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30.janvārī Viļakas novada domē viesojās
uzņēmuma SIA «SRC Brasa» valdes locek -
lis Kristiāns Brēdermanis, Nodarbinātības
aģentūras direktore Inese Kalvāne, Nodar -
binātības valsts aģentūras Darba tirgus
nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne, Labklājī -
bas ministrs Uldis Augulis un Labklājības
ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis
Uzulnieks. 

SIA «SRC Brasa» valdes loceklis Kristiāns
Brēdermanis pārstāv militārā ekipējuma ra-
žošanas uzņēmumu. Viņš  tikās ar domes va -
dību un potenciālajiem darbiniekiem. Jau pa-
gājušajā gadā Viļakas novada dome ir uz sā -
kusi sarunas par uzņēmuma ražošanas att īstī -
bas iespējām Viļakas novadā. Domes priekš-
sēdētājs S.Maksimovs: «Esam tikušies ar uz -
ņē mēju, pārrunājuši darbības virzienus, apzi-
nājuši potenciālos darbiniekus. Kopā ar Lab-
klājības ministru un uzņēmēju apskatījām
telpas. Šis uzņēmējdarbības veids, mūsuprāt,
ir ļoti svarīgs novadam, jo tiks nodarbinātas
pamatā sievietes un darbībai nav izteikta se-
zonāla rakstura. Pašvaldībai ir pieejami ES
fondu līdzekļi telpu pielāgošanai un iekārtoša -
nai, lai tās nodotu uzņēmējam. Lielu interesi
un atbalstu jau izrādījusi Nodarbinātības
valsts aģentūra gan Rīgā, gan Balvu filiāle.

Kopā esam apkopojuši informāciju par dar-
binieku darba pieredzi un apmācību. Notiek
sarunas par iespējamajām subsidētajām darba
vietām. Paldies Intai Adamovai par aktīvu
līdzdalību šajā jomā. Sarunas ar uzņēmēju
turpinās.»

Uzņēmējs tikās ar potenciālajiem darbi-
niekiem, pastāstīja par savu darba nozari.
Apskatīja telpas, kur varētu uzsākt ražošanu.
Uzņēmējs solīja visu izkalkulēt un dot gala
vārdu. Ar uzņēmēju tikās arī  Nodarbinātības
valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāju Sandru
Kindzuli, kura iepazīstināja ar subsidētajām
nodarbinātības programmām.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore
Inese Kalvāne,  tiekoties ar domes vadību, de -
pu tātiem, iedzīvotājiem, informēja par aktuālo
nodarbinātībā un darba tirgū Latgalē kā arī
valstī kopumā. 

Labklājības ministrs Uldis Augulis savu
pirmo reģionālo  Austrumu stīga  vizīti  no -
slē dza Viļakas novadā.

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
minēja galvenos ministra mērķa uzdevumus:
«Ministra vizītei Viļakas novadā bija divi sva -
rīgi uzdevumi. Pirmkārt, šogad valstī ir plā -
notas izmaiņas sociālajā aprūpē. Tiek daudz
runāts par iedzīvotāju uzturēšanos sociālajās

mājās. Otrkārt, paskatīties kāda situācija so-
ciālajās mājās ir Viļakas novadā. Ministrs ap-
meklēja Šķilbēnu sociālās aprūpes māju, ie-
pazinās ar tās vidi, darbiniekiem, iemītnieku
stāvokli. Mūsu mērķis bija ministru informēt
par sociālo jomu Viļakas novadā, saņemt ko-
mentārus, kā arī informāciju par tālāku šīs
jomas attīstību mūsu novadā. Šogad, plānojot
pašvaldības budžetu, prioritāte ir sociālo jau-
tājumu risināšana-dzīvojamais fonds novadā,
kā arī par dzīves apstākļu uzlabošanu sociā -
lajās mājās. Šie jautājumi tika pārrunāti arī ar
atbildīgo komiteju vadītājiem.» 

Ministrs ar Domes priekšsēdētāju Sergeju
Maksimovu apmeklēja arī robežkontroles
punktu «Vientuļi» un bijušās Mežvidu pa-
matskolas telpas, kur tika ievadītas sarunas
par sociālā centra ierīkošanu cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem-apmācībai un
integrēšanai sabiedrībā. «Pašvaldība ir gatava
atvērt iestādi šādiem iedzīvotājiem un sniegt
pakalpojumu citiem novadiem, bet mums ir
jāgaida atbilde no Labklājības ministrijas,»
pārliecinoši saka domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs. 

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas 

un informācijas nodaļas vadītāja   
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AK tU ALItāteS VIļAKAS NoVADA Domē

Šī gada 4. februārī novada
domes zālē notika Jauniešu do-
mes tikšanās ar novada domes
deputātiem. Šogad deputāti bija
ļoti atsaucīgi un uz šo tikšanos
ieradās kuplā skaitā-priekšsēdē -
tājs Sergejs maksimovs, priekš-
sēdētāja vietnieks Leonids Cvet-
kovs un deputāti- Aldis Pušpurs,
Ināra Sokirka, Sarmīte Šaicāne,
Valda Buzijana, Ilze Šaicāne,
Alberts Draviņš, Anita Koko-
reviča un Regīna Brokāne.

Jauniešu domi pārstāvēja pre-
zidents Nauris Konovalovs, vi-
ceprezidente Elīna Sprukule,  Mi-
kus Maksimovs, Laura Logina,
Dinija Romanova, Paula Ločmele,
Linda Zaremba un Laura Orlovska.
Piedalījās arī jaunatnes lietu spe-
ciāliste Madara Jeromāne un
Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zva-
niņi» vadītājs – Vilis Cibulis.

Tikšanās laikā jaunieši uzdeva
viņiem interesējošus jautājumus
un saruna izvērtās par dažādām
tēmām – jauniešu nodarbinātība
vasarā, jauniešu piesaiste nova -
dam, jauniešu pasākumu finansiāls
atbalsts un citām jauniešiem sva-
rīgām tēmām.

Deputāti ieteica dažādus risi-
nājumus jauniešu nodarbinātībai
vasarā un tika nolemts, ka ar jau-
niešiem tikies ar Nodarbinātības
valsts aģentūras pārstāvi Sandru
Kindzuli, lai uzzinātu par jauniešu
iespējām darba tirgū. 

Runājot par cilvēku atgrieša -
nos novadā, tika secināts, ka to -
mēr novadā ir diezgan daudz
brīvu vakanču un nepieciešami
dažādu kvalifikāciju speciālisti,
t.sk. ir daudz vakanču Valsts ro-
bežsardzē.

19. martā jaunieši plāno sa-
draudzība pasākumu ar kaimiņu
no vadu jauniešiem, tāpēc tika
lūgts finansiāls atbalsts šim pasā-
kumam, kurš tika piešķirts un at-
balstīts.

Lai jauniešiem būtu lielāka
izpratne un rastos priekšstats par
domes budžeta struktūru, sadali
un realizāciju, deputāti piedāvāja
jauniešiem tikties ar grāmatvežiem,
kuri to paskaidrotu un izstāstītu.

Tika nolemts, ka jauniešiem

lietderīgi būtu tikties ar domes
deputātiem regulārāk un nākošā
tikšanās notiks jau pēc mēneša.

Jauniešus uztrauca arī ielu tī-
rīšana ziemas laikā un iepriecināja
tas, ka pēc viņu ieteikuma iela, ku -
ra netika tīrīta, tagad ir uzsākta tīrīt.

Paldies visiem, kuri rada ie -
spēju tikties ar mums!

Informāciju sagatavoja
Viļakas novada Jauniešu domes 
viceprezidente Elīna Sprukule

Foto: Aigars Kirsanovs

28. janvārī Viļakas novada
domē  pulcējās Iekšlietu minis-
trijas Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
policijas darbinieki, lai atskatī -
tos uz 2014. gada iecirkņa darba
rezultātiem. Sanāksmē piedalījās
arī Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldes priekšnieks un Balvu
rajona prokuratūras pārstāve. 

Policijas darbiniekus uzrunāja
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs, kurš
pateicās par sadarbību un novada
iedzīvotāju drošību.

Valsts policijas Latgales reģio -
na pārvaldes Balvu iecirkņa va -
dītājs Dzintars Čerbakovs infor -
mēja par Balvu iecirkņa darba
rezultā tiem 2014. gadā – par re-

ģistrētajiem, uzsāktajiem, atklā-
tajiem kri mināl procesiem, nozie-
dzīgajiem nodarījumiem, uzde-
vumiem. 

Par galvenajiem uzdevumiem
tika izvirzīti: narkotisko, psihotropo
un uz cilvēka veselību negatīvu
ie tekmi atstājošo vielu konstatēšana
un apkarošana gan administratī -
vajā, gan kriminālprocesuālajā kār -
tībā, akcizēto preču nelegālas ap-
rites novēršana un apkarošana,
pre ventīvais darbs ad ministratīvo
pārkāpumu un noziedzīgu noda-
rījumu novēršanā, sabiedriskās
kārtības nodrošinā šana bijušajā
rajona teritorijā ma su pasākumu
laikā un ārpus tiem, kā arī sadar-
bības veicināšana starp valsts un
pašvaldības iestādēm.     

Kriminālpolicijas nodaļas
priekš niece Ginta Zābele un Kār-
tības policijas nodaļas priekšniece
Rita Kravale informēja par pa-
veikto, problēmām nodaļu  darbā,
kā arī uzdevumiem nākamajam
periodam. Abas kundzes uzsvēra,
ka noziedzīgie nodarījumi paliek
arvien nežēlīgāki.

Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes priekšnieks Juris Pastars
klātesošos informēja par darba re -
zultātiem Latgales reģionā, kā arī
sīkāk tika runāts par ceļu satiksmes
negadījumiem pagājušajā gadā,
kurā bojā gāja 9 cilvēki.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Policijas darbinieki atskatās uz 2014. gadā paveikto

l 2015. gada 29. janvāra Domes sēdes lēmumi

2015.gada 29. janvārī notika kārtējā Domes sēde, kurā deputāti
izskatīja un apstiprināja 33.jautājumus.

Domes deputāti nolēma:
• Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu. Ar noli -

kumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Nolikumi;

• Apstiprināt šādus Pirts pakalpojuma tarifus SIA «Viļakas nam-
saimnieks» pirts pakalpojumiem: 

1.1.Pensionāriem, invalīdiem, bērniem  2.stundu pirts pakalpojuma
tarifs – 3.00 EUR;

1.2.Pārējām personām 2 stundu pirts pakalpojumu tarifs – 4.00 EUR.
• Slēgt zemes nomas līgumus, pamatojoties uz iedzīvotāju iesnie-

gumiem;
• Apstiprināt grozījumus Viļakas novada muzeja nolikumā;
• Apstiprināt Medņevas  pirmsskolas izglītības iestādes  «Pasaciņa»

attīstības plānu 2015.–2019. gadam.
• 1. Atbalstīt Viļakas novada Medņevas bibliotēkas piedalīšanos

Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā ar pro -
jektu «Mazā lasītāja tikšanās ar dzejnieku».

2.Nodrošināt 2015. gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu
150.00 Euro apmērā projekta realizācijai.

• 1.Atbalstīt Viļakas novada muzeja piedalīšanos Valts Kultūrkapitāla
fonda izsludinātajā projektu konkursā ar projektu «Viļakas novada
muzeja lietisko priekšmetu glabāšanas un pieejamības apstākļu uzla-
bošana.

2.Nodrošināt 2015. gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu
20% apmērā jeb 232.65 Euro projekta realizācijai.

• 1.  Izveidot Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 
1.1.Alberts Draviņš, Viļakas novada pašvaldības pārstāvis, komi -

sijas vadītājs;
1.2. Ilgonis Losāns – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
1.3. Māris Leitens – Valsts meža dienesta pārstāvis.
2.  Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz četriem gadiem. 
• 1.Apstiprināt  Latgales reģiona attīstības aģentūrai 2015.gadā

šādu  pašvaldības finansējumu:
1.1.Biedru nauda – 2487.00 EUR;
1.2.līzfinansējums Latgales pārstāvēšanai tūrisma izstādēs un

tūrisma  koordinācijas nodaļas funkcionēšanai   – 1313.00 EUR;
1.3.mērķfinansējums projektu nodaļai – 881.00 EUR.
• Apstiprināt Dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un iz-

lietošanas nolikumu. Ar nolikumu var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Nolikumi;

• Apstiprināt Starpnovadu (Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu,
Viļakas, Rugāju un Baltinavas) vokālo ansambļu skates nolikumu. Ar
nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv,
sadaļā Pašvaldība/Nolikumi;

• Slēgt  Deleģēšanas  līgumu ar Baltinavas  novada pašvaldību par
Viļakas novada pašvaldības Būvvaldes kompetencē esošo funkciju
veikšanu būvniecības jomā Baltinavas novadā  2015.gadā  saskaņā ar
Deleģēšanas līgumu.

Ar pilnu 2015.gada 29. janvāra Domes sēdes protokolu var iepazī -
 ties Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.

Viļakas novada Jauniešu domes tikšanās
ar novada domes deputātiem

l Īsās ziņas

• 12. februārī, Domes zālē notika novada izglītības iestāžu vadī -
tāju sanāksme, kuras mērķis bija pārrunāt aktualitātes izglītības jomā.
Ar iestāžu vadītājiem tikās Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs, ekonomiste Diāna Šmite, Attīstības nodaļas speciāliste Vineta
Zeltkalne, portāla Uzdevumi.lv pārstāvis Daumants Vidiņš un nova da
izglītības speciālisti. 

Sanāksmē tika aktualizēts jautājums par iespējām iesaistīties izglī -
tības projektos, uzdevumi.lv  aktivitātēs, par  valsts pārbaudes dar biem,
mācību olimpiādēm, gaidāmajiem novada pasākumiem, īpaši par
novada skolotāju Metodisko dienu 17. martā un Bērnu un jauniešu
radošo festivālu 16.maijā, tālākizglītības semināriem, Viļakas novada
muzeja piedāvātajām muzejpedagoģiskajām nodarbībām un muzeja
nakts piedāvājumu  u.c. aktualitātēm. Tika diskutēts par izglītības
iestā žu tīkla  sakārtošanas jautājumu.

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs: «Pašlaik valstī tiek
daudz runāts par izglītības tīkla sakārtošanu. Pēc mūsu domām, tās
būtu krasas izmaiņas skolās. Tiekoties ar deputātiem un pārrunājot
šos jautājumus, neviens novadā negrasās slēgt skolas vai tās reor -
ganizēt. Pašlaik uztraukumam nav pamata.»

Vēl aktuāls jautājums ar izglītības iestāžu vadītājiem bija par dis -
kotēku rīkošanu skolās. «Bija saņemts no kāda tēva telefona zvans,
kāpēc skolās nerīko diskotēkas, izklaides pasākumus. Ar skolu direk -
toriem tika panākta vienošanās par izklaides pasākumu rīkošanu par
laikiem, atbilstoši skolēnu vecumam. Runājot par diskotēkām pagas -
tu tautas/kultūras namos, bērni atrodas tajās pēc 23.00, nereti alko -
hola reibumā. Vajadzētu braukt uz diskotēkām  un sodīt šo bērnu ve -
cākus. Šī problēma būtu jārisina. Daži vecāki atļauj iet, daži neatļauj,
rodas spriedze starp vecākiem un bērniem, būtu jāatrod alternatīvas,»
secina Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

• Visu februāra mēnesi Rekavas vidusskolas vēstures un senlietu
muzejā skatāma kalendāru izstāde, kurā  apkopoti 180 kalendāri, ve -
cā kais 1944. gada. Par izstādes apmeklējumu var sazināties ar Birutu
Ko novalovu, tālr. 26587847.

• 20. februārī 13.00 Viļakas novada bibliotēkā radošā darbnīca
«Papīra dizains» Aicinām piedalīties!
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Darbu uzsāk Viļakas
sabiedriskā pirts
No 2015. gada 13. februāra

darbu uzsākusi Viļakas sabied-
riskā  pirts.

Pirts darba laiks:
Piektdienās dāmām no 14.00

līdz 19.00. Sestdienās kungiem
no 14.00 līdz 19.00.

Pirts pakalpojumu cenrādis:
Pensionāriem, invalīdiem, bēr-

niem 2 stundu pirts pakalpojuma
tarifs – EUR 3. Pārējām perso -
nām, 2 stundu pirts pakalpojuma
terifs – EUR 4.

Labos darbus novērtē!

24. janvārī Lielvārdē Viļakas
novada pārstāvji piedalījās Nī-
derlandes Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij (tur-
pmāk KNHm) fonda noslēguma
konferencē. Šoreiz konference
bija īpaša, jo 2014.gads bija pē -
dējais, kad Nīderlandes fonds
sadarbībā ar partneriem organi -
zēja projektu konkursus iedzī-
votāju iniciatīvām. Deviņu gadu
laikā KNHm fonds ir atbalstījis
vairāk kā 1300 projektus un ie-
guldījis gandrīz 2 miljonus eiro. 

Nīderlandes uzsākto ideju «Sa -
biedrība ar dvēseli» turpinās Lat-
vijas pašvaldības savienības izvei -
dotā organizācija «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvijai» (turpmāk SDL –
Latvija). Lai arī oficiāla karogu
nomaiņa, kad KNHM fonda ka -
rogu nomanīja ar «SDL – Latvija»
karogu notika tikai 2015.gada
24.janvārī, latvieši čakli strādāja
jau 2014. gadā, kad organizācijas
darbībā iesaistījās 17 pašvaldības
un organizēja mazo projektu kon-
kursus vietējiem iedzīvotājiem.

KNHM fonda finansējumu
projektu konkursiem 2014.gadā
saņēma 12 sadarbības partneri:
biedrība «Balvu rajona partnerība»;
Aknīstes un Salas novadi; Salac-
grīvas novads; Cesvaines, Varak-
ļānu un Lubānas novadi; biedrība
«ideA» Jelgavas novadā; Ropažu
novada partnerība; Limbažu no-
vads; Rūjienas novads; Vecumnieku
novads; Skrīveru novads; Ventspils
novads; Bauskas novada lauku
partnerība. 

KNHM fonda rīkotā noslēgu -
ma – pasākums ir pateicības kon-
ference visiem cilvēkiem par pa-
veiktajiem darbiem viņu ciemu
dzīves kvalitātes uzlabošanā ie-
dzīvotājiem, atbalstītas ir iedzī-
votāju privātas iniciatīvas, iegul-
dītais brīvprātīgais darbs ciema,
pagasta, daudzdzīvokļu māju vides
labiekārtošanā, ir uzlabotas brīvā
laika pavadīšanas iespējas, ir iz-
veidoti bērnu rotaļu un sporta lau-
kumi, dziedošajiem un dejojošajiem

kolektīviem sašūti tērpi. Diemžēl
konferencē nav iespējams pieda-
līties visiem labo darbu veicējiem,
bet tikai laureātiem, kurus sadar-
bības partneru žūrijas bija izvir-
zījušas naudas balvas saņemšanai. 

KNHM fonda direktors Franks
van Brusels teica: «Šis ir īpašs pa -
sākums, jo turpmāko darbību no-
dodam SDL – Latvija komandai.
Pateicos visiem aktīvajiem cilvē-
kiem, kuri ir devuši būtisku iegul -
dījumu savas dzimtās vietas attīstī -
bā. Ceru, ka Jums visiem kopā
bija jautri darboties. Liels prieks,
ka daudzi no Jums ir īstenojuši
savus sapņus. Mēs lepojamies ar
realizētajiem projektiem. Mēs ti-
cam, ka cilvēkiem ir jābūt aktīviem.
Mēs ticam, ka tad, kad iesaistās cil -
vēki, var izdarīt lielas lietas. Kopš
1979. gada Nīderlandē mēs orga-
nizējam šādus projektu konkursus.
Iedzīvotāju motivēšanu un viņu
ideju atbalstīšanu turpinām atbalstīt
arī šobrīd. Ceram, ka KNHM misi -
ju veiksmīgi turpinās SDL – Lat-
vija. Ticam, ka arī nākotnē Latvija
un Nīderlande sadarbosies!».

Šogad biedrības «Balvu rajona
partnerība» KNHM projektu kon-
kursa žūrija nolēma, ka Ziemeļ-
latgalē laureāti ir biedrības Hokeja
klubs «Žīguru MRS» projekts «Sau -
le spīd vienādi visiem» un biedrī -
bas «Vecāku klubiņš» projekts
«Vakarā, kad viss ir klusi, pasaka
ir atnākusi». Katrs laureāts Lielvār -
dē parakstīja līgumu par naudas bal -
vas Eur 500,00 apmērā saņemšanu.

Biedrības Hokeja klubs «Žīguru
MRS» projekta idejas iniciatore
Ginta Locāne atzina: «Konferencē
guvu jaunas idejas un ieceres turp -
mākajai darbībai, pozitīvas emo-
cijas. Tikai ir skumji, ka labā sa-
darbība ar KNHM fondu ir bei-
gusies. Mums tā izdevās necerēti
veiksmīgi, jo divus gadus hokeja
kluba realizētie projekti kļuva par
laureātiem. Iegūtā naudas balva
tiks ieguldīta hokeja laukuma turp -
mākā attīstībā!».

«Ļoti, ļoti patika pārdomātā

konferences norise, muzikālie
priekšnesumi un gardās kafijas 
pauzes. Īpaši uzrunāja noslēguma
priekš nesums – Lielvārdes paš -
darb nieku tautas deja, kura sim-
bolizēja KNHM mērķus, ka spēks
ir sadarbībā un ģimenē. Daudzi
apbalvotie projekti bija par bērnu
rotaļu laukumu izveidi. Tāpēc esam
priecīgi, ka mūsu radošais projekts
par masku šūšanu pieaugušajiem
bija oriģinālāks. Esam gandarīti.
Audzinātājas, vecāki ir ļoti priecīgi
par KNHM fonda izdoto žurnālu,
kur ir ievietots mū su projekta ap-
raksts un bildes,» priecīgi stāsta
biedrības «Vecāku klubiņš»  va-
dītāja Lilita Šnepere.

Organizācija «SDL – Latvija»
pirmajā pastāvēšanas gadā ir strā-
dājusi sekmīgi. Tās darbībā ie-
saistījās 17 pašvaldības: 4 no Kur -
zemes, 4 no Latgales, 4 no Pierī gas
un 3 no Vidzemes un 2 no Zem-
gales. Atbalstīti un realizēti 192
projekti. Katrā reģionā tika noteikts
viens laureāts, kurš piedalījās gal -
venās balvas – 500,00 Eur balvas
iegūšanā, kuru ziedoja Nīderlandes
vēstniecība. Uz galveno balvu pre -
tendēja Kuldīgas biedrība «Kur-
zemes kultūras mantojuma centrs
«Kūrava»» ar projektu «Virtuves
studija»; Riebiņu novada Galēnu
kultūrvēstures biedrības projekts
«Galēnu parka labiekārtošana»;
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas pe -
dagogu un skolēnu izveidotais da -
bas objekts – dodekaedrs jeb div-
padsmitplaknis; iedzīvotāju intere -
šu grupas realizētais projekts par
suņu pastaigas un adžiliti treniņu
laukuma izveidi Kocēnu novada
Zilākalna pagastā un daudzdzī vokļu
namu pagalmā iedzīvotāju izveido -
tais bērnu rotaļu laukums Iecavā.  

Galveno balvu «SDL – Latvija»
žūrija pasniedza, viņuprāt rado-
šākajam un projektam, kas turpinās
attīstīties arī pēc tā realizācijas -
biedrības «Kurzemes kultūras
mantojuma centrs «Kūrava» pro-
jektam «Virtuves studija».

Pašvaldību apvienības «SDL –
Latvija» valdes priekšsēdētājs Ed -
vīns Bartkevičs aicināja arī šogad
apvienības darbībā iesaistīties
jaunas pašvaldības un novērtēja,
ka «vienmēr būs vajadzīgi cilvēki,
kuri var pieskarties ar sirdi, kuru
darbus dara ar mīlestību.

Paldies Viļakas novada domei
un personīgi Viļakas novada do mes
priekšsēdētājam Sergejam Maksi -
movam. KNHM projektu īstenotāji
pateicas par līdzfinansējuma no-
drošināšanu projektu idejām! Pal-
dies, ka uzklausiet un sadzirdiet
Viļakas novada  iedzīvotāju sapņus!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne
un personīgais arhīvs

ES reģionu asamblejā iecelti 
14 Latvijas pašvaldību līderi

14 vietējo pašvaldību politiķi no Latvijas oficiāli iecelti eiro -
pas Reģionu komitejā (RK) – eS vietējo un reģionālo pašvaldību
politiskajā asamblejā. Šī delegācija, kuras sastāvu ierosinājusi
Latvijas valdība un oficiāli apstiprinājusi eiropas Savienības
Padome, nākamos piecus gadus darbosies Komitejā, lai pārstāvētu
Latvijas pilsētu un novadu intereses eiropas Savienībā.

Reģionu komiteja
Eiropas Reģionu komiteja ir 28 ES dalībvalstu vietējo un reģio -

nālo pašvaldību pārstāvju asambleja. Tās uzdevums ir iesaistīt vietē -
jās un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas ES lēmumu
pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komi -
sijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar Komiteju
par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. 

Komiteja var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās
tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots
subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību
pilnvaras. 

Latvijas delegācija – 7 locekļi un 7 aizstājēji – uzsāk piecu gadu
pilnvaru termiņu, iekļaujoties jaunajā RK asamblejā, kurā darbosies
350 vietējie un reģionālie politiķi. Atspoguļojot Latvijā pastāvošo
ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru, Latviju pārstāvošos Komitejas
locekļus izvirzījusi Latvijas valdība. 

Komitejai uzsākot jauno pilnvaru termiņu, viņi pievienosies visu
ES dalībvalstu reģionālā un vietējā līmeņa delegācijām. RK dibināta
1994. gadā pēc Māstrihtas līguma parakstīšanas, un tās izveides mēr -
ķis bija dot iespēju Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām
paust viedokli Eiropas Savienībā. Katram no 350 RK locekļiem jābūt
politiski ievēlētam savā pilsētā vai reģionā. Vietējā un reģionālā
līmeņa politiķi līdz pat sešām reizēm gadā pulcējas Briselē, lai
apspriestu politiskās prioritātes un pieņemtu atzinumus par ES tiesību
aktiem. 

Latvijas delegācija pirmo reizi Briselē tiksies 11.–12. februārī,
kad notiks jaunā RK pilnvaru termiņa pirmā plenārsesija, kuras laikā
visi locekļi ievēlēs arī asamblejas priekšsēdētāju un viņa pirmo viet-
nieku.

