumiem tās uzlabošanai un pilnveidošanai!
Rakstiet mums uz vid.konsultanti@vid.gov.lv . 

Vienlaikus atgādinām, ka visas iespējas saņemt
atbildes uz VID kompetencē esošajiem jautājumiem
klātienē, elektroniski vai telefoniski ir norādītas
VID mājaslapas sadaļā «Kontakti».  

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 67122670,
26351438, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

aicina saņemt apģērbu!
latvijas Sarkanā krusta Viļakas nodaļa sadarbībā ar

Susāju pagasta pārvaldes vadītāju ilmāru locānu aicina
Viļakas novada trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušas
ģimenes ar bērniem saņemt ziedoto apģērbu.
apģērbu var saņemt Pensionāru saieta un atpūtas centrā

Viļakā, Parka ielā 2 (1. stāvā 6. kabinetā)
PirMdieNāS no plkst. 9.00 līdz 12.00
otrdieNāS no plkst. 13.00 līdz 15.00
treŠdieNāS no plkst. 9.00 līdz 12.00

izzina klientu viedokli
pakalpojumu attīstīšanai

Pieradumam ir liels spēks, tā varētu teikt
par tik ierasto vei du saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa (NīN) maksāšanas paziņojumu (MP)
pasta kastītē pa pīra formātā. taču nekad nav
par vēlu padomāt un aizdomāties, ka aiz loga ir
21.gadsimts, kurā daudzas lietas tiek darītas
mūsdienīgāk. 

Aicinām iedzīvotājus (gan fiziskas, gan juridiskas
personas) izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu
par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski
e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi drau -
dzīgāk un jā, arī mūsdienīgāk. 

Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam ie-
spējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

Informējam, ka nekustamā īpa šuma nodokļa
mak sātājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties sa -
ņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas ter miņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS). 

Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa,
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas
dienā.

aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas

izvēlies vietējo – 
atbalsti savas valsts ražotājus
Novembra vidū sadarbībā ar Valsts lauku tīklu, latvijas lau -

ku konsultāciju un izglītības centru un latvijas Cūku audzētāju
asociāciju notika vietējās cūkgaļas popularizēšanas pasākums,
degustācija – gardēžu vakariņas. Pasākuma sauklis «izvēlies
latvijā ražotu cūkgaļu». Vakara moderators Valmiermuižas
restorāna šefpavārs dzintars kristovskis, kura mērķis ir radīt
tīru, simtprocentīgu vietējo produktu virtuvi.

Pasākumā piedalījās mediju pārstāvji, ražotāju, pārstrādātāju, kā
arī organizāciju pārstāvji, lai ne tikai degustētu un iepazītos ar Lat -
vijā ražotas cūkgaļas daudzveidīgajām pagatavošanas iespējām, bet
izzinātu kāds ir cūkgaļas ceļš līdz patērētājam, līdz ar to veidojās in-
teresantas un izzinošas diskusijas par cūkkopības nozari kopumā.
Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja nobaudīt dažādus cūkgaļas
ēdienus «no šņukura līdz astei», parādot, ka cūkgaļa nav tikai karbo -
nāde vai kotlete, bet gan daudzpusīga, neierobežota māksla izpaus -
ties un galu galā iegūt ne tikai veselīgu maltīti, bet arī atbalstīt savus
ražotājus – Latvijas lauksaimniekus, cilvēkus, kas nodrošina lauku
ekonomisko aktivitāti, maksā valstij nodokļus un ražo produkciju. 

Lai informētu patērētājus – būtu vieglāk atrast un uzzināt par
Latvijas cūkgaļas ražotājiem, Latvijas Cūku Audzētāju asociācija ir
izveidojusi un izvietojusi mājas lapā www.lcaa.lv Latvijas cūkgaļas
ražotāju interaktīvo karti, kurā atzīmēti vietējie cūkgaļas ražotāji.
Kartē pievienota arī kontaktinformācija, lai būtu iespējams ērti
sazināties un vienoties par produkcijas iegādi. Karte tiks regulāri at-
jaunināta. 

Latvijas cūkgaļas ražotāju interaktīvā karte pieejama šeit:
http://www.lcaa.lv/actual-news/products/246-latvijas-c%C5%ABkga%
C4%BCas-ra%C5%BEot%C4%81ji



Viïakas no vadâ
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ie spiests: Si a «lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Šajās pelēkajās decembra
die nās mēs gaidām sniegu, lai
baltās, vieglās pūkas kā baltas
domas klājas pār cilvēkiem.
Cerībā aizdedzam adventes
sveces, lai gaišs svētums ar mie -
ru un klusumu ielīst visu cilvēku
sirdīs. un vēl mēs gaidām zie-
massvētku brīnumu.

Un tradicionāli mūsu novadā
11.decembrī Viļakas novada Iz-
glītības, kultūras un sporta pārvalde
kopā ar Viļakas Mūzikas un
mākslas skolu, Viļakas novada
Bērnu un jauniešu sporta skolu
un Viļakas Valsts ģimnāziju
aicināja uz labdarības koncertu
«Mūsu laiks – sirds laiks…». 

