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Šodien avīzē:

Sakarā ar Viļakas laukos kritušo at-
brīvotāju 95. gadadienu, piektdien,

9. janvārī Viļakā vi zītē bija ieradies Lat -
vijas Aizsardzības ministrs Raimonds Vējo -
nis, kurš tikās ar Viļakas no vada domes depu -
tātiem un pārvalžu vadītājiem, kā arī pie-
dalījās piemiņas pasākumā Brāļu kapos.

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
tikās ar Viļakas novada domes deputātiem un
pārvalžu vadītājiem. Tika pārrunātas aktuālas
tēmas valstī un  pierobežā, kā arī jauniešu ie-
saistīšanos jaunsargos, zemessargos un robež -
sargos.

Brāļu kapos Aizsardzības ministrs pieda -
lījās Viļakas laukos kritušo atbrīvotāju 95.ga-
dadienai veltītajā piemiņas brīdī. 

Uzrunājot klātesošos, Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atgā-
dināja pagājušā gada traģiskos notikumus

Ukrainā un šī gada janvāra notikumus Fran-
cijā, «kad brālis slepkavo brāli, kristietis
slepkavo kris tieti, tas ir skumji un dramatiski.
Arī mēs sa vā valstī katru gadu nogalinām 10
000 cilvēku-abortos.» Domes priekšsēdētājs
uzdeva retorisku jautājumu: «Vai par šādiem
ideāliem cīnījās šie kritušie vīri?»

Turpretim Aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis katram atgādināja, ka «vienmēr jāat-
ceras, ka vēsturiskie fakti ir veidojušies uz
cilvēku likteņiem, kas cīnījās par Latvijas ne-
atkarību. Tie bija mūsu cilvēki-velosipēdistu
ro ta, Balvu partizāni, kavalēristi. Daļa cilvēku
veidoja Latgales partizānu pulku, tie bija lie-
pājnieki, ventspilnieki, kuriem šis apvidus bi -
ja neizbrienams purvos, mežos, staignājos. Tie
bija cilvēku likteņi, kas šeit cīnījās, kas palī -
dzēja mums būt neatkarīgiem. Viņi ticēja, ka
Latvija būs neatkarīga un mums tagad,  95 ga -

dus vēlāk, pietrūkst šīs ticības valstij.» Runas
noslēgumā novēlēja: «Vairosim ticību savai
valstij, būsim savas valsts patrioti un darīsim
savas valsts labā, lai Latvija būtu neatkarīga un
pieminēsim tos karavīrus, kas krituši Latgales
atbrīvošanās kaujās, lai mēs varētu būt brīvi!
Lai viņiem ir gods un mū žīga piemiņa!»

Ar klusuma brīdi tika pieminēti Viļakas
lau kos kritušie Latvijas atbrīvotāji, izšautas
militārās zalves. Evaņģēliski luteriskās drau -
dzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis teica svē -
tīgus vārdus klātesošajiem, aizlūdza par Lat -
viju, par tēvu tēviem, kas cīnījušies par dzim -
 teni un par šodienas Latviju.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja 

Piemiņas brīdī  klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis

Klāt bija Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes un Zemessardzes 31.AMII  bataljona pārstāvji un piemiņas brīža noslēgumā-Aizsardzības ministrs Rai -
monds Vējonis (pirmais no kreisās puses), Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja
vietnieks Leonids Cvetkovs, evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis

Piemiņas brīdī Brāļu kapos piedalās 
Latvijas Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
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Viïakas no vadâ

Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdA domē

2014. gada 29. decembrī notika kārtējā do -
mes sēde, kurā de pu tāti izskatīja 33 jautājumus
un nolēma:

• 1. Mainīt nosaukumu Viļakas novada pašvaldības
iestādei «Kultūrvēstures muzejs «Vēršukalns»»,
Reģ. Nr 90009710211, juridiskā adrese Vēršukalns,
Susāju pagasts, Viļakas novads, LV-4583, uz «Vi -
ļakas novada Susāju pagasta kultūrvēsturiskā lauku
sēta «Vēršukalns»», juridiskā adrese Vēršukalns,
Susāju pagasts, Viļakas novads, LV-4583.

2. Apstiprināt Viļakas novada Susāju pagasta
kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns» nolikumu
saskaņā ar pielikumu. Ar noli kumu var iepazīties
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Nolikumi. 

• 1. Piedalīties Latvijas Jaunatnes vasaras Olim -
piā dē, kas notiks 2015. gada 3.–5. jūlijā Valmierā un
Valkā.

2. Nozīmēt par Olimpiādes  kontaktpersonu
Viļakas novadā Viļa kas novada Bērnu un  jaunatnes
sporta skolas direktoru Ēvaldu Vancānu.

• 1. Pieņemt  juridiskās personas  SIA «ĶIRA»,
Reģ.Nr.43203002130,  ziedojumu – naudu summā
EUR 850.00 (astoņi simti piecdesmit euro).

2. Novirzīt ziedojumu EUR 850.00 (astoņi sim ti
piecdesmit euro) Žīguru pamatskolas materiāli teh-
niskās bāzes uzlabošanai.                       

• Noteikt īres maksu pašvaldības īpašumā eso -
šajām viendzīvokļu mājām – EUR 0.14 par kvm
mēnēsī.

• Apstiprināt Dāvinājumu uz ziedojumu nolikumu
saskaņā ar pielikumu. Ar nolikumu var iepazīties
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Nolikumi. 

• Piešķirt finansiālu atbalstu SIA «Austrumlatvijas
koncertzāle» Latgaliešu kultūras gada balvas «Bo -
ņuks 2014» pasniegšanas cere monijas norises no-
drošināšanai 200,00 euro (divi simti euro 00 centi)
apmērā.

• Apstiprināt nolikumu «Viļakas novada paš -
valdības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtība»  saskaņā ar pielikumu. 

• Ievēlēt Ilzi Krukovsku, p.k. ***, par Komisijas
lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā locekli. 

• Ievēlēt  Ilzi Krukovsku, p.k.***, par Pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
locekli. 

• Atļaut Ilzei Krukovskai, personas kods  ***,
savienot Viļakas novada domes Attīstības plānošanas
nodaļas speciālista amatu ar Viļakas  novada paš -
valdības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas
komisijas locekļa un Komisijas lēmuma pieņemšanai
par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekļa amatiem. 

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai datoru iegādei
un citiem saimnie ciskajiem izdevumiem 649.00 euro
(seši simti četrdesmit de viņi euro).

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

• 1. Piešķirt Žīguru komunālajai saimniecībai
ūdens plūsmas mē rī tāja iegādes nodrošināšanai
303.00 euro (trīs simti trīs euro).

2. Līdzekļus piešķirt no Žīguru komunālās
saim niecības ieņēmumu par dzīvokļu un komunāla -
jiem pakalpojumiem palielinājuma.

• 1. Piešķirt Žīguru pagasta pārvaldei iestādes
dar bības nodro šināšanai 300.00 euro (trīs simti euro).

2. Līdzekļus piešķirt no Žīguru komunālās 
sai mniecības ieņēmumu par dzīvokļu un komunāla -
jiem pakalpojumiem palielinājuma.

• Piešķirt finansējumu tūrisma informācijas centram
1036.00 euro apmērā, lai piedalītos izstādē «Izvēlies
Latvijas preci 2015», pārstā vot Viļakas novadu.

• 1. Apstiprināt siltumapgādes tarifus  SIA «Vi ļa -
kas namsaimnieks»:

1.1. no autonoma siltumenerģijas ražošanas avo -
ta Eržepoles katlu mājas ēkām Eržepoles ielā 62 un
Eržepoles ielā 64 tarifs – 72.52 EUR/MWh bez PVN;

1.2. no autonoma  siltumenerģijas ražošanas
avota katlu mājas Spor ta ielā ēkām Liepnas ielā 18,
Sporta ielā 4, Garnizona ielā 9, Abrenes ielā 1 tarifs
– 58,59 EUR/MWh bez PVN.

2. Tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā
dienā pēc to publi cēšanas laikrakstā «Vaduguns»
un Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv. 

Ar pilnu 2014.gada 29. decembra domes
sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Paš valdība/Domes
sēdes

l 2014. gada 29. decembra Domes sēdes lēmumiViļakas novada domes deputātu
pieņemšanas laiki 2015. gada I pusgadam

trešo valstu valstspiederīgos Balvos
aicina apgūt latviešu valodu!

Nevalstiskā organizācija «Patvērums «drošā māja»», piesaistot
sadarbības partneri biedrību «Sabiedriskās politikas centrs
PRoViduS», no šā gada janvāra Balvos organizē dažādas in-
tegrācijas aktivitātes, kurās aicina piedalīties trešo valstu vals-
tspiederīgos. 

kas vēlēties naturalizēties – eksāmens apmaksāts! visas ap-
mācības un nodarbības – bezmaksas!

Projekta ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem tiek
piedāvātas sekojošas apmācības un aktivitātes:

- Latviešu valodas un sarunvalodas kursi, integrācijas programma
latviešu valodas praktiskai pielietošanai;

- Integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi mazaizsargātām
Trešo valstu pilsoņu grupām;

- Praktisks konsultantu atbalsts dažādu sociālu un juridisku
jautājumu risināšanā;

- Iespēja piedalīties Informatīvajā dienā «Riču Raču» - Rīgā, kā
arī iespēja piedalīties brīvprātīgo aktivitātēs.

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta
aktivitātēs reģistrēšana:

Biedrība «Patvērums «Drošā māja»»
Kontaktpersona: Gunta Vīksne
Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 25565098
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 75-1
E-pasts: drosa.maja@apollo.lv.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta «Daudzpusīgi
risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3» īstenošana tiek
līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota
ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība «Patvērums «Drošā māja»».

* Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiro -
pas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai
Šveices Konfederācijas pilsonis. 

l ÎSÂS ZI ÒAS

• 5. janvārī uz ikmēneša sa pul ci pie izpilddi-
rektores Zigrīdas Vancānes kopā sanāca Viļakas
pilsētas iestāžu vadītāji. Pārrunāja aktuālākos jau-
tājumus iestādēs un novadā.

• No 5.–9. janvārim izpilddirektore Zigrīda
Van cāne, Finanšu un grāmatvedības nodaļas speciā -
listi apmeklēja pagastu pārvaldes, kurās tika pār -
runāts 2015. gada budžets, aktuālākie jautājumi pa-
gastos un novadā kopumā.

• 9. janvārī daugavpilī Latgales plānošanas
reģions attīstības padomes locekļiem organizēja tik -

šanos ar Satiksmes ministru Anriju Matīsu. Sanāks -
mē piedalījās arī Viļakas novada domes priekšsēdē -
tājs Sergejs Maksimovs. Sanāksmē tika pārrunāti
jau tājumi par valsts un pašvaldību autoceļu stāvokli,
atjaunošanu un uzturēšanu Latgales reģionā, par
sabiedriskā transporta organizēšanas funkciju reģio -
nāla jos vietējās nozīmes maršrutos. Ti ka skatīti arī
Latgales pašvaldību novadu un pilsētu aktuālie Sa-
tiksmes ministrijas kompetencē risināmie problēm-
jautājumi. 

• 2015. gada 20. janvārī plkst 14.15 Viļa kas
kultūras namā «Barikādēm – 24»' – tematiska stun -
da kopā ar barikāžu dalībniekiem un Viļakas sko -
lēniem. Aicinām visus! Būsim kopā! Atcerēsimies! 

Viļakas novada domē divu
dienu garumā notika nākotnes
pilsētas spēle «Viļakas novads-
mūsu mājas šodien un rīt!» 