LoCeKļI
VĀRDS, UZVĀRDS PAŠVALDĪBA
Inga BĒRZIŅA Kuldīgas novada dome 
Ligita GINTERE Jaunpils novada dome 
Andris JAUNSLEINIS Ventspils novada dome 
Aleksandrs LIELMEŽS Mālpils novada dome 
Leonīds SALCEVIČS Jēkabpils pilsētas dome 
Dainis TURLAIS Rīgas pilsētas dome 
Jānis VĪTOLIŅŠ Ventspils pilsētas dome 

LoCeKļU AIzStāJēJI
VĀRDS, UZVĀRDS PAŠVALDĪBA
Gunārs ANSIŅŠ Liepājas pilsētas dome
Jānis BAIKS Valmieras pilsētas dome
Gints KAMINSKIS Auces novada dome
Sergejs mAKSImoVS Viļakas novada dome
Aivars OKMANIS Rundāles novada dome
Olga VEIDIŅA Rīgas pilsētas dome
Hardijs VENTS Pārgaujas novada dome

Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra aktualitātes

Viļakas jauniešu iniciatīvu centram 2015. gads iesācies veiksmī -
gi – apstiprināts projekts par «Skaņas un gaismas komplekta
iegāde Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram», kurš ļoti iepriecinājis
jauniešus, jo dos iespēju pašiem apskaņot un ap gaismot savus
pasākumus un aktivitātes.

Jaunieši aktīvi rosās un, sadarbojoties ar Gruzijas jauniešiem,
programmā Erasmus+ iesnieguši jauniešu apmaiņas projektu –
«World Without War», kurš, apstiprināšanas gadījumā, tiks realizēts
šī gada augustā- Gruzijā kopā ar Igaunijas, Gruzijas, Maķedonijas,
Horvātijas  un Ukrainas jauniešiem.

Tāpat esam partneri Eiroreģiona Igaunijas puses jauniešu
iesniegtajā jauniešu apmaiņā, kura plānota arī šī gada vasaras jūlija
mēnesī.

Šobrīd jaunieši ir iesnieguši arī vides nometnes projektu «Zaļie
darbi», kurā plānots sakopt dabas teritorijas – mototrasē «Baltais
Briedis», Balkanu dabas parkā, kā arī pie Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra filiāles.

Jaunieši sākuši gatavoties Starpnovadu sadraudzības vakaram,
kurš notiks š. g.19. martā Balkanu dabas parkā. Aicināti Baltinavas,
Balvu, Alūksnes, Kārsavas un Gulbenes jaunieši, lai dalītos savā
pieredzē un darbošanās veidos un virzienos.

Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne



4

Viïakas no vadâ

AK tU ALItāteS VIļAKAS NoVADā

Viļakas novada dome reali-
zēja Leader projektu Nr. 14-
07-LL04-L413101-000024 «Smil-
šu terapija – papildus metode
psiholoģiskajā konsultēšanā Vi-
ļakas novadā».  Projekta mērķis
– nodrošināt smilšu terapijas
metodes izmantošanu psiholo-
ģiskajās konsultācijas Viļakas
novada sociāli mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām, iegādājoties
smilšu terapijas pamatkom-
plektu. 

Šo pamatkomplektu veido di -
vas smilšu kastes, kuras ir novie-
totas uz statīviem un no kurām
viena ir pildīta ar sausām smiltīm,
otra – ar mitrām, un figūriņu pa-
matkomplektu.  Kopējās projekta
izmaksas ir EUR 384,00, t.sk.
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finan-
sējums EUR 345,60. Projektam
līdzfinansējumu nodrošināja Vi-
ļakas novada dome.

Smilšu spēļu terapija ir bezvār -
diska, uz pacientu vērsta terapija.

Viena no lielākajām smilšu spēļu
terapijas metodes priekšrocībām
ir iespēja simboliskā, tēlu veidā
iz teikt savus iekšējos pārdzīvoju-
mus, līdz ar to, tā ir efektīva dar -
bā ar cilvēkiem, kuriem ir grūti
savus pārdzīvojumus izteikt vārdos
vai kuri ir saskārušies ar trauma-
tisku pieredzi laikā, kad viņi vēl
neprata runāt. 

Smilšu spēļu te ra pijas metode
palīdz arī izpaust emocijas. Tāpat
tā var iedarboties nomierinoši un
palīdzēt atbrīvoties no iekšējās
spriedzes. 

Smilšu bildes veidošana notiek
klusumā, lai klients varētu «saru-
nāties» tikai pats ar sevi, ieklausī -
ties sevī un sajūtas iemiesot kā -
dos tē los. Tad, kad bilde ir ga -
tava, var mēģināt simbolu valodu
pārvērst vārdos. Tā ir domāšana
ar tēlu palīdzību. Nav iespējams

izveidot «nepareizu» bildi, viss
veidotais vienmēr ir pareizs, jo
atspoguļo cilvēka sajūtu un priekš-
statu pasauli. Smilšu terapijas
lai  kā, lie to jot taustes, redzes, dzir -
des un ožas sajūtas, tiek piešķirta
fiziska forma iekšējām apzinā -
tām un neapzinātām do mām un
jūtām. Izveidotā smilšu bilde ir
kā cilvēka iekšējā stāvokļa at -
spulgs un ar iztēles un simbolu
palīdzību tiek radīts tilts no ne-
apzinātā uz apzināto, no garīgā
uz fizisko un no neverbālā uz
verbālo.

Aicinām izmantot jauno iespē -
ju un pieteikties pie Viļakas no -
vada psiholoģes Skaidrītes Kra-
kopes mob. t. 26423757. 

Konsultācijas Viļakas novada
iedzīvotājiem ir bezmaksas.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Smilšu terapija pieejama Viļakas novadā 

Smilšu spēļu terapijas laikā
ir iespēja izveidot «savu smilšu
bildi» un caur simboliem izteikt
to, ko grūti pastāstīt ar vārdiem,
izspēlēt negatīvo pieredzi un
notikumus, atbrīvojas no sprie-
dzes, dusmām, bailēm... 

Smilšu spēļu terapiju var pie-
lietot bērniem sākot no 4 gadu
vecuma. Taču maldīgi uzskatīt,
ka smilšu bilžu likšana ir tikai
priekš bērniem. Interesants un
emociju pilns darbs izveidojas
ar pusaudžiem un īpaši – pie-
augušajiem.

Smilšu bildes «strādā» nevis
prāta, bet emociju līmenī – runā
dvēsele. Mums nav ar prātu jāsa-
prot, kas notiek zemapziņā, kādas

un kāpēc tieši tādas smilšu bildes
veidojas. Dziedinošs ir pats smilšu
bilžu veidošanas process.

Šī vienkāršā metode skar
un sakārto dvēseles dziļākos slā -
ņus, ceļ pašvērtējumu, atraisa
radošumu un atklāj savus resur -
sus pārvarēt radušās grūtības
vai dziedēt sen iegūtās traumas.

Smilšu spēļu terapija palīdzēs
gadījumos, ja ir traumatiski pār-
dzīvojumi (šķiršanās, nāve, ilga
slimība, avārija, dzīvesvietas mai-
ņa), neirozes, attīstības aizture,
mācīšanās grūtības, autisms, mu-
tisms, enurēze, enkoporēze, stos-
tīšanās, tiki, nakts bailes, murgi,
hiperaktivitāte, depresivitāte.

Uz smilšu terapiju var nākt

ģimenes. Caur izliktajām smilšu
bildēm var izdoties ieraudzīt vie-
nam otru jaunā skatījumā, mēģināt
labāk saprast vienam otru un, kas
zina, varbūt atrast ikdienas pienā -
kumos un rutīnā pazudušās agrākās
jūtas. Jauniem pāriem tā ir lieliska
iespēja iepazīt vienam otru.

Smilšu bildēs var satikties ar
sevi, savu iekšējo Es. Tas ir pār-
steidzoši, dažreiz biedējoši, taču
bieži tik noderīgi, jo palīdz saprast,
iepazīt sevi pašu, ieraudzīt senus
un arī pavisam jaunus notikumus,
saskatīt savas dzīves musturus,
«izlasīt» pat veselus stāstus.

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas novada psiholoģe

Skaidrīte Krakope

Smilšu terapija – dvēseles dziedinošais process

LNVm direktora vietniece
zinātniskajā darbā 

2015. gada 29. janvārī Latvijas
Nacionālajā Vēstures muzejā tika
prezentēta «Lauku Avīzes «izdotā
grāmata «Latvijas novadu dārgu-
mi». Šajā grāmatā ietverti stāsti
par 73 Latvijas novadu dārgumiem.
Viļa kas novads grāmatai iesūtīja
vairākus dārgumu variantus, no
kuriem Lauku Avīze bija izvēlē-
jusies bīskapa K. Duļbinska iz-

sūtījuma altāri-lādīti, pamatojot
savu izvēli ar to, ka šī lādīte ir
unikāla Latvijas vēstu res kontekstā.
Grāmatas prezentācija piedalījās
grāmatas sastā dītāja Ilze Būmane,
kura pateicās visiem grāmatas
līdzveidotājiem un pašvaldībām
par atsaucību. Savos iespaidos
par grāmatu dalījās arī kinorežisors,
aktieris Jānis Streičs, kas salīdzi -
nāja šo grāmatu ar Latvijas pūra
lādi, kuru atverot, var izjust katru
Latvijas novadu. 

Grāmatas prezentācijas laikā
tika veidota arī ekspresizstāde,
kur bīskapa K. Duļbinska izsūtī-
juma lādīti-altāri varēja apskatīt
visi grā ma tas prezentācijas da-
lībnieki. Latvijas novadi ir bagāti
vēsturiskām un kultūrvēsturiskām
vērtībām, kas mums jāsaudzē un
jāglabā. Kā min rakstniece Anna
Žīgure «novadu dārgumi satur
kopā tautu un veido pamatu nā-
kamo paaudžu maiņai». Saudzē -
sim un izturēsimies ar cieņu pret
mūsu kultūrvēsturisko mantojumu,
jo tā ir saikne ar pagātni, kas
veido mūsu tagadni un mūsu nā-
kotni. 

Teksts un foto: 
Viļakas novada muzeja 

vadītāja R. Gruševa

6.-8. februārī izstāžu hallē
Ķīpsalā norisinājās 22. Starp-
tautiskā Baltijas tūrisma izstā-
de-gadatirgus «Balttour 2015».
Viļakas no vads tika pārstāvēts
kopējā Latgales stendā vienko-
pus ar vi siem pārējiem Latgales
novadu tūrisma speciālistiem,
amatniekiem un mājražotā -
jiem. 

Tāpāt Viļakas novadu Latgales
stendā pārstāvēja un popularizēja
jostu audējas Anita un Evita Za-
rembas no Susāju pagasta, kuras
rā dīja meistarklasi košu jostu da-
rināšanā. ZS «Kotiņi» pārstāvji
Ro lands Keišs un Natalja Putniņa
stendā piedāvāja iegādāties kvie -

šu miltus un nerafinētu rapšu eļļu, un aicināja apmeklētājus
nodegustēt rapšu eļļu ar maizīti vai arī maizīti ar pesto mērci, kura
tapusi pēc pašu receptes. 

Sirsnīgs paldies Latgales reģiona attīstības aģentūrai un Latgales
plā nošanas reģionam, Viļakas novada domei, šoferim – Kupravas pa -
gasta pārvaldes vadītājam Aleksandram Tihomirovam, Viļakas kultū -
ras namam, kā arī neizmērojama pateicība par piedalīšanos Anitai un
Evitai Zarembām un Rolandam Keišam un Nataljai Putniņai no ZS
«Kotiņi». 

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare
Viļakas novada tūrisma informacijas centrs 

Viļakas novads piedalās grāmatas «Latvijas novadu dārgumi» atklāšanā
Novadu vēstures liecības atgādina Latvijas vēstures
norises, ko raksturo vietas,  lietas, cilvēki visā valsts 
teritorijā. Tās ļauj iepazīt novadu vērtības, gan pārliecināties,
ka katrs Latvijas novads ir neatņemama un neatkārtojama
Latvijas vēstures sastāvdaļa

/Irina Zeibārte/

Viļakas
novada dalība
starptautiskajā

tūrisma
izstādē

«Balttour
2015»
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IzGLītīBA

Valoda ir katras tautas lep-
nums. Bez valodas nevar pastāvēt
tauta un tās kultūra.

«Mana valoda ir mana vizīt-
karte. Runāt raiti, lietojot paša
bagātīgi izveidoto vārdu krājumu,
nozīmē sniegt patiesi brīnišķīgu
dāvanu dzimtajai valodai. Latviešu
valoda ir skaista valoda, to ba gā -
tināt un kopt ir mans gods, un at-
zīstu, ka patiesu baudu un prieku
tās runātājam vai klausītājam
sniegs valodas tīrība un bagātī -
ba», lūk, ar šādiem vārdiem tika
ieskandināts skolēnu skatuves
runas un mazo formu uzvedumu
kon kurss 29. janvārī Viļakas kul-
tūras un radošo industriju centrā. 

Šis konkurss kopā pulcināja
tos skolēnus, kas mīl dzeju un prozu.
Skolēnu skatuves runas konkursā
piedalījās 21 dalībnieks –  no Vi-
ļakas pamatskolas, Viļakas Valsts

ģimnāzijas, Rekavas vidusskola
un Žīguru pamatskolas.

Pareizi izvēlēts repertuārs ir
pirmais un lielā mērā noteicošais
priekšnosacījums veiksmīgam ru-
nas priekšnesumam.

Konkursa dalībnieku repertuārs
daudzos gadījumos iepriecināja
žūriju un klausītājus ar atbilstību
vecumam, spējām, runātāja indi-
vidualitātei, ar interesantu un
jaunu, iepriekš nedzirdētu daiļ -
darbu izvēli. 

Skolēnu sniegumu vērtēja:
terēzija Babāne – Viļakas no -

 vada domes Lietvedī bas, komu-
nikācijas un informāci jas no daļas
vadītāja,

Daiga elksnīte – Žīguru
pirmsskolas izglītības iestādes
«Lā cītis» mūzikas skolotāja, Žī -
guru kultūras nama pasākumu
organizatore,

Skaidrīte Šaicāne – Medņevas
Tautas nama vadītāja.

I pakāpes diplomus ieguva:
Annija Plačinda – Žīguru pa-

matskola, skolotāja – Biruta Kuz-
mane

Samanta martiņenko – Viļa -
kas pamatskola, skolotāja – Irē na
Logina

mairis Urbāns – Viļakas pa-
matskola, skolotāja – Rasma Vil-
kaste

Žaklīna orlovska – Žīguru
pamatskola, skolotāja – Sanita
Orlovska

elija Astreiko – Viļakas Valsts
ģimnāzija, skolotāja  – Ineta Lin-
denberga

Katrīna zaķe – Viļakas Valsts
ģimnāzija, skolotāja  – Ineta Lin-
denberga

elīna zaķe – Viļakas Valsts

ģimnāzija, skolotāja – RasmaVil-
kaste

II pakāpes diplomus ieguva:
Juta Korņejeva – Viļakas pa -

matskola, skolotāja – Inese Rē-
valde

Ieviņa Kokoreviča – Viļakas
pamatskola, skolotāja – Inese
Rēvalde

Sabīne zaremba – Viļakas pa-
matskola, skolotāja – Irēna Logi-
na

enija Astreiko – Viļakas pa-
matskola, skolotāja – Irēna Logi-
na

Viktorija zeļenovska – Viļa -
kas pamatskola, skolotāja – Ilze
Šaicāne

Beāte Kaņepe – Žīguru pa-
matskola, skolotāja – Aija Orlov-
ska

Santa Berķe – Rekavas vidus -
skola, skolotāja – Maruta Bukša

Sabīne maksimova – Rekavas
vidusskola, skolotāja – Maruta
Bukša

Samanta Kromule – Viļakas
pamatskola, skolotāja – Ija Kri-
lova

Agnese Kokoreviča – Viļakas
Valsts ģimnāzija, skolotāja –
Ineta Lindenberga

Lāsma mežale – Rekavas vi-
dusskola, skolotāja – Aina Cibu-
le

Linda Dvinska – Viļakas Valsts
ģimnāzija, skolotāja – Sarmīte Šai -
cāne

III pakāpes diplomus ieguva:
Raitis Kuiko – Viļakas pamat -

skola, skolotāja Inese Rēvalde
Dominika Biuka – Žīguru pa-

matskola, skolotāja – Biruta Kuz-
mane

Katrs šī konkursa dalībnieks
jau ir uzvarētājs, jo atzinīgi vēr -
t ēts klasē, jo, pārvarot satraukumu,
kāpis uz skatuves, lai apliecinātu
savu prasmi uzrunāt klausītājus.

Paldies visiem konkursa da-
lībniekiem par izteiksmīgiem un
pārliecinošiem priekšnesumiem,
paldies žūrijai par skolēnu snie-
guma vērtēšanu, paldies konkursa
vadītājai Laimai,  paldies radošo
darbnīcu vadītājai Viktorijai Za-
harovai. Paldies latviešu valodas
un literatūras skolotājām, klašu
audzinātājiem, vecākiem par at-
balstu bērniem dzejas un prozas
teksta izvēlē un apguvē.

Izglītības metodiķe 
Inese Circene

Skolēnu skatuves runas un mazo formu
uzvedumu konkurss Viļakas novadā

Jau trešo gadu Rēzeknes
Valsts ģimnāzijā tika rīkota
Latgales novada atklātā latviešu
valodas un literatūras olimpiāde
5.-6.klašu skolēniem. to orga-
nizēja Rēzeknes pilsētas latviešu
valodas un literatūras skolotāju
metodiskā apvienība sadarbībā
ar Izglītības pārvaldi.

Viļakas novadu olimpiādē
pārstāvēja:

F Viļakas pamatskola- Egija
Kokoreviča, Ieva Martiņenko,

Dāvis Bisenieks, Mārīte Kolome -
jeva (skolotāja Rasma Vilkaste)

F Viduču pamatskola – Edīna
Kļava (skolotāja Līga Babāne)

F Žīguru pamatskola-Žaklīna
Orlovska, Lada Škeļonoka (sko-
lotāja Sanita Orlovska)

F Rekavas vidusskola –
Linna Šakina, Evelīna Ločmele
(skolotāja Aina Cibule)

Šī gada olimpiādes tēma -
«Latviešus priekos un bēdās vieno
dziesma un deja», bet dalību tajā

bija pieteikuši 115 skolēni. Olim-
piādes mērķis- attīstīt skolēnu
radošās spējas, rosināt un aktivizēt
interesi par latviešu valodu un li-
teratūru, kā arī radīt iespējas pār-
baudīt un parādīt savas zināšanas,
prasmes un iemaņas.

Pēc olimpiādes atklāšanas
skolēni un pedagogi tika iepazīs-
tināti ar dienas kārtību, pusdie-
nošanas un ekskursiju iespējām.
Skolēniem veicamie uzdevumi
bija visdažādākie: leksikā, valodas

lietojumā, tekstveidē un literatūrā. 
Olimpiādes žūrijas komisijas

darba laikā 5.klases skolēniem
tika piedāvāta ekskursija uz Lat-
gales Kultūrvēstures muzeju, kur
varēja piedalīties interaktīvajā
nodarbībā «Māla pikuča piedzī-
vojums», bet turpinājumā apskatīt
multimediālu izstādi «Naudas di-
zains PIN KODS» Latgales vēst-
niecībā GORS.

6. klases skolēniem tika pie-
dāvāta ekskursija Latgales vēst-
niecībā GORS, kā arī multime -
diāla izstāde «Naudas dizains
PIN KODS». Visiem dalībniekiem
bija iespējams nofotografēties pie

A. Kūkoja pieminekļa.
Noslēguma daļā notika rezul-

tātu paziņošana un apbalvošana.
Lielu prieku un lepnumu izjutām
pēc ziņas, ka Dāvis Bisenieks (Vi -
ļakas pamatskola) izcīnījis godpil -
no 2. vietu, bet Linna Ša kina, Eve -
līna Ločmele (Rekavas vidus -
skola) – 3.vietu.

Paldies par  ieguldīto darbu
un atbalstu visiem: skolēniem,
viņu vecākiem un pedagogiem,
skolu administrācijām, kā arī  šo-
ferim A. Šimkevičam!

Informāciju sagatavoja
novada  latviešu valodas

un literatūras MA vadītāja 
R. Vilkaste

Viļakas novada 5.–6. klašu skolēni  Latgales novada atklātajā 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Linna Šakina, Evelīna Ločmele
un skolotāja Aina Cibule

Dāvis Bisenieks un skolotāja
Rasma Vilkaste
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Skolas bibliotekāre Virgīnija Riekstiņa
sirsnīgi pateicās visiem, kuri pagodināja
ar savu klātbūtni kopīgajos svētkos, patei -
cos ikkatram, kurš uzrakstīja veltījumu vai
apsveikumu, pagatavoja radošo rokdarbu –
bibliotēkai jubilejā. Paldies teica kolēģei
Ruttai, ģimnāzijas, pamatskolas un mākslas
skolas direktoriem un skolotājiem par
atbalstu pasākuma norisē.

Pasākumā V. Riekstiņa sniedza īsu
ieska tu bibliotēkas vēsturē (slaidos varēja
skatīt plašāk).

Informācija par Viļakas vidusskolas bib -
liotēkas pirmsākumiem ir skopa.

Latvijas valsts arhīva izziņā teikts, ka
ar 1949.gada 1. septembri tiek nozīmēta sko -
 las bibliotēkas pārzine. Grāmatu uzskaite
sākta 1954./55.m.g., par ko liecina pirmā
inventārā grāmata, kurā ar inventāra Nr. 1.
ierakstīta  V. Ažajeva grāmata «Tālu no Mas-
kavas». No 1955. gada Viļakas v-skolas
bibliotēkā darbu sāk Zinaīda Dupuže un
nostrādā 32 gadus. 

Sākotnēji Viļakas vidusskolas bibliotēka
atradās vienā no Garnizona ēkām Skolas
ielā – 6, un tikai 70-tajos  gados pārcēlās uz
tagadējās VVĢ ēkas 1. stāvu.  Ar 1996./97.
m. g. skola un bibliotēka iegūst Viļakas
Valsts ģimnāzijas statusu. No 2003.g. sep-
tembra bibliotēka atrodas Viļakas pamat-
skolas ēkā. Tiek iekārtotas –lasītava, vēlāk
arī mācību grāmatu krātuve. Bibliotēkas
krājums 2014. gada beigās ir 11400 eks,,
t.sk. mācību grāmatas – 4400 eks. un pamat -
fonds – 7000 eks.  2010. gadā iekļaujamies
Vienotajā BIS (Bibliotēku Informācijas Sis -
tēmas) Skolu Alise. Skolas bibliotēka pie-
dalās: kultūrizglītojošajos projektos, pasā-
kumos, lasītavas telpās notiek konferences,
konkursi, tikšanās, lektoriji, Zināt niski pēt -
nie cisko darbu aizstāvēšana, metodiskās
dienas, tālākizglītības kursi.

Apsveikumam bibliotekāre Rutta Jero-
māme norunā pašas sacerēto dzejoli: «Bib-
liotēkas grāmatplaukts», 

«… kurā vienuviet sadzīvo dārgumi
Stāstu tēli un pasaku varoņi
65 gadus glabāti.
Un tagad mēs mīļi palūgsim
Dažus izkāpt noplaukta ārā
Lai nestu tie savus sveicienus
Šīsdienas jubilārei.»
No grāmatu plaukta «izkāpušas» Ēriha

Kestnera darba «Divas Lotiņas» varones
(5.kl.), iepazīstina ar sevi un pieteic dzies -
mu «Bibliotēka» pamatskolas skolēnu ko -
ra izpildījumā.

Savu viedokli par grāmatu paši jaunākie
lasītāji (1. klase) apkopojuši apsveikuma
plakātā. 

Skan dziesma «Bērni, lasiet grāmatas!» 
Maziem, ņipriem  vīriņiem – Ērika Kū -

ļa grāmatu varoņiem  – Rūķiem patīk svi -
nēt svētkus, viņi pagatavojuši Smaidiņu ar
novēlējumu, lai vairojas prieks lasot grā -
matas (6.kl.).

No Ineses Zanderes grāmatas izsprucis
kāds jauks dzejolītis 2.klases izpildījumā.

Aspazijas un Raiņa jubilejas gadā no
grāmatu plaukta biežāk celti viņu dzejoļi
un 4. klase izvēlējušies norunāt Raiņa dze -
joli  «Visi vēji».

10.klases skolēni rakstījuši jaunrades
darbu «Grāmata ir dārzs, ko nēsā kabatā».
Viņi izgatavoja kolāžu, kuru papildināja
ar citātiem no saviem darbiem. Piemēram:
«Grāmata ir dārzs, kurš aizslēgts, ja tikai
piemeklē vajadzīgo atslēgu, tad nokļūsti
šajā dārzā, un viss …kļūst tavs vismaz uz
mirkli»;  «Atverot grāmatu, mēs piedzīvojam
un iegrimstam citā pasaulē, …kurā ir tik
daudz pārsteidzošā un apbrīnojamā». Vēl

saņēmām interesantu apsveikumu – deko-
ratīvi iesietas grāmatas formā.

Viļakas mākslas skolas skolotāju Lanas
un Viktorijas un  audzēkņu apsveikums ir
vizuāli skatāms – zīmējumi, simboli, kas
noformēti uz trijām planšetēm – par grā -
matu, lasīšanu,  un izveidota  grāmata  ar
citātiem «Mūsu bibliotēka». 

Ģimnāzijas audzēknes (11., 9., 7. kla -
šu) mājturības stundās pagatavoja un dā -
vināja bibliotēkai skaistu Tārpiņu un novē -
lēja: «Dievs ir pārsteidzoši iekārtojis pa -
sauli, mazs neveikls tārpiņš piedzīvo tādas

pārmaiņas, ka caur gandrīz nomiršanu
pār vēršas par skaistu tauriņu. Arī šis tār -
piņš ar bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju
palīdzību, lai top par skaistu tauriņu!»

12.c klases vēlējums ar M. Laukmanes
vārdiem:

«... un zeltains taurenis no tavas
plaukstas

tik ilgi projām neaizlidot gribēs
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi...» 
Dāvanā saņēmām vāzi.
9.klase dāvina Pūci – pašu gatavotu

glezniņu – kā  Gudrības simbolu.
12.d klases video sveicienā skanēja no -

vē lējums: «...ceļš uz gudrību – caur grā -
matu; jaukās bibliotekāres – ceļš uz mūsu
sirdīm!»