Laiks nāk no cilvēka zelta svēt -
nīcas – sirds. Un, lai pasaule ne -
kļūtu pelēka un neinteresanta,
cil  vēki – vienaldzīgi, tad mums
jāpiepilda laiks – ar sirds siltumu,
labām domām, labiem darbiem,
mīļumu un žēlsirdību. Un tad mēs
varēsim sagaidīt arī  Brīnumu...

Tik liegi kā snieg pirmais
sniegs, koncerta sākumā izskanēja
Mārtiņa Freimaņa dziesma «Lido
sev līdz» mūzikas skolas ansambļa
izpildījumā (pedagoģe Karīna
Romanova).

Koncerta laikā mēs veldzējā-
mies maigajās mūzikas skaņās.
Labdarības koncertā uzstājās
Annija Konjahina (2.klavieru kla-
se), Viktorija Supe (3. flautas kla -
se), Sofija Zaremba (3. vijoles kla -
se), Raivita Raginska (3. vijoles
klase), Andris Kravalis (4. sitamo
instrumentu klase), Terēze Maksi -
mova (5. klavieru klase), Valdis Kra -
valis (4. vijoles klase), Linda Ma -
karova (8. klavieru klase), Elī na Du -
kovska (8. klavieru klase), Sanija
Zelča (7. vijoles klase), Airita Age -
jeva (8. klavieru klase), Līga Serge -
jeva (8. klavieru klase), Marija
Maksimova (8. klavieru klase). 

Ar savu sniegumu klausītājus
priecēja kapela (pedagoģes Inita
Raginska un Ilona Bukša), sakso -
fonu duets – Elija Astreiko (6.sak-
sofona klase) un pedagogs Aldis
Prancāns, mūzikas skolas an-
samblis, 2.-9. klašu vijolnieku an -
samblis (pedagoģes  Svetlana Kras -
nokutska un Ilona Bukša).

Īpašu noskaņu koncertā radīja
mazie sporta dejotāji. Raivo Loč-
melis un Madara Šmite, Andžejs
Krakops un Kitija Vancāne dejoja
deju «Ča-ča-ča», Kristiāns Keišs
un Alise Keiša – rumbu, bet Kris -
ters Babāns un Žanete Ločmele –
džaivu.

Koncertā dzejas burvīgajā pa-
saulē mūs ievadīja Viļakas Valsts
ģimnāzijas jauniešu teātra kopas
dalībnieki – Katrīna Zaķe, Kintija
Zelča, Mārīte Kolomejeva, Krista
Gavrilova, Jolanta Kuiko, Valērija
Kozlovska un Mairis Urbāns.
Viņu izpildījumā skanēja dzejas
un prozas lasījumi par laiku, brī-
numu, prasmi uzklausīt līdzcil-
vēkus, mīlestību. 

Nosvērti un sirsnīgi koncertu
vadīja Viļakas Valsts ģimnāzijas

audzēkne Elīna Zaķe. 
Šim brīnišķīgajam koncertam

savus audzēkņus gatavoja un
kopā ar viņiem uzstājās Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas pe-
dagogi – Aldis Prancāns, Arnis
Prancāns, Jeļena Laicāne, Daiga
Elksnīte, Ilona Bukša, Anželika
Abdušelišvili, Svetlana Krasno-
kutska, Margarita Maļinovska,
Inita Ragins ka, Karīna Romanova.
Sporta de jo tājus koncertam gatavo -
ja Viļakas novada Bērnu un jau-
niešu sporta skolas sporta trenere
Silva Dambe. Jauniešu teātra ko pas
dalībniekus pasākumam sagatavoja
skolotāja Ineta Lindenberga. 

Pasākumā katram apmeklētā-
jam tika dāvināta stilizēta eglīte,
ko izgatavoja Viļakas mūzikas
un mākslas skolas mākslas pro-

grammas audzēkņi pedagoģes La -
 nas Ceplītes vadībā.

Labdarības koncertā mums vi -
siem kopā izdevās piepildīt laiku
ar sirsnību un radīt Brīnumu…
Skolēni un skolotāji ziedoja savu
laiku un talantu, lai sagatavotu
šo brīnišķīgo koncertu. Mēs visi
atradām laiku, lai atnāktu uz
koncertu. Un labdarības koncerts
izskanēja kā atbalsts un uzmun-
drinājums mūsu novada 14 smagi
slimiem bērniem. 

Kāds gurdais ir teicis viedus
vārdus: «Katru reizi, kad vari kā-
dam palīdzēt, vienkārši to izdari
un priecājies par to, ka Dievs
kāda lūgšanām atbild tieši caur
Tevi…» Mēs vienaldzīgi  nepa-
gājām garām cita sāpei un kopā
saziedojām 722 eiro un 19 centus.

Paldies visiem Labdarības kon-
certa dalībniekiem par iejūtību
un labsirdību!

Paldies visiem, kas palīdzēja,
lai koncerts noritētu sekmīgi!

Paldies visiem ziedotājiem par
dāsnumu un sirds siltumu!