Nākotnes pilsētas spēli rīkoja
Latvijas Republikas Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības
ministrija sadarbībā ar Britu pa-
domi, Viļakas novada domi un
biedrību «ZINIS». 

Apmācību semināri tika fi-
nansēti no Norvēģija finanšu ins-
trumenta 2009.-2014. gada pro-
grammas Nr.LV07 «Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sa-
darbība starp Latvijas un Norvē-
ģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālām iestādēm» projekta
«Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās at-
tīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrādāšana»
(Nr. 4.3-24/NFI/INP-002) līdzek-
ļiem.

Nākotnes pilsētas spēle notiek
ne tikai Latvijā, bet arī 15 Eiropas
valstīs un līdzīgas aktivitātes
notiek Austrumu Āzijā un Ķīnā.

Viļakas novada domē uz spē li
pulcējās novada jaunieši, iestāžu
vadītāji, uzņēmēji, novada iedzī-
votāji, kuri saskatīja un novērtēja
vietējos un globālos izaicināju -
mus savā dzīves vietā, novadā,
Latvijā un pasaulē, kā arī  spēles
dalībnieku uzdevums bija rosināt
radošus priekšlikumus Viļakas no -
vada attīstības prioritātēm un
sniegt savu redzējumu Viļakas no -
vada «sejai», kas ļautu to atšķirt

no citiem novadiem Latvijā.
Katra darba grupa izstrādāja

idejas novada attīstībai, bet vienu
no tām izstrādāja plašāk, kā arī
notika nākotnes idejas prezentācija. 

Skatīsim nākotnē, varbūt ide -
jas realizēsies!

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne 

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas  nodaļas vadītāja 

Nākotnes pilsētas spēle 
arī Viļakā 
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Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdā

kā atzina duS saimnieks –
zemnieku saimniecības «Stārķi»
īpašnieks Raimonds Slišāns,
tad doma par degvielas uzpildes
stacijas izveidošanu bija jau sen,
tomēr pārliecība par šādu soli
nostiprinājās apmēram 9 mēne -
šus atpakaļ, kad pēc ilgām pār-
domām un konsultācijām, tika
iegādāta īpašumā bijusī degvielas
uzpildes stacija, kura nedarbojās
jau vairāk kā 5 gadus.

Tādejādi tika pausts atbalsts
Viļakas novada turpmākās attīstī -
bas vīzijai, kas, kā norādīja domes
priekšsēdētājs S. Maksimovs, do -
tu iespēju ne tikai autobraucējiem
uzpildīt degvielu, bet arī zināmā
veidā nodrošinātu novada sociālo
funkciju, uzlabotu novada vides

kvalitāti un radītu jaunas darba
vietas.

DUS atklāšana sākās ar S. Mak -
simova uzrunu un priestera Sta-
ņislava Prikuļa svētību, kam se -
koja īsas uzaicināto personu uz-
runas. Pēc R. Slišāna pateicības
vārdiem visiem, kas palīdzēja
DUS tapšanā, tika pārgriezta sim-
boliskā atklāšanas lentīte, ko iz-
darīja S. Maksimovs un R. Slišāns.
Pats pirmais degvielu uzpildīja
viens no sadarbības partneriem –
SIA «AMATI». 

Lai jaunā DUS varētu uzsākt
savu darbību, bija nepieciešams
izremontēt telpas, sakārtot apkārtni,
nobruģēt laukumu, saņemt visas
nepieciešamās licences un atļaujas,
kas atbilstoši spēkā esošajai li-

kumdošanai un vides prasībām,
prasīja daudz laika un enerģijas.

DUS strādā nepārtrauktā režī -
mā 24 stundas dienā bez brīvdie-
nām. Norēķināties iespējams gan
skaidrā naudā, gan ar bankas kar -
tēm. DUS par priekšapmaksu var
iegādāties 95. markas benzīnu un
akcizēto dīzeļdegvielu autotran-
sportam un arī neakcizēto dīzeļ-
degvielu lauksaimniecības tehni -
kai. Tāpat ir iespēja iegādāties
pirmās nepieciešamības eksplua-
tācijas materiālus: eļļas un smēr-
vielas, antifrīzus, logu slotiņas,
autoķīmiju, utt., kā arī sulas un
dzērienus.

R. Slišāns pauda apņēmību
respektēt pirmo apmeklētāju vēl -
mes un parūpēties, lai būtu uzstā-
dītas nepieciešamās ceļa zīmes
un apgaismota informācija par
degvielas cenām, kā arī lai ceļš
uz DUS būtu pilnībā izgaismots.
Viņš norādīja, ka šo neatliekamo
pasākumu īstenošana būs DUS
attīstības prioritāte.

R. Slišāns izteica cerību, ka
pārredzamā nākotnē varētu būt
iespēja uzpildīt arī autogāzi un
sniegt riepu servisa pakalpojumus,
taču tas ir tiešā veidā atkarīgs no
apmeklētāju skaita. 

tāpēc visi tiek laipni gaidīti
degvielu uzpildīt duS «Stārķi»,
Viļakā, Abrenes ielā 38a.

Jānis odiņš

2014. gada 29. decembrī Viļakā, Abrenes ielā 38a, darbu
uzsāka degvielas uzpildes stacija (duS) «StāRĶi»

eduarda Spravnika putnu olu kolekcijas dāvinājums 
Viļakas novada muzejam

Viļakas novada muzejs saņē -
mis davinājumu – unikālu, mū -
su novadnieka, eduarda Sprav-
nika putnu olu kolekciju, kas ir
viena no vērtīgākajām dabas ko-
lekcijām Latvijā. Šo unikālo put -
nu olu kolekciju Viļakas no vada
mu zejam ir nodevusi eduarda
Sprav nika sieva Velta Spravniks.
eduards Spravniks bijis agro-
noms, daiļamatnieks un ornito -
logs, kas dzimis 1911. gadā 4. sep-
tembrī Viļakas pagasta «Vecu-
mos» dzelzceļnieka ģimenē. in-
terese par putnu olu kolekcio-
nēšanu viņam jau radusies 17
gadu vecumā dzīvojot Vecumos,
kad sācis tās arī kolekcionēt.

Kā raksta savos aprakstos Ed.
Spravniks, «mājas apkārtnē mežs
ar upes līčiem bērna pasaulei sa-
gādāja daudz prieka un nodarbī-
bas», kas acīmredzot arī sekmējis
Ed.Spravnika interesi par dažādu
putnu sugu olām un to ligzdām.
Par pavasarī atrasto putnu olu ko-

lekcionāram bijis prieks uz visu
gadu.

1944. gads ienesa būtiskas iz-
maiņas novadnieka dzīvē, kad
tuvojoties krievu karaspēkam viņš
pārcēlās uz Zviedriju, un 1949.gadā
pārcēlies uz Kanādu. Būdams
Zviedrijā viņš apprēcējās ar Veltu
Valkovsku, kas vienmēr ir bijusi
līdzās savam vīram. Ed. Spravni-
kam emigrējot Latvijā palika vi -
ņa putnu olu kolekcija, kura no
1944. gada glabājās Rīgā pie vi -
ņa māsas. 1974. gadā viesojoties
Latvijā, Velta Spravniks arī pār-
vedusi putnu olu kolekciju uz
Kanādu, kur tā rotājusi Latviešu
Centru Toronto. Kolekcijā atrodas
aptuveni 700 putnu olas no 130
dažādām putnu sugām. 

Ed.Spravniks mūžībā aizgājis
1993. gada 29. janvārī, taču viņa
devums Latvijas dabas vērtību sa-
glabāšanā ir neaprakstāms, kas ta -
gad glabāsies Viļakas novada mu -
zejā. Kolekciju papildinājušas

strausa, emu un kolibri putnu olas.
Putnu olu kolekcijai ir zinātniskā
vērtība, jo katrai olai klāt ir putna
nosaukums latviešu, angļu, un la -
tīņu valodā, kā arī dati. Apkopojot
un analizējot materiālus 2015.gada
2.aprīlī tuvojoties Lieldienu svēt-
kiem Viļakas novada muzejā tiks
sagatavota un atklāta Eduarda
Spravnika putnu olu kolekcijas
ekspozīcija, kas priecēs ikvienu
muzeja apmeklētāju un viesi. 

Putnu olu kolekcija turpmāk
būs kā liecība un piemiņa par
mūsu izcilo novadnieku, kas nesis
sava dzimtā novada un Latvijas
vārdu pasaulē. 

Lielu paldies sakām par putnu
olu kolekcijas nonākšanu Viļakā
Viļakas novada domei, Veltai
Spravniks ar ģimeni, Ģirtam Val -
dim Kristovskim, Sarmīte Šaicānei
u.c. kas palīdzējuši.

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

Degvielas uzpildes stacijas (DUS) «STĀRĶI» 
PaTeIcībaS:

Degvielas uzpildes stacijas «STĀRĶI» īpašnieks Raimonds Slišāns
saka lielu paldies:

1. Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam par
viņa ideju un vīziju;

2. Viļakas novada domes, Tautsaimniecības un vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājai Regīnai Brokānei;

3. Paldies bijušajam īpašniekam Andrim Šaicānam, kurš palīdzēja izprast
DUS darbības principus;

4. SIA «DLL Serviss» Tirdzniecības un mārketinga daļas projektu vadī tā -
jam Uģim Lasteniekam, kura vadībā DUS tika sagatavots darbībai;

5. Pateicība Jurijam Manžurcevam kā sertificētam augstas kvalifikācijas
metinātājam;

6. ARMAT SIA par pret infiltrācijas paklāju ieklāšanu;
7. AS «Inspecta Latvia» pieņēma ekspluatācijā, tilpnes un bīstamas iekār -

tas, rūpējās par drošību;
8. Sadarbība ar Viļakas novada Būvvaldi (Gatis Rundzāns);
9. SIA «AMATI» par siltumu (Andrejs Andrejevs);
10. Par DUS draudzīgumu videi sekoja Valsts Vides Dienesta, piesārņojuma

kontroles sektora vecākā inspektore Anna Keidāne;
11. SIA «Tilpums» kalibrēšanas laboratorija veica tilpņu kalibrāciju;
12. Balvu pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes

priekšsēdētājam Mārim Voicišam – signalizācijas un ugunsdrošības jautājumu
sakārtošana;

13. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Balvu daļas in-
spektoram Aleksejam Kovšovam, kurš pārbaudīja, vaitomēr viss atbilst uguns-
drošībai;

14. Ieņēmumu dienestam par licencēm, kas dod atļauju tirgoties ar alko -
holu, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem mazumtirdzniecībā;

15. Auto Dual piegādā autopreces, autoķīmiju, rezerves daļas jūsu auto-
mašīnām;

16. Pateicoties Bankai Citadele, šeit var norēķināties ar maksājumu kartēm;
17. East-West Transit SIA paldies par degvielas piegādes pakalpojumiem.
Bet vislielāko atbalstu Slišānu ģimene izsaka Armīnam Kuduram, Aivim

Aleksānam, Aldim Bratuškinam, Guntim Kraujam, Guntaram Šīriņam, Imantam
Slišānam, Dzintaram Zelčam un Andrim Bukovskim. Liels paldies privātajiem
sponsoriem, vecāku ģimenēm. Paldies un cerībā uz turpmāko sadarbību
Viļakas novada pagastu pārvaldēm: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu,
Vecumu un Žīguru.
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Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdā

uzņēmīgā Šķilbēnu pagasta
upītes ciema iedzīvotāja inese
matisāne nolēma piedalīties bie -
drī bas «Balvu rajona partnerība»
izsludinātajā projektu konkursā
mājražotājiem.  2014.gada pa-
vasarī saņēma no Lauku atbalsta
dienesta (turpmāk LAd) atbalsta
vēstuli projekta Nr. 14-07-LL04-
L41100-000001 «iekārtu iegāde
žāvējumu produkcijas dažādo-
šanai un kvalitātes uzlabošanai
ražošanai mājas apstākļos» rea-
lizēšanai.