7. klase savā apsveikumā atgādina:
«Grā matas – aizmirsta vērtība! Esi aktīvs
lasītājs un rīkojies – Iedod grūtībās nonā-
kušam draugam iedvesmojušu  grāmatu!

– Atstāj grāmatu publiskā vietā ar no-
vēlējumu nākamajam lasītājam!» u.c.

8.klase sagatavojuši video «Vai Jūs zi-
nājāt, ka ...», kurā interesanti fakti par bib-
liotēku mijas ar humoru par bibliotekārēm.

Ģimnāzijas direktore I. Strapcāne pa-
sniedza pateicības rakstus bibliotekārēm
par ieguldīto darbu un ziedošo puķi, pa-
matskolas direktore – svētku torti biblio-
tekārēm un saldumus čaklajiem lasītājiem.

Pasākuma izskaņā visus gaidīja skolas
sarūpētais cienasts.

Informāciju sagatavoja
bibliotekāres Virgīnija Riekstiņa

un Rutta Jeromāne.
Foto: Inese Rēvalde

Skolas bibliotēkai – 65
«Kad grāmatu lasu, kad grāmatu lasu,
tad tik daudz pasauļu paveras man.»

/V. Reineka./

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas Rū ķis ielūdza visus
interesentus uz noslēguma pasākumu «Pārsteidz savu
bibliotēku jubilejā» 27. janvārī Viļakas pamatskolas zālē –

ar savu veltījumu, radošo rokdarbu, muzikālo, video vai
citu apsveikumu.   
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2015. gada 31. janvārī Reka vas vidusskolā
notika 62. Žeto nu vakars. tas ir pasākums, ko
gaida abiturienti, skolotāji un skolas kolektīvs,
absolventi un labi cilvēki visā Latvijā.

12. klasei nedēļa pirms pasākuma ir projektu
nedēļa, kuras laikā top priekšnesumi. Gatavošanās
Žetonu vakaram sākās jau rudenī ar deju soļu ap gu -
vi skolotājas Aijas Leitenas vadībā. Tradicionāli sva -
rī ga ir ielūgumu sūtīšana absolventiem, kuri skolu
beiguši ik pēc pieciem gadiem. Šogad ielūgumus
saņēma 1955., 1960., 1965., 1970., 1975., 1980.,
1985., 1990., 1995., 2000., 2005. un 2010. gada ab-
solventi. 

11. klases uzdevums ir zāles noformējums un
iekārtojums, ko viņi arī veiksmīgi izdarīja, ņemot
vērā zinošu cilvēku ieteikumus. Ciemiņu sagaidīšana
tiek uzticēta 10. klasei. Katram jubilejas izlaidumam
tiek piedāvāta telpa, kurā jaukā atmosfērā atcerēties
skolas gadus.

Svinīgā pasākuma pirmajā daļā abiturienti sa -
ņem skolas žetonu – piederības simbolu Rekavas
vidusskolai. Arī šogad žetoni ir gredzena formā.
No sirds dāvātie skaistie ziedi iegūla vecāku rokās
pateicībā par mīlestību un rūpēm. Skolotāji saņēma
krāsainas krūzes ar abiturientu pašu zīmētu žetona
simbolu un katra skolotāja vārdu.

Otrā pasākuma daļā absolventu atmiņas mijas
ar 12.klases skolēnu daudzveidīgi interesantajiem
priekšnesumiem. Skatītājus priecēja valsis, tautu
dejas, «melnbaltā» meiteņu deja un atraktīvā puišu
deja «Mačo man». Emocionāli izskanēja klases dziesma

«Uz vienu dienu» un puišu instrumentālais priekš-
nesums. Šogad ļoti labi izdevušies skeči. Daudz
prieka sagādāja gan «Gatavošanās žetonu vakaram»,
gan latgaliešu puišu piedzīvojumi viesnīcā, gan
«Karstais kartupelis».

Kopības sajūtu un vēlmi atkal satikties varēja
dzirdēt visu kopā dziedātā «Silavas valša» skanējumā.                                   

Ieguldītais darbs gatavošanās procesā pilnīgi
attaisnojās redzot smaidus cilvēku sejās un dzirdot
pozitīvas atsauksmes par pasākumu. 

Gribas pateikt vēlreiz lielu paldies 12. klases sko -
lēniem. Pasākuma gaviļnieki: Edgars, Sintija, Līga
Bukša, Arnis, Daiga, Elvijs, Nauris, Ginta, Inga, Vi -
neta, Nelda, Ruslans, Līga Spridzāne. Jūs pierādījāt,
ka varat «gāzt kalnus». Malači! Prieks par Jūsu
spēju kopā sastrādāties, atklāt sevī jaunus talantus. 

Sirsnīga pateicība vecākiem, īpaši Līgas mammai
Ivetai un Ingas mammai Ilzei, un skolotājiem par
padomu un atbalstu. 

Vislielākais paldies skolotājai Aijai par pašaiz-
liedzīgo darbu mācot tautu dejas. 

Paldies skolotājai Karīnai un mūzikas speciālistiem
Arnoldam un Mārim. Par piedalīšanos priekšnesumos
paldies Arturam, Elvijam, Valdim un Ernestam no
11.klases un Raimondam no 9.klases. 

Liels prieks par Viļakas novada un Šķilbēnu
pagasta pārvaldes netradicionālo dāvanu. Jūs mākat
pārsteigt!

Aplūkojot skaistās pasākuma fotogrāfijas, sakām
paldies fotogrāfei Marijai.

Talantīgo abiturientu audzinātāja Inese Cibule

Tradicionālais 
Žetonu 
vakars 

Rekavas 
vidusskolā
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«tu, mana skola, esi šīs pa-
saules gaisma – dzīva, tik tikko
manāmi trīsoša gaisma, kas
piepilda telpu un acis. tu esi
visur un neesi nekur – tik klā-
tesoša un netverama kā mūzika,
tik gaidīta un jau projām slīdo -
ša kā buras pie apvāršņa, tik
maiga, bet dažbrīd netverama
kā vējš.» tā uzrunājot Viļakas
Valsts ģimnāziju, direktore
I.Strapcāne atklāja Žetonu va-
karu, kas tradicionāli notiek
pirmajā februāra sestdienā.

Ar valsts himnu ieskanējies
sarīkojums ir satraukuma brīdis
ne tikai 2015.gada abiturientiem,

skolotājiem, vecākiem, bet ikvie-
nam, kurš jūtas piederīgs dzimtajai
skolai.

23 jaunieši saņēma Viļakas
Valsts ģimnāzijas piederības zī -
mi – žetonu, kas ikvienam no-
stiprina atbildības sajūtu, gatavo-
joties eksāmenu sesijai, domājot
par tālākizglītības iespējām pēc
ģimnāzijas absolvēšanas. Klašu
audzinātājas L.Bizune un B.Miņina
atzina, ka pasaules ceļos katrs iz-
vēlas savu braukšanas ātrumu un
taktiku – var nomaldīties, var iz-
vēlēties īsāko ceļu vai iegriezties
nezināmos līkumos. Galvenais,
lai jaunieši nezaudētu cilvēcisko

būtību, ticību saviem spēkiem,
gūtu pieredzi un mazāk kļūdītos.
Vakara dalībniekus uzrunāja
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs S.Maksimovs un 12-tajiem
dāvāja iespēju iepazīt Latvijas
skaistākās vietas – šoreiz braucie -
nu pa Daugavu ar plostiem.

Skolas ciemiņu vidū bija pul-
cējušies absolventi, kas beiguši
skolu piecus, desmit, piecpadsmit,
divdesmit gadus atpakaļ. Ja arī
skolas gadi sen jau aiz muguras,
visi arvien jūt to auru, kad notiek
atkalredzēšanās. Ar skolu saistī -
tās atmiņas vienmēr paliek ar
mums – labas vai sliktas, priecīgas

vai skumjas, patīkamas vai ne
visai. Ko skola dara, lai mēs tā
justos? Bet varbūt tai nekas nav
jādara un viss ir atkarīgs tikai no
mums pašiem!

Paši divpadsmitie par kopīgu
darbu pateicās skolotājiem un
darbiniekiem, sirsnīgus vārdus
un ziedus veltīja vecākiem.

Kā vienmēr 12. klases klāte-
sošos priecēja ar koncertprogram -
mu. Dziesmas, dejas un teatralizē -
tus priekšnesumus jaunieši pa-
sniedza caur I.Ziedoņa «Krāsaino
pasaku» filozofiju. Pasakas palīdz
atklāt cilvēkam pašam sevi, no -
jaust savu vietu pasaulē. Lai sa-

sniegtu balto, ir jāiziet cauri mel-
najam. Bet vai pa vidu nav pelē-
kais? Mēs varam nokrāsot dzīvi
atsevišķās krāsās un nemaz ne-
pamanām, ka kādas krāsas trūkst.
Viss šķiet tik dabisks. Tikpat pa -
tiesi jaunieši parādīja sevi video -
prezentācijā, vienojās kopdziesmā
un eleganti ievadīja vakara sa-
viesīgo daļu ar valsi un jautru
tvista kompozīciju.

Esam uzkrājuši pozitīvas emo-
cijas, kas sildīs un aicinās tikties
jau nākošgad!

Ārpusklases darba
organizatore 

I. Lindenberga

Klāt februāris, klāt absolventu salidojums

Rekavas vidusskolēni piedalās ēnu dienās
11. februārī arī Rekavas vidusskolas 6 skolēni devās uz Rī gu,

lai ēnotu savu izvēlēto profesijas pārstāvi.
Sabīne Koniševa ēnoja Rīgas Biznesa skolas mārketinga daļas

vadītāju, iepazinās ar mārketinga daļas vadītājas pienākumiem. Sa bī -
nei bija iespēja piedalīties sanāksmē, kurā vadītāji apsprieda nopiet -
nus jautājumus par RBS reklāmām, kā arī viņai vajadzēja izdomāt
saukli, ko rakstīt uz reklāmas. Interesantākais bija tas, ka sanāksme un
kontaktēšanās notika angļu valodā, jo šajā skolā strādā pasniedzēji no
dažādām pasaules valstīm, tāpēc mācības notiek ang ļu valodā. Sabīne
ar savu dienu bija ļoti apmierināta, jo uzzināja daudz ko jaunu un in-
teresantu, tikās ar interesantiem cilvēkiem.

Jolanta Keiša ēnoja biolaboratorijas pētnieci Rīgas Tehniskajā
Universitātē. Vīņa uzzināja, kādi ir pētnieka pienākumi, ko pēta paš -
reiz. Ēnotājiem bija dažādi pienākumi – vajadzēja šķirot aļģes, pieda -
līties laboratorijas darbos, gatavot plakātus un prezentēt tos. Jolanta
uzskata, ka diena pavadīta interesanti un radoši.

Laila Logina ēnoja Rīgas tūrisma un industrijas tehnikumā tūrisma
konsultantus. Laila iepazinās ar tehnikumu, pasniedzējiem, studentiem,
kuri dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. Laila ir apmierināta ar
savu izvēli, jo uzzināja dienas gaitā to, ko vēlējās zināt par šo skolu.

Elvijs Čeirāns ēnoja Swedbank  finanšu tirgus vadības,valūtu bir -
žas speciālistu. Viņš darbu sāka ar prezentācijas noskatīšanos par
ban ku darbību un vērtībām. Vē lāk bija interesanta rīta vingro šana.
Pēc  tam Elvijs iepazinās ar brokeru darbu, piedalījās brokeru sarunās
ar klientiem. Elvijs savu nākotni vēlas saistīt ar  finanšu nozari, bet lai
mērķi sasniegtu, ir vēl ļoti daudz jāmācās.

Ernests Dukovskis ēnoja Lattelekom darbiniekus. Iepazinās ar
Lattelekom darbības virzieniem, uzzināja, ka Lattelekom sniedz ne
tikai televīzijas un interneta pakal pojumus, bet arī piedāvā dažādu
programmatūru izstrādi un veic elektroinstalācijas dar bus. Uzzinā ja,
kādas šīs jomas profe sijas ir visnepieciešamākās, kas jāmācās, lai
varētu uzsākt darbu šajā iestā dē. Strādāja darba grupās izmēģi not un
izvērtējot kādu projektu.

Elvijs Koniševs ēnoja Rīgas Tehniskās universitātes vides inženie -
rus. Diena sākās ar augstsko las rektora uzrunu. Pēc tam ēno tāji devās
uz inženieru fakultāti, kur strādāja grupās, prezentēja darbus, iepazi -
nās ar vides problēmām, apskatīja elektromobīli. Starplaikā paspēja
sniegt interviju laikrakstam «Diena». Diena bija interesanta.

Visi jaunieši dienas beigās saņēma ēnu dienu apliecinājumus, kur
ēnu devēji novērtēja viņu dienas darbu. Visi bija apmierināti par jau-
niegūtajām zināšanām, un radoši pavadīto dienu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Anita Koniševa

13. februārī Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centrs sadarbībā ar Vi-
ļakas Valsts ģimnāziju organizēja
Valentīndienas pasākumu «Viņa
viņam īstā...». Nedēļas garumā
darbojās «mīlas pasts»  un norisi -
nājās konkurss «mīlētāju selfijs».
Pasākuma dienā darbojās arī fo-
tostūris Arvila zelča vadībā un
bija noteikts – Valdentīndienas
derss kods (sarkanā krāsa), kuru
ievēroja lielākā daļa, arī telpas
tika rotātas svētku noskaņās.  

Klasēm tika doti mājasdarbi-
7.klase izveidoja afišu, 8.klase
uz filmēja burvīgu video «Īsa pa-
mācība puišiem Valentīndienas
randiņam», kurā jaunieši atainoja
situācijas kā nav jādara un kā būtu
vēlams darīt, lai iekarotu meitenes
sirdi, savukārt 11. klase parodēja
Gacho video «Viss pa īstam»,
kas jauniešiem izdevās lieliski.

Pasākumu vadīja 10. klases
skolnieces Rainelda Zondaka, Ke-
tija Duļbinska un Laura Orlovska.
Meitenes bija parūpējušās par in-
teresantiem uzdevumiem, kuri
bija jāveic pāriem, brīvprātīgi pie-
sakoties šai sacensībai. Pāriem bija
jāliek sirds puzle, dejojot jāuzspri -
dzina baloni, puišiem ar aizsietām
acīm bija jāatrod knaģi, kuri bija

sasprausti meitenēm un katrs pā -
ris izlozēja arī kādu izaicinājumu
– dejas dejošanu, dzejoļa skaitīša -
nu, dziesmas dziedāšanu un citus
par ko katrs saņēma punktus.

Pateicības par selfiju iesūtīša -
nu saņēma: Elīna Sprukule, Ketija
Duļbinska, Laura Logina, Karīna
Duļbinska un Rasma Vilkaste,
savukāt par dress koda ievērošanu
pēc  skatītāju ovācijām par labā-
kajām tika uzskatītas – Sandra
Jugane, Laura Logina un  Rasma
Vilkaste. Pāru konkursā 1. vietu
ieguva Jeļizaveta Sovetova un
Arturs Kirilovs, 2.vietu – Karīna
Duļbinska un Deniss Sovetovs,

3.vietu – Dinija Romanova un
Sandis Leitens, savukārt pateicības
saņēma Linda Dvinska un Edvīns
Pumpa, Olita Urbāne un Kristers
Kokorevičs.

13. februāris zīmīgs datums –
18. dzimšanas diena bija arī Vi -
ļakas Jauniešu iniciatīvu centra
aktīvai jaunietei Laurai Loginai,
kuru pasākuma noslēgumā pa -
tīka mi pārsteidzām – publiski
apsvei cot un kopīgi nodziedot
dziesmu.

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Viļakas jauniešu Valentīndienas noskaņas 

Leģenda vēstī, ka diena no-
saukta priestera, svētā Valentīna
vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja
Romā.

Tā laika imperators Klaudijs
II uzskatīja, ka armijā jāiesauc ne-
precētie vīrieši, tāpēc viņš jauniem
vīriešiem aizliedza precēties.

Svētais Valentīns tam nepie -
krita un laulāja jaunos mīlētājus
slepeni. Viņu pieķēra, arestēja un
270. ga da 14. februārī sodīja ar
nāvi. Stāsta, ka, atrazdamies cie-
tumā, svētais Valentīns iemīlējies
cietumsarga meitā, kas viņu ap-
ciemojusi. Pirms nāves Valentīns
viņai uzrakstīja zīmīti, ko parakstī -
ja ar vārdiem «Tavs Valentīns».
Šī frāze ir izplatīta līdz pat mūs-
dienām.

Ap 496. gadu pāvests Gelasijs
I paziņoja, ka Svētā Valentīna
svētki notiek 14. februārī. Pēc tā
laika paražām katru gadu sievietes
šajā dienā rakstīja mīlestības vēs-
tules un iemeta urnā. Vīrieši no
urnas izvēlējās kādu vēstuli un
visa nākamā gada laikā sekoja tās
autorei. Leģenda vēstī, ka diena
nosaukta priestera, svētā Valentīna
vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja
Romā.

Šajā dienā Upītes pamatskolas
saime piedalījās mīlestības dzies -
mu popielā un dažādos konkur -
siņos, kurus piedāvāja 9. klase
un audzinātāja Dina Krakope, jo
tradicionāli šos svētkus skolā or-
ganizē absolventi. 

Vislielākās ovācijas izpelnījās
7. klases priekšnesums, kuri
attēloja grupas «Pērkons» dzies-
miņu «Kamēr es Tevi mīlēju».
Mīļi un emocionāli bija skolas
paši maziņākie, kuri gan skaitīja

cāļus rudenī, gan pārvērtās par
jautru vardīšu bariņu.

Konkursa uzdevumu laikā
vēl reiz pārliecinājāmies, ka kat -
ram vecumam ir sava mīlestība.
Viss sākas ar bērnu mīlestību
pret vecākiem un vecāku mīles tī -
bu pret bērniem. Mīlestība ir vis-
skaistākā Die va dāvana cilvēkiem.
Lai arī Jums tās netrūkst ne dā -
vājot, ne saņemot!

S. Bukša
I. Romkas fotogrāfijas

Valentīndiena Upītes pamatskolāVecvecāku pēcpusdiena «Pie vecmāmiņas
pūralādes» medņevas pirmsskolas

izglītības iestādē «Pasaciņa»
12 .februārī mūsu iestādē pulcējās vecvecāki, kur visus laipni

sagaidīja  melnais Runcis un tautumeita.
Iestādes zāli rotāja jau iepriekš atnestas dažādas vecmāmiņām

piederošas mantas – linu dvieļi, izšūtas sedziņas, brīnišķīgos rakstos
adīti cimdi, zeķes, šalles, cepures, krāsaini dzijas pavedieni un sena,
sena izšūšanas grāmata. Visi saposušies un pasākums var sākties.

Tautumeita  un Runcis aicināja vecvecākus stāstīt pasakas, dzie -
dāt dziesmas, minēt pašu bērnu sacerētas mīklas un ja uzmin
nepareizi, tad jādod ķīla. Ak, vai, kā Runča grozs pildījās ar ķīlām
un cik veikli  mūsu vecvecāki tās izpirka – dejoja, dziedāja, skaitīja
tautasdziesmas un bērniem lika minēt mīklas. Protams, neiztika bez
jautrām rotaļām un dejām.Kad labi pastrādāts, tad visi pelnījuši
cienastu. Iestādes darbi nieki un vecvecāki bija sarūpējuši pašceptu
maizīti, pašgatavotu sieru, biezpiena cepumus, medu, dzērveņu sulu.

Skanēja līksmas dziesmas un visiem kopā bija jautri un patīkami.
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»  kolektīva

vārdā saku lielu paldies visiem vecvecākiem par atbalstu un aktīvu
piedalīšanos mūsu organizētajā pēcpusdienā. Lai Dievs dod Jums vēl
ilgus dzīves  gadus un labu veselību!

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»  vadītāja
Ilze Brokāne
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«Labāk pirku sveču podu
Nekā skalu vezumiņu»

Iestājoties tumšākam laikam,
vienmēr ir tā, ka gribas aizdegt
sveci. Toties tagad, kad dienas
kļūst arvien gaišākas, liekas, ka
sveču dedzināšana vairs nav tik
aktuāla. Tomēr svecītes liesma
ne tikai kliedē tumsu, tā arī
aizdzen projām negatīvās emocijas,
palīdz atbrīvoties no depresijas,
noguruma, likvidē strīdos uzkrāto

slikto auru. Tāpēc sveces būtu
aizvien jādedzina, jo sevišķi tanīs
telpās, kur ir daudz negatīvās
enerģijas, kur nāk cilvēki katrs ar
savām problēmām. Ticējums vēsta,
ka Svecainē jeb Sveču dienā
lietās sveces būs taisnas un gaiši
degs.

31. janvārī, Vecumu bibliotēkā
notika sveču liešanas meistardarb -
nīca, kuru vadīja Andra Korņejeva.
Viņa pastāstīja, kādi materiāli
vajadzīgi sveču liešanai, informēja,

kur šos materiālus var nopirkt.
Nodarbību vadītāja parādīja, kādas
sveces var saliet. Tās var būt
daudzslāņainas, veidotas no vai-
rākām krāsām, var būt ar tādiem
kā mozaīkas gabaliņiem (krāsaini
sveces gabaliņi sabērti formā,
kuri tiek pārlieti ar caurspīdīgu
sveču veidojamo masu), tās var
būt ar nelīdzenu virsmu, ko iegūst
ar otiņu sveču veidojamo masu
smērējot uz izveidotās sveces.
Andra uzskatāmi parādīja, kā
formiņās nostiprināms sveces
deglis. Tad mēs visas astoņas da-
lībnieces varējām ķerties klāt
darbam un likt lietā katra savas
radošās izpausmes. Bijām priecī -
gas par labi padarīto darbiņu.
Noslēgumā tapa arī kopējā bilde.

Sveču dienas ietvaros Boriso -
vas Tautas namā pasākumu orga-
nizatore Jolanta Vrubļevska izvei -
doja sveču izstādi. Viņa aicināja
kolēģus,iedzīvotājus daudzveidībai
katram atnest pa svecei. Pēc tam
izstāde tika papildināta ar radoša -
jās darbnīcās izveidotajām svecēm. 

Vecumu bibliotēkas vadītāja
Aija Locāne

Foto Rinalds Martiņenko

Sveču liešanas meistardarbnīca Vecumu bibliotēkā 
un sveču izstāde Borisovas Tautas namā

«Iepriecini savus mīļos...» ra -
došā darbnīca, kas 8. februārī
pulcināja čaklus un darboties
gribošus bērnus un jauniešus

Kultūras centrā «Rekova» tel -
pās. 

Sarotātajās telpās liriskas mū-
zikas pavadībā gandrīz 3 stundu

garumā zēni un meitenes dalījās
savās radošajās idejās, prasmēs
un talantā viens ar otru. Katram
bija sava īpašā «odziņa», kaut
kas, kas padevās vislabāk.

Pateicoties materiālu daudz-
veidībai un izdomai, tapa neparas -
tas un noderīgas lietas. Jaunās
dāmas papildināja savu bižutērijas
skapi ar elegantām, pašdarinātām
rotas lietu kārbiņām. 

Katram no dalībniekiem iz-
devās uzmeistarot savu unikālo
atstarotāju sirsniņas formā ar de-
koratīviem elementiem. Esam
droši, ka dodoties ciemos Valen-
tīndienā  būsim redzami atrodoties
uz ceļa, un pasniegsim arī šādas
dāvaniņas saviem draugiem.  

Paula Ločmele rādija dažādus
neparastus veidus, kā pagatavot
sirsnīgas apsveikuma kartiņas,
bet Sabīne Maksimova iemācīja
kā pārsteigt vecākus un draugus
ar noslēpumu kārbiņu no kuras
izšaujas daudzas sirsniņas. 

Paldies visiem bērniem un jau -
niešiem, kas pavadīja ar mums
kopā šo svētdienas pēcpusdienu.
Priecājos, ka Jūs esat atsaucīgi,
radoši un darbīgi un vēlāties tādi
būt arī turpmāk. Uz tikšanos nā-
kamajās radošajās darbnīcās un
modes nedēļā.

KC «Rekova» vadītāja 
Inese Lace

Radošā darbnīca kultūras centrā «Rekova»

Noslēgusies 43. Starptautiskā bērnu mākslas
konkursa «Lidice 2015» Latvijas kārta 

Noslēdzoties 43. Starptautiskā bērnu māksla konkursa «Lidi -
ce 2015» Latvijas kārtai, Rīgā būs skatāma konkursa darbu iz-
stāde.

Šī gada konkursa tēma – «Gaisma». 
Konkursam tika iesūtīti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem un

pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 167 darbi.
Prieks par to, ka arī šogad no mūsu novada Upītes pamatskolas

divas skolnieces Elvita Krakope ar darbu «Rīta ausma» un Madara
Kļaviņa ar darbu «Balta nāca tautu meita» ir atzinīgi novērtētas un ie-
kļuvušas Latvijas kārtas laureātos, un viņu darbi tiks izvirzīti uz
konkursu, kas notiks Čehijā. 

Laureātu darbu izstāde būs apskatāma Rīgas domē, Rāts lau kumā
1, no 2015. gada 5. februāra līdz 19. februāra plkst. 14.00. 

Sveicam laureātus elvitu Krakopi un madaru Kļaviņu un
viņu pedagogu Sandru Bukšu, un vecākus! 

Laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 19. februārī plkst.14.00
Rīgas Kongresu nama Mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā. 

No 19. janvāra līdz 8. februārim Viļakas novada bibliotēkas
Izstāžu zālē bija skatāma foto izstāde un senlietu ekspozīcija
«Viena diena Susāju pagastā».

5. februārī Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne inte-
resentus aicināja izstāžu zālē vēlreiz atcerēties fotogrāfu dienu pa -
gājušā gada maijā, kad septiņi fotomīļi apbruņojušies ar fotoaparātiem
izklīda pa Susāju pagasta apdzīvotām vietām, lai iemūžinātu cilvēkus
ikdienas gaitā. Uzrunājot klātesošos Susāju pagasta pārvaldes pār -
stāvjus, bibliotēkas darbiniekus un apmeklētājus bibliotēkas vadītāja
teica, ka 2015. gadā bibliotēka sevi akcentē kā nozīmīgu vietējo kul -
tūras centru, kur organizējot izstādes parādīs Viļakas novada pagastu
rokdarbnieču veikumu un radošu cilvēku izpausmi kultūras un
mākslas jomā.