Lai sirdis  piepildās baltām do -
mām! Lai sapņi ir kā mirdzošas
zvaigznes, kas pārvēršas īstenībā! 

Lai zem Jūsu svētku egles ir
trīs atslēdziņas – veselībai, laimei
un mīlestībai! Lai baltu ceļu nāk
Ziemassvētku brīnums un gaišums!
Lai labestības un mīlestības pilns
nākamais gads!

Viļakas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

izglītības darba speciāliste
Maruta Brokāne

Foto Vineta Zeltkalne

d No 7. līdz 21. decembrim Žī -
gu ru kultūras nama zaļajā zālē Rok -
darbnieču pulciņa darbu izstāde.

d 14. decembrī plkst.17.00 Žīgu -
ru kultūras nama Mazajā zālē Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas Žīguru
mācību punkta audzēkņu Ziemas -
svētku koncerts.

d 16. decembrī plkst 11.00 Med -
ņevas Tautas namā Balvu Bērnu un
jauniešu centra deju studijas «DIDAN -
CERS» un vokālās studijas Ziemas -
svētku uzvedums «Ziemassvētki Rū -
ķu mājā», ieeja – brīva.

d 16. decembrī plkst. 13.00 Viļa -
kas kultūras namā Balvu Bērnu un
jauniešu centra Deju studijas Di-
dancers un vokālās studijas koncerts
«Ziemassvētki rūķu namā».

d 18. decembrī plkst. 15.00 Vi -
ļa kas pirmskolas izglītības iestādē
«Namiņš» svētku eglītes sarīkojums

«Melnā kurmīša baltie Ziemas svēt -
ki» Viļakas pilsētā deklarētajiem
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.

d 20. decembrī plkst. 12.00 Nema -
teriālās kultūras mantojuma centrā
«Upīte» Šķilbēnu pagasta pirmskolas
bērnu eglīte.

d 20. decembrī plkst. 15.00 Žīgu -
ru kultūras nama Mazajā zālē Ziemas -
svētku ieskaņu koncerts «Skan jau
Ziemassvētku zvani».

d 25. decembrī plkst. 16.00 Viļa -
kas Kultūras namā Ziemassvētku
šovprogramma «ĪPAŠI JUMS!».

d 25. decembrī plkst.19.00 Bori -
sovas Tautas namā «Ziemassvētku kon -
certs» plkst. 21.00 diskoballe.

d 26. decembrī plkst. 19.00 Kul -
tūras centrā «Rekova» «Ziemas svēt -
ku koncerts»; pēc koncerta balle.

d 26. decembrī plkst. 19.00 Med -
ņevas Tautas namā «Ziemassvētki

nāk», plkst. 22.00 balle kopā ar Med -
ņevas muzikantiem, ieeja – EUR 2,00

d 26. decembrī plkst. 17.00 Kup -
ravas pagasta pārvaldes zālē «Ziemas -
svētku pasākums».

d 29. decembrī plkst. 13.00 Viļa -
kas Kultūras namā «TICI VIEN -
KĀRŠAM  BRĪNUMAM!» – jautrs
sarīkojums  bērniem kopā ar Lāci  un
Baraviku, Ziemassvētku vecīti un za -
ķiem – Domažoru un Famažoru.

d 29. decembrī plkst. 17.00 Viļa -
 kas Kultūras namā Jauno ģitāristu Vec -
gada koncerts.  

d 30. decembrī plkst. 19.00 Žīgu -
ru kultūras nama zālē «Vecgada šovs
ar laika mašīnu cauri gadsimtiem»
Pēc šova diskoballe.

d 30. decembrī plkst. 21.00 Ne -
materiālās kultūras mantojuma centrā
«Upīte» karnevāls. Pusnaktī masku
apbalvošana, balle kopā ar grupu

«Unknown Artist», maskām ieeja
brīva, pārējiem – EUR 2,00.

d 9. janvārī plkst. 15.00 Kul tūras
centrā «Rekova» Viļakas novada se -
nio ru pasākums «Vecā Jaunā gada sa -
gai dīšanas svinības».

d 9. janvārī 19.00 Kupravas pa -
gasta pārvaldes zālē Ziemassvētku 
pēc pusdiena bērniem un pieaugu ša -
jiem.

d 16. janvārī plkst.19.00 Medņe -
vas Tautas namā Starpnovadu Dra -
matisko kopu tikšanās «Draudzības
čemodānā», muzicēs Medņevas muzi -
kanti. Ieeja – brīva.

d 16. janvārī plkst. 21.00 Bo ri -
sovas Tautas namā Ilgvara Čigurova
draugu tikšanās. 

Īpašais viesis Aivars Lapšāns no
Cēsīm. Dalības maksa EUR 3,00.
Iespējams rezervēt gal diņus, tālr.
25616465 Jolanta.

Kultūras pasākumi novadā

Mūsu laiks – sirds laiks…

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas dejotāji Madara
Šmite un Raivo Ločmelis, Andžejs Krakops un Kitija VancāneViļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela

Marimbu spēlē Andris Kravalis un skolotājs Aldis Prancāns