Projekta vērtēšanas laikā Inesei
Matisānei bija jāsniedz papildus
informācija LAD, kā arī tikai no-
raidītas 2 iekārtu iegāde, kas bija
domāts pārdošanas kvalitātes uz-
labošanai. «Ir daudz jālasa un jā-
izprot, ko atbalsta konkrētā rīcība
un aktivitāte. Mūsu projekta gal-
venais mērķis bija iegādāties ie-
kārtas, lai uzsāktu gaļas vītinājumu
ražošanu un paaugstinātu esošās
produkcijas daudzveidību, apjomu
un kvalitāti. Līdz ar to LAD at-
balstīja iekārtu iegādi, kas uzlaboja
ražošanas procesu,» par projekta
gaitu stāsta mājražotāja Inese
Ma tisāne.

Kopējās projekta izmaksas ir
Eur 4516,33; attiecināmās izmaksas
(bez PVN likmes) – Eur 3732,50,
no šīs summas 50 % atbalstu snie -
dza Eiropas Lauksaimniecības
fonds Lauku attīstībai (ELFLA),

bet 50 % līdzfinansējumu un PVN
likme nodrošināja aizņēmums no
privātpersonām.

Projektā iegādājās šādas ie-
kārtas: gaļas mašīnu, ledusskapi,
tērauda žāvētavu, vakuuma iepa-
kotāju un gaļas šķēlētāju. «Ikvienas
iekārtas iegādes nepieciešamība
tika izsvērta projekta izstrādes
gai tā. Izvēlējos iegādāties iekārtas,
kas ražošanas procesam uzlabo
kvalitāti, dod iespēju saražot vai -
rāk un ātrāk. Kā arī ir iespējams
radīt jaunus produktus. Uz zaļajiem
tirdziņiem Ziemassvētku laikā tir -
gojām produkciju, kuras sagata -
vošanā izmantojām jaunās iekār -
tas. Šobrīd arī eksperimentējam
jaunu produktu izstrādē, piemē ram,
gaļas čipsi, vītināta gaļa. Ir iespē -
jams sagriezt gaļu šķēlēs un ievā -
kot vakuuma iepakojumā. Pie jau -
nas produkcijas pircēji ir jāpiera-
dina. Laukos vairāk izvēlas tra-
dicionālo produkciju, lielākās pil-
sētās pircējiem vairāk interesē jau -
ni produkti,» stāsta I. Matisāne.

Ineses un Sanda Matisānu sa-
gatavoto produkciju regulāri var
iegādāties zaļajos tirdziņos Balvos,
Viļakā, Rēzeknē, Gulbenē un
Alūksnē. Inese Matisāne atklāja
savu pieredzi mājražošanā: «Vien-

mēr būs diskutējams jautājums:
vai vieglāk ir strādāt algotu darbu
kādā darba vietā, kur cilvēkam ir
noteiktas darba stundas un noteik -
tu atalgojumu saņem katru mēnesi.
Vai tomēr darīt to, kas patīk pa -
šai, neskaitot darba stundas, ne-
spējot plānot ieņēmumus. Uz
svētkiem cilvēki pērk vairāk gaļas
produkciju, pēc svētkiem mazāk.
Ja mērķis ir skaidrs, ja patīk, tas,
ko dara, tad ir iespējams nodroši -
nāt atbilstību Pārtikas un veterinā -
rā dienesta prasībām, atrast savus
pircējus, saražot savu produkciju.
Tādejādi no darba ņēmēja kļūstot
par darba devēju. Nākotnē turpi-
nāsim piedalīties zaļajos tirdziņos,
mēģināsim apmeklēt arī tradicio-
nālo tirgu.» 

Mājražošanā ir iesaistījies arī
Ineses vīrs Sandis Ma tisāns. Inese
atbild par produk ci jas sagatavoša -
nu, pieteikšanos tir dziņiem, Sandis
par produkcijas žāvēšanu, vītinā-
šanu un kūpināšanu. 

Abi divi piedalās zaļajos tir -
 dziņos, jo bieži vien vienā sest -
dienā zaļie tirdziņi notiek vienlai -
cīgi dažādās vietās.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un

personīgais arhīvs

Drosmīgā gaļas žāvējumu mājražotāja

atskatoties uz Vecā jaunā gada svinībām
Biedrības valde sirsnīgi sveic visus novada seniorus, atbalstītājus

ar Jauno 2015.gadu, kazas gadu, vēl visiem stipru veselību, raitu
soli un labu omu! Nu jau veco 2014. gadu pavadījām 10.janvārī
kultūras centrā «Rekova».

Liels prieks bija redzēt to, ka rīkotie pasākumi no gada uz gadu
tiek apmeklēti arvien aktīvāk. Par to liels «Paldies», Jums seniori! At-
skatoties uz notikušo pasākumu jāatzīmē, ka bez novada domes
atbalsta un sponsoru līdzdalības, bez Šķilbēnu pagasta čaklu un at -
saucīgu cilvēku palīdzības pasākums nebūtu tik silts un sirsnīgs. Ar
lielu atbildības sajūtu un prasmi saimnieces pienākumus uzņēmās un
veica kultūras centra vadītāja Inese Lāce. Organizēja palīgā jaunie -
šus, kas sagaidīja ciemiņus un dalībniekus, vadīja pasākumu, veica
apskaņošanu, organizēja atrakcijas, ciemiņu fotografēšanu un fotouz -
ņēmumu demonstrēšanu vakara gaitā, kā arī foto atskaiti no pensio -
nāru dzīves aizvadītā gada garumā. Kam ir iespēja un vēlme mirkļus
no pasākuma gaitas varēs apskatīt Viļakas novada mājas lapā.

Koncertprogrammu atklāja paši mazākie dejotāji no Šķilbēnu pa -
gasta un nopelnīja klātesošo aplausus. Pasākuma dalībniekus sveica
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ar dzīves biedri
Žannu. Savas skanīgās dziesmas un raitu dejas soli piedāvāja vies-
mākslinieki no Pitalovas un Pededzes. Pensionārus sveicināja arī
Rekavas ģitāristi ar Vili Cibuli priekšgalā.

Dāsnus galdus uzklāja kafejnīcas meitenes. Visu pensionāru vār -
dā lielu paldies jāpasaka tiem cilvēkiem, kas materiāli, finansiāli un
ar personīgo līdzdalību atbalstīja pasākumu. Atsaucīgi bija uzņēmēji
Ēvalds Abdulajevs, zemnieku saimniecības «Kotiņi» vadītājs Aldis
Ločmelis, novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Saeimas
deputāts Ivans Ribakovs ar palīgu Olgu Belovu. Starp citu, minētais
tautas kalps atbalsta pensionāru biedrību iespēju robežās regulāri
vairāku gadu garumā. Neatsaka palīdzību arī SIA «Ķira» vadītājs
Jaroslavs Kozlovs. Garšīgus pīrāgus uzcepa Viļakas skolas pavāre
Inese Petrovska ar meitenēm. Uz vietas enerģiski darbojās Šķilbēnu
pensionāru grupas aktīviste Ņina Mihailova, arī kultorgs Aina Slišāne
interesējās par pasākumu, lai informētu interesentus. 

Pateicības vārdi jāpasaka pārvaldniekam Andrim Mežalam par
Pitalovas mākslinieku uzņemšanu, pasākuma organizatorisko darbu
un pensionāru nodrošināšaanu ar transportu. Jānis Mežals izvizināja
pensionārus no Kupravas, Žīguriem un Viļakas. Vecumu pagasta pārval -
de pati nodrošināja savus pensionārus ar transportu. Paldies pārvald nie -
cei Ligijai Loginai. Aktīvu dalību svētku organizēšanā ņēma domes
priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs sagaidot un pavadot ciemi -
ņu no Krievijas un atbalstot pasākumu. Nevaram nepateikties arī
novada domes speciālistiem – Inesei Circenei, Sarmītei Šaicānei, Sand -
rai Ločmelei, Mārtiņam Rēdmanim, Ēvaldam Vancānam, Pēterim Vancā -
nam un citiem, kas vienmēr nāk pretī pensionāru biedrības lūgumiem. 

Aizvadītajā gadā mūsu pensionāri ciemojās Madonā un delegācija
no Madonas ar Jauno veco gadu apsveica arī Viļakas novada kolēģus.

Tuvākajā nākotnē ir plānots rīkot ziemas aizvadīšanas pasākumu
ar rotaļām un pankūkām, kā arī pavasarī senioru sporta svētkus. Mīļie
pensionāri, esiet aktīvi, sūtiet rakstiski, mutiski, pa telefonu savas
vēlmes un priekšlikumus, gaidīsim.

Atgādinām, ka šoreiz maza aktivitāte bija vērojama no Susāju pa -
gasta pensionāriem, kaut gan kultorgi un visu pagastu pārvaldnieki
tika informēti un lūgti apmeklēt pasākumu. Susāju pagasta pensionāri
līdz pat šodienai nav izveidojuši savu grupu un ievēlējuši vadītāju, kas
būs arī biedrības valdes loceklis. Lūgums palīdzēt savam pārvaldniekam,
jo viņš fiziski nav spējīgs Jūs visus izkustināt. Pensionāru biedrības
valdes locekļi strādā nopietni un ar atdevi. Aktīvi darbā iesaistījās arī
jaunie pensionāri – Jurijs Abramovs un Ņina Abramova.

Ar lielu cieņu Viļakas novada pensionāru biedrības valde 

Visi klātesošie varēja noklau-
sīties jestrās krievu tautas dzies -
mas, kas viesa svētku noskaņo -
jumu. Kolektīva izpildījumā ska -
nēja arī tradicionālās Latviešu
tautas dziesmas. Noslēgumā ko -
lek tīvs dāvināja aprūpes centra
iemītniekiem saldumus un aug-
ļus.

Pateicamies Krievu dziesmu
ansambļa «Sudaruška» vadītā -
jai Svetlanai Krasnokutskai par
iespēju kuplināt pasākumu un
gū tajām pozitīvajām emocijām!

Sirsnīgs paldies kolektīvam
«Sudaruška» par sirsnīgu un ciešu
draudzību, bagāto krievu tautas
dziesmu repertuāru un košajiem
tautu tērpiem!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

Ilze Šaicāne

«Sudaruškas» sveic sociālās aprūpes
centra iemītniekus

Janvāra sākumā, kad visi pareizticīgie svin kristus Piedzimšanas
svētkus, Viļakas sociālajā aprūpes centrā ciemo jās krievu
dziesmu ansamblis «Sudaruška» ar vadītāju Svet lanu krasnokutsku,
lai sveik tu pareizticīgos ziemassvētkos. 

Projekta ietvaros «Amatniecības tradīciju kultūrvēsturiskā
pārmantojamība» ir iznākuši bukleti «Amata apguve un pār-
mantojamība Viļakas novadā». 

Projekta norises laikā tika īstenotas 4 meistardarbnīcas un viena
izstādes atklāšana. Viens no galvenajiem mērķiem bija ne tikai
apzināt senos amata pratējus Viļakas novadā, bet arī saglabāt un
dokumentēt izzūdošās amata prasmes, pierakstot amatnieku dzīvesstāstus
un tās fiksējot. Līdz ar bukleta iznākšanu tika veikta amatnieku
uzkrāto zināšanu un prasmju apkopošana, tādējādi nodrošinot kultūr-
vēsturiskā mantojuma uzglabāšanu un pētīšanu. 