Susāju pagasta pārvaldes pārvaldnieks Juris Prancāns bija viens
no septiņiem fotoakcijas «Viena diena Susājos» dalībniekiem un viņš
atzīst, ka maija akcijas fotogrāfu veikums palicis kā nezūdoša vērtība
Susāju pagasta dzīvē. ««Vēršukalna» muzeja vadītāja Alda Pušpura
ideja rīkot vienas dienas fotoakciju ir jau agrāk izlolotās Alda cerības
izdot fotoalbumu «Susāji fotogrāfijās» jauna un svaiga lappuse», –
teica Juris. Pagasta pārvaldnieks atgādināja, ka maija fotoakcijā pie -
dalījās fotogrāfi no dažādām vietām. Tie bija Aldis Pušpurs (Susāju
pa gasts), Jānis Slišāns (Stopiņu novads), Arvis Voicehovičs no Aiz -
kraukles, Silvija Danelsone no Rīgas, Andris Zelčs no Viļakas, Rota
Mieriņa no Susāju pagasta un Juris Prancāns (Medņevas pagasts).

Pasākuma izskaņā Vija Circāne pateicās Susāju pagasta kultūras
dzīves organizatorei Lindai Biseniecei-Mieriņai un pagasta pārstāvjiem
par atsaucību izstādes tapšanā un izteica cerību, ka radošu akciju
sērija turpināsies.

Šobrīd Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē apskatei izlikti Šķil -
bēnu pagasta Kangaru ciema «Kursīšos» dzīvojošās Leontinas Logi -
nas rokdarbi. Leontinai ir savs adījumu un izšuvumu krājums, taču
vismīļākie ir tamborējumi. 26. februārī interesenti aicināti uz tikšanās
ar pašu rokdarbnieci, bet izstāde būs skatāma līdz 28. februārim.

Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists

Radošas izstādes 
Viļakas novada bibliotēkā
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Viļakas novada bibliotēkā
ir pieejams unikāls izdevums –
albums «terra mariana, 1186-
1888: albums un komentāri»,
ko dāvinājusi Latvijas Nacionālā
bibliotēka.

Albums ir unikāla vēstures
liecība. Tas izdots 1888. gadā
tikai vienā eksemplārā, un tā ori-
ģināls glabājas Vatikāna apustu-
liskajā bibliotēkā.

1888.gadā savas priesterības

50. jubileju svinēja tolaik ļoti ie-
tekmīgais pāvests Leo XIII. Arī
no Rīgas viņš saņēma krāšņu dā-
vanu – vēsturisku albumu «Terra
Mariana». Tajā bija atspoguļota
kristīgās ticības vēsture kādreizējā

Livonijā, ko mēdza saukt arī par
Marijas Zemi jeb Terra Mariana.

Pirms septiņiem gadiem tika
uzsākts darbs pie šī albuma fak-
similizdevuma izveides un zināt-
niskajiem komentāriem. Šobrīd
izgatavoti albuma oriģinālam at-
bilstoši 10 faksimileksemplāri un
1000 mazāka izmēra kopijas. Sa-
vukārt Daugavpils Universitātes
profesora Henrika Soma vadībā
sagatavots zinātnisko komentāru
sējums. Nu šis darbs noslēdzies un
līdz ar to dienas gaismā ir celts
ļoti interesants aizmirsts vēstures
piemineklis.

Albumam ir īpaša vieta Latvi -
jas un Baltijas kultūras vēstures
izpētē. Pavisam īsi raksturojot, tā
ir Baltijas vēstures retrospekcija
700 gadu garumā no Baltijas ka-
toliskās aristokrātijas skatu punkta.
Izdevuma teksta autors ir Gustavs
Manteifelis (1832–1916). Bagātī -
gais heraldiskais materiāls ļauj
ielūkoties arhibīskapu, bīskapu, or -
deņmestru ģerboņos, kā arī diž-

ciltīgu ģimeņu ģerboņos un 25
pilsētu un piļu ģerboņos. Bagātīgs
ir zīmogu nospiedumu klāsts,
tajā aplūkojami karogi un baznīcas
in ventāra zīmējumi. Albumā ir
vērtīgas ziņas arī par Viļaku (Ma -
rien hausen).

Par albuma esamību tika uz-
zināts 1992.gadā, kad Rēzeknē
notika Pasaules latgaliešu I kon-
gress. Tajā piedalījās latgalieši no
visas pasaules. Viņu vidū bija ga-
rīdznieks Staņislavs Kučinskis,
kurš tolaik strādāja Vatikāna radio
un zināja stāstīt par šo albumu. Lat-
gales pētniecības institūtam radās
ideja pārizdot to. Saņemot pāvesta
Jāņa Pāvila II atbalstu, sākās iz-
devuma «Terra Mariana. 1186-
1888» atgriešanās ceļš uz Latviju.

Unikālais izdevums «terra
ma riana, 1186–1888: albums
un komentāri» ikvienam inte-
resentam ir pieejams Viļakas
no vada bibliotēkā.

Vija Circāne,  Viļakas
novada bibliotēkas direktore

Kultūras pasākumi novadā
v 21. februārī Viļakas Kultūras namā plkst. 18.00 SADANCIS

VIĻAKĀ Skatītājiem tiks piedāvāts Tautas deju, līnijdeju, Eiropas
deju, mūsdienu DEJU kokteilis visām gaumēm. Koncertā piedalās
Viļakas Kultūras nama «Dēka», «Dēkaiņi», «Dēkainīši», Līnijdeju
grupa «Ziemeļmeitas», Kultūras centra «Rekava» «Bitīt, matos»,
Žīguru Kultūras nama dāmu deju kopa»Alianse», sieviešu tautisko
deju kolektīvs, Eksotisko deju grupa /Upīte, Balvi/, Vīksnas tautas
nama sieviešu deju kopa un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Pie -
sitiens». Deju kokteili ar dziesmām un mūziku dažādos Sanda un
Ingrīda un Viļakas ģitā risti. Ieeja – brīva.

v 1. martā plkst. 13.00 Laukumā pie Kupravas pagasta pār val -
des Atvadas ziemai.

v 6. martā plkst. 16.00 Upītes Tautas namā Baltinavas Mūzi -
kas un mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas skolas orķestru un Viļa -
kas Mūzikas un mākslas skolas saksofonistu koncerts «Samīļuosem
sīvītes».

v 6. martā plkst. 19.00 Borisovas Tautas namā Sieviešu die -
nas pasākums «Jums, sievietes!» plkst. 22.00 diskoballe.

v 7. martā plkst. 15.00 Žīguru kultūras namā  Dāmu deju
kolektīvu sadancis «Iekrāso pavasari».

v 7. martā plkst. 17.00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē kon -
certs «Jums, sievietes!»

v 7. martā Viļakas kultūras namā plkst. 19.00 Muzikāli – hu-
moristiska kafejnīca «Pie ELLAS» Pasākums ar anekdotēm, joku
stāstiem, pastāstiem, dziesmām... Ieeja brīva. No plkst. 21.00 disko -
balle kopā ar Ingaru. Ieeja EUR 1,50, no plkst. 23.00 – EUR 2,00.
Būs iespēja rezervēt galdiņus.

v 8. martā plkst. 13.00 kultūras centrā «Rekova» «Dāmu olim -
piāde». Atjautības un erudīcijas uzdevumi un muzikāli pārsteigumi
dāmām un jaunkundzēm.

v 14. martā Viļakas kultūras namā plkst. 18.00 Līnijdejotāju
tematisks pasākums «Kaza savā gada dienā visus sauc uz tasi pie -
na». Piedalās Līnijdejotāju grupas no Viļakas, Rekavas, Žīguriem,
Briežciema, Ludzas novada Mežvidiem, Gulbenes, Stāmerienas,
Alūksnes. Nāciet – skatieties un dejojiet līdzi! Var ņemt līdzi «gro-
ziņu»!

v 15. martā plkst. 10.00 Žīguru kultūras namā Leļļu izgata -
vošanas meistardarbnīca no dabīgā un floristikas materiāla.

v 19. martā plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā Baltinavas
amatierteātra «Palādas» izrāde «Pareizo stidzine». Ieeja EUR 2,50.

v 21. martā plkst. 17.00 kultūras centrā «Rekova» «Esi skaista –
iemīli sevi» Friziera padomi un stilista ieteikumi dāmām un jaun-
kundzēm. 

v 22. martā plkst. 10.00 Žīguru kultūras nama Zaļajā zālē Leļļu
meistardarbnīca no auduma un atgriezumiem.

v 25. martā Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts Piemiņas
brīdis. plkst. 10.00 Ziedu nolikšana Vecumu stacijā (plkst. 9.45 no
novada domes kursēs autobuss uz Vecumu staciju) plkst. 11.00
Represētie aicināti uz Viļakas kultūras un radošo industriju centru.

v 27. martā plkst. 10.00 «Satiec savu meistaru Upītē» Linu
virvju vīšana, vērpšana ar ratiņu, koka virpošana.

v 27. martā plkst. 11.30 Upītes Tautas namā Kūkovas novada
bērnu un jauniešu folkloras svētki «Pulkā eimu, pulkā teku».

v 28. martā plkst. 18.00 Žīguru kultūras nama II. stāva 3.kab.
Rokdarbnieču pulciņa atklātās nodarbības lupatu deķu tamborēšanā
akcijas « Satiec savu meistaru» ietvaros.

v 29. martā plkst.10.00 Žīguru kultūras nama Zaļajā zālē Leļ -
ļu meistardarbnīca no dzijas materiāla. Adīšana-tamborēšana.

Žīguru vecmāmiņu klubs «omītes» iegūst fi-
nansējumu konkursā, kurš tika izsludināts
saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras minis-
trijas un «Dienvidlatgales NVo atbalsta centra»
savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-34) par at-
sevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru
dialoga jomā ietvaros. Projektu «zolovkini pa -
si delki» īstenosim no 2015. gada 15. februāra
līdz 30. aprīlim. 

Kultūru prezentācija un mijiedarbība ir nepār -
traukts process. Ir jāiedibina tradicionālie ikgadējie
pasākumi, lai gan latviešu, gan krievu tautības
cilvēkus iemācītu svinēt svētkus kopā. Šajā projektā
krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» dalībnieces, no
kurām daļa ir kluba «Omītes» locekles, nolēma or-
ganizēt krievu tradīciju prezen tācijas pasākumus
kopā ar latviešu folkloras kopu «Mežābele», kurā
arī darbojas kluba «Omītes» dalībnieces. Pirmo
reizi Viļakas nova da un Žīguru ciema iedzīvotāji
tiks iepazīstināti ar krievu tradīciju ciklu «Zolovkini
posidelki», iepazīs ne tikai Masļeņicas tradīcijas,
tiks izdzīvots klusais laiks ar ciemošanos un jaunu
prasmju apgū šanu meistardarbnīcās, un noslēgumā
iepazītas Lieldienu tradīcijas. Tradīciju pasākumu
organizēšanā piedalīsies Viļakas novada mazā-
kumtautību kolektīvi sadarbībā ar latviešu kolek -
tīviem. Kopīga pasākumu organizēšana, iespēja
pa sākumus apmeklēt ikvienam interesentam veidos
pozitīvu sadarbības vidi arī nākotnē. Lai iepazīsti -
nātu ar krievu tautas tradīcijām, meklētu kopīgo un
atšķirīgo ar latviešu tautas tradīcijām tiks organizēti
3 kopīgi pasākumi:

1) Masļeņica jeb Meteņi;
2) trīs Leļļu izgatavošanas meistardarbnīcas;
3) Lieldienas.

Aicinām visus interesantus apmeklēt projekta
pasākumus:

• masļeņica jeb meteņi – pasākumu nedēļas
cikls pēc pareiz ticī go paražām:

16. februārī plkst. 17.00, 1. diena Tikšanās
(Vstreča), sanāksim kopā, lai meklētu bļiņu re -
ceptes, izvēlētos un arhivētu tās.

17. februārī plkst. 15.00, 2. diena Meteņi (Zaigri -
ši), iepazīsimies ar senajām Meteņu un Masļenicas
rotaļām un atrakcijām, lūkosim līga vas. Viesojās
folkloras kopa «Atzele».

18. februārī plkst. 18.00, 3. diena Gardēži (La -
 komki), Lielā izēšanās diena. Kopīga pankūku (bļi -
 nu) cepšana. Cienasti mazturīgajiem.

19. februārī plkst. 18.00, 4. diena Vakarēšana
(Razguļai), kopā sanākšana, mīklu minēšana. Pie -

redzes apmaiņa kulinārijas mākslā un rokdarbos.
Iešana ķekatās.

20. februārī plkst. 18.00, 5. diena Vakars sie-
vasmātei (Tjoščina večorka). Znoti aicina pie sevis
sievasmātes, cienā ar pankūkām (bļinām).

21. februārī plkst. 12.00, 6. diena Vīramāsas
vakarēšana (Zo lovkini posidelki). Vīra māsa un
viņas draudzenes ciemojās pie jau najām vedeklām.
«Zolovka» ir  vīra māsa. Lai iepazītu vīra radus,
parādītu savas prasmes jaunā sieva viņus aicina
ciemoties pie sevis. Vīra radus vedekla aicina pie
sevis sestdien, kad cepa pankūkas (bļiņas) un klāja
galdu, lai parādītu sevi kā labu un prasmīgu saim -
nieci. Tādejādi cenšoties izpatikt vīra māsām,
atrastu sev draudzenes un atbalstītājas. Rīkosim
dažādas izklaides ar dziesmām, dejām, konkursiem,
spēlēm un rotaļām. Piedalās Viļakas krievu dziesmu
ansamblis «Sudaruška».

22. februārī plkst. 13.00, 7.diena Piedošanas
svētdiena (Proš čonnoje voskresenije). Masļenicas
pavadīšana, lupatu lelles dedzi nāšana, pelnu kaisī -
šana pa laukiem.

• Leļļu izgatavošanas meistardarbnīcas –
klusajā laikā līdz Lieldie nām vedekla apciemoja
savējos radus, rādīja savas prasmes un mācījās
jaunas prasmes. Kopš senām tradīcijām lelles bija
kā labais gars, kas sargāja mājas un to iedzīvotājus
no visa ļauna, nesot turību un bagātību mājiniekiem.
Lelles izlika logos, gaidot sauli un pavasari. 

15. martā plkst. 10.00 notiks «leļļu-oberegu»
veidošana no salmiem.

22. martā plkst. 10.00 lelles gatavosim no ma-
teriālu atgriezumiem un auduma.

29. martā plkst. 10.00 adīsim un tamborēsim
lelles kopā ar rokdarbniecēm.

• Lieldienas – 12. aprīlī Lieldienu pasākums
«Slava saulei un jaunai dzīvībai».

Noslēdzies lielais gavēnis, atnāk pavasaris ar
pēdējiem lielajiem svētkiem – Lieldienām, jo pēc
tam sekos pavasara aršanas un sējas darbi. Svinēsim
kopā Lieldienas, parādot krievu un latviešu tautas
tradīcijas šajos svētkos. 

Ar šo tradīciju iepazīstināšanu un popularizēša -
nu biedrības «Omītes» dalībnieces sekmēs tautas
tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību. Kopē -
jie pasākumi ar mazākumtautību pārstāvjiem ra -
dīs lielāku savstarpēju sapratni, veidos draudzīgas 
attiecības un kopības sajūtu un piederību savai 
valstij.

Žīguru vecmāmiņu kluba « Omītes»
valdes locekle –  Valentīna Kaļāne

Aicinām piedalīties Žīguru vecmāmiņu kluba «omītes»
projekta «zolovkini pasidelki» pasākumos!

Albums «terra mariana. 1186–1888» – Viļakas novada bibliotēkā
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Viïakas no vadâ

AK TI VI TÂ TES

«esam lepni par to, kādi bija mūsu tautieši ba -
rikāžu laikā!» – tā plakātu noformēja tematiskās
stundas «Barikādēm – 24!» dalībnieki – Viļakas pa-
matskolas skolēni.      

«Mums tēvu zeme viena, otras nav un nebūs,
Ne pasakās, ne sapņos cita nevar būt.
Ir tikai tā, kas ložu uguns pļaujā
Un nāves ceļu pagriezienos nepazūd.
Ir tikai tā, kas mīdīta un nīsta,
Bet galvu augšā atkal lepni ceļ.
Tā, kura briesmu brīdī nenobīstas,
Tā, kura vienotībā spēkus smeļ.
Ir tikai tā, kas mani auklējusi,
Ir tikai tā, kas manu elpu jūt,
Kas ozolus un liepas audzējusi,
Un nevar saviem bērniem sveša kļūt.
Tā zeme dārga, kuras meitas, dēli
Kā svešinieki nespēj savās mājās būt.
Ir zeme tā, ko aizstāvam ar dziesmu,
Tā, kurai liktens lēmis brīvai kļūt.»,

ar šīm barikāžu dienās rakstītajām tautfrontieša,
barikāžu dalībnieka Leontija Vizuļa dzejas rindām
tika uzrunāti tikšanās dalībnieki. 

tieši 20. janvārī, kad Latvijā ir Barikāžu aizstāvju
atceres diena, Viļakas kultūras namā pulcējās ne tikai
barikāžu dalībnieki un to atbalstītāji, bet arī Viļakas
jaunā paaudze. 

Pasākuma vadītāja Silvija Kupriša īsumā atgādināja
klātesošajiem tā laika vēsturiskos notikumus: «Kāda bija
Latvija pirmsbarikāžu laikā? Piecdesmit gadi PSRS tota-
litārisma pakļautībā, kur vara balstījās uz meliem, spēku,
iznīcināšanas draudiem un cilvēku bailēm. Tika rūpīgi
uzmanīts, lai domas par valsts neatkarību nevienam pat
prātā nenāktu. Ekonomisku un politisku apstākļu izmaiņas
PSRS radīja iespēju tautām brīvāk un atklātāk izteikt
viedokli, kas nemanot pārauga masu kustībās ar prasībām
pēc brīvības un neatkarības. Un tā 1988. gadā sākās
tautas ATMODA, apbrīnojamas vienotības laiks ar jaunu
sabiedrisku organizāciju veidošanos, kā «Helsinki89»,
LNNK, LTF. Notika mītiņi, tautas sapulces, kur
drosmīgākie teica runas ar prasību pēc Latvijas neatkarības,
dziedāta aizliegtā Latvijas himna, celti gaismā sarkanbal-
tsarkanie karogi. Tika izdotas neatkarīgas avīzes «Atmoda»,
«Balvu atmoda», «Pilsonis», «Zeme», «Moras zeme»,
vākti tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju parakstu par latviešu
valodu, par neatkarību, bet 1989.gada augustā gandrīz
divi miljoni cilvēku, simbolizējot vienotību, sadevās
rokās Baltijas ceļā. Kaut arī Latvijas Augstākā Padome,
kur 124 deputāti bija ievēlēti ar LTF atbalstu, 1990. gada
4. maijā nobalsoja par Neatkarības deklarāciju, faktiskās
brīvības nebija, jo valsti kontrolēja Padomju Savienības
militārie spēki. Un tā jau. 2. janvārī militārā vienība
OMON ieņem Preses namu Rīgā. 13. janvāra naktī Lie-
tuvā tanki ielenc AP, ieņem TV, radio, telegrāfu. No -
galināti 14 Viļņas aizstāvji, ievainoti- 110. Tajā pašā
13.janvārī plkst. 4.45 no rīta pa radio LTF priekšsēdētājs
Dainis Īvāns aicina Latvijas tautu veidot barikādes un
dienas laikā Rīga kļūst par barikāžu pilsētu. Ap nozīmī-
gākajām valsts un sabiedriskajām ēkām izveido barikādes:
ieejas tajās bloķē smagā tehnika, no visiem pieejamajiem
materiāliem izveido aizsargjoslas. Tūkstošiem neapbruņotu
cilvēku dienu un nakti stāv sardzē, gatavi ziedot dzīvību
Latvijas neatkarībai. Jā, tās bija dienas, kad triumfēja
vērtības – valsts, tauta, patriotisms, pašaizliedzība, prin-
cipialitāte, taisnīgums. Pirmās organizētās grupas no
mūsu puses aizbrauc jau 14. janvārī. Apziņa, ka neesam
vieni, deva spēku veidot dzīvības cietoksni, gara spēks
bija tik liels, ka nebiedēja pat ieroči un tanki. No Balvu
rajona uz barikādēm devās vairāki simti cilvēku, šobrīd
apzināti un apbalvoti ar 1991. gada janvāra barikāžu da-
lībnieka Piemiņas zīmēm – 271, starp tiem 46 Viļakas
novada barikāžu aizstāvji.»

S. Kupriša pati 1991.gadā dokumentēja janvāra
dienu notikumus un kā kluba «Vairogs», kurš ir 1991.gada
barikāžu dalībnieku biedrības filiāle, vadītāja kopā ar

kluba biedriem ir apzinājusi arī Balvu reģiona barikāžu
dalībniekus apbalvošanai ar Piemiņas zīmi un pierakstījusi
atmiņas. Viņa iepazīstināja ar janvāra notikumu attīstības
gaitu no 14. līdz 24. janvārim un ar izvilkumiem no
barikāžu dalībnieku Viļa Bukša, Alda Pušpura, Sergeja
Maksimova, Riharda Supes, Leontija Vizuļa, Māra
Kozlovska, Rutas Cibules, Ivetas Supes, Viktora Solovjova,
Egona Salmaņa, Jura Boldāna un Jāņa Džigura atmiņu
stāstiem.

Pasākumā piedalījās Viļakas novadā dzīvojošie
barikāžu dalībnieki Pēteris Jeromāns (p/s «Viļaka»
grupa»), Pēteris Kokorevičs (p/s «Vecumi» grupa),
Andris Locāns (Gulbenes SCO grupa), bet par savu
barikāžu laiku Viļakas skolēniem stāstīja skolotāja Albīna
Veina un Susāju pagasta vadītājs Juris Prancāns. Paldies
viņiem!  

Pasākuma noslēgumā Viļakas novada muzeja vadītāja
Rita Gruševa aicināja pamatskolas skolēnus uzrakstīt
savus lozungus vai vēlējumus Latvijai, bet ģimnāzijas
jauniešus – uzrakstīt atbildes uz Silvijas Kuprišas sagata-
votajiem jautājumiem.

Iepriecināja pamatskolas bērnu vēlējumi Latvijai
«Lai Latvija vienmēr būtu brīva! Lai Latvija vienmēr
būtu tīra!», «Lai Latvija ir pati labākā uz pasaules!», «Lai
nebūtu karš!», kā arī ģimnāzijas jauniešu vēstures
zināšanas, jo zināja atbildes uz šādiem jautājumiem:  Kas
ir LTF? Ar ko jums saistās 13. janvāris? Kur un kad
notika barikāžu celšana un sargāšana Latvijā? Kādēl tika
celtas barikādes? Barikāžu laikā Latvijā tika nogalināti
(Cik? Vārds, uzvārds?) Kā sauc barikāžu dalībnieku
valsts apbalvojumu? Vēl vajadzēja sarakstā atrast barikāžu
dalībniekus, kuri dzīvo Viļakas novadā un jāatzīst, ka
visas anketas kopā ņemot, novada cilvēki tika nosaukti
gandrīz visi.

Tikšanās izskanēja ar dziesmu «Zeme, zeme, kas tā
zeme» un vēlējuma vārdiem: «Jaunieši! Valsts vēsturi
veido tās ļaudis. Arī jūsu paaudzes laikā būs nepieciešama
gan patriotiska, gan atbildīga un drosmīga rīcība. Lai Ba-
rikādes kā simbols dod Jums pozitīvas vērtības nākotnei!» 

Pateicamies par sadarbību un klātbūtni Viļakas pa-
matskolas direktorei Anželikai Ločmelei, skolotājām El -
vīrai Lemešonokai, Birutai Miņinai, Lilitai Bizunei, Ras -
mai Vilkastei, Ilzei Šaicānei un bibliotekārei Ruttai Jero -
mānei, kuras kopā ar saviem skolēniem palīdzēja atkal
iedzīvināt mūsu sirdīs patriotisma jūtas!

Viļakas kultūras nams
Foto: Rita Gruševa

Skaistuma diena Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā

Viļakas skaistumkopšanas salons «La&Lii»
ciešā sadarbībā ar frizētavu «G. Sproģes salons
Stils» un tās vadītāju Guntru Spro ģi 4. februārī
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā rīkoja Skaistu -
ma dienu – pieaicinot uz iestādi frizieri-prak -
tikanti – eviju no Gul benes, lai par smaidu sa -
pu cētu iemītniekus. 

Evija strādāja visu dienu, uzklausot katra iemīt -
nieka vēlmi attie cībā par matu griezumu. Visi
Skaistuma dienas dalībnieki palika ap mierināti un
priecīgi par jaunām frizūrām.

Liels paldies Guntrai Sproģei un jaunai frizierī -
tei – Evijai par veiksmīgu sadarbību! Vēlam panā-
kumus Jūsu darbā!

Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājas vadītāja Līna Barovska

«Garš dzīves ceļš, kur smaguma nav trūcis, 
Bet katrai naktij galā bijis rīts,
Jo palīdzējis Dievs, kad viņu lūdzi,
Pēc tumsas apkārt atkal sauli vīt.»

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
kolektīvs mīļi sveic 

Bertu Ieviņu 90 gadu jubilejā!
Vēlam stipru veselību, možu garu 
un izturību turpmākajos gados!

Bertai Ieviņai šogad 16. februārī ir nozīmīga
jubileja – 90 gadi. Berta ir Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas 5. iemītniece, kura piedzīvojusi šos
skaistos svētkus – 90 gadus!

esam lepni par to, kādi bija mūsu tautieši barikāžu laikā!

14. februārī – Valentīna dienā tiek svinēta
visu mīlētāju diena.

Diena ir nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju
aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14.
februārī mira mocekļa nāvē.

Bet kā tad īsti radās šie svēt ki? 
Leģenda vēstī, ka diena nosaukta priestera – svētā

Valentīna vārdā, kurš 3.gadsimtā dzīvoja Romā. 
Valentīndienas rašanās vēsture, tāpat arī ziņas

par Svēto Valentīnu, ir visai neskaidras un
neprecīzas. Leģendas ir daudz un dažādas, taču
viens ir zināms, šī diena apvieno Senās Romas un
arī kristīgās pasaules tradīcijas.