Lielu paldies par atbalstu sakām projektā
iesaistītajiem amatniekiem, Viļakas novada
domei un Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Jānim Laicānam.

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

iznācis buklets «Amata apguve
un pārmantojamība Viļakas novadā» Jaungada dāvanas senioriem

Ziedot.lv un Latvijas Sarkanais Krusts projekta ietvaros «Dod pieci» dāvina VieNtuļAJiem
pensionāriem (no 62 gadu vecuma) Jaungada dāvanu – karti 10,- eiro vērtībā. 

Kartes var saņemt līdz 22. janvārim Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā – Rekovas ielā 11, Rekovā 
(Līna Barovska – 26345617).

kartes var atprečot 2mēnešu laikā veikalā «Lats», Abrenes ielā 7, Viļakā.
Informāciju sagatavoja: LSK Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska
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izGLītīBA

Sveicināti šogad!
Mācību gads rit pilnā sparā.

Arī mūsu – Viduču pamatskolā –
kā jau visur, mācību darbs ir pir-
majā vietā. Tomēr skola nav tikai
mācību iestāde, tā ir vieta, kur
sko lēni sevi radoši un fiziski piln -
veido, sporto, mācās sadzīvot, iz -
prast norises dabā un pasaulē –
tāpēc skolā notiek pasākumi,
konkursi, sacensības, svētki.

Kā jau katrā skolā – mācību
gads iesākas ar 1. septembra ie-
skandināšanu. Visa lielā Viduču
pamatskolas saime (93 skolēni) tiek
iepazīstināta ar pirmklasniekiem
(šogad 10 skolēni). Saglabājot sko -
las tradīcijas, arī šogad pirmklas-
niekus skolas saimē ieveda 9. kla -
ses skolēni. Apsveikuma vārdi iz -
skanēja arī no skolas direktores
Ināras Sokirkas un Viļakas novada
izpilddirektores Zigrīdas Vancānes.
Pasākuma noslēgumā izskanēja
īpašs sveiciens no skolas ģitāris -
tiem – Raivja Raginska, Kristapa,
Kristiāna un Arta Babāniem.

Tika runāts, dziedāts, apkārt
skanēja pa vasaru neredzējušos drau -
gu čalas, smaržoja asteru un gla-
diolu pušķi – viss liecināja, ka jauns
skolas gads ir veiksmīgi sācies.

Protams, visu gaidītas ir ek-
skursijas. Arī šoruden devāmies
mācību ekskursijā, lai iepazītu
Nacionālo bibliotēku, noskaidrotu,
kā Lāču maiznīcā top gardā mai -
zīte, un, protams, lai noskatītos
ki no īstā kinoteātrī. «Pirmā pieturas
vieta ekskursijas laikā bija nesen
atklātā Latvijas Nacionālā Bib-
liotēka, kas tiek dēvēta arī par
Gaismas pili. Tur mēs varējām
aplūkot ļoti daudz dažādu grāmatu.
Lielākā daļa no tām atradās aiz
stikla, bet dažas tomēr varēja arī
pašķirstīt. Gaismas pilī varēja
aplūkot Dainu skapi un mūsu no-
vadnieka Jura Cibuļa ābeču ko-
lekcijas izstādi. 

Nākamā pietura bija «Lāču
maiznīca». Šeit mēs varējām bau -
dīt maizi, kā arī izcepām paši
savu kliņģeri. Pēc maiznīcas,
mēs braucām uz kinoteātri, kur
5.–9. Klašu skolēni skatījās filmu
«Neiznīcināmie 3», bet mazākie
skatījās «Lidmašīnas: Dzēš un
glābj», stāsta Kristaps Dortāns. 

Bērniem jau no mazotnes tiek
mācīts, ka sakoptā un skaistā vi -
dē dzīvot ir patīkamāk. Mūsu sko -
lā par ikgadēju tradīciju ir izvēr-
tusies arī rudens skolas apkārtnes
sakopšanas talka. Skolēni ar prie -
ku tajā piedalās, aicinot palīgā arī
savus vecākus un pā rējos ģimenes
locekļus. Atsaucīgi ir arī skolas
tehniskie darbinieki, pagasta pār-
valde un pagasta iedzīvotāji. Ko-
pīgiem spēkiem pavisam neilgā
laikā lielā skolas teritorija tiek sa -
kopta, visiem ir prieks par paveikto
darbu un var godam baudīt pavā -
rīšu sagatavoto Lielās Talkas maltīti.

Godinot latviešu tautas tradī-
cijas, ik gadu skolā tiek rīkots
Miķeļdienas tirdziņš. Tā ir iespēja
skolēniem, sadarbojoties ar ve-
cākiem – īpaši mammām un vec-
māmiņām – sagatavot našķus, ko
varēs pārdot draugiem, skolotājiem
un citiem tirdziņa apmeklētājiem,
tādējādi mācoties rēķināt, apkalpot
klientus, ievērot higienas un pie-
klājības normas, lai varētu nopelnīt
naudiņu par savu piedāvāto preci.
Arī šogad skolēni bija ļoti atsaucīgi
un aktīvi. Pasākumu ieskandināja
vokālais ansamblis ar latviešu
tautas dziesmām, – un tirgošanās
varēja sākties. Kas tik netika pār -
dots – riekstiņi, žagariņi, pildītas
vafeles, šokolādes pīrāgi, picas,
cidoniju sula, Vecrīgas, sacepumi,
Sēnītes šokolādes glazūrā, āboli,
medus un vēl, un vēl, un vēl.
Viss bija gards – bērni un vecāki
bija godam centušies. Vislielāko
prieku, protams, sagādāja intere-

santi pavadītais laiks un iegūtā
peļņa.

Skolotāju diena! Šķiet, ka šo
dienu vairāk par skolotājiem gai -
da tieši skolēni. Mazākie – tāpēc,
ka nojauš, ka šajā dienā notiks
kaut kas interesants, satraucošs
un ikdienā nebijis; lielie, 9.klases
skolēni – tāpēc, ka pirmo reizi
savā dzīvē stāsies klasē, skolēnu
priekšā, lai pielaikotu skolotāja
profesiju. 

Skolotājiem šajā dienā ir
iespēja pavērot savu lielāko au-
dzēkņu rīcību atbildīgās situācijās,
novērtēt prasmes, iemaņas un
prie cāties par to, ka skolotāja pro -
fesija neizmirs, jo secinājums no
skolēnu puses ir viens – viegli
nav, bet interesanti gan!

Šogad devītie skolotājiem bija
sarūpējuši gan muzikāli lirisku
apsveikumu, gan arī IQ pārbaudi
– skolotājiem vajadzēja gan zināt
tautasdziesmas par dažādu tema-
tiku, gan svītru samudžinātā kvad-
rātā meklēt trijstūrus, runāt dzeju
un dziedāt. Protams, neizpalika
ziedi, svētku kliņģeris un prieks
par to, ka mūsu bērni prot atbildīgi
rīkoties, rīkot svētkus un radīt
pozitīvas emocijas cilvēku sirdīs.

Novembra sākumā Viduču pa -
matskolas pagalmā ieripoja ļoti
savdabīgs un interesants busiņš
ar vēl interesantāku uzdruku uz
sāna «Patvērums – Drošā māja».
Izrādās – tas bija informatīvais trei-
leris, un jaunieši, kas ar to atbrau -
ca, skolēniem stāstīja, kā sevi pa-
sargāt un ko darīt, lai nenokļūtu
verdzībā, lai mēs netiktu iesaistīti
cilvēku tirdzniecībā. Šīs akcijas
dalībnieki informēja un skaidroja
skolēniem, kā rīkoties un kur
vēr sties pēc palīdzības, ja tomēr
ar jums tāda nelaime ir notikusi,
kā pasargāt sevi un savus radus
un draugus no nokļūšanas ļaun -
daru gūstā.

Lai atzīmētu Latvijas 96. dzim-
šanas dienu, šajā mācību gadā ti -
ka rīkota erudīcijas spēle klašu
grupām, kurā skolēniem, ievērojot
stingrus noteikumus, bija jāatbild
uz jautājumiem, kas saistījās ar
dažādām norisēm, vietām, objek -
tiem, cilvēkiem, dabu, sportu, mū -
ziku, mākslām Latvijā.

Atbildot uz jautājumiem, klašu
komandām bija jāsavāc burti un
tie jāsakārto alfabēta kārtībā.
Skolēni ar interesi un aizrautību
iesaistījās spēlē un atzina, ka šā -
das aktivitātes varētu skolā notikt
arī biežāk.

Protams, ka visgaidītākie svēt -
ki skolā ir Ziemassvētki. Kāpēc?
Tā pēc, ka tiem seko skolēnu zie -
mas brīvdienas! Kurš gan tās ne-
gaida!

Šogad skolas Ziemassvētku
pasākums «Ziemassvētku jampa -
dracis skolas pagalmā» patiešām
norisinājās skolas pagalmā. Pa-
sākuma ieskaņā tika dziedātas
ķekatu dziesmas, un skolotāji in-
formēja skolēnus un sanākušos
ciemiņus par pasākuma norisi.
Katrai klasei tika iedota ceļojuma
karte un rosība varēja sākties.

Vairākās skolas pagalma vietās
un arī telpās atradās radošās, iz-

zinošās darbnīcas, kurās skolē -
niem bija jāparāda sava atraktivi-
tāte, jāmin mīklas, jānosaka pēc
garšas un smaržas tējas un gar-
švielas, ar aizsietām acīm jāzīmē
Ziemassvētku vecītis, jāšķiro pu -
pas un zirņi, jāpiedalās rotaļās,
jāzīlē nā  kotne, jāizspēlē latviešu
tautas ticējumi, jāraksta novēlēju -
mi Jaunajam gadam un pašiem
jāsacer savas klases pasaka.

Skolēni un ciemiņi ar interesi
piedalījās pasākumā, kur noslē -
gumā skolas pagalmā ieradās arī
Ziemassvētku vecīša vietnieks –
pagasta pārvaldnieks, viņš bija
atvizinājis skaistus dāvanu mai -
sus, ko saņēma katras klases ko-
lektīvs tad, kad klases audzinātājs
to bija nopelnījis dziedot, dejojot
vai no runājot dzejoli. 

Arī skolēni, kuri 1. semestrī
bija mācījušies optimāli, saņēma
pateicības balvas.

Skolas pavārītes bija sarūpē-
jušas īstu tradicionālo Ziemassvēt -
ku  mielastu – sautētus kāpostus
un desiņas, ko baudījām ārā pie
ugunskura un svētku eglītes.

Diena patiesi izvērtās radoša
un interesanta.

Viduču pamatskolas latviešu
valodas skolotāja L. Babāne 

Piedzīvojumi Viduču pamatskolā šajā mācību gadā

katru decembra pirmdienu
Adventes vainagā iedegās kārtējā
no četrām svecītēm. katru ne -
dē ļu ieklausījāmies 2. klases
teātra pulciņa bērnu teiktajā,
kopā ar skolotāju irēnu Loginu
viņi ieskandināja ziemu un ie-
dedza pirmo svecīti Adventes
vainagā arī Viļakas kultūras
namā.

Decembra sākumā skolā pul-
cējās skolēnu vecāki uz izglītojošu
lekciju par audzināšanas jautāju-
miem. Mācību gada sākumā an-
ketās vecāki atzina, ka reizēm ir
grūti izprast savus bērnus, tāpēc
psihoterapeite Iveta Gargurne va -
dīja lekciju par to «Kā labāk sa -
prast savu bērnu». 

Viļakas pamatskolas lasītavā
varēja apskatīt izstādi par K.
Skal bes daiļradi, norisinājās kon-
kurss «Kārļa Skalbes daiļrades
apcirk ņi». Konkursā piedalījās
četras mei tenes. Šajā konkursā
nevienam piešķirt 1.vietu nevarēja,
bet 2. vietu ieguva Kintija Zelča
un Inga-Ve ra Svātiņa, Kintija Bi-
zune, bet pa tei cības rakstus saņēma
Vik torija Kokoreviča un Dace
Kokoreviča. Konkursa jautājumi
bija par K. Skalbes grāmatām,
viņa biogrāfiju un daiļrades dar-
biem. Viens no jautājumiem bija
par 2014. gada nācijas mīļāko
grāmatu un šogad tā ir K. Skalbes

grāmata «Kaķīša dzirnaviņas».
Meitenēm ļoti patika meklēt in-
formāciju un tādā veidā uzzināt
daudz ko jau nu par K. Skal bi,
viņa daiļradi un biogrāfiju.

5. un 6. klasē Rutta Jeromāne
novadīja literāro stundu par K.Skal -
bes daiļradi.

15. decembra rītā Viļakas no-
vada bibliotēku apmeklēja Viļakas
pamatskolas 1. klases bērni un
viņu skolotāja Inese Rēvalde. Pirm -
klasnieki ekskursijas laikā iepazi -
nās ar bibliotēkas telpām un pie-
dalījās tematiskā priekšpusdienas
stundā «Pasaules ceļos sasildīs te -
vi viens vārds», kas veltīta dzejnie -
kam Leonam Briedim. Bibliotēkas
vadītāja Vija Circāne iepazīstināja
bērnus ar bibliotēkas piedāvājumu
plašo klāstu un skolas jaunāko kla -
šu bērniem piedāvāto literatūru.
Bibliotekāre Aija Lesniece pastāstī -
ja par dzejnieka Leona Brieža daiļ -
radi un lasīja pasakas no 2014.
gadā mazo lasītāju mīļākās Kārļa
Skalbes grāmatiņas  Kaķīša dzir-
navas». Literārās stundas noslēgumā
mazie lasītāji paši ķērās pie grā -
matu lielās lasīšanas un vienbalsīgi
solījās, ka turpmāk gan skola, gan
bibliotēka būs viņu otrās mājas.

https://vilakabiblio.wordpress.c
om/2014/12/16/1-klase-biblioteka/

Decembris ir labdarības laiks,
tāpēc daudzi 1.,2.,5.klases skolēni

iesaistījās labdarības akcijā, ga-
tavojot Ziemassvētku apsveiku -
mus, cerams, ka apsveikumi prie -
cē un sasilda saņēmēju sirsniņas.

Viļakas pamatskolā Ziemas-
svētku uzvedums – pasaka ir ik-
gadēja tradīcija. Katru gadu sko-
lotāji kopā ar bērniem sagatavo
priekšnesumus, sagādājot patiesu
prieku saviem skatītājiem – ve-
cākiem, vecvecākiem, ģimenes
lo cekļiem. Uzvedums parasti tiek
gatavots tā, lai tajā piedalītos pil -
nīgi visi skolas bērni. Šogad mēs
iejutāmies Kārļa Skalbes pasakas
«Kaķīša dzirnaviņas» varoņu lo-
mās. Pasākumā satikās kaķi, prin -
či un princeses, rūķi, zirgi, suņi,
lai dziesmās, dejās, ludziņās iz-
spēlētu «Kaķīša dzirnaviņu» stāstu.
Noslēgumā cienāšanās ar garšī -
giem pīrādziņiem. 

Mācību semestris beidzās ar
jautru noskaņu, sniega gaidīšanu
un pelnītajiem saldumiem. Esam
sasparojušies tālākajam darbam.
Lai nākošais mācību cēliens ir
tikpat možs un bagāts! Veiksmi
mums visiem 2015. gadā!

Žurnālistu pulciņš, skolotāja
Inese Rēvalde, sadarbībā ar Viļa -
kas novada bibliotekārēm.

Skolas labākie skolēni 6. jan -
vārī ciemojās pie direktores, lai
atklātu kādu atziņu par to, kāpēc
ir jāmācās, cienājoties ar ābolu pī -

rā gu un ābolu sulu, pārrunāja jau -
nā gada ieceres, radošas idejas.

10.janvārī skolotāji devāsek-
skursijā uz «Ahhaa» zinātnes cent -
ru, Ledus laikmeta muzeju Igau -
nijā, lai varētu izbraukt ar divriteni
pāri trosei, kas novilkta virs zā les,
uzvilkt sevi līdz griestiem un iz -
just brīvo kritienu, nofotografēties
ar sprāgstošu gaisa balonu, iziet
caur tuneli un pārbaudīt savu līdz -
svaru, un darīt vēl daudz un dažā -
das aizraujošas lietas. Šobrīd izstā -
žu zāli apdzīvo īsti dinozauri, kas
kustas, rūc. Šeit arī atrodas dau -
dzu iemīļotais eksponāts – Šanhajas
māja, kas ar savām šķībajām sie-
nām un šķībo grīdu ir īsts pār-
baudījums mūsu smadzenēm.

Kur dzīvoja Eiropas pēdējie
mamuti? Vai pasaule virzās uz
jaunu ledus laikmetu vai arī tur -
pinās neatgriezeniska globālā kli-
mata sasilšana? Uz šiem un ci -
tiem jautājumiem atbildes atrast
varēja Ledus laikmeta centrā. Tur
var apskatīt arī ledus laikmeta
dzīvniekus: mamutus, alu lauvas. 

Ekskursijā iegūtās teorētiskās
un praktiskās zināšanas noderēs
mācību darba organizēšanā.

Iznāca skolas avīzes speciz-
laidums, kuru veidoja katras kla -
ses skolēni, atklājot, kas viņiem
ir Ziemassvētku brīnums. 

Vecākus un skolēnus avīzītē
uzrunāja skolas direktore 

Anželika Ločmele 

Brīnumu gaidīšanas laiks Viļakas pamatskolā
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Viïakas no vadâ

kuLtūRA

Bija reiz maza, laba meitenīte,
kuru visi mīlēja, kas vien to ie-
raudzīja. Bet visvairāk viņu mīlēja
vecmāmiņa. Šī meitenīte bija Sar -
kangalvīte. Tā sākās brāļu Grim -
mu pasaka par Sarkangalvīti. Ta -
ču Medņevas pirmsskolas izglītī -
bas iestādē «Pasaciņa» šī pasaka
sākās nedaudz savādāk. Pirms -
sko las iestādē gāja kāds zēns, un
kā jau visiem bērniem arī viņam
pa tika pasakas, bet vismīļākā bi -
ja pa saka par Sarkangalvīti. Taču
kā gadījās, kā ne, zēnam saplīsa
grā mata, vējš aizpūta grāmatas
la pas  uz visām pusēm un mazā,
la bā mei tenīte, kuru sauca par
Sarkangalvīti, izkrita no grāmatas. 

Ilgi Sarkangalvīte maldījās
pa plašo pasauli  meklējot iespēju
nokļūt atpakaļ pasakā  un apcie -
mot savu mīļo vecmāmiņu. Tā Sar -
kangalvīte nonāca mūsu iestādē
un ļoti cerēja, ka bērni kopā ar ve -
cākiem palīdzēs viņai nonākt at-
pakaļ pasakā. 

«Pasaciņā» bija sapulcējies
prāvs pulks vecāku, vecvecāku
un bērnu, kuri kopīgiem spēkiem
apņēmās palīdzēt Sarkangalvītei. 

Sarkangalvītes draudzene Lap-
siņa sadalīja visus dalībniekus
divās komandās, lai redzētu, kura
komanda būs veiklāka  un ātrāka.
Vecākiem kopā ar bērniem bija
jāveic šādi uzdevumi – grozā jāsa -
liek cienasts vecmāmiņai, jāveido
taciņa, jāvelk virve, jāsagādā tīrs
apģērbs, jāpārvar daudzi šķēršļi,
jāparāda precizitāte un vēl jāuzzī -
mē vilka portrets. 

Šo visu procesu vēroja divas
laipnas, bet ļoti viltī gas vecmā-
miņas. 

Pēc visiem pārbaudījumiem
Sarkangalvīte laimīga nokļuva at -
pakaļ savā pasakā, bet bērni un
vecāki saņēma pateicības rakstus
un konfekšu medaļas.

Pasākums noslēdzās ar jautrām
sarunām un kopīgu saldumu bau-
dīšanu, ko bija sarūpējuši mūsu
mīļie vecāki.

Pateicamies visiem vecākiem,
vecvecākiem par atbalstu un ak -
tīvu sadarbību!

Medņevas PII pirmsskolas
sko lotāja Gunta Briediņa

medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
Sarkangalvīte un Lapsiņa aicina uz kopīgām aktivitātēm

Nu jau trešo gadu pēc kārtas
decembrī notiek tradicionālie
Viļakas novada ģitāristu koncerti
gan Viļakā, gan Rekovā. 

2014.gada 28. decembrī, laikā,
kad visi skolas bērni bauda Zie-
massvētku brīvdienas, kad kon-
fekšu «maisi» jau patukšoti (dažs
varbūt arī iztukšojis), ģitāristi so-
mām plecos dodas uz kultūras
centru «Rekova», lai pirms
koncerta vēl pamēģinātu, iegaumētu
savu vietu pie skatuves vai uz
skatuves, uzklausītu norādījumus,
kas noteikti jāatceras.

Un tad jau dodas uz Viļakas
kultūras namu. Skatītāju ir daudz,
skan aplausi. Mazās skatītājas sa-
mulsina Rekovas jaunos ģitāristus
– Rinaldu, Danielu un Marku,
tāpēc viņi vajadzīgajā brīdī aizmirst
savu uzdevumu. Tas rada nelielu
uzjautrināšanos gan pašiem, gan
skatītājiem.

Plkst. 1900 koncerts ir kultūras
centrā «Rekova». Īpaši jāsaņemas
rekaviešiem, jo šeit ir gan viņu
vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas,
arī citi radi, kaimiņi, paziņas  un
skolotāji. Viss izdodas, kā iecerēts.
Koncerts sākas ar dziesmu par
eglīti, zvaniņu un Ziemassvētkiem,
jo nekur tālu jau tie vēl nav pa-
manījušies aiziet.

Protams, dzied arī par nāka-
majiem svētkiem – Jauno gadu,
kurš jau tepat, pavisam netālu,
vēl tikai 3 dienas. Izpilda gan vi -
sur pazīstamas, gan mazāk dzirdē -
tas dziesmas. Solo ģitāristi ir Sa -
bīne Koniševa, Elvijs Koniševs,

Mikus Maksimovs. Vokālisti ir
Viļakas jaunieši:   Betija Brokāne,
Normunds Orlovskis,  Jeļizaveta
Sovetova. Viņu izpildījumā ļoti
aizkustinoši skan dziedātājas Ri-
hannas dziesma  «Diamonds».

Visus, bet jo īpaši solo ģitā-
ristus, vērtē arī pagājušā  gada
ģitāristi: Dāvis, Viktorija, Elīna,
Anna, Kristaps un Ilmārs, kuri
koncertā atbalsta un dzied līdzi.

Pēdējo, tradicionālo, dziesmu
«Bez gredzena» dzied visi zālē
esošie un to nākas atkārtot.

Koncerts ir izskanējis. Vilis
«paldies» saka gan saviem talan-
tīgajiem, čaklajiem, uzņēmīgajiem
ģitāristiem, gan viņu vecākiem
par atbalstu un sapratni: «Jūsu
bērni ir vienkārši lieliski!»

Vilim ir prieks par saviem ģi-
tāristiem- viņi neraksta iesniegu-
mus, neviens viņiem neliek iet

mācīties, viņi nāk paši un pacietīgi
apgūst un pilnveido savas ģitār-
spēles prasmes.