Šodien Viļakas SAC iemītnieki un darbinieki

mīlestības pilnā gaisotnē atzīmēja Valentīndienu.
Iemītnieki  kopā ar darbiniekiem veidoja telpu
dekorus, Valentīndienas stilā-dažāda veida sirsni-
ņas.

Pasākuma gaitā iemītnieki dalījās ar savām
jaunības dienu atmiņām par pārdzīvoto  mīlestību.
Iemītnieku pacilātais un romantiskais noskaņojums
turpinājās 14.februārī, pie kopējās kafijas tasītes ar
sirsniņkūkām.

Lai Mīlestības vibrācijas sasniedz ikvienu sirdi!
Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā

darbiniece Ņina Leišavniece
Foto: Viļakas sociālās  aprūpes centra 

darbiniece Marija Kausa

Gada vismīļākā un romantiskākā
diena – Valentīndiena ir klāt!
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DzīVeSStāStI

Nelielam ieskatam Paulinas Kokorevičas dzīves stāsts.
Paulina Kokoreviča dzimusi 1930. gada 1. februārī

Ab re nes apriņķa, Gāršas ciemā – Jāzepa un Sofijas Ko-
koreviču ģimenē. Kokoreviču kuplajā septiņu bērnu sai -
mē Paulina piedzima kā piektā meita, starp sešām mei -
tām un vienu dēlu.

Agrā bērnība tika pavadīta ganiņa gaitās – Pritikovas,
Tereškovas ciemos pie saimniekiem. Lai gan ganīt govis
un aitas bija smagi, jo jāceļās bija agri, Paulina nesūdzas
par pagātnes sūro darbu, jo tajos laikos tas šķitis pats par
sevi saprotams, ka arī bērniem ir jāstrādā, lai iepazītu

darba tikumu un apgūtu saimnieciskās prasmes ar ko
nākotnē pelnīt iztiku savai ģimenei.

Skolas gaitas Paulina uzsāka Priežukalna 6-gadīgajā
skolā, kur mācījās līdz 5.klasei, taču to nepabeidza, tā kā
nomira tēvs un mājās bija jāpalīdz mātei, jāpieskata
mazākie bērni.

Ar savu nākamo vīru Paulina saskatījās netālā Re je -
vas ciemā. Jāzeps Kokorevičs – tā sauca Paulinas vīru,
pēc precībām pārveda jauno sievu uz savu māju Rejevā. 

Dzima bērni – pirmai dēls Anatolijs piedzima 1950.
gadā, pēc pieciem gadiem vidējais – Viktors un 1958.gadā
jaunākais, pastarītis – Jurītis. Negaidīti Jāzepa un Pauli -
nas ģimenē ienāca arī desmitgadīga māsas meita Ge no -
vefa, kurai agri nomira māte. 

Dzīve un darbs ritēja ierastā gaitā – Paulina bija māj-
saimniece, audzināja un skoloja četrus bērnus, vīrs strā -
dāja kolhozā.

Paulinai labi padevās adīšana, tamborēšana, kā jau
laukos pienākas, visi tuvinieki tika apadīti ar zeķēm un
džemperiem. Darba dienas aizritēja spraigos mājas dar -
bos – aptekot mājlopus un gādājot azaidu ģimenei, daž -
kārt piestrādājot kolhoza laukos, novācot rudens ražu.

Kad nomira vīrs, vecāku mājā saimniekošanu pārņēma
dēls Viktors ar ģimeni, strādājot piemājas saimniecībā.
Dzima mazbērni un Paulina labprāt palīdzēja auklēt maz-
bērnus Daini un Jolantu.

Pavisam Paulinai ir pieci mazbērni, kuri ikreiz viņu
iepriecina pazvanot vai apciemojot aprūpes centrā.

Dzīve apgrieza kūleni, kad pirms 12 gadiem nomira
Paulinas māsa Anna no Žīguriem. Māsas meita vēlējās
aprūpēt sev tik tuvu un mīļu tanti un uzaicināja nākt
dzīvot blakus mājā, lai to labāk pārredzētu un būtu
vienmēr blakus. Paulina pieņēma šo dzīves izaicinājumu,

nopirka māju Žīguros un laimīgi tur dzīvoja līdz brīdim,
kad negaidīti mūžībā aizgāja māsas meita.

Sasniedzot astoņdesmit pāri gadu slieksni, Paulina
pieņēma jaunu dzīves izaicinājumu un devās dzīvot uz
Viļakas sociālās aprūpes centru, kur šobrīd arī nosvinēja
savu 85 gadu jubileju.

Kad jautāju mūsu gaviļniecei, vai gadi ātri skrien,
Paulina atbild: «Jaunai esot, kad bija sūri jāstrādā, likās,
ka laiks stāv uz vietas, šobrīd laiks skrien ļoti ātri. Ja
manas dzīve mūžu varētu sadalīt trīs posmos, tad es
teiktu, ka tie gadi, kuri atrodas pa vidu, tie ir tie labākie,
tur bija viss – Mīlestība, vīrs, bērni, dzīvei bija cita garša.
Negribu teikt, ka šobrīd ir slikti, esam apmazgāti,
pabaroti, dzīvojam tīrībā, par ko esam bezgala Pateicīgi,
bet es nevēlotos, lai šis mans dzīves posms ieilgtu. Visam
šajā dzīvē jābūt samērīgam, tāpēc arī lūdzu Dieviņu, ja
vēl kādu gadu nodzīvošu, par to viņam Paldies!»

Jāsaka gan, ka Paulinu bieži ar labu vārdu atceras
viņas kaimiņi, draugi, paziņas, pieminot viņas sirsnīgo
Dvēseli. Satiekot kādu no Paulinas paziņām, tie vienmēr
apvaicājas: «Kā mūsu Paulīte?» Ar prieku atbildu:»Paulīte
ir kā Saulīte, pati visus mīl un silda.»

Lepojamies ar Viļakas sociālās aprūpes centra senio -
riem, kuri sasniedzot nozīmīgu dzīves slieksni, rotā mūsu
novada vēsturi ar atmiņām un pieredzes bagātu mūžu. 

Ir patiess prieks par šiem Viedajiem ļaudīm, kuri
nonākot aprūpes centros bagātina mūs ar savu klātbūtni.

Ir gandarījums par to, ka katrs no tiem lielajā Dzīves
musturdeķī ieauž savu artavu, ar savu rokrakstu, ar savu
iznēsātu dzīves garšu.

Sirsnīgs PALDIES!
Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja

Ilze Šaicāne

«Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi, Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Augšup tiekties, patiesīgam būt. Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!»

Janvāris jau izdzīvots, bet februāris Viļakas sociālās aprūpes centrā ir ienācis ar priecīgām
vēstīm, nosvinētas 85 gadu jubilejas diviem Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekiem –
Paulinai Kokorevičai un mūsu novada dzejniekam, publicistam Valerjanam Rundzānam.

Imants Ziedonis ir teicis: «Laime ir laiks. Piepildīts
laiks. Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks.»

Viļakas novada literāts Valerjans Rundzāns ir gandarīts
par Laimes mirkli ko piedzīvojis nupat – nosvinot 85 gadus.

Valerjans dzimis 1930. gada 1. februārī Balvu rajona
Viļakas pagasta Ūlasu ciemā zemnieku ģimenē, kur
tēvam piederēja 10 ha zemes. 

Četrus gadus mācījies Slīpaču skolā – Dravnieku pa-
matskolā, tad Eržepoles skolā un ģimnāzijā. Pabeidzis
Rīgas fizkultūras institūtā kursus, iesāka strādāt Viduču
pamatskolā. 

Nostrādāja tikai divus mēnešus, kad Valerijanu iesau -
ca armijā un aizsūtīja uz kara skolu Alūksnē. 

Ieguvis vidējo speciālo izglītību. Pēc profesijas –
tehniķis elektriķis.Vēlākos gados strādājis par elektriķi,
par dežurējošo inženieri elektrostacijā, par vecāko
inženieri inspektoru enerģijas uzraudzības sistēmā.

Ilgus gadus dzīvojis Lietuvā, bet aizejot pensijā,
atgriezies dzimtajā Viļakā.

Dzejot sācis 65 gadu vecumā, dzejnieku Bruno Vilka
un Viļa Bukša iedrošināts. 

Uzrakstīts stāstījums «Mani «Ūlasi» vēl dzīvo» – par
dzimto ciemu un tā ļaudīm pēc otrā pasaules kara. Šo
brošūru izdevusi Nacionālo Daugavas Vanagu Balvu
nodaļa 1995. gadā. Stāstījums par Ūlasu ciema ļaudīm
sasaucās ar E.Birznieka – Upīša «Pelēkā akmens stās-
tiem».

1997. gadā iznākusi dzejas grāmatiņa datorsalikumā
«Ma nas emocijas Viļakā»,

1999. gadā – «Emociju gūstā dzimtajā novadā»,
2003. gadā – «Atbalss provincē».

2004. gadā – «Veltījums dzimtā novada skolām».
Viņš saistītā valodā apraksta savu novadu, runājot par

konkrētām vietām, notikumiem, cilvēkiem.
2011. gadā «Vītola izdevniecībā» iznākusi V.Rundzāna

dzejas grāmata «Nav manis bez Dzimtenes dziesmas»,
kuras galvenais moto ir:

«Lai es biju, kur nebiju,
Viļakā man jābūt bij;
Pa pasauli staigājot,
Viļaka bij' azotē.»

(Balvu reģ. kult.datu bāze)

V. Rundzāns dienot Lietuvā nolūkoja sievu – Genvaiti,
ar kuru pēc laika arī apprecējās.  Piedzima divi bērni –
dēls Edgars un meita Aina. 

Ar lepnumu sirdī Valerjans stāsta par mazmeitu vārdā
Egle, kura šobrīd studē arhitektūru Austrālijā un mazdēlu
Karolis, kurš mācās un dzīvo Lietuvā.

Ikreiz, kad vēlos aprunāties ar Valerjanu, sastopu viņu
smaidīgu un atvērtu. Ne vienmēr šķiet pieņemams šī
brīža esošais stāvoklis, taču cienījamo gadu pārstāvis
uzskata, ka katrs mirklis šajā dzīvē ir jāizdzīvo ar prieku
un pateicību :»Mēs katrs esam maza daliņa Visumā un
mums ir unikāla izdevība veidot to daļu, kas ir mūsu, tā
mainot visu kopainu.»

Valerjans mūsu novada jaunākai paaudzei vēl būt go-
dīgiem, darbīgiem, mīlēt savu Latviju, mīlēt savu tautu,
cienīt vecākus. 

Sveiciens Jubilāram sniegotā baltumā!
Lai mūsu gaviļniekiem daudz laimes, prieka un stipra

veselība!
Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja

Ilze Šaicāne

85 gadu jubilāre Paulina Kokoreviča 
Viļakas sociālās aprūpes centrā

Viļakas novada dzejniekam, publicistam
Valerjanam Rundzānam – 85

Valerijans Rundzāns

Nāc, pavasari 
jaukais

Strautiņš čalo mežmalā –
To straujā upe gaida,
Spožās saules apstarots,
Tas saules zaķus raida.

Atskrien vējiņš, uzpūš vēsmu,
Atnes pavasara gaidas,
Nodzēš aukstās ziemas dvesmu,
Ieslēdz putnu melodijas.

Strautiņš čalo, putni dzied,
Tiem katram sava dzīve iet,
Katrs savas mājas durvis
Taisa vaļā, nevis ciet.

Nāc, pavasari jaukais,
Nāc, saules stariņš spožais,
Nāc – ilgi, ilgi gaidītais
Prieks mūsu sirdīs saldais.
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INteRVIJA

– Dzirdot manu sajūsmu par grupas «Audience
Killers» uzstāšanos dzīvās mūzikas festivālā «Sa -
vējie» Kubulos, Šķilbēnu pagasta jaunieši man
teica, ka tā meitene, kura spēlē taustiņus, nāk no
Rekovas puses, esot beigusi Rekavas vidusskolu.
Lūdzu pastāsti par savu dzīvi līdz iesaistīšanās
grupā «Audience Killers»?

– Bērnību nodzīvoju Rekovā kopā ar vecākajiem
brāļiem Rihardu un Vladimiru. Rekovā sāku iet sko -
lā. Mamma bija mūzikas un sporta skolotāja Upītes
pamatskolā, kur es arī nomācījos 5 gadus un kur
man bija izdevība dziedāt latgaliski ansamblī. Ejot
pamatskolā, sāku mācīties Viļakas mūzikas skolā
klavieres. Mājās spēlēju klavieres un pašmācības ceļā
apguvu ģitārspēli. Spēlēju to, kas man pašai patika,
to arī vieglāk iemācīties, pārsvarā dziesmas angļu
valodā. Sāku rakstīt arī savas dziesmas ģitārai,  kla-
vierēm. Biju uzstājusies Rekavas vidusskolas žeto -
nu vakaros un vidusskolā bija arī sava pirmā grupi -
ņa, kurā brālis Rihards spēlēja basģitāru un viņa
klasesbiedrs bungas. Ap to laiku arī satiku Normun -
du Petrovu, ar kuru bija līdzīgas intereses un bijām
«uz viena viļņa». Sadraudzējāmies, sēdējām vakaros
ar akustiskajām ģitārām, staigājām pa mežu pie
viņa mājām, braucām uz Balviem spēlēt klavieres,
filmējām video un mainījāmies ar notīm. 

Es biju pabeigusi Rekavas vidusskolu un iestā -
ju sies Latvijas Universitātē, tad vēl Fizmatu fakul -
tātē (vēlāk Datorikas fakultāte). Es mācījos, laikam,
pirmajā kursā, kad atnāca ziņa par grupas izveidošanu
no Normunda, tā es satiku Edgaru Oplucānu, ko es
biju nedaudz pazinusi jau pirms tam kā bundzinieku
un pirmo reizi satiku Valdi Kazāku – basģitāristu,
kurš šobrīd vairs nav mūsu grupas sastāvā. Pirmo
gadu nedēļas nogalēs uz grupas mēģinājumiem
braucu no Rīgas uz Balviem. Mēs kļuvām labi
draugi, mums ir bijis daudz kopīgu piedzīvojumu,
esam kopā pārvarējuši un iemācījušies ļoti daudz,
un mums vēl ir daudz ko mācīties... Tāds būtu
stāsts par satikšanos.

– Rekavas vidusskolas skolotāji atceras tevi
kā klusu un mierīgu meiteni. mēdz teikt: «tie
klusie ūdeņi ir tie dziļākie». Kā sākās tava ie-
saistīšanās mūzikā? 

– Nezinu, vai biju tik ļoti klusa, bet es biju ār -
pus pūļa. Mūzikā esmu cik sevi atceros, man liekas
gados piecos mēģināju spēlēt mēnesnīcas sonāti uz
klavierēm. Tam, ka esmu mūzikā, liels paldies būtu
jāsaka mammai, kura pati ir radošs, māksliniecisks
cilvēks, savā laikā muzicēja, kā arī vēlāk bija mūzi -
kas pasniedzēja skolā.

– Vai esi beigusi mūzikas skolu vai varbūt mācī -
jusies spēlēt privāti? Kāpēc spēlē tieši taustiņus? 

– Esmu 8 gadus mācījusies un pabeigusi kla-
vierspēli Viļakas mūzikas skolā.  Taustiņi vienmēr
ir uzrunājuši, neesmu nekad aizdomājusies,  kāpēc
tieši taustiņi, bet es vienmēr došu priekšroku vecām
akustiskajām, koka klavierēm.  Apmēram 14 gados
pašmācības ceļā apguvu arī ģitāru, un pašā sākumā
es spēlēju ģitāru grupā, nedaudz vēlāk sāku spēlēt
digitālās klavieres un «sintiņus».

– Cik ilgi spēlē grupā «Audience Killers» un
kāpēc grupai ir šāds nosaukums?

– Kā grupa mēs esam kopā kopš 2009.gada. Par
nosaukumu notika balsojums. Cilvēki bieži pārprot
un burtiski uztver šo  nosaukumu.  Taču nozīme un
vērtība ir tam, kas tas ir, nevis kā to nosauc. Katrs
var to interpretēt pa savam un saskatīt savu jēgu.

– Iepazīstoties ar šobrīd lielākā un populārākā
mūzikas festivāla «Positivius» programmu, iz -
lasot nosaukumu «Audience Killers», nodomāja,
tā laikam ir kāda ārzemju grupa. Kas Jūsu
grupu padara īpašu? Kādēļ nereti Jūs dēvē par
vienu no labākajām sinti/electropop, indie pop
rock grupām?

– Tas ir jājautā cilvēkiem, mēs to visu redzam
no sava skata punkta, mums tas ir kā darbs ar mēģi-
nājumiem līdz naktij, braukāšanu, mācīšanos.
Galvenais ir neaizmirst, kāpēc mēs to visu darām,
ko mēs gribam dot. Un to var sajust no cilvēkiem,
kad redzam, ka esam pieskārušies cilvēkiem un iz-
raisījuši pozitīvas emocijas. Mēs esam kā otra
ģimene, mūs vieno mērķis un darbs. Es vienmēr
apbrīnoju Normundu par viņa bezbailību, uzdroši-
nāšanos un neatlaidību, viņā tas ir iekšā un to
varēja just vēl pašā sākumā. Edgars ir precīzs,
iespējams ideālists, un viņš vienmēr ilgi strādā pie
kāda interesanta knifa, kas spēj dot noskaņu. Ir liels
prieks atrast cilvēkus, ar ko esi «uz viena viļņa» un
ir jāstrādā, lai šī sajūta turpinās, tā katrreiz ir
jāatrod. Mēs neesam tikai mēs trīs, mums ir
komanda, kas ir mūsu draugi, menedžeris Romāns
Kuļikovs (ar viņu aizsākās mūsu satikšanās un
grupas izveidošana), skaņotāji, filmētāji, kuri ir ar
mums un kuri daudz strādā, visu pārvērš par kaut
ko ļoti īpašu. Paldies viņiem par to.

– Kādos vēl populāros mūzikas festivālos
gru pa ir uzstājusies?

– Esam spēlējuši arī diezgan nozīmīgos Eiropas
festivālos: «Reeperbahn» festivāls Vācijā, «The
Great Escape» Anglijā, «Vilnius Music Week»
Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Latvijas festivālos, kā
«Positivus», «Summer Sound» un citos.

– Par ko sapņoji kļūt bērnībā? Vai sapņoji,
ka varētu spēlēt populārā grupā?

–  Ja godīgi, jā, es gribēju būt mūziķe.
– Ko gribētu sasniegt tu pati un ko gribētu

sasniegt kopā ar grupu «Audience Killers»? 
– Gribas izdarīt, iemācīties to, ko es būtu varē -

jusi izdarīt mūzikā, izlietot savu potenciālu.
Gribas atstāt pēdas, būt noderīgiem, iedvesmot

un iedvesmoties pašiem, izbaudīt dzīvi, radīt
emocijas, motivēt.

– Kāda ir tava recepte mērķu sasniegšanai?
– Galvenais ir pareizi nodefinēts mērķis. Ir

jāzina, jānodefinē pašam sev, precīzi, ko tu gribi,
jāsaprot, kā to var izdarīt un tad atliek tikai darbs
un neatlaidība. Iespējams, stiprākais, patiesākais
mērķis ir tas, ko tu esi gribējis un kas tev padevās
vēl bērnībā, jaunībā. 

Identitāte – būt, kas tu esi, patiesam, mācīties,
nebaidīties iet uz kaut ko lielu. Ir jāiemācās pārkāpt
bailēm, no tā ko nezini, ko padomās citi, ka,
iespējams, neesi tam gatavs.. Ir jādara labākais, ko
vari šajā mirklī, jāpieņem jebkāds iznākums, no tā
jāmācās un jāiet uz priekšu.

Jautājumus uzdeva: Vineta Zeltkalne, 
atbildēja: Arletta Supe

Foto: personīgais arhīvs

Sapņoja kļūt par mūziķi
Daudzi jaunieši, mācoties pamatskolā un vidusskolā, veido mūzikas grupas, apgūst

mūzikas skolā vai pašmācības ceļā dažādu mūzikas instrumentu spēli. Neviens vien sapņo,
lai viņu grupa kļūtu populāra un uzstātos lielos mūzikas festivālos. Bieži vien, lai kādu
jauno grupu pamanītu, svarīgs ir veiksmes faktors, smags darbs, liela mērķtiecība, laba
komanda, atrašanās pareizajā vietā un laikā. Liels prieks, ka ir jaunieši, kuriem sapnis
kļūt par mūziķi piepildās. Par savu ceļu mūzikā, darbu un mērķtiecību pastāstīs
Šķilbēnu pagasta jauniete Arletta Supe, kura šobrīd spēlē sinti/electropop, indie pop rock
grupā  «Audience Killers». Šī grupa ir uzstājusies šobrīd populārākajā un lielākajā

mūzikas festivālā Latvijā – «Positivius», kas jūlija vidū notiek Salacgrīvā. 

Vizītkarte:
Dzimusi: 02.11.1989
Dzimšanas vieta: Balvi
Izglītība: bakalaura grāds Datorzinātnēs, Latvijas

Universitāte
Darba vieta: programmatūras testētājs, SIA Me-

ditec
mīļākās iesaukas: parasti sauc vārdā
Vieta, kur gribētu dzīvot: pie ezera vai kalnos



14

Viïakas no vadâ

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

mēs vienmēr ļoti gaidām
ziemu, to brīdi, kad temperatūras
skala rādās zem nulles, jo tas ir
laiks, kad notiek aktīva darbība
hokeja laukumā. Spītējot kap-
rīzajai ziemai HK «Žīguri mRS»
31.janvārī rīkoja pirmās Starp-
tautiskās sacensības hokejā. Sa-
censībās tika pārstāvētas trīs
valstis – Latvija (HK «Žīguri
mRS»), Igaunija «Rōugesnaip -
ro» un Krievija (Pitalova).

Sestdienas rītā sākās aktīva
rosība hokeja laukumā, jāpārlie-
cinās ar ledus stāvokli, jo laika
apstākļi nebija labvēlīgi, jāgatavojas
viesu uzņemšanai.

Plīvojot vējā dalībvalstu ka-
rogiem, skanot mūzikai un sprakstot
malkai ugunskurā arvien vairāk
apmeklētāju sāk pulcēties ap lau-
kumu, nepacietībā gaidot to brīdi,
kad sāksies izcīņa par Žīguru pa-
gasta kausu 2015.

Atklājot sacensības Žīguru
pagasta pārvaldnieks Oļegs Kesks
sveica kaimiņzemju viesus, uz-
runājot tos gan krievu, gan igauņu
valodā, hokeja komandas un klā-
tesošos ar šo īpašo notikumu
mūsu pagastā, mūsu hokeja ko-
mandas vēsturē. Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs un Pitalovas rajona
izpilddirektore  Larisa Sidoruk
novēlēja dalībniekiem veiksmīgu
un draudzīgu saspēli šajā turnīrā.
HK «Žīguri MRS» valdes priekš-
sēdētājs Ainārs Miņins izteica
pateicību komandām par iespēju
ierasties pie mums viesos. Igaunijas
komandas pārstāvis atklāja, ka
Latvijā viesojas ne pirmo reizi,
līdz šim gan esot bijuši tikai
Alūksnē, bet patiess prieks, ka
iegūst arvien vairāk saspēļu
draugus Latvijā.

Pēc sacensību atklāšanas uz-
runām tika atskaņotas valstu him-
nas, kas apliecināja, ka cīņa par
kausu var sākties!

Pēc izlozes spēles izkārtojās
šādi:

1. Igaunija-Krievija;
2. Igaunija-Latvja;
3. Latvija- Krievija.
Spēles izvērtās kā šajā sporta

veidā pienākas – ātras, spraigas
un emocijām pārpildītas. Prieks, ka
komandu dalībnieki sapratās bez
fiziska spēka pielietojuma. Starp
spēlēm kā atbalstu savai komandai
Žīguru jaunieši bija sagatavojuši
pārsteigumu-deju uz ledus.

Pēc daudzajiem svilpes svil-
pieniem un iemestajām ripām
tika noskaidroti sacensību uzva-
rētāji:

1. vieta- Pitalovas komandai;
2. vieta-»Rōugesnaipro»;
3. vieta-HK «Žīguri MRS».
Balvas saņēma sacensību la-

bākais uzbrucējs – Poloskins
(N68), aizsargs-M Fisher(N7),
vārtsargs – E. Markovs.

Apbalvošanas brīdī tika pazi-

ņots, ka uzvarētājkomanda iegūst
ne tikai Žīguru pagasta kausu
2015, bet arī ceļojošo Draudzības
kausu, kas dod iespēju organizēt
nākamās draudzības spēles un
Pit lovas komadas pārstāvji un Pi -
talovas rajona izpilddirektore  La-
risa Sidoruk  apliecināja, ka abas
komandas labprāt uzņems savā
hokeja laukumā.

Kā patīkams pārsteigums
sekoja Leonīda Cvetkova dāvātais
salūts, novēlot tiem, kam šoreiz
spēles neizvērtās tik veiksmīgas,
lai veicas nākamreiz, bet uzvarē-
tājiem gūt panākumus arī turp -
māk.

HK «Žīguri MRS» vārdā iz-
sakām pateicību par sadarbību-
Žīguru pagasta pārvaldei, IU
«Reklāmas dizains», «Āpšukalns»,
Leonīdam Cvetkovam, SIA «Žī-
guru MRS», Žīguru Kultūras na-
mam, Žīguru pamatskolas pavārei
Dzintrai un Verai, Elitai Locānei,
jauniešiem.

Žīguru pagasta sporta 
orgnizatore G. Locāne

Foto: A. Zelčs

medņevas Jaunatnes iniciatīvu centrā
«Sauleszieds» notiek tuvcīņu treniņi
medņevas Jaunatnes iniciatīvu centrā «Sauleszieds» jauno

2015. gadu ir uzsācis ar sportiskām aktivitātēm. 
Katras nedēļas nogalē centra telpās notiek tuvcīņas treniņi, kurus

vada treneris Sandris Čubars. Treniņi ilgst apmēram 3 līdz 3.5 stun -
das, interesentiem ir iespēja apgūt dažādus pašaizsardzības paņē -
mienus. Treniņu norises laiks parasti ir piektdienās plkst. 17.00, bet
vieno joties ar treneri ir iespējams rīkot treniņus arī brīvdienās (sest -
dien vai svētdien). 