Šķilbēnu pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Mežals pateicas
gan ģitāristiem, gan viņu vadītājam
Vilim par jauko uzstāšanos un
novēl panākumus arī turpmāk,
dāvinot vitamīnus – augļus.

Arī paši ģitāristi saka paldies
savam skolotājam (kā viņi paši
sauc) Vilim. Vecāki arī pateicas
Vilim par bērnu mācīšanu.

Ir sācies jauns gads ar jaunām
domām, sapņiem un iecerēm. Lai
mums visiem izdodas iecerēto
piepildīt – nu, ja ne 100%, tad
vismaz 50%, arī tad būs labi.

Nākamie ģitāristu koncerti no -
teikti būs - un jau maija nogalē!

Aina Cibule, Rekavas vidus-
skolas skolotāja

Foto Andris Zelčs

Ģitāristu koncerti gada nogalē

Viļakas kultūras nama pašdarbnieku
SAime aicina – Nāciet mūsu pulkā!

Latviešu tauta izsenis ir dziedātāju un dejotāju tauta. Ne velti
dziesmu svētki ir unikāls pasākums, kurš pasaulē notiek tikai un
vienīgi Baltijas valstīs Lietuvā, igaunijā un Latvijā. Arī Viļakas
kultūras nams liek savu artavu kopējā dziesmu svētku procesa
uzturēšanā un saglabāšanā. kultūras nama  tautas mākslas un
amatiermākslas kolektīvi, aktīvi darbojoties, iesaistās vietējās,
re ģionālajās un valsts kultūras norisēs.

Pateicoties visiem, kuri nāk pie mums – labajiem, aktīvajiem un
mīļajiem Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājiem – Kultūras namā
darbojas 16 pašdarbības kolektīvi: 

Bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši» – vadītājas Elita Logina un Ak -
vi lina Jevstigņejeva, bērnu vokālās grupas «Pogas» un «Podziņas» –
vadītāja Elita Logina, dramatiskais kolektīvs – vadītāja Ineta Lin -
denberga, folkloras kopa «Atzele» – vadītāja Anna Annuškāne, «At -
ze les» muzikantu kapela – vadītāja Ilona Bukša, etnogrāfiskais an -
samblis «Abrenīte» – vadītāja Albīna Veina, krievu dziesmu an samb -
lis «Sudaruška» – vadītāja Svetlana Krasnokutska,  Jaunie ģitāristi –
vadītājs Vilis Cibulis,  Līnijdeju grupa «Ziemeļmeitas» – vadītāja
Aija Leitena, deju kopa «Dēka» – vadītāja Akvilina Jevstig ņejeva,
deju kolektīvs «Dēkaiņi» – vadītāja Diāna Astreiko, vokālais an -
samb lis «Cansone» –vadītāja Ilona Bukša. 

Ar 2014. gada oktobri sāka darboties jauni kolektīvi: bērnu deju
kolektīvs (2–5 g.vec.) «Mazie Dēkainīši» – vadītāja Elita Logina,
Eiropas deju dāmu deju kolektīvs – vadītāja Akvilina Jevstigņejeva,
mūsdienu deju grupa – vadītāja Marita Leišavniece. 

Visi pasākumi un kultūras aktivitātes Viļakas Kultūras namā un
pilsētā notiek, pateicoties kolektīvu aktīvai darbībai. 

Šī gada darba sezona svarīga Kultūras nama bērnu deju kolek -
tīvam «Dēkainīši», jo 2015. gads – ir Skolēnu Dziesmu un Deju svēt -
ku gads un kolektīvam nopietni jāgatavojas atlases skatei. Reģio nā -
lajai skatei jāgatavojas arī  vokālajam ansamblim «Cansone». Lai
varētu piedalīties V Latvijas vidējās paaudzes deju svētkos  Jelgavā un
Latgales deju svētkos Daugavpils nov. Višķos, martā skatē labi jā -
nostartē deju kopai «Dēka». Etnogrāfiskais ansamblis un folkloras
kopa jau ir izcīnījuši dalību šīs vasaras «Balticā 2015.

Lai labāk apgūtu svētku repertuāru un aktivizētu kolektīvus pla -
šākai koncertdarbībai, Viļakas Kultūras nams organizē pasākumus
gan ar dejotāju, gan dziedātāju, gan ar teātra spēlmaņu  piedalīšanos:

23. janvārī Viļakas līnijdejotājas aicina pie sevis līnijdeju grupas
no Viļakas novada, no Kārsavas un Gulbenes novadiem un visus, kam
patīk kustēties dejas ritmā, vai vienkārši patīk klausīties jauku mū -
ziku un skatīties, kā dejo līnijdejas.

Februārī Kultūras nama dejotāji aicinās uz kārtējo Sadanci – deju miksli.
Martā – Muzikālā kafejnīca «Pie ELLAS» ar teātra atraktīvajiem

spēlmaņiem;
Aprīlī – Deju kopas «Dēka» Benefice» un «Muzikālie vitamīni»

novada bērnu kolektīviem.
Maijā  – Skanošā sestdiena;
Jūnijā – «Dziedāju, dancoju visu vasariņu» – Novada Senioru ko -

lek tīvu sadziedāšanās   un sadejošanās Viļakas estrādē.       
Kultūras nama pašdarbnieku saimē ir sapulcējušies cilvēki, kuri

nāk mūsu kolektīvos dziedāt, dejot, teātri spēlēt, muzicēt. Un viņi  ir
mūsu lielais dārgums!

Milzīgs PALDIES par to! Lai skanīgas dziesmas, viegls dejas so -
lis un raita valodiņa!

Kultūras nama pašdarbnieku saime ir – 210 dziedātāji, dejotāji, mu   -
zikanti, teātra spēlmaņi. Mūsu nav maz, bet mēs aicinām nākt mūsu pul -
kā! Ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts Viļakas Kultūras nama pašdarbnieku
saimē! Un kādā kolektīvā – tā ir pašu izvēle! Nāciet – gaidīsim!

Lai mums visiem – kultūras darbiniekiem un amatiermākslas ko -
lek tīvu dalībniekiem vienmēr labs noskaņojums un pozitīvas emocijas!

Viļakas Kultūras nama vadītāja Akvilina Jevstigņejeva

Garīgās mūzikas koncerts aprūpes centrā
Viļakas sociālās aprūpes centrā

turpina skanēt mūzika un garīgo
dziesmu izpildījumi, šoreiz – bi jušā
operdziedātāja Borisa Semjonova un
Pareizticīgo priestera tēva Sergeja
izpildījumā.

Mākslinieki uzrunāja klātesošos ar
sveicieniem Jaunajā gadā un Ziemas-
svētkos. Koncerts tika atklāts ar dziesmu
«Klusa nakts, svēta nakts», ģitāras un
klausītāju pavadījumā.

Centra iemītniekiem par godu maestro
izpildīja baznīcu garīgās dziesmas latīņu,
krievu un latviešu valodās. Tēvs Sergejs
klausītājus pārsteidza ar burvīgo balss
skanējumu, aizkustinot daudzus.

Boriss Semjonovs klavieru izpildījumā
atskaņoja vairākus popu lārus skaņdarbus, tādus kā «Surok», «Neapo-
litanskaja» u.c.

Pasākums noritēja sirsnīgās pārrunās par Dieva esību, tā klātbūtni
un bezgalīgo Mīlestību.

Sirsnīgi pateicamies Borisam Semjonovam un priesterim Tēvam
Sergejam par lieliskajiem priekšnesumiem.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

28. decembrī upītes tautas
namā dzejnieka ontona Slišāna
dzimšanas dienā mūziķis kārlis
kazāks dāvāja ontonam un
mums jauku koncertu. 

Apmeklētājiem Kārlis Kazāks
nodziedāja divas dziesmas, kuras
ar Ontona Slišāna vārdiem ir sa-
rakstījis pats mūziķis, kā arī
dziesmas ar saviem vārdiem, ar
Imanta Ziedoņa vārdiem, kā arī
Latgaliešu tautasdziesmas un pat
dziesmu Ukraiņu valodā. 

Koncertā mūziķis gan dzie -
dāja, gan mazu dzīves gājumu
izstāstīja, kā viņš nonācis līdz at-
klāsmei, ka Latgaliski dziedāt ir
skaisti, izstāstīja, ka ļoti bēdājas,
ka viņam nav ne viena rada no Lat -
gales, kā arī izstāstīja, ka ir daudz
ceļojis, gan pa Latviju, gan pa
da žādām Eiropas un Āzijas valstīm
un ir sapratis, ka vienīgā vieta
pasaulē, kur kaimiņš slavē kaimiņu,
tā ir Latgale.

Interesants pārsteigums mums
visiem bija, kad beidzās koncerts
zālē ienāca četri rūķī un nospēlēja
dažādas Ziemassvētku melodijas.
Kā viņi paši iepazīstināja esot
čigāni no Baļtinovas, kas braukā
apkārt iepriecinot cilvēkus.

Paldies novadniecei Edītei
Hu sarei, kas noorganizēja šo kon-
certu.

Upītes Tautas nama vadītājs
Andris Slišāns

Pārsteigums Ontonam Slišānam
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18.decembrī Viļakas Sociālās
aprūpes centrā jaukā, harmo-
niskā gaisotnē, tika ieskandināti
ziemassvētki un sniegts svētku
koncerts, lai iepriecinātu aprūpes
centra iemītniekus.

Ļoti patīkami bija vērot sirm-
galvju saviļņotās sejas, kad viņi
ar sajūsmu klausījās jauniešu ģi-
tārspēles sniegumu, ziemassvētku
dziesmas.

Paldies jauniešiem, Madarai

Jeromānei un Vilim Cibulim par
jauko izpildījumu!

Paldies par garšīgajām paš -
ceptajām piparkūkām, kuras pa-
sniedza Jauniešu centra vadītāja
katram sirmgalvim – ar sirsnīgiem
laimes vēlējumiem!

Iemītnieki bija ļoti priecīgi,
saņemot Viļakas novada Domes
sarūpētās dāvanas, kuras pasniedza
novada pārvalžu vadītāji.

Apŗūpes centra vadītāja I.Ša-
icāne iemītniekiem dāvināja ka-
lendārus 2015.gadam.

Saņemot dāvanas, centra ie-
mītnieki skaitīja pantiņus un
izteica laimes vēlējumus ikvienam
klātesošajiem.

Pēc svētku koncerta, sirm -
galvji mielojās ar garšīgiem cie-
nastiem pie bagātīgi klāta svētku
galda.

Paldies visiem, kas atbalstīja
un piedalījās Ziemassvētku pasā-
kumā Viļakas sociālās aprūpes
centrā!

Teksts: Viļakas sociālās aprū -
pes centra darbiniece Iveta Dmit-
rijeva

Foto: Viļakas sociālās aprū -
pes centra darbiniece Marija
Kausa

Ziemassvētki Viļakas
sociālās aprūpes centrā

Skolā darbojās četras rūķu
darbnīcas: Puzuru darbnīca, kuru
vadīja rūķis Ligita; Eņģeļu dar-
bnīca, kurā ar skolēniem darbojās
rūķis Dina un gatavoja eņģelīšus;
Sniegpārsliņu darbnīca, kurā rūķa
Ivetas vadībā tapa burvīgas snieg-
pārsliņas, bet pie rūķa Sandras
Piparkūku darbnīcā katrs varēja
izgreznot savu piparkūku ar baltu
vai rozīgu cukura glazūru.

Pēc krietnas darbošanās sko-
lotāju un skolēnu kolektīvs, kā
arī vecāki gaidīja ciemos ieroda-
mies Ziemassvētku vecīti, lai kopī -
gi noklausītos un noskatītos Zie-
massvētku koncertu. Tajā varēja
dzirdēt skolotāja Viļa Cibuļa ģi-
tāristu pulciņa sniegumu, skolotāja
Gunta Priedeslaipas mācītās dzies-
miņas. Ciemos bija ieradies arī
bijušais skolas audzēknis Ēriks
Šaškovs un publiku priecēja ar
savu ģitārspēli un dziedāšanu.
Un kur nu bez saldumu paciņām
un dāvanām? Ziemassvētku vecītis
uzteica brašos puišus – Ēriku un
Santi – par sniegto palīdzību dā-
vanu nogādāšanā zem eglītes, jo
vecīša briedis Rūdis bija tik no-
guris, ka nevarēja tās nogādāt
līdz galapunktam. 

Noslēgumā vēl rotaļa «Vylks
ar kozusa de rēja»un jau bija no
vecīša jāatvadās līdz nākamajam
gadam.

Skolotāja S. Bukša
E. Krakopes fotogrāfijas

Ziemassvētku laiks, kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī.
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša.
Kad atceramies būtisko.
Tas ir Ziemassvētku laiks.

Ziemassvētki Upītes pamatskolā

«Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā,
Un eglē sveces deg kā Saules lokā.
Ir Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...»
18. decembrī upītes pamatskolas skolēni ziemassvētku ieska -

ņās varēja darboties Rūķu darbnīcās.

20. decembrī kultūras centrā «Rekova» pagasta
vismazākos bērniņus ciemoties Sniegbaltītes un rūķīšu mājiņa
bija ielūdzis ziemassvētku vecītis. 

Mazie rūķīši,  ritmikas grupas «Mazuļi» dalībnieki, palīdzēja
Sniegbaltītei uzklāt svētku galdu, sakopt māju un krāsnī izcept gardas
piparkūkas, tās nobaudīt varēja visi klātesošie. Drosmīgākie bērni
dejoja un dziedāja ar rūķīšiem, kā arī priecīgi pozēja kopā ar
Ziemassvētku vecīti. Paldies, par palīdzību pasākuma organizēšanā
ritmikas deju grupas «Mazuļi» dalībniekiem un viņu vecākiem.

Kultūras centra «Rekova» vadītāja Inese Lāce

Pirmskolas vecuma bērnu eglīte
kultūras centrā «Rekova»
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Jaunieši iepriecina Ziemassvētkos
sociālo māju iemītniekus

decembra nogalē Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jaunieši
cītīgi rosījās virtuvē – cepa un garnēja piparkūkas, lai tās dā -
vinātu Viļakas sociālās aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās ap -
rū  pes mājas iemītniekiem. 

18. un 22. decembrī kopā ar Šķilbēnu iniciatīvu centra pārstāvjiem
jaunieši devās uz sociālās aprūpes mājām, lai iepriecinātu to iemīt -
niekus ar skanīgām dziesmām ģitāristu pavadījumā un atrakcijām,
kurās iemītnieki ar prieku iesaistījās. Vecos ļaudis pārsteidza arī Zie-
massvētku vecīša ierašanās, kurš nāca ar dažādām dāvanām. Dāvanas
bija jāsatausta salatēva maisā un jāuzmin kas tas ir – tie, kuri tika galā
ar uzdevumu, saņēma dāvanu sev. Katram iemītniekam bija jāiededz
brīnumsvecīte, sakot novēlējumus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. 

Jaunieši labdarības akciju rīko jau otru gadu un ir gandarīti par
pa veikto, jo cilvēki, kuri reizēm jūtas vientuļi, to spēj novērtēt un
prie cājas par ciemiņiem.

Paldies Ilzei Šaicānei un Līnai Barovskai ar kolektīviem par
laipno uzņemšanu!

Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja Madara Jeromāne

Sniegpārslu zābakos, piparkūku mētelītī, mazliet smaržodams
pēc krustnagliņām un zeltainā vaska, šurp ir atbridis klusais zie-
massvētku brīnums. Šai laikā katrs varēja justies kā bērns, ļaut,
lai svētku prieks atmiņu kupenās bradā un atrast savus pazau -
dētos bērnības sapņus, uzticēties brīnumam – trauslam kā sniegs
vienu vakaru gadā.

25. decembrī Borisovas Tautas namā ikviens bija gaidīts uz Ziemas -
svētku koncertu «Dzied circenītis aizkrāsnē». Svētku prieku vi siem
dāvāja Žīguru kultūras nama tautas deju meitu deju kolektīvs un
dāmu deju kolektīvs (vadītāja Ija Krilova), Vecumu pagasta vokālais
ansamblis «Atvasara» (vadītāja Ilona Bukša), Marika Petrova, Vikto -
rija Agnese Vancāne, Normunds Orlovs, Rinalds Martiņenko.

Lai Ziemassvētku nestais miers, saticība un klusais starojums sa-
glabājās jūsu mājās, lai darbs dod gandarījuma izjūtu, lai nepietrūkst
spēka, veselības un līdzekļu piepildot visas labās ieceres! Atcerēsimies,
ka miers virs zemes sākas ar mieru mūsu mājās un sirdīs. Veltīsim arī
ikdienā par vienu smaidu vairāk cits citam.

Borisovas Tautas nama kultūras pasākumu organizatore
Jolanta Vrubļevska

Dzied circenītis aizkrāsnē

Liekas – pavisam nesen sā -
kās ziemassvētku gaidīšanas
laiks, bet jau esam svētku priekš -
 vakarā.

Ziemassvētki ir īpaši svētki
mums katram, taču pavisam skaisti,
jo arī šo svētku gaidīšanas laiku
mēs izbaudām un novērtē jam  pil -
nīgāk nekā citas svētku  reizes.

Medņevas pirmsskolas izglī-
tības iestādē «Pasaciņa» laiks
pirms Ziemassvētkiem noritēja
ļoti  aktīvi. Katru Adventa pirm-
dienu pulcējāmies kopā, lai iedegtu
Adventa vainagā svecītes. 

Pie mums ciemojās Viduču pa -
matskolas mūzikas skolotāja Inita
Raginska  un Viļakas valsts ģimnā -
zijas 12.klases skolnieks Normunds
Orlovs. Skolotāja Inita aiz rāva
bērnus ar jauko stāstījumu par Ad-
ventes un Ziemassvētku gaidīšanas
laiku, kā arī aicināja bēr nus ie-
saistīties kopīgās rotaļās. Sa vukārt
Normunds priecēja ar pašsacerētām
dziesmām  un ģitā ras spēli.

Visu Adventa laiku aktīvi ga-
tavojāmies Ziemassvētku pasā-
kumam, kurš notika 18. decembrī.
Sanda Molodcova vecāki sagādāja
brīnišķīgu eglīti  un šajā gadā pie
mums ciemoties nāca Kraukšķis,
kura lomā ļoti veiksmīgi iejutās
Harijs Babāns. 

Pasākums raiti ritēja uz priekšu
ar teatrālu uzvedumu, jautrām, ska -
ļām dziesmām un dejām. Protams,

ka ciemos nāca brīnums – lielais
Ziemassvētku rūķis, kurš ragavās
atveda lielu, lielu maisu ar
konfekšu tūtām. Lielais Rūķis ai-
cināja  bērnus uz kopīgu deju un
par noskaitītu dzejoli bērni saņēma
saldumu paciņu. Svētki  pagā ja ar
jautrām, ska ļām  dziesmām, dejām
un patīka mu svinēšanu.

Bez pateicības neizpalika arī
bērnu vecāki. Katra ģimene saņē -
 ma pateicības piparkūku par veik-
smīgu sadarbību ar pirms sko las
Iestādi.  

Par pasākuma arganizēša nu
saku lielu paldies manām  jau ka -
jām un radošajām skolotājām  –
Ilonai Grahoļskai, Guntai Briedi -
ņai, Inesei Babānei, Ilzei Lepnā -
nei, Birutai Konovalovai, mūzi -

kas skolotājai Elitai Loginai,
nakt sauklītei Birutai Ločmelei
par āra noformējumu, kā arī vi -
sam Iestādes kolektīvam par at-
balstu  un sadarbību. Laiks pirms
Ziemassvētkiem ir Domu laiks,
kas balstās uz kat ra paša apdo-
māšanos – ko darīt, ko nedarīt. 

Ziemassvētku laiks tiek uz-
skatīts par maģisku laiku, tāpēc
domām ir milzīgs spēks, un tas,
ko mēs šajā laikā domāsim, vēlāk
arī piepildīsies. Tāpēc domāsim
labas un siltas domas  par sevi, sa -
vu ģimeni, draugiem, radiem  un
visu pasauli, bet iekšēji domās sa -
gatavosimies  un noskaņosimies
Ziemassvētku vakaram.

Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

ZZ iieemmaassssvvēē ttkk ii   ««PPaassaacc iiņņāā»»

Kā vienmēr
Ziemassvētkos…

katrā mājā ziemassvētki ir
visgaidītākie svētki. Jau Adventa
laikā dvēselē krājam baltas un
mīļas domas, darām labus dar-
bus. Būt pateicīgam un dāsnam
Viļakas Valsts ģimnāzijas sko-
lēnus tikšanās reizē aicināja lu-
terāņu draudzes mācītājs mār-
tiņš Alpe. Būt līdzjūtīgam mu-
dināja novada labdarības pa-
sākums, kur piedalījās arī ģim-
nāzijas audzēkņi.

Noslēdzot pirmo mācību pus-
gadu, skolēni gatavi ne tikai sa ņemt
dāvanas un sagaidīt brīnu mus,
bet dāvāt tos arī citiem. Ģimnāzijas
kolektīvs, kā vienmēr, pulcējās uz
kopīgu pasākumu «Svētku laiks –
dāvanu laiks». Pēdējo gadu skolā
pasākumu va dīja teātra kopas 12.kla -
ses jaunie ši, jo citugad viņi nāks
tikai cie mos. Viņi atceras – cik
patīkami katros svētkos bija sa -
gaidīt Ziemassvētku vecīti, rūķus,
kas at nesa pateicības dāvanas, sal -
das veltes, kādam arī žagaru bun -
ti. Protams, arī šogad gribas pa -
šiem saņemt kādu pārsteigumu
un dāvāt to citiem.

Redzat nu, brīnumi notiek. Rū -
ķu meitenes atrada veselu grozu
ar dāvanām un pārsteigumiem.
Redzot zinātkāras acis zālē, rūķi
labprāt dalījās savā priekā. Gan

skolēni, gan pieaugušie izrādīja,
ko viņi saņēmuši. Kādam dāvanā
bi ja putniņš, kas dzīvos puķu dār -
zā un priecēs ar dziesmām, citam
tika saule, kas vienmēr sildīs, pat
aukstākajā ziemas laikā. Lai augtu
stiprs un vesels, kāds dabūja ap-
elsīnus. Piepildījās arī vēlēšanās,
piemēram, iepazīties ar jaunu
drau dzeni – tūliņ arī meiteņu de -
ju kolektīvs izrādījās dancī.

Jautru un gaišu noskaņojumu
papildināja skolēnu priekšnesumi.
Uzstājās ģimnāzijas jauktais koris,
7.-9.klašu deju kolektīvs, 10.–11.
klašu meiteņu deju kolektīvs, rit-
mikas grupa, ar skaistām un sir-
snīgām dziesmām priecēja solisti
– Sanija Marija Zelča, Magdalēna
Gardere, Olita Urbāne, Normunds
Orlovs kopā ar Betiju Brokāni.

Lai mēs nekad neaizmirstu tos,
ko pieradinām, lai katrā mājā vien -

mēr būtu iztika, visi pasākuma
dalībnieki rotaļā vārīja biezo putru.