Treniņi ir  piesaistījuši ne tikai Viļakas novada jauniešus bet arī
jauniešus no blakus novadiem! Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar
treniņiem un to norises laiku, tad zvaniet uz numuru 28376338 (Karina).

Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Karina Aleksejeva

Janvāra vidū Varakļānos notika 2.posms Latvijas zA reģiona
jaunatnes telpu futbola čempionāta noslēguma spēles.

Jauniešu telpu futbola spēļu rezultāti U – 18 grupā

Savukārt Balvos notika 2.posms Latvijas ZA reģiona jaunatnes
telpu futbola čempionāta noslēguma spēles U-9 grupā. 

Spēļu rezultāti: Balvi – Viļaka/Borisova 1:1, Lubāna – Gulbene
1:9, Gulbene II – Lubāna 1:4, Viļaka/Borisova – Gulbene I 0:1,
Lubāna – Balvi 0:3, Gulbene I – Gulbene II 4;2, Balvi – Gulbene I
1:2, Viļaka/Borisova – Gulbene II 5:0, Gulbene II – Balvi 0:2, 
Lubāna – Viļaka/Borisova 1:1.

Uzvaru izcīnīja FB Gulbene/BJSS I komanda, otrajā vietā
Artjoma Kokoreviča trenētie Viļaka/Borisova futbolisti, bet trešo
vietu izcīnīja Uģa Meiera vadītie Lubāna/FB komandas futbolisti.

Labākie futbolisti: Ēriks Boks, Renārs Rāms (abi Gulbene I),
Ģeorgs Dubkovs (Viļaka), Ralfs Kristiāns Briezis (Lubāna), Deivijs
Pušpurs (Balvi), Kristians Daniels Kaspars (Gulbene II).                

turnīra tabula
1. FB Gulbene/BJSS I 8    7    1    0      39:9       22
2. Viļaka/Borisova 8    3    4    1       15:8       13
3. Lubāna/FB 8    3    2    3       24:25     11
4. Balvu SC 8    3    1    4       12:16     10
5. FB Gulbene/BJSS II 8    0    0    8         7:39       0

Artjoms Kokorevičs

Starptautiskās hokeja sacensības Žīguros

Komanda Sp. Uzv. Neiz. Zaud. V.A.     Punkti
1.FB Gulbene 8 4 3 1 18:12 15
2.Varakļāni/MBJSS    8 3 3 2 12:9 12
3.Ludzas NSS 8 3 2 3 11:8 11
4.Borisova/Viļaka       8 3 0 5 7:16 9
5.Balvu SC 8 2 2 4 9:14 8

Pirmos trīs vietu ieguvēji katrā
vecuma grupā tika apbalvoti ar
medaļām un diplomiem, kausi
tika pasniegti pirmos vietu iegu-
vējiem. Vecākajā grupā 1. vietu
ieguva Ritvars Dvinskis, 2. vietu
– Oskars Stačs, 3. vietu – Andrejs
Bezmenovs. Junākajā vecuma
grupā 1.vietu ieguva Daniels Ša-
icāns, 2.vietu – Sandis Reniņš,
3.vietu – Guntis Slišāns. 

Sīvā cīņā «Čempionu čempio -
na» titulu izcīnīja Ritvars Dvinskis.
Dalībniekus uzmundrināja un at-
balstīja kupls pulciņš līdzjutēju. 

Paldies visiem sacen sību dalīb -
niekiem, līdzjutējiem un Guntim
Slišānam par sagatavotajām afišām! 

Karina Aleksejeva, Medņe-
vas Jaunatnes iniciatīvu centra

«Sauleszieds» vadītāja

Galda tenisa sacensības medņevas Jaunatnes
iniciatīvu centrā «Sauleszieds»

31. janvārī medņevas Jaunat nes iniciatīvu centrā «Sauleszieds»
notika galda tenisa sacen sības. Sacensību dalībnieki cī nī jās divās
vecuma grupās. Kat ras grupas uzvarētāji cīnījās par «Čempionu
čempiona» titulu. 

Balvi – Borisova/Viļaka 1:2
Ludza – Varakļāni 0:2
Gulbene – Balvi 2:2
Viļaka – Ludza 0:4
Gulbene – Varakļāni 0:3
Balvi – Ludza 1:0

Varakļāni – Borisova/Viļaka 0:1
Ludza – Gulbene 2:3
Varakļāni – Balvi 2:2
Borisova/Viļaka – Gulbene 0:3
Aigars Gruševs (Borisova/Viļaka)

l AKTIVITāTES SPORTA SKOLā
Janvāra beigas un februāra sākums Viļakas novada Bērnu un

jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem  pagāja piedaloties sacensībās.
Izglītojamie piedalījās Latvijas ziemas čempionāta ložu šaušanas
sacensībās Dobelē, kuras notika no 7.–8. februārim. Novada rekordus
sasniedza Artūrs Meijers, Anastasija Sediha. Personīgos – Vaira
Strupka, Ērika Eļjaševiča un Raivo Orlovskis. Sporta dejotāji startēja
deju sacensībās «Valentīndienas kauss», kuras notika 14. februārī
Rīgā. Volejbola nodaļas izglītojamie piedalījās Latvijas jaunatnes
volejbola čempionāta 2014./2015. gada sezonas priekšsacīkstēs. Dis -
tanču slēpotāji startēja Latvijas čempionāta pirmajā un otrajā kārtā,
kuras notika Priekuļos un Vietalvā, kā arī Madonas sporta skolas
atklāto meistarsacīkšu pirmajā un otrajā kārtā.

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

Direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

Jaunatnes futbols
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (tur-
pmāk-VtUA) sniedz e-pakalpojumu, kurā jeb -
kura ieinteresētā persona var uzzināt par sev
piederošu traktortehniku no valsts informācijas
sistēmas «traktortehnikas un tās vadītāju in-
formatīvā sistēma» (turpmāk-VIS).

Piekļūt VIS datiem var tikai izmantojot Zem-
kopības ministrijas vienoto elektronisko pakalpojumu
sistēmu (turpmāk – EPS).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3.sep-
tembra noteikumiem Nr.753 «Noteikumi par Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegto publisko
maksas pa kalpojumu cenrādi» informāci jas saņemšana,
kā arī aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana
VIS ir maksas pakalpojums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.
novembra noteikumiem Nr.725 «Transportlīdzek ļu
un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un
tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informā -
cijas pieprasīšanas kārtība» tikai fiziska persona
divas reizes gadā informāciju par sev piede rošo
traktor teh niku var saņemt bez maksas. Fiziskai

personai ir tie sības saņemt vispārpieejamo, izņe -
mot ierobežotas pieejamī bas, informāciju, identificējot
perso nas datus.

Informāciju var saņemt arī dokumentārā veidā,
iesniegumu iesniedzot tuvākajā VTUA apkalpoša -
nas nodaļā. VTUA sagatavos rēķinu, pēc kura ap-
maksas tiks sagatavota izziņa par traktortehniku
vai tās piekabi.

Reģistrācija EPS dot iespēju saņemt arī citus
Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā
esošo iestāžu e-pakalpojumus, piemēram, Lauku
atbalsta die nests (turpmāk tekstā – LAD) pakalpo-
jumus.

Lai kļūtu par EPS lietotāju un tiešsaistē saņemtu
informāciju, nepieciešams:

1. aizpildīt LAD klienta reģistrā cijas veidlapu;
2. noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pie-

teikšanās sistē mas pakalpojumu izmantošanu;
3. noslēgt līgumu ar VTUA.

Sīkāka informācija kā kļūt par ePS lietotāju
ir pieejama vietnē https://eps.lad.gov.lv/login

LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

No šā gada 2. februāra
Lauku atbalsta die nests
(LAD) ir publicējis LAD
publiskajā lauku reģistrā
ainavu elementus (koku,

krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek ai-
cināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja tā di ir nepieciešami. Ir
iespējams pie vienot arī jaunus ainavu ele men -
tus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu ele-
mentus, ir jāie sniedz bloku precizēša nas pieteikums.
Gala termiņš bloku pre cizēšanas pieteikumu
iesniegša nai ir 2015. gada ir 1. aprīlis. 

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka
tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt pra sību
par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc
katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir
saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas
prasī bas. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu za-
ļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis
īpa šu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams iz-
mantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību. 

LAD atgādina, ka lai 2015. ga dā saņemtu platību
maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināša nas
prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes
platība ir vismaz 10 ha.

zaļināšana sastāv no:
4kultūraugu dažādošanas;
4 ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves,

pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas
un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;

4 esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās
pļavas un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir
lasāma LAD mājaslapā izvēlnē «Zaļināšana», kur
var noskaidrot to, kas jāievēro katram lauksaimnie -
kam, lai 2015. gadā platību maksājumus saņem tu
pilnā apmērā, kā arī ir publicēta informācija par iz-
ņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav
jāievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, ku riem būs jāievēro za-
ļināšanas pra sības, uz platību maksājumiem būs jā-
piesakās elektroniski, tā pēc LAD aicina lauksaimniekus
jau tagad kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas klientiem.

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

LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi –
aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams!

l ZINāŠANAI

Latvijas Republikas Saeima 2015. gada 12. februāra kārtējā
sēdē steidzamības kārtībā pieņēma likumu «Grozījums meža li-
kumā».

Šajā likumā noteikts, ka zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, kokus cērt saskaņā ar aktiem par koku ciršanu ārpus meža. 

Tas nozīmē, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam koku
ciršanā  ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā
jāvadās pēc  2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.309
«Notei  kumi par koku ciršanu ārpus meža»

Ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmi zemes īpašnieks vai tie sis -
kais valdītājs var apliecināt, aizpildot veidlapu atbilstoši šo noteikumu
2.pielikumam. 

2. pielikums 
Ministru kabineta 

2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309
Ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums

Zemes īpašnieks (īpašnieki) vai tiesiskais valdītājs
(tiesiskie valdītāji)

Saimniecības nosaukums                 ________________________________ 

Administratīvā teritorija ________________________________

Apliecinu, ka 20___. gadā savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošajā zemē, kuras zemes lietošanas veids nav mežs, esmu cirtis
kokus šādā apjomā:

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
līdz 01.04. 2015., izmantojot LAD elektronisko
pieteikšanās sistēmu (ePS [1] - https://eps.lad.gov.lv/
login [2]), ir iespējams iesniegt lauku bloku  un
ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus
2015. gada Platību maksājumu sezonai.

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus
pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības.
Zaļināšanas prasību ievērošanas aprēķinam, LAD
ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, kurā,
ievadot informāciju par savu saimniecību, ir iespē -
jams uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas
prasības saimniecībā ir ievērotas. 

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā ir ie-
spējams nodrošināt Zaļināšanas maksājumam ne-
pieciešamās ekoloģiski nozīmīgās platības. Tās
mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana
un uzlabošana saimniecībā. Ainavu elementi ir
piederīgi LAD lauku blokam un var būt tikai aram-
zemes platībās. 

AINAVU ELEMENTU (DĪĶU UN KOKU, KRŪMU
GRUPAS) PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMS IR JĀIE-
SNIEDZ LAD, JA: 

JŪSU KADASTRĀ LAUKU REĢISTRA ĢEOG-
RĀFISKAJĀ INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ, KURĀ LAD
IR IZVEIDOJIS AINAVU ELEMENTU SLĀNI, KURĀ
ŠOBRĪD IR IEKĻAUTI DĪĶI UN KOKU, KRŪMU
GRUPAS: 

• NAV NORĀDĪTS DABĀ ESOŠS AINAVU ELE-
MENTS – DĪĶIS VAI KOKU, KRŪMU GRUPA; 

• IR NORĀDĪTS NEATBILSTOŠA LIELUMA VAI

IZVIETOJUMA AINAVU ELEMENTS – DĪĶIS VAI
KOKU, KRŪMU GRUPA. 

LAUKU BLOKU PRECIZĒŠANA IR JĀVEIC, JA
LAD LAUKU BLOKU KARTĒ (SKATĪT INFORMĀCIJU
LAUKU REĢISTRA ĢEOGRĀFISKAJĀ INFORMĀ-
CIJAS SISTĒMĀ [4])  ZEMEI, KURU APSTRĀDĀJAT: 

• NAV UZRĀDĪTS LAUKU BLOKS; 
• SITUĀCIJA LAD LAUKU BLOKU KARTĒ UN

DABĀ ATŠĶIRAS, PIEMĒRAM, DABĀ IR IZRAKTS
DĪĶIS, UZCELTA ĒKĀ, IZCIRSTI KRŪMI UN SA-
KOPTA PLATĪBA; 

• JA JŪSU APSAIMNIEKOTĀ PLATĪBA ŠOBRĪD
IR LABĀ LAUKSAIMNIECĪBAS UN VIDES STĀ-
VOKLĪ, BET TĀ LĪDZ ŠIM NAV IEKĻAUTA LAD
LAUKU BLOKOS. 

AR AKTUĀLO LAD LAUKU BLOKU KARŠU
SLĀNI UN ŠOBRĪD TAJĀ IEKĻAUTAJIEM AINAVU
ELEMENTIEM IR IESPĒJAMS IEPAZĪTIES, IZMAN-
TOJOT SAITI –http://karte.lad.gov.lv/ [4] . 

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst
situācijai dabā un nav nepieciešams veikt papildu
izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku pre-
cizēšanas pieprasījums nav jāsniedz! 

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pie-
prasījums nav Platību maksājumu iesniegums! 

EPS lietotājiem visas darbības saistītas ar Pla -
tību maksājumu iesnieguma datu izmaiņām jāveic
elektroniski. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties
ar mums, nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai
zva not pa tālruni 67027843 vai 27876161. 

Apstiprinu, ka šeit sniegtās ziņas ir patiesas

VtUA piedāvā saņemt informāciju 
par sev piederošu traktortehniku

LAD ir uzsācis lauku bloku/ainavu elementu
precizēšanu 2015. gada Platību maksājumu sezonai

Piešķir 347 135 eiro kompensācijām 
par āCm dēļ izkautajām mājas cūkām

10. februārī, valdība atbalstīja zemkopības ministrijas (zm)
sagatavotās izmaiņas rīkojumā par pasākumiem āfrikas cūku
mēra (āCm) izplatīšanās ierobežošanai. Izmaiņas rīkojumā pa -
redz piešķirt papildu 347 135 eiro no valsts budžeta kompensāciju
izmaksām par nokautajiem dzīvniekiem, kas izkauti biodrošības
prasību neīstenošanas dēļ vai āCm uzliesmojumu apkarošanai
un izplatības ierobežošanai uzlikto ierobežojumu radīto tirdzniecības
traucējumu dēļ.

Jau ziņots, ka valdība 2014. gada 15. jūlijā atbalstīja ZM sagata voto
rīkojumu «Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobe -
žošanai», nosakot stingrus nosacījumus cūku sugas dzīvnieku noviet -
nēm un pasākumus, kas veicami, ja cūku sugas dzīvnieku īpašnieki
ne var īstenot šos nosacījumus. Tāpat rīkojums paredzēja, ka dzīvnie -
ku īpašniekiem, kuri nevar īstenot noteiktos pasākumus, tika piepra -
sīta cūku sugas dzīvnieku izkaušana, paredzot kompensāciju par no-
kautajiem dzīvniekiem. Sākotnēji tika plānots, ka kompensāciju iz -
mak sai būs nepieciešami 1 502 450 eiro. Lauku atbalsta dienests ir apko -
pojis informāciju par saņemtajiem dzīvnieku īpašnieku iesniegumiem,
kuros lūgta kompensācija par cūku sugas dzīvniekiem, kas biodrošības
prasību neīstenošanas dēļ izkauti līdz 2015. gada 8. janvārim, norā -
dot, ka kompensāciju izmaksām nepieciešami papildu 347 135 eiro.

2015. gada 8. janvārī beidzās termiņš, līdz kuram bija jānokauj
dzīvnieki, ja novietnē nav iespējams īstenot noteiktās biodrošības pra -
sības. Tāpat jau ziņots, ka mājas cūkām ĀCM cūku novietnē pēdējo
reizi konstatēts 2014. gada 17. septembrī.

Izmaiņas rīkojumā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā
izdevuma «Latvijas Vēstnesis» mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka
informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 
17. jūlija rīkojumā Nr. 359 «Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra
izpla tīšanās ierobežošanai» pieejama MK mājaslapā.  

Informāciju sagatavoja: 
Viktorija Kalniņa sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis:  67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv
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BAz NīCAS DRAU DŽU zI ņAS

Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)

Dārgie brāļi un māsas, 
Lielais gavēnis ir atjaunotnes laiks

Baznīcai, kopienām un atsevišķiem ticī-
gajiem. Taču pāri visam tas ir «žēlastības
laiks» (2 Kor 6, 2). Dievs neprasa no mums
neko tādu, ko jau iepriekš nebūtu iedevis:
«Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pir mais
mīlējis.» (1 Jņ 4, 19) Viņš nav pret mums
vienaldzīgs. Katrs no mums Viņa sirdij ir
dārgs, Viņš zina mūsu vārdu, rūpējas par
mums un meklē mūs tad, kad Vi ņu pa -
metam. Katrs no mums Viņam interesē;
Viņa mīlestība liedz Viņam būt vienaldzīgam
par to, kas ar mums notiek. Tomēr ga dās,
ka tad, kad mums iet labi un mēs jūtamies
ērti, protams, aizmirstam par citiem (ko
Dievs Tēvs nekad nedara), mums neinteresē
viņu problēmas, viņu ciešanas un netaisnības,
ko viņi cieš..., tad mūsu sirds iekrīt vienal-
dzībā – kamēr man iet nosacīti labi un es
jūtos ērti, tikmēr aizmirstu par tiem,
kuriem neiet labi. Šī egoistiskā, vienaldzī -
bas attieksme šodien ir ieguvusi vispasau -
les dimensiju – tik tālu, ka šodien varam
runāt par vienal dzības globalizāciju. Ru na
ir par problēmu, ar kuru mums, kristiešiem,
ir jātiek galā.

Kad Dieva tauta pievēršas Viņa mīles-
tībai, tā atrod atbildes uz tiem jautājumiem,
ko tai nemi tīgi uzdod vēsture. Viens no
steidzamākajiem izaicinājumiem, kuram
gribu pievērsties šajā vēstījumā, ir vienal-
dzības globalizācija.

Vienaldzība pret tuvāko un pret Dievu
ir reāls kārdinājums arī mums, kristie -
šiem. Tāpēc katrā Lie lajā gavēnī mums jā-
sadzird praviešu sauciens, kad viņi paceļ
balsi un mūs pamodina.

Dievs nav vienaldzīgs pret pasauli, bet
to mīl tik ļoti, ka dod savu Dēlu, lai kat -
ram cilvēkam dāvātu pestīšanu. Cilvēk-
tapšanā, šīs zemes dzīvē, Dieva Dēla nāvē
un augšāmcelšanā reizi pār visām reizēm
paveras durvis starp Dievu un cilvēku,
starp debesīm un zemi. Un Baznīca ir kā
roka, kas tur šīs durvis atvērtas, sludinot

Dieva Vārdu, svinot sakramentus, liecinot
par ticību, kas kļūst iedarbīga mīlestībā
(sal. Gal 5, 6). Taču pasaule cenšas no -
slēg ties sevī un aizvērt šīs durvis, pa ku -
rām Dievs ienāk pasaulē un pasaule Viņā.
Līdz ar to mums nekad nevajadzētu brīnī -
ties, ka šī roka, kas ir Baznīca, tiek atgrūs -
ta, saspiesta un ievainota.

Tāpēc lai Dieva tauta nekļūtu vienaldzīga
un nenoslēgtos sevī, tai vajadzīga atjaunotne.
Šīs atjaunotnes labā gribu jums piedāvāt
pārdomāt trīs punktus.

1. «Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš
līdzi» (1 Kor 12, 26) – Baznīca

Dieva mīlestību, kas sarauj šo nāvīgo
noslēgšanās sevī, proti, vienaldzību, mums
atklāj Baznīca ar savu mācību un, sevišķi,
ar savu liecību. Taču liecināt varam tikai
par to, ko paši iepriekš esam piedzīvojuši.
Kristietis ir tas, kurš ļauj, lai Dievs viņu
ietērpj savā labestībā un žēlsirdībā, lai
ietērpj viņu Kristū, lai tādā veidā kļūtu kā
Viņš – tāds, kurš kalpo Dievam un cilvē -
kiem. To mums skaidri at gā dina Lielās ce-
turtdienas liturģija ar kāju mazgāšanas
ritu. Pēteris negribēja, lai Jēzus viņam
mazgā kājas, bet pēc tam saprata, ka Jē zus
negrib tikai rādīt piemēru, kā mums cits
citam jāmazgā kājas. Šai kalpošanai ir
pie mērots tikai tas, kurš pats vispirms ir
ļāvis, lai Kristus viņam mazgā kājas. Tikai
tādam ir «daļa» ar Viņu (Jņ 13, 8) un tad
var kalpot cilvēkam.

Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai
mēs ļautu, ka Kristus mums kalpo, un
tādējādi kļūtu kā Viņš. Tas notiek tad, kad
klausā mies Dieva Vārdu un pieņemam
sakra mentus, sevišķi, Euharistiju. Ta nī
kļūstam par to, ko saņemam, pro ti, par
Kristus miesu. Šajā miesā vienaldzībai,
kas šķiet tik bieži pārņem varu pār mūsu
sir dīm, nav vietas. Jo tas, kurš pie der
Kristum, pieder vienai Miesai, un Viņā
neviens nav vienal dzīgs cits pret citu. «Ja
viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja
viens loceklis tiek pagodināts, visi citi
priecājas līdzi.» (1 Kor 12, 26)

Baznīca ir communio sanctorum tāpēc,
ka tajā ņem dalību svētie, kā arī tāpēc, ka
tā veido komūniju ar svētajām lietām: ar
Dieva mīlestību, kas ir atklāta Kristū, un
ar visām Viņa dāvanām. Starp tām ir arī to
cilvēku atbilde, kuri ļauj, lai viņus aizsniedz
šī mīlestība. Šajā svēto sadraudzībā un
šajā līdzdalībā svētajās lietās neviens
neko nepatur tikai sev, bet tas, kas viņam
pieder, ir priekš visiem. Un tā kā esam
saistīti Dievā, varam kaut ko darīt arī to
labā, kuri atrodas tālu, to, kurus mēs ar
saviem spēkiem vien nekad nespētu
aizsniegt. Ar viņiem un par viņiem lūdzam
Dievu, lai mēs visi atvērtu savu sirdi Viņa
pestīšanas darbam.

2. «Kur ir tavs brālis?» (Rad 4, 9) –
Draudzes un kopienas

To, kas ir teikts par universālo Baznīcu,
jāattiecina arī uz draudžu un kopienu

dzīvi. Vai šādās ekleziālajās vidēs izdodas
piedzīvot, ka esam daļa no vienīgā ķer -
meņa? Vai tas ir ķermenis, kas reizē sa -
ņem un dalās tanī, ko Dievs grib dāvāt?
Vai tas ir ķermenis, kas pazīst savus vājā -
kos, nabadzīgākos un mazākos locekļus
un par tiem rūpējas? Vai varbūt meklējam
patvērumu universālajā mīlestībā, iesaisto -
ties tālu pasaulē, bet aizmirstot Lācaru,
kurš sēž mūsu aizslēgto durvju priekšā
(sal. Lk 16, 19-31)?

Lai saņemtu to, ko Dievs mums dāvā,
un nestu patiesus augļus, mums jāpārkāpj
redzamās Baznī cas robežas divos virzie-
nos.

Vispirms mums jāvienojas lūgšanā ar
debesu Baznīcu. Kad zemes Baznīca
lūdzas, tad izveidojas savstarpējas kalpošanas
un labumu kopība, kur ir arī paša Dieva
klātbūtne. Kopā ar svēta jiem, kuri ir atra -
duši savu piepildījumu Dievā, ņemam
dalību sadraudzībā, kurā vienaldzību ir
uzvarējusi mīlestība. Debesu Baznīca nav
triumfējoša tāpēc, ka būtu pagriezusi mu -
guru pasaules ciešanām un priecājas viena
pati. Drīzāk svē tie jau var kontemplēt un
priecāties, jo ar Jēzus nāvi un augšāmcelša -
nos ir galīgi uzvarējuši vienaldzī bu, sirds
nocietināšanos un naidu. Kamēr šī mīles -
tības uzvara necaurstrāvos visu pasauli,
svētie kā svētceļnieki aizvien soļos mums
līdzās. 

Baznīcas doktore svētā Terēze no Liz -
jē ar pārliecību rakstīja, ka prieks debesīs
par krustā sistās mīlestības uzvaru nebūs
tik ilgi pilnīgs, kamēr būs kaut viens
cilvēks uz zemes, kurš cietīs un vaimanās:
«Es ļoti ceru uz to, ka debesīs nebūšu
bezdarbī ga. Mana vēlēšanās ir turpināt strā -
dāt Baznī cas un dvēseļu labā.» (Vēstule
nr. 254, 1897. gada 14. jūlijs)

Arī mēs esam līdzdalīgi svēto nopelnos
un priekā, bet viņi ņem līdzdalību mūsu
cīņās un mūsu meklējumos pēc miera un
izlīgša nas. Viņu prieks par augšāmcē lušā
Kristus uzvaru ir mūsu spēka iemesls, lai
pārvarētu tik daudzos vienaldzības un
sirds nocietinā šanās veidus.

No otras puses, katra kristīgā kopiena
ir aicināta pārkāpt slieksni, kas ļauj tai no-
dibināt saikni ar sabiedrību, kas to ieskauj,
ar nabagiem un tiem, kuri ir tālu. Baznīca
pēc savas dabas ir misionāra. Tā nav no-
slēgusies sevī, bet ir sūtīta pie visiem cil-
vēkiem.

Šī misija ir pacietīga liecība par To,
kurš grib vest pie Tēva visu realitāti un
katru cilvēku. Misija ir tas, par ko mī les -
tība nevar klu sēt. Baznīca seko Jēzum
Kristum pa ceļu, kas to ved pie katra cil -
vē ka līdz pat zemes robežām (sal. Apd 1,
8). Tādā veidā savā tuvāka jā varam saska -
tīt brāli un māsu, par kuriem Kristus no -
mira un aug šāmcēlās. Visu, ko esam saņē -
mu ši, to esam saņēmuši arī viņu dēļ. Tāpat
arī viss, kas pieder šiem brāļiem, ir dā -
vana Baznīcai un vi sai cilvēcei.

Dārgie brāļi un māsas, cik ļoti es vēlos,
lai vietas, kurās atklājas Baznīca, sevišķi

mūsu draudzes un kopienas, kļūst par žēl-
sirdības salām vienaldzības jūrā!

3. «Stipriniet savas sirdis!» (Jk 5, 8) –
Atsevišķi ticīgie

Arī mūs kā atsevišķus ticīgos apdraud
vienaldzības kārdinājums. Mēs esam pār-
sātināti ar satrieco šām ziņām un attēliem,
kas atklāj cilvēka ciešanas, bet vienlaikus
iz jūtam visu savu nespēju iejaukties, lai
kaut ko darītu. Ko mēs varam darīt, lai ne-
ļautu sevi aizvien dziļāk ievilkt šajā baiļu
un bezspēcības bezdibenī?

Vispirms varam lūgties vienotībā ar šīs
zemes un debesu Baznīcu. Neatstāsim no-
vārtā daudzo dvēseļu lūgšanas spēku! Ini-
ciatīva 24 stundas Kungam, kas 13. un 14.
martā, es ceru, tiks īstenota visā Baznīcā,
arī diecēžu līmenī, būs šīs lūgšanas nepie-
ciešamības izpausme.

Otrkārt, pateicoties daudzām Baznīcas
žēlsirdības organizā cijām, mēs varam
palīdzēt ar tuvākmīlestības žestiem, aiz-
sniedzot gan tuvos, gan tālos cilvēkus.
Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai
izrādītu šo interesi par otru ar kādu mazu,
bet konkrētu žestu, daloties cilvēcībā.

Treškārt, otra cilvēka ciešanas ir aici-
nājums uz atgriešanos, jo vajadzība pēc
brāļa man atgādina par to, ka mana dzīve
ir trausla un atkarīga no Dieva un brāļiem.
Ja pazemīgi lūgsim Dieva žēlas tību un
pieņemsim savu iespēju robežas, tad
ieticēsim tām nebeidzamajām iespējām,
ko slēpj sevī Dieva mīlestība. Tad spēsim
arī pretoties velna kārdinājumam domāt,
ka varam izglābties un izglābt pasauli
vieni paši.

Lai tiktu galā ar vienaldzību un savu
lieluma māniju, gribu visiem lūgt izdzīvot
šo Lielā gavēņa laiku kā sirds formācijas
iespēju, kā par to izteicās Benedikts XVI
(Enciklika Deus Caritas est, 31). Būt ar
žēlsirdīgu sirdi nenozīmē būt ar vāju sirdi.
Tam, kurš grib būt žēlsirdīgs, vajadzīga
stipra un noturīga sirds, aizvērta kārdinā -
tājam, bet atvērta Dievam. Sirds, kas ļauj,
lai to piepilda Svētais Gars, un iet pa mī-
lestības ceļiem, kas ved pie brāļiem un mā -
sām. Pamatā nabadzīga sirds, kas apzinās
savu nabadzību un ziedo sevi otra labā.

Tāpēc, dārgie brāļi un māsas, šajā Lie -
lajā gavēnī gribu ar jums lūgt Kristu: «Fac
cor nostrum secundum cor tuum»: «Veido
mūsu sirdi līdzīgu savai Sirdij» (Suplikā -
cijas lūgšana no Litānijas Vissvētāka jai
Jēzus Sirdij). Tad mēs iemantosim stipru
un žēlsirdīgu sirdi, tādu, kas ir nomodā,
un nesavtīgu sirdi, kas nenoslēdzas sevī
un nekrīt vienaldzības globalizācijas rei-
bonī.

Līdz ar šo vēlējumu lūdzos, lai ikviena
ticīgā un ikvienas ekleziālās kopienas
Lielā gavēņa ceļš būtu auglīgs, un lūdzu
jūs lūgties par mani. Lai Kungs jūs svētī
un lai Dievmāte jūs sargā!

Vatikānā, 2014. gada 4. oktobrī
Svētā Asīzes Franciska svētkos 

Francisks

No šā gada janvāra sākuma katru
trešdienu Viļakas jauniešu iniciatīvu
centrā notiek kristīgas jauniešu tikšanās
ar nosaukumu Dāvida tarba, ko vada
misionāru ģimene no Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudzes. 

Šo vakaru mērķis ir palīdzēt jauniešiem
sadraudzēties ar Die vu, iepazīt labāk sevi
un citus. Pagājušajos vakaros jaunieši stu -
dēja Bībeli, iepazinās ar Jēzu. Vienu vaka -
ru bija Taize lūgšanu vakars, citā orientē -
ša nās Viļakas katoļu baznīcas teritorijā.
Vakarus apmeklē jaunieši no Viļakas un
tās apkārtnes. 

Paši jaunieši par vakariem saka tā –
«šeit nāku, lai forši pavadītu trešdienu va-
karus, kopā ar draugiem, lai vairāk kaut ko
uzzinātu par Dievu. Patīk, ka es varu būt
atklāts.», «es uz šejieni nāku, lai gūtu jau -
nas zināšanas, gan par to, ko šaubos, gan
par to, ko nezinu», «man šie vakari ļauj re-
laksēties un atbrīvoties no ikdienas domām.
Es nāku, jo vienkārši jūtos labi». 

Uz šo tikšanos ir aicināts piedalīties
ik viens jaunietis. tie notiek katru treš -
dienu plkst. 17.00.

Ruta Linde

Pāvesta franciska vēstījums 2015. gada Lielajā gavēnī 
Svētā Mise ar jauniešiem misionāru mājā, pēc tās sekoja pirmsgavēņa  pankūku vakars

Kristīgas jauniešu tikšanās
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Ar Agates maizi 
pret ugunsgrēku

5. februārī Romas katoļu Baznīca
svin 3. gs. jaunavas un mocekles
sv. Agates dienu. Šajā dienā baznīcā
svēta maizi, sāli un ūdeni. Šo lietu
klātbūtne ir kā redzama Dieva žē-
lastības zī me. Baznīca tic, ka ar to
palī dzī bu ticīgie var vērsties pret
uguns nelaimēm. Kā ir pareizi ar
šīm sakramentālijām rīkoties?

RARZI docētājs, priesteris Andris Priede (Dr. Hist. Eccl.)
apstiprina, ka sv. Agates dienā svē tītā maize, sāls un ūdens ir labs
līdzeklis paralēli citiem dabiska jiem līdzekļiem pret ugunsgrēku.
Piemēram, arī baznīcās blakus pārdabiskajiem līdzekļiem atrodas
ugunsdzēšamais aparāts. Taču jā atceras, ka šīs lietas nav pašas par
sevi pašpietiekami pestīšanas instrumenti un ticīgie nedrīkst novērsties
no autentiskās kristīgās do mas, proti, ka visas materiālās un redzamās
formas jāuzskata par līdzekli un Dieva klātbūtnes, žēlastības zīmi.
Tās nav kaut kas absolūts un nestāv pāri pār sakramentiem. «Tie ir
tikai līdzekļi ceļā uz Dieva žēlastību. Ja kādu katoļticīgo tās
neuzrunā, tas nenozīmē, ka viņš nav labs ticīgais un tās būtu obligāti
nepieciešamas viņa pestīšanai,» teic A. Priede.

Lietu svētīšana nav mantota ne no Jēzus, ne apustuļu laikiem, taču
šāda tradīcija izveidojusies laika gaitā kā atbilde ticīgo aktuā lajām
vajadzībām konkrētā laikmetā. Šādus līdzekļus Dieva žēlastības
saņemšanai Baznīca dažādos laikos atkarībā no vajadzības varot
piedāvāt biežāk vai retāk.

Gan pret sv. Agates dienā svē tīto maizi, sāli un ūdeni, gan pret
citām svētītām lietām, piemēram, svētbildītēm, grāmatām vai Pūpo lu
svētdienā svētītajiem pūpolu zariņiem jāizturas cienīgi. Visla bāk sa-
kramentālijas glabāt, pie mē ram, privātajā lūgšanu stūrītī. «Nebūtu
labi, ja maizīte atrastos tādā vietā, kur tai var piekļūt, pie mēram,
peles. Taču katrā ziņā ir labi, ja tās tomēr atrodas pa ro kai. Protams,
šīs lietas var turēt arī mašīnā vai rokassomiņā. Ir ti kai ļoti jauki un pat
ieteicami, ja cilvēki tās glabā sev pēc iespējas tuvāk. Tas liecina par
cilvēka uzticību Dieva klātbūtnei un viņa vēlmi, lai pēc iespējas
tuvāk un pieejamāk būtu Dieva klātbūtnes zīmes,» teic A. Priede.

Baznīcas tradīcija tic, ka caur šīm lietām iegūstam sv. Agates aiz-
bildniecību pie Dieva dažādās ugunsnelaimēs. Tāpēc mājās tās glabā,
lai pasargātu īpašumus no ugunsgrēka. Ugunsgrēku gadīju mos
izveidojies paradums to ap slacīt ar sv. Agates ūdeni vai iemest tajā
maizi un sāli. Taču nav ne kādu precīzu priekšrakstu, cik reižu ar šīm
lietām jāiet apkārt mājai vai, kā tieši tās jāiemet ugunī. Tā vairāk ir
tautas tradīcija, tāpēc privātā prakse var arī atšķir ties. Svarīgi ticēt, ka
caur šīm zīmēm un sv. Agates aizbildniecību Dievs sniedz konkrēto
aizsardzību. Pielietojot sakra mentālijas, jāatce ras arī par lūgšanu un
paša ticību.

Priesteris norāda, ka ir labi sv. Agates maizi, sāli un ūdeni no bau -
dīt arī pašam ticīgajam, jo ar to palīdzību var vērsties ne tikai pret
ārēju, bet arī iekšēju ugunsgrēku. Bieži vien to ticīgajos var izraisīt
uztraukums, stress, bailes vai kādas citas emocijas.

Iepriekšējā gada sakramentāli jas kā jebkuru citu svētītu lietu
drīkst tikai cienīgi sadedzināt, ap rakt vai izliet. Prāvests teic, ka viņš,
piemēram, iepriekšējā gada mai zīti, pat ja tā ir sakaltusi, apēd. Ja
dārzā vai pagalmā ir krusts, šīs lietas var aprakt tur. Krusta pakājē var
izliet arī svētīto ūdeni. Tikpat labi ūdeni var aiznest uz kapiem un
izliet uz kapa kopiņas. Pareizticīgiem, piemēram, kapos ir speciāls
namiņš, kur viņi šādas svē tītās lietas var ienest un nolikt. Tās noteikti
nedrīkst izmest miskastē vai izliet kanalizācijā. «Protams, pilsētniekiem
varētu būt sa režģītāk atrast, kur šādas lietas ap rakt vai sadedzināt. Ja
nav nekādu šāda veida iespēju, tad labāk at nest garīdzniekiem, kurš
tālāk zi nās, kā rīkoties,» iesaka A. Priede.

Noslēgumā A. Priede atgādina, ka ticīgajiem jāuzmanās šis lietas
ne tikai uzskatīt par pašpietiekamām, bet ar tām arī aizskart citus
kristiešus ekumeniskajā dialogā. «Jāuzmanās, lai ticīgie, kas praktizē
šādu praksi, neradītu kādu konfliktu un neaizcirstu dur vis attiecībās
ar citu konfesiju kristiešiem. Dažādas svētītas lietas jebkurā gadījumā
nav prioritārā diskusiju tēma. Visas šādas svētī bas pieder pie
konkrēta rita izpausmēm un tiek pieņemtas kā tam raksturīgas. Ja
paskatās uz lielo Katolisko Baznīcu, kurā ir arī bizantiešu vai koptu
tradīcijas, tad tajās sv. Agate ir visai maz pazīstama. Latvijas
pareizticīgie, piemēram, pazīst citus svētos aiz bildņus, pie kuriem
vērsties da žādos gadījumos.»

Sv. Agate ir bijusi ļoti turīgu vecāku meita, kura dzīvojusi kristie -
tības pirmajos gadsimtos Sicīli jas salā. Agate bijusi apveltīta ar izcilu
skaistumu un gudrību, tā pēc iepatikusies Sicīlijas pārvald niekam
Kvintiānam, kurš lūdzis viņas roku, bet ticis atraidīts. Aga te arī tiesas
priekšā apliecināja sa vu ticību un apstiprināja, ka kalpošana Kristum
ir viņas visaugstā kā brīvība, kas tālu pārspēj zemes valdnieku
bagātību un citus labumus. Kvintiāns licis jaunavu da žādi mocīt,
piemēram, pavēlējis ar ugunī nokaitētām stangām iz raut krūtis. Vēl
pēc tam viņa tiku si mocīta cietumā līdz savu dvē seli atdevusi Die-
vam.

Sv. Agates baznīca atrodas Katānijā. Tā kā šī pilsēta atrodas Etnas
vulkāna pakājē, tās iedzīvo tāji ir piesaukuši sv. Agates aizbildniecību
vulkāna izvirdumu un zemestrīču gadījumos un saņēmuši atbalstu.

LRKB IC.
Informācijas materiāls no www.katolis.lv

BAz NīCAS DRAU DŽU zI ņAS

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID)
atgādina, ka saskaņā ar likumā «Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā»
noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts
amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu jāiesniedz
VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk
– eDS) no 2015.gada 15.februāra līdz 1.aprīlim
ieskaitot. Valsts amatpersonām šogad deklarācijā
ir jānorāda papildu informācija, taču vienlaikus
deklarācijā automātiski var iegūt datus, kas par
attiecīgo valsts amatpersonu pieejami dažādās
valsts informācijas sistēmās. 

Vēršam uzmanību, ka no šī gada 1. janvāra1

valsts amatpersonām deklarācijā ir jānorāda arī
šāda informācija:

4 ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
izpratnē ir patiesā labuma guvējs no citai personai
piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās
daļas, 

4 par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos pen -
siju fondos un dzīvības apdrošināšanas iemaksas. 

Deklarācijā ir izveidota arī nepublicējamā daļa
citai informācijai, kuru deklarācijas iesniedzējs
vēlas norādīt.

Šogad ir arī vienkāršota valsts amatpersonu
deklarāciju iesniegšana – pēc attiecīgās sadaļas at-
vēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par
minēto personu pieejama dažādās valsts informāci -
jas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aizpil-
dīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem ne-
kustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā;
par īpašumā vai valdījumā esošiem transportlī -
dzekļiem, kuri reģistrēti VAS «Ceļu satiksmes dro -
šības direkcija» pārziņā esošā valsts informācijas
sistēmā «Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts re-
ģistrs»; par gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti
VID, un dati (vārds, uzvārds, radniecība) par lau -
lāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas
pieejami Iedzīvotāju reģistrā. 

Atgādinām, ka jau kopš 2014.gada jūnija ik -
viens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu
ar VID, bet izmantojot www.latvija.lv sniegto

tehnisko risinājumu – internetbanku  autentifikācijas
datus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegto eID viedkarti vai VAS «Latvijas Valsts
radio un televīzijas centra» izsniegto elektronisko
paraksta viedkarti (e-parakstu). Dokumentu iesnieg -
šana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta
datni. tādējādi, ja arī ir nozaudēts VID piešķir -
tais eDS identifikators un parole, valsts amat-
personām, to vairs nav nepieciešams atjaunot,
lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju
vai jebkuru citu dokumentu eDS. 

Atgādinām, ka precizēt jau iesniegtās deklarācijas
var, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot preci-
zējumus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas
publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā
veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu
bāzē.

Metodiskais un informatīvais materiāls (ar v i -
zuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu
deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājaslapas
sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām
valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID
Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu admi-
nistrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz
VID Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties
4.tematu «Informācija valsts amatpersonām». VID
mājaslapas sadaļā «Kontakti» iespējams arī
pieteikties padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā
un laikā, izvēloties tematu «Jautājums par valsts
amatpersonas deklarāciju». 

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

_________________________________________
1 Pamatojoties uz 2014. gada 30. janvāra grozījumiem

likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amat -
personu darbībā» un 2014. gada 26. augusta grozījumiem
Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumos
Nr. 478 «Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģis-
trējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarāci -
jas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu sa-
raksti»

Ie DzI Vo tA JU zI NāŠA NAI!

Valsts amatpersonu deklarācijas par 2014. gadu
jāiesniedz VID no šī gada 15. februāra līdz 1. aprīlim 

Valsts amatpersonām, izmantojot VID elek-
troniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – eDS),
ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu dekla-
rācijas par 2014. gadu laika posmā no 2015. ga -
da 15. februāra līdz 2015. gada 1. aprīlim (ie -
skaitot). 

Ja arī ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifi-
kators un parole, valsts amatpersonām to vairs nav
nepieciešams atjaunot, jo jau no pagājušā gada
jūnija ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot
līgumu ar VID, bet izmantojot:

4 www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu –
internetbanku  autentifikācijas datus

4 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegto eID viedkarti 

4 VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas
centra» izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu). 

! Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāap-
liecina ar VID e-paraksta datni.

tādēļ aicinām gan valsts amatpersonas, gan
visus valsts iestāžu darbiniekus izmantot eDS
piedāvātās iespējas un iesniegt elektroniski arī
citas nodokļu un informatīvās deklarācijas, pie-
mēram, Gada ienākumu deklarāciju (sākot ar
2015.gada 1.martu).

Aktuāla informācija valsts amatpersonām! 
4 No šī gada 1. janvāra1 valsts amatpersonām

deklarācijā ir jānorāda arī šāda informācija:
– ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izprat -
nē ir patiesā labuma guvējs no citai personai piedero -
šas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, 

– par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos pen -
siju fondos un dzīvības apdrošināšanas iemaksas. 

Deklarācijā ir izveidota arī nepublicējamā daļa
citai informācijai, kuru deklarācijas iesniedzējs
vēlas norādīt.

4 Šogad ir arī vienkāršota valsts amatpersonu
deklarāciju iesniegšana –  pēc attiecīgās sadaļas at-
vēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par
minēto personu pieejama dažādās valsts informā -
cijas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aiz-
pildīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem
nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemes-
grāmatā; par īpa šumā vai valdījumā esošiem trans-
portlīdzekļiem, kuri reģistrēti VAS «Ceļu satiksmes
drošības direkcija» pārziņā esošā valsts informācijas
sistēmā «Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts re-
ģistrs»; par gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti
VID, un dati (vārds, uzvārds, radniecība) par
laulāto, vecā kiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas
pieejami Iedzīvotāju reģistrā. 

Metodiskais un informatīvais materiāls (ar vi -
zuā lu palīginformāciju) par valsts amatpersonu
deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājaslapas
sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām
valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID
Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu admi-
nistrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID
Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties 4. tematu
«Informācija valsts amatpersonām». 

VID mājaslapas sadaļā «Kontakti» iespējams
arī pieteikties padziļi nātai konsultācijai noteiktā
vietā un laikā, izvēloties tematu «Jautājums par
valsts amatpersonas deklarāciju». 
_________________________________________

1 Pamatojoties uz 2014. gada 30. janvāra grozī ju -
miem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā» un 2014. gada 26. augusta gro -
zījumiem Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra no-
teikumos Nr. 478 «Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedza -
mas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarā cijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amat -
personu saraksti»

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas 
un darbiniekus izmantot VID eDS priekšrocības!
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Drošības ievērošana apkures sezonā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienesta  Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļa ir apkopojusi informāciju par
drošību apkures sezonā no 2011. līdz
2014. gadam.

Sākoties apkures sezonai, notiek da-
žnedažādas nelai mes. Ugunsdzēsēji glābēji
apskatot ugunsgrēka vie tu konstatē iespē-
jamos iemeslus kāpēc izcēlies ugunsgrēks.
Apkures sezonas laikā ir vērojams uguns-
grēku skaita, tajos cietušo un bojāgājušo
skaita pieaugums. Katru gadu apmēram
desmitā daļa no ugunsgrēkiem izceļas tieši
apku res problēmu dēļ. 2014.gadā reģistrēts
lielākais apkures problēmu izraisīto uguns-
grēku skaits. Apkopotie statistikas dati par
pēdējiem gadiem liecina, ka ar apkures
problē mām saistīto ugunsgrēku skaits ne-
samazinās, tam ir ten dence pieaugt. Viena
no galvenajām problēmām, ekspluatējot
apkures iekārtas, ir apkures iekārtu eks-
pluatācijas un to izbūves noteikumu neie-
vērošana, jo katru gadu izceļas ievērojams
ugunsgrēku skaits, kuru iemesls ir tieši
apku res iekārtu ekspluatācijas noteikumu
pārkāpumi un apku res iekārtu nepareiza
izbūve. Visvairāk – puse no ugunsgrēkiem
izceļas cietā kurināmā apkures iekārtu ne-
pareizas ekspluatācijas dēļ. Traģiskākās
ugunsnelaimes notiek tieši naktī, kad cil -
vēki guļ, jo cilvēks miegā nejūt dūmus, to -
ties dzird skaņas. Tāpēc dūmu detektors
ļauj savlaicīgi pamanīt ugunsgrēka izcelšanos. 

Kopējo reģistrēto ugunsgrēku skaits
2013.gadā bija 9821, no tiem 949 gadījumos
iespējamais ugunsgrēka cē lonis – bojāta
apkures sistēma vai tās nepareiza eksplua -
tācija, bet pagājušogad – 12175, no tiem
1020 iepriekš minē tais cēlonis. 

Padomi drošai apkures ierīču
ekspluatācijai

Sākoties apkures sezonai, pieaug uguns-
grēku skaits. To iemesls visbiežāk ir nepa -
reiza un bojātu apkures ierīču ekspluatācija,
netīrīti dūmvadi un pārkurinātas krāsnis. 

Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams. Sa -
degot jebkuram cietajam kurināmajam, uz
skursteņa iekšējās virsmas vei dojas kvēpu,
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaikus
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina ap-
kures ierīces darbības efektivitāti, bet slik-
tākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās
pa visu dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus
ievērojami paaugstinot temperatūru tajā
aptuveni līdz pat 1000 C. Tas var radīt plai sas
visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārē -
jo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu
karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degt-
spējīgām sienu, griestu un jumta kons-
trukcijām.

Lai izvairītos no nelaimes un varētu dro -
ši uzturēt siltu mu, kurinot malkas, gā zes
vai cita veida apkures ierīci, reizi trijos ga -
dos jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūm-
kanālu tehniskais stāvoklis. To drīkst veikt
sertificēti skursteņslauķi. Par to jāpārlie -
cinās, lūdzot darba veicējam uzrādīt aplieci -
nošos dokumentus. Bojātu skursteņu eks-
pluatācija ir bīstama!

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavar -
du dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezo -
nas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:

• divas reizes apkures sezonā – apkures
krāsnīm un virtuves pavardiem;

• reizi mēnesī – ilgdedzes speciālajām
krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām,
kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām
vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša
malka, bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži,
tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus
izdedžus un ogles. Tie jāizber atbilstoši ie-
kārtotās vietās ne tuvāk par 6 m no degt-
spējīgām ēkām un būvēm.

Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka plī -
tis laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeš -
krāsns metāla apšuvums, plīts virsmā pa-

rādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes.
Lai šādas plītis padarītu ikdienas lie tošanā
drošas, tām periodiski nepieciešama atjau-
nošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plai -
sas, savlaikus nomainot izdegušo cepe -
škrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Cietā kurināmā krāsns (virtuves pavarda)
kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu
grīda jāpārklāj ar degtnespējīga materiāla
loksni (skārds u.c.), kuras izmēriem jābūt
ne mazākiem par 50 cm perpendikulāri kur -
tuves ailai un 70 cm paralēli tai.

Kurināmie materiāli (ogles, kūdra), kam
piemīt pašaizdegšanās spēja, jāuzglabā
speciāli šim nolūkam pielāgotās telpās vai
laukumos (ne tuvāk par 6 m no degtspējīgām
ēku vai būvju konstrukcijām). 

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos ir
ievērot elementāru piesardzību. Ekspluatējot
vietējās apkures ierīces aizliegts:

• novietot kurināmo un citus degtspējīgus
materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk
par 1.2 metriem;

• atstāt bez uzraudzības degošas apku -
res ierīces, ja to neatļauj tehniskās eks-
pluatācijas noteikumi;

• novietot uz apkures ierīcēm degtspējīgus
priekšmetus un materiālus (žāvēt drēbes,
apavus utt.);

• kurināt krāsnis un plītis ar malku,
kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;

• vēdināšanas kanālus izmantot kā ap-
kures krāšņu vai pavardu dūmvadus;

• izmantot bojātas apkures iekārtas un
dūmvadus;

• tās pārkurināt.
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas

sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām
notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās.
Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu
iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot
caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzu-
mam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionē -
šanas un ventilācijas sistēmās rada aiz-
degšanās iespēju. Putekļu un tauku slānim
aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu, uguns
liesmas var ātri izplatīties. 

Tā kā apkures sezonā vistraģiskākie
ugunsgrēki notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ
un nepamana ugunsgrēka izcelšanos, dzī-
vojamās telpas ir nepieciešams aprīkot ar
dūmu detektoriem, kas ar skaņas signāla
palīdzību signalizēs par ugunsgrēka izcel-
šanos, ļaujot laicīgi izsaukt ugunsdzēsējus
glābējus. 

Iestājoties vēsākam laikam, aizvien
vairāk ugunsgrēku notiek arī dārza mājiņās,
neapsaimniekotās mājās, šķūnīšos un
garāžās. Visizplatītākie ugunsgrēku iemesli
šādās ēkās ir neuzmanīga rīcība ar uguni,
bojātas vai nepareizi izbūvētas apkures
sistēmas, kā arī tīšas dedzināšanas.

Bieži mazdārziņu apsaimniekotāji, mē-
ģinot paildzināt dārzkopības sezonu, savās
dārza mājiņās, kas nereti ir paredzētas ti kai
instrumentu glabāšanai, paši ierīko dažādas
apkures ierīces vai arī izmanto vecus elek-
triskos sildītājus, kuri iespējams ir bojāti,
taču uzskata, ka tādai dārza mājiņai būs
pietiekami labi. Aukstajā laikā arī veicot
darbus garāžās vai šķūnīšos, tiek izmantotas
bojātas vai paštaisītas sildierīces. Taču šis
bojātais elektrosildītājs vai arī, ja tiek pa-
štaisītas sildierīces un lietoti nekalibrēti
un paštaisīti elektrotīklu aizsardzības dro-
šinātāji, ātri vien var izraisīt ugunsgrēku.

Pilsētu tuvumā mazdārziņu teritorijās
un neapsaimniekotās mājās pilsētās uguns-
grēki izceļas visai bieži un lielākoties bo-
jāgājušie šajos gadījumos ir bezpajumtnieki,
kas cenšas patverties no aukstuma un lieto
nedrošas sildierīces. Tā kā šie «nelūgtie
viesi» visai bieži mēdz būt alkohola rei -
bumā, tad nereti arī aizmieg ar kvēlojošu
izsmēķi rokā vai arī nomet to, kur pagadās.
Nereti bezpajumtnieks, lai sasildītos šādās
ēkās uz grīdas sakur ugunskuru. 

Apkures ierīču drošībai jāpievērš uz-
manība arī mājlopu īpašniekiem, kuri māj -
 lopu apsildei kūtī izmanto dažādas nedrošas,
varbūt pat savu laiku nokalpojušas apkures

ierīces. Šādu ierīču lietošana ir ārkārtīgi bīs -
tama, jo kūtī atrodas viegli uzliesmojuši priekš -
meti, un, ja ugunsgrēks izceļas naktī, to
savlaicīgi ir praktiski neiespējami pamanīt. 

Ugunsgrēka autonomie detektori
No 2008.gada 1.marta Latvijā jaunuz-

būvētās, rekonstruētās un renovētās dzī-
vojamās ēkās obligāti dzīvokļus jāaprīko
ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.

Ugunsgrēka autonomo detektoru pielieto -
šana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs
risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku
dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām,
tāpēc arī iepriekš būvētās ēkās savas drošī -
bas nodrošināšanai ir vēlams iegādāties un
uzstādīt ugunsgrēku autonomos detektorus.

Kas ir ugunsgrēka 
autonomais detektors?

Ugunsgrēka autono-
mais detektors ir neliela
izmēra ierīce, kura pat-
stāvīgi spēj konstatēt telpā
izveidojušos ugunsgrēka

faktorus (dūmu koncen-
trāciju, siltumu) un par to ar spalgu, 80 dB
skaņas signālu aptuveni pusstundu nepār-
traukti brīdināt mājokļa iemītniekus. Uguns-
grēka autonomais detektors darbojas no
autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā ir
9V «kronas» tipa baterija, kuru ievieto de-
tektora korpusā. Saprotams, ka ugunsdzē-
šamo aparātu šī ierī ce neaizvieto. Tās uz-
devums nav dzēst, bet gan brīdināt par iz-
cēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību,
atkarībā no situācijas, ir jāizlemj mājokļa ie-
mītniekiem pašiem – apslāpēt liesmas pašu
spēkiem vai nekavējoties pamest uguns-
nelaimes skarto mājokli un saukt palīgā
ugunsdzēsējus. Gadījumos, kad mājoklī ne -
viena nebūs, paliek cerība, ka ugunsgrēka
autonomā detektora spalgo sig nālu izdzirdēs
kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus. Jāatceras,
ka ugunsgrēka autonomie detektori ir pa-
redzēti lietošanai telpās. Uzstādīti ārā tie
gaidīto efektu nedos. 

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo detektoru
nepieciešams dzīvoklī? Ideāli būtu pa vie -
nam uz katru telpu, kurā uzturas mājokļa
iemītnieki un kurā tie veic kādus saimnie-
ciskus darbus – proti, vietās, kur potenciāli
iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Pati mi-
nimālākā prasība – viens ugunsgrēka au-
tonomais detektors uz dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā detektora uz-
stādīšana ir ļoti vienkārša. To var paveikt
jebkurš, kas prot sienā vai griestos izurbt
pāris nelielus caurumus, piestiprināt tiem
ar ierīces komplektā ietilpstošo dībeļu un
skrūvju palīdzību detektora korpusu. Lie-
tošanas instrukcijā ražotājs visbiežāk no -
rāda arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta detektoram būtu
guļamistabas un gaiteņa griesti netālu no
guļamistabas durvīm. Ja nevar detektoru
uzstādīt griestos, tad to drīkst izvietot sie -
nas augšdaļā tuvu griestiem, bet nedrīkst
detektorus izvietot tieši griestu un sienas
dobumā. Tas tādēļ, lai izcēlušās ugunsne-
laimes gadījumā būtu iespējams pamodināt
guļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt ci -
tās telpās izvietotie detektori lieliski node -
rēs, lai brīdinātu mājiniekus par kādā
konkrētā telpā notikušu aizdegšanos.

Uz skapja, plaukta novietots dūmu de-
tektors savas funkcijas pildīs ierobežotā
apjomā. Jo dūmi ceļas augšup, griestu vir-
zienā, tur koncentrējas un tikai pēc tam
sāk piepildīt telpu virzienā uz leju. Tāpēc
šajā gadījumā detektors dūmus sajutīs
kādu brīdi vēlāk, nekā pie griestiem no-
vietotais. Taču, kā zināms, uguns izplatās
ļoti ātri, un bieži vien pat šim īsajam no-
vēlošanās brīdim var būt izšķiroša nozīme
mājokļa iemītnieku spējai apdzēst liesmas
vai arī paspēt atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā mājā un atsevišķi
izvietotās saimniecības ēkās uzstādāmajiem
detektoriem jānodrošina, lai to ugunsgrēka
trauksmes skaņas signāls būtu dzirdams
tajās telpās, kurās pārsvarā uzturas vai guļ
mājas iemītnieki. Ar vienkāršiem, veikalā
nopērkamiem detektoriem vien šo uzdevumu
neatrisināt. Optimālākais risinājums būtu
detektoru minisistēmas ierīkošana. Tās
konstruktīvā īpatnība ir tāda, ka nostrādājot
vienam detektoram, automātiski tiek akti-
vizēta visu pārējo, citās telpās vai ēkās,
uzstādīto detektoru darbība trauksmes režī -
mā. Tādu minisistēmu ierīkošanai VUGD
iesaka vērsties pie specializētu ugunsdrošības
aprīkojuma firmu speciālistiem.

Tvana gāzes un dabasgāzes
noplūdes detektori

Apkures iekārtu drošu ekspluatāciju
nodrošina ne tikai pareiza apkures iekārtu
izbūve un normatīvajos aktos noteikto pra -
sību ievērošana, ekspluatējot apkures iekārtas,
bet arī drošāku to ekspluatāciju padara
dažādu gāzu noplūdes brīdinājuma ierīču
uzstādīšana, jo mājokļos, kur uzstādītas
autonomās apkures sistēmas vai ir apkures
ierīces ar cieto kurināmo, iespējama tvana
gāzes vai dabasgāzes noplūde, tāpēc gāzu
noplūdes brīdinājuma ierīces paredzētas
mājokļa iemītnieku brīdināšanai par drau-
došajām briesmām.

Tvana gāze jeb oglekļa monoksīds ro das,
nepilnīgi sadegot malkai vai citam kurinā-
majam, gadījumā, ja tam nav pietiekamas
skā bekļa piekļuves. Tvana gāze ir bez krā -
sas un smaržas, to praktiski nav iespējams
sajust. Saindēšanās ar tvana gāzi var notikt,
ja par ātru tiek aizvērts dūmvada aizbīdnis
un gāze sāk izplatīties dzīvojamā telpā.
Tāpat iespējama saindēšanās, ja, izmantojot
autonomo gāzes apkuri, telpā netiek no-
drošināts atbilstošs skābekļa pieplūdums.

No saindēšanās iespējams izvairīties,
uzstādot mājoklī tvana gāzes detektoru. Ja
tvana gāzes koncentrācija pārsniegs pie-
ļaujamo līmeni, detektors ar skanas signālu
(80–85 dB) brīdinās mājokļa iemītniekus
par draudošajām briesmām.

Pārdošanā ir dūmu detektori un atklātas
uguns sensori, tvana gāzes (CO) detektori
un ogļskābās gāzes (CO2) detektori, tāpēc,
izvēloties detektoru, jāpievērš uzmanība tam,
kādam nolūkam konkrētā ierīce ir paredzēta,
jo ārēji tās ir līdzīgas, bet katrs detektors
reaģē uz atšķirīgiem komponentiem telpas
gaisā. Tvana gāzes detektorus uzstāda 1,5
metru augstumā no grīdas un ne tālāk par
7m no tvana gāzes rašanās avota.

Dabasgāze (pamatā – metāns 97%) tiek
izmantota siltumenerģijas radīšanai. Tai
nav smaržas un krāsas, tāpēc dabasgāzes no -
plūdes savlaicīgai konstatēšanai to odorizē
– pievieno speciālu vielu, kas gāzei piešķir
specifisku smaržu. Toties mājokļus, kuros
ir autonomās apkures sistēmas un pastāv
dabasgāzes noplūdes risks, apgādā ar da-
basgāzes noplūdes detektoru. 

Dabasgāzes noplūdes detektors ir pare -
dzēts metāna un dabasgāzes noplūdes kon-
statēšanai slēgtās telpās. Detektoru uzstāda
1–7 m attālumā no ierīces, kas darbojas ar
gāzi un, konstatējot gāzes noplūdi, mājokļa
iemītnieki ar skaņas signālu (80–85 dB)
tiks brīdināti par draudošajām briesmām.

Informācijas materiālsno VUGD 
informācijas apkopojuma par drošību 

apkures sezonā 2011.–2014.gadam
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SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība»
informē, ka šobrīd strauji palielinās to pacientu
skaits, kuri izrakstās no slimnīcas, nenorēķinoties
par valsts noteiktajām pacientu iemaksām un līdz-
maksājumiem. Informējam, ka parādnieki, kuri ne-
norēķināsies par saņemtajiem pakalpojumiem līdz
28. februārim, tiks reģistrēti parādnieku reģistrā.
Tas nākotnē var radīt salīdzinoši lielas neērtības:
nespēja noformēt uz sava vārda ne kustamo, ne ne-
kustamo īpašumu, liegta iespēja noformēt un iegūt
īstermiņa un ilgtermiņa kredītus u.c.  

Pret personām, kas savlaicīgi nenokārtos parād-
saistības ar «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību»
un nemeklēs risinājumu parādsaistību atmaksāšanai,
tuvākajā laikā tiks ierosināta tiesvedība. Tiesvedība
tiks ierosināta pret negodprātīgākajiem un lielāka -
jiem parādniekiem, kā arī informācija tiks publiskota
vietējā presē un pašvaldību izdevumos.

SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība»
aicina personas, kurām ir parāds pret SIA «Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība»,  nokārtot parād-
saistības, samaksājot Balvu vai Gulbenes slimnīcu
kasēs  – darba laiks no 8.00 līdz 16.00. Tiek  piedā -
vāta iespēja norēķināties arī ar karti: 

AS «Citadele banka» konta 
Nr. LV25PARX0004510420003 vai 
AS «SeB banka» konta 
Nr. LV54UNLA0050015141773. 
Informējam, ka nepieciešamības gadījumā ir

iespēja sastādīt individuālo parāda atmaksas grafiku
par saņemtajiem un neapmaksātajiem pakalpojumiem.
Par savu parādu var interesēties, zvanot galvenajai
grāmatvedei pa tālruni 64473713.

SIA «Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienība»

Iespēja atbrīvoties 
no nolietotas elektrotehnikas

SIA zAAo no privātpersonām bez maksas savāc no -
lietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska
vai rakstiska pieteikuma, iepriekš saskaņotā laikā izbraucot
uz mājām. 

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt 
pa tālruni 642 81250 vai mob. tālr. 26132288, 

kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv.

Mamogrāfa izbraukums 19. martā Viļakā

SIA «Veselības centrs 4» aicina veikt mamogrāfijas (krūšu
dziedzeru rentgenoloģisko) izmeklējumu 19.martā  pie Viļakas
novada domes Viļakā, Abrenes ielā 26.

• Ar uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta
mamo grāfijas izmeklējums valsts apmaksātās vēža savlaicīgas atklā -
šanas programmas ietvaros (krūts vēža profilaktiskā pārbaude) –
BEZMAKSAS;

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu veikt DIAG-
NOSTIKU mamogrāfijas izmeklējumu – 2,85 Eur;

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Lai pierakstītos uz izmeklējumu šajā datumā zvaniet
+371 67142840, +371 27866655 vai sūtiet pieteikumu 

uz e-pastu: info@mamografija.lv 
Sīkāka informācija www.mamografija.lv un  www.vc4.lv .

Amata vakance: 
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaun -

sardzes centra (reģ.nr.90009222536) izsludina
vakanci uz Jaunsardzes departamenta novada no -
daļas jaunsargu instruktora amatu.

Darba atrašanās vietas:
Viļakas, Baltinavas novads. Pilna slodze 40

stundas nedēļā. Mēnešalga sākot no 611,00 EUR.

Galvenie darba pienākumi: 
1.1. Organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu

Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplek -
tēšanu, atbilstoši jaunsargu programmas specifi-
kai.

1.2. Veidot un vadīt jaunsargu vienību.
1.3. Plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktis -

kās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.

1.4. Veicināt un organizēt jaunsargu piedalīša -
nos konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasā-
kumos.

1.5. Sagatavot, kārtot un uzglabāt jaunsargu
vie nības dokumentāciju (jaunsargu anketas, mācību
procesa tematiskos plānus, mācību žurnālus
u.tml.).

1.6. Pilnveidot metodisko bāzi un  izstrādāt
metodiskos līdzekļus.

1.7. Veidot materiāli tehnisko bāzi mācību pro -
cesa nodrošināšanai.

Prasības kandidātiem:
• Pieredze valsts pārvaldē vai izglītības iestā -

dē (ne mazāk kā viens gads).

• Augstākā pedagoģiskā vai vidējā profesio -
nālā, kas papildināta ar «B» 72 stundu   apmācību
programmu pedagoģijā.

• Interešu izglītības jomu reglamentējošo tie -
sību aktu pārzināšana.

• Datorprasmes darbā ar Word /Excel/ Power-
Point datorprogrammām, datu bāzi un interneta
lietošana.

• Vēlamas militārās zināšanas.

Iestāde piedāvā:
• Darbu valsts pārvaldē;
• Stabilu atalgojumu;
• Dinamisku darba vidi.

Informācija amata kandidātiem:
– CV ;
– pieteikuma (motivācijas) vēstuli un jaunsargu

vienības attīstības koncepciju, stratēģiju iesūtīt
līdz 01.03.2015. Minimālais apjoms 1 A4 lappuse.
Darbā stāšanas laiks:  10.03.2015.

e-pasts: 2novads@rjc.gov.lv 
Pirmās intervijas vieta: Dzintaru iela 7, Rē -

zek nē. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaun-
sardzes departamenta 2. novada nodaļā.

Kontaktinformācija:
Iestādes atrašanās vieta – Kr. Valdemāra iela

10/12, Rīga, LV-1473

Papildus informācija iestādes mājas lapā:
www.rjc.gov.lv

telefoni: 64622813, 26166063.

Darba sludinājums

No 16. – 22. janvārim, Ziedot.lv un Latvijas
Sarkanā Krusta projekta «Dod pieci» ietvaros,
vientuļie pensionāri (vecāki par 62 gadiem) va -
rēja pieteikties un saņemt dāvanu karti 10 euro
vērtībā. Viļakas novadā tika izdalītas 200 kartes. 

Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas Viļakas
nodaļas (turpmāk LSK) vadītāja Līna Barovska iz -
saka sirsnīgu Paldies visiem, kuri piedalījās projekta
realizācijā:

• LSK Balvu komitejas priekšsēdētājai Rudītei
Krūmiņai;

• LSK biedriem – Innai Rēdmanei un Madarai
Jeromānei;

• Viļakas novada Sociālā dienesta kolektīvam;
• Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvam;
• Viļakas novada pagastu pārvalžu vadītājiem;
• Viļakas novada domes priekšsēdētājam Serge -

jam Maksimovam;

• Susāju pagasta sekretārei – Ingrīdai Zondakai;
• Šoferīšiem – Eināram Mieriņam un Jānim

Vancānam;
• Pastniecēm – Lilitai Jakovļevai un Antoņinai

Kaļiņinai;
• Senioru kaimiņiem, radiem, paziņām.

Tika paveikts vēl viens labs darbs Viļakas no va -
da labklājības vārdā un šo darbu no tīras sirds pa -
veica cilvēki, nesaņemot atlīdzību – rodot iespēju
Viļakas novadam saņemt dāvanu kartes, sastādot
sa rakstus, braucot un meklējot pensionārus, lai
sveiktu Jaunajā gadā, pērkot un piegādājot viņiem
pro duktus. Paldies visiem par atsaucību un tik
operatīvu sadarbību!

Informāciju sagatavoja: 
LSK Viļakas nodaļas vadītāja

Līna Barovska

Atskaite par projektu «Dod pieci»

SIA «VIļAKAS VeSeLīBAS APRūPeS CeNtRA» 
ārstniecības maksas pakalpojumu tarifi EURO 2015. g.

fizikālās medicīnas, rehabilitācijas, 
ginekologa un acu ārsta  pakalpojumi

SIA «VAIRoGS 21»
Rīko autovadītāju kursus 

B kategorijā 
Apmācība notiek ar GOLF

markas automašīnu,
(kā CSDD eksāmena)
u Skolēniem februarī 50% atlaides;

u kursu maksa iespējama pa daļām;
u skolas eksāmens bez maksas.

Uzņemšana notiek visu februāri.
tikšanās Viļakas pamatskolā  24. februārī plkst. 15.00.

Sīkāka informācija pa tālruni 22520266

Aicinām piedalīties!
Svētdien, 22. februārī plkst. 11.30 Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Balkanos

aicinām piedalīties visus republikas interesentus Viļakas novada tautas slēpojumā
«Balkanu apļi».

Sacensības organizē Šķilbēnu pagasta pārvaldes sadarbībā ar Viļakas novada domi.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.02.2015. plkst. 15.00 nosaucot dalībnieku skaitu. 

e-pasts: rekava@inbox.lv, tel.26423700. Reģistrācija un numuru saņemšana 
svētdien, no plkst. 10.30.  Ar nolikumu var iepazīties www.vilaka.lv

Aicina parādniekus norēķināties 
par saņemtajiem pakalpojumiem



Viïakas no vadâ

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

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

Sestdien, 31. janvārī Preiļu
novada kultūras centrā

biedrība «Asmu Latgalīts» pirmo
gadu organizēja  svinīgā pasā-
kuma «Latgales Gada balva»
pasniegšanas ceremoniju. tika
pasniegtas 6 nominācijas labā-
kajiem Latgales iedzīvotājiem
par ieguldījumu Latgales attīs-
tībā un popularizēšanā. 

Par Latgales gada lauksaim-
nieku kļuva Alberts Mendriķis
no Daugavpils novada, par Latgales
gada senioru kļuva Natālija Rubīne
no Preiļu novada, titulu Latgales
gada jaunietis ieguva Andra Struka

no Riebiņu novada, par Latgales
gada sirds cilvēku kļuva Inese
Muhamberga no Rēzeknes novada,
Valdis un Olga Pauliņi  uzvarēja
nominācijā Latgales gada uzņēmē -
ji, bet par Latgales gada ģimeni
kļuva Sergejs un Žanna Maksimovi
no Viļakas novada. 

Sergejs un Žanna Maksimovi
ir gandarīti un priecīgi par šo sa-
ņemto titulu. Sergejs Maksimovs
atklāja, ka «nominācija Latgales
gada ģimene uzliek atbildību. Po-
pularizējam ģimenes tradīcijas, ap -
meklējot kopā kultūras pasākumus,
sūtot apsveikumu kartiņas, kā arī

organizējot Laulāto kursu.» No-
minācijas ieguvēji pateicas biedrībai
«Asmu Latgalīts», kompetentai
žūrijai un tiem, kas izvirzīja.  

«Latgales Gada balva» žūrijas
sastāvā bija Daugavpils pilsētas
domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplē -
sis, Preiļu novada domes priekš-
sēdētāja Maruta Plivda, Ludzas
novada domes priekšsēdētāja un
Latgales plānošanas reģiona at-
tīstības padomes priekšsēdētāja Alī -
na Gendele, Latgales Studentu cent -
ra valdes locekle Dagnija Bramane,
Daugavpils Universitātes Latviešu
literatūras un kultūras katedras

docents Valentīns Lukaševičs un
rakstniece, žurnāliste Monika Zīle
un Rēzeknes Augstskolas rektors
Edmunds Teirumnieks.

Uzvarētājus apsveica arī Lat-
vijas Republikas Satiksmes ministrs
Anrijs Matīss, XII Saeimas
deputāte Janīna Kursīte, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra biroja vadītāja Marika
Zeimule un NVO padomes «Va-
ravīksne» pārstāves Irēna Savicka
un Marija Safronova.

Tika teikti arī labi vārdi par
izvirzītajiem nominantiem, kuri
darbojas Latgales labā: Jānis un

Valija Vaivodi, Valentīna Liniņa,
Tekla Bekeša, Vitālijs Livmanis,
Artis Prikuls, Pāvels Kavuns,
Ve neranda Stramkale, Agafija
Dubovska, Aleksandrs Lubāns,
Mārīte Zariņa, Andžānu ģimene,
Anna Galvanovska, Mārīte Me-
žiniece, Antons Arnicāns, Imants
Kārkliņš, Valentīna Kokina, Zinaī -
da Logina, Zofija Zujeva, Anita
Miglāne, Daniels Krimans, Jeka-
terīna Smirnova, Vija Kudiņa,
Justs Ribickis, Māra Nizinska,
Marija Mickāne, Anna Kriviša,
Arturs Bogdanovs, Skaidrīte 
Pauliņa un Jānis Belkovskis.

«Latgales gada ģimenes» titulu iegūst    
Sergejs un Žanna Maksimovi

Svētdien, 1. februārī med-
ņevas pagasta torkovā mūsu
novada iedzīvotāja melānija
Dzanuška nosvinēja 100 gadu.
Jubilāri sveica bērni, mazbērni
un mazmazbērni.

Simtgadniece ciemiņus no
Viļakas novada domes sagaidīja
nākamajā dienā  ar garīga satura
dziesmu, kuru jubilāre nodziedāja
neaizmirstot dziesmai vārdus, bi -
ja žirgta un sabiedriska.

Simtgadnieci sveikt bija ieradu -
šies Viļakas novada domes priekš -
sēdētājs Sergejs Maksimovs, iz-
pilddirektore Zigrīda Vancāne,
Medņevas pagasta pārvaldes pār-
stāvji-Tautas nama vadītāja Skaid-
rīte Šaicāne, Jaunatnes iniciatīvu
centra vadītāja Karina Aleksejeva.

Jubilāre saņēma arī Latvijas
valsts prezidenta apsveikumu.
«No sirds Jūs sveicu nozīmīgajā
dzīves jubilejā. Godājams un ap-
brīnojams ir Jūsu mūžs, kas

mērāms gadsimta garumā, bagāts
ar dažādiem notikumiem, līdzīgi
kā Latvijas  valsts pēdējās simt-
gades vēsture. Stipru veselību,
izturību un dzīvesprieku! Lai dzī -
ves turpmākie gadi rit labestī bas
un sapratnes gaisotnē, līdzās esot
tuviem un mīļiem cilvēkiem!»
apsveicot simtgadnieci vēl prezi-
denta kungs.

Melānijas kundze dzimusi
1915. gada 1. februārī Šķilbēnu
pagastā Rozālijas un Jāņa piecu
bērnu ģimenē, bijusi jaunākais
bērns ģimenē. Vecāki meiteni no -
saukuši par Malvīni, bet vārda
mai ņas notikušas, kad saņemts
jaunais dokuments pēc kāzām, ar
pasē ierakstītu vārdu Melānija.
Vecāki bija zemnieki. Meitene zi -
nības apguvusi vietējā skolā. Jau
kopš bērnības jubilārei ir bijusi
laba balss. «Jaunības laikos, vēl
dzīvojot Šķilbēnu pagastā, tika
rīkotas talkas, tad labākie dziedā -

tāji dziedāja tolku dziesmas. Un
citu jauniešu mudināta, mammīte
vienmēr iesāka šīs tolku dziesmas.
Un tad jau no cita ciema pretī at-
skanēja cita tolku dziesma,» par
jaunības dienām stāsta meita
Emerita. 

Jauno ģimeni dibinot, jaunais
vīrs Zigismunds Melāniju bildināja,
kad abiem bija jau pāri 30 ga -
diem. Kāzas svinējuši 1947. gada
novembra mēnesī. Kā jau tajā
laikā bija kāzu tradīcijas, tad tās
tika svinētas gan sievas, gan vīra
pusē. Ģimenē piedzimuši un iz-
audzināti divi bērni: meita Eme -
rita un dēls Zigfrīds, tagad jubi -
lāre priecājas par 3 mazbērniem
un 3 mazmazbērniem. Visu savu
mūžu Melānijas kundze ir aizvadī -
jusi dzīvojot Medņevas pa gastā,
strādājot dažādus lauku dar bus
kol hozā un padomju saim niecībā.  

Jubilāre ir ticīgs cilvēks, vien-
mēr tuva ir bijusi baznīca, tāpēc,

aizvadot savas vecumdienas, brī-
vajos brīžos tiek dziedātas baznī -
cas dziesmas, skaitītas dažādas
lūgšanas, kā arī nav aizmirstas lai -
cī ga satura dziesmas. Tāpēc arī
bērni un mazmazbērni ir pārman -
tojuši ticību Dievam. 

Dzīve nav bijusi viegla. Jau
no bērnības meitene ir smagi strā -

dājusi, bet ar savu ticību Dievam
pārvarējusi visus dzīves šķēršļus.
Meita Emerita priecājas, ka mam-
mīte ir sagaidījusi 100 gadus. «Tā
ir Dieva dāvana!» nosaka meita. 

Mazmeita Iveta stāsta, ka vec-
mamma ir bijusi liela rokdarb -
niece-adījusi zeķes, cimdus, tagad
vairs neada. Mazmeita apbrīno
vecmammas stipro veselību, jo
slimojusi un ārstus nav apmeklē -
jusi. «Ja nu kāda maza vaina bi -
jusi vai saaukstēšanās, tā jau nav
slimība,» secina meita.

Meita Emerita rāda albūmus
un stāsta, ka mammītei vienmēr
ir patikuši ziedi. Dārzā vienmēr
ir bijušas puķu dobes. Kad sa -
brauc mazbērni, tad vecomammu
sabildē ar puķu pušķiem rokā. 

Melānijas kundzei vēlam labu
omu, veselību un Dieva svētība
ikdienā!

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne 

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas

nodaļas vadītāja

Medņevas pagastā 100 gadu jubilejā sumina Melāniju Dzanušku