Rūķi prātoja, ka arvien kaut
kur mīt ļaunā pamāte, kalpones,
kas izdabā, un slinkā meita Paija.
Pēc neliela skeča par kaprīzo
Paiju, ko izrādīja skolotāji, pasā-
kuma vadītājas saprata, ka ikviens
jāmāca dzīvot ar mērķi un apņē-
mību tiekties pēc kaut kā jauna,
vajadzīga un skaista.

Noslēgumā ieradās arī Zie-
massvētku vecītis, kas par labiem
darbiem bija atvedis dāvanas, pa-
teicības un piemiņas veltes. No-
slēgumā Ziemassvētku vecītis iz-
teica savu vēlēšanos – lai visiem
mums atnāk balti, sirsnīgi Zie-
massvētki, lai sagaidām veiksmīgu
Jauno gadu un tiekamies atkal
nākošajos svētkos!

Pasākuma organizatore 
I. Lindenberga
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kaut arī šogad ziema nevienu
nelutina ar sniega baltumu, ar
puteņu vērpetēm, ar spīvu salu,
svētku prieks iezadzies katra
sirdī. Pārsteigumus un brīnumus,
veltes un dāvanas gaida gan pie -
ticīgā mežinieka namiņā, gan
daudzstāvu māju dzīvokļos, gan
bagātnieku villās. ziemassvētki
jau klāt – to atgādina baznīcu
zvani, stāsta dziesmotas melo-
dijas.

Šajos Ziemassvētkos Viļakas
kultūras nama pašdarbnieku ra-
došais kolektīvs, atsaucoties uz
saņemtajām vēstulēm un mutiskiem
vēlējumiem, skatītājiem un pilsētas
sabiedrībai sniedza apsveikuma
koncertu «Daudz laimes!».

Izrādās, tik bieži mums paliek
nepateikti pateicības vārdi, padoms,
arī kāds stingrāks vārds, jo nav
bijis iespējas, bijusi kāda neveikla
situācija vai vienkārši neatradās
īstie vārdi. Koncerta vadītāji (I.Lin -
denberga un J.Tučs) citēja vēstules,
atklāja iedzīvotāju domas par pil -
sētas iestādēm un to darbiniekiem.

Izglītības ministrija un daudzas
birokrātiskas instances novēlēja
sekmes mācībās un mācīšanas
procesā Viļakas skolu (pamatskolas,
ģimnāzijas, mūzikas skolu) sko-
lēniem, pedagogiem un visiem,
kas gribētu pamēģināt skolotāja
misiju. Turklāt vecāku vārdā iz-
skanēja apsveikuma vārdi PII «Na -
miņš» atraktīvajam kolektīvam
un sporta skolas treneriem par
sportiskas jaunatnes audzināšanu.
Izskanēja pircēju domas, ka ie-
mīļotas ir pilsētas piparbodītes,
bet lielveikali rada pozitīvu kon-
kurenci un akciju preces un cenas
tikai priecē. Īpaši sveicieni no
kultūras nama darba rūķiem iz -
teikti atsaucīgajiem sadarbības
partneriem – sia «Pietālava» Vi-
ļakas «Lata» veikalam, «Ozolmā -
jas» un «Latkomerc», «Stigma»
un i.u. «Pie Zemītes».

Ar dziesmām mazbērni sveica

omītes un opīšus, kuri enerģiski
darbojas Viļakas pensionāru saieta
namā. Viļacēni novērojuši, ar kā -
du atsaucību strādā sociālās ap -
rūpes nama kolektīvs un cik ap-
mierināti jūtas paši tā iedzīvotāji.
Lai sveču gaismā top sirdis arvien
gaišākas, lai labie vārdi un domas
viņus pavada Jaunajā gadā.

Pēdējā laikā Viļakā uzlabojusies
situācija ar pusdienu ieturēšanu.
Kā «Senda» kafejnīcā, tā «Krabis»
ēdnīcā var garšīgi paēst pusdienas
mājas gaumē, var pieteikt pasūtī-
jumus gaļas izstrādājumiem un
salātiem, var pieteikt arī mielastus
dažādiem dzīves gadījumiem. Sa-
biedriskā ēdināšanas kolektīviem
kopā ar dramatisko kolektīvu svei -
cienus sūtīja celtnieku brigāde,
robežsargu kantora darbinieki, lai
arī turpmāk saimnieces labi gatavo
un labi garšo!

Annas tante savā vēstulē atzi-
nās, ka pilsētā vairāk redzami
solīdi vīrieši. cik patīkami skatīties
uz jauniem puišiem, ka siekala
pat tek. Žēl, ka viņas jaunībā ne -
bija, kur večus padresēt. Pateicību
par robežsargu labajiem darbiem
izdziedāja patiesas robežsargu
fa nes – folkloras kopa «Atzele»
un kapela. Pilsētas ugunsdzēsēju
kolektīvu – vīrus ar ērgļa skatienu
un vanaga ķērienu – sveica uguns
liesmās cietušie kopā ar jaunāka-
jiem «Dēkainīšiem».

Kozlova kungam un «Ķiras»
darbiniekiem izskanēja vēlē jums –
lai ātrāk tiek realizēts projekts
par augļu pārstrādes cehu, kur
audzēto ražu paši varēsim pārstrādāt
un realizēt kā Latvijā, tā aiz tās
robežām.

Svētku reizē pateicību un mu-
zikālu sveicienu medicīnas dar-
biniekiem no viņu ilggadējiem,
patstāvīgiem pacientiem dāvāja
mūsdienu deju grupas meitenes.
Cilvēki baltajos halātos, kuri sa-
imnieko veselības aprūpes centrā,
aptiekās, kā arī ātrās palīdzības

punktā, ir pelnījuši baltu jo baltu
paldies par veselības lāpīšanu.
Bērziņu saime īpašus sveicienu
sūtīja dakteriem Buzijaniem, kuri
vienmēr palīdzēs grūtā brīdī –
gan atgriezīs ēstgribu, gan smaidu,
gan iekritušos vaigus.

Visvairāk laba vēlējumi bija
sūtīti valsts nodarbinātības Viļakas
filiāles darbiniekiem. Mūsu pil-
sētnieki vēlas, lai nekad nebeigtos
apmācību kursi – ko mācīt, tam
nav nozīmes, ka tik var iziet cil-
vēkos un kļūt mūsdienīgākiem.
Bezdarbniece Valija tagad var
palielīties, kā vakarus pavada pie
datora, bet ar kaimiņu satiekoties
runā angliski.

Kārtība un miers nebūtu ga-
rantēti. Policijas darbs saistīts ar
risku un jābūt vienmēr kaujas ga-
tavībā – gan ekipējumā, gan kau-
jinieciskā noskaņojumā. Kā svei-
ciens svētkos visiem policijas dar -
biniekiem ir dejisks veltījums no
Dēkaiņu puišiem. Lai veicas no-
ziedznieku ķeršanā!

Grūti straujā laika ritējumā
izskatīties skaisti un sakopti. Vi -
ļakas daiļā dzimuma vārdā Emīlijas
kundze sūta sveicienus apkalpo-
jošās, pakalpojošās sfēras darbi-
niekiem – pirtniekiem, frizierēm
un skaistumkopšanas salona spe-
ciālistēm. Toties. Perdinavas Izi -
dors lūdza deputātiem palīdzību
pirts jautājuma risināšanā Viļakā:
«Ceru 2015. gadā mazgāties kā
īsts latvietis, kā lauku cilvēkam
pienākas – katru sestdienu, nevis
tikai ķert momentus.»

Apsveikuma vārdus par ener-
ģiju un pienākuma apziņu saņēma
bibliotēkas, muzeja darbinieki,
kā arī domes tehniskā darba gru -
pa ar M.Rēdmani priekšgalā.

Koncertā izskanēja arī Valsts
kontroles darba grupas veltītas rin -
das Viļakas domei: «Dome – tā ir
jūsu pilsētas un novada procesors,
mātes plate un videokarte. Lai
viņu failos glabājas tikai labas

idejas, kuras tiek ne tikai plānotas,
bet arī piepildītas. Lai viņu sis -
tēmai nepiekļūst vīrusi vai kādi
slepeni hakeri. Stundu pēc stundas,
minūti pēc minūtes visi iedzīvotāji
sūtīsim savas labās domas pa e-
pastu. Neskaitīsim mirkļus, kuros
lija, mirkļus skaitīsim, ko žēl bij
projām laist.»

Ikvienu apsveikumu, vēlējumu
savā radošā izpausmē papildināja
kultūras nama pašdarbnieku ko-
lektīvi:

v dejotāji - mazie «Dēkainīši»
un «Dēkainīši»

v bērnu ansambļi «Pogas»
un «Podziņas»

v «Dēkaiņu» deju kolektīvs
v deju kopa «Dēka»

v vokālais ansamblis «Can-
sone»

v krievu dziesmu ansamblis
«Sudaruška»

v folkloras kopa «Atzele» un
Atzeles kapela

v mūsdienu deju grupa
v līnijdeju grupa «Ziemeļ-

meitas»
v Eiropas deju grupa
v ģitāristu kolektīvs
v dramatiskais kolektīvs.

Uzgavilējot viens otram, ska-
tītāji un koncerta dalībnieki ar
salūta zalvēm atvadījās, lai satiktos
atkal Jaunajā gadā.

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga

Ziemassvētkos vēlam laimes!
Dramatiskais kolektīvs

Folkloras kopa «Atzele» unn Atzeles kapela

Krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška»

Dejo kolektīvs «Dēkainīši» Vokālais ansamblis «Cansone» Deju kopa «Dēka»

Bērnu vokālais ansamblis «Podziņas» Vadītāja Ineta Lindenberga
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Vecgada šovs
«Mežā pasakas
dzīvo»

Dzīve ir kā pasaka. Jo košākas
krāsas tai piejaucam klāt, jo tā
kļūst krāšņāka. 

Kā ierasti Žīguru kultūras
nama pašdarbnieku saime savu
darba gadu noslēdz ar šova pro-
grammu, kurā tiek aicināti pieda-
līties visi pašdarbības kolektīvi.
Pirms šova skatītājus sagaidīja
kapela «Ilgas» un tās vadītāja
S.Bukovska, radot lirisku noska-
ņojumu.  Šī gada šova tēma – pa-
sakas, kuras kopā centās savienot
amatierteātris «Virši» (M.Bukov-
ska,V.Andrejeva, A. Kļimoviča,
Z.Biuka, G.Abrickis, M.Kaļāns,
M.Šaicāne, L.Timmermane, D.Bo-
roņenko) izdzīvojot žīguriešiem
vistuvākajā vidē – mežā. Tantuki
sēņojot mežā satiek ne vien «Sē-
nes», «Ogas»» Dadzi» un «Pie-
neņpūku»,   bet tur ieklīduši ir arī
mazie Teletūbiji, kuru lomās ieju -
tās pirmsskolas deju kolektīvs un
viņu vadītāja I. Krilova. «Sar-

kangalvīte un vilks» pasaku iz-
dzīvoja krievu dziesmu ansamb -
lis «Ivuški» un tā vadītāja S. Ro-
māne, bajānists G.Rudakovs. Arī
sporta dejotāji Jānis un Dinija ie-
jutās šīs pasakas tēlos, izdejojot
to dejā Džaivs, treneris A.Brasovs.
Folkloras ansamblis «Mežā be -
le» – vadītāja V. Igovena kurināja
«Zaķīšu pirtiņu». Bērnu vokālais
ansamblis «Čiekuriņi» iejutās  pa-
sakas «Trīs sivēntiņi» lomās, bet
«Čiekuri»  atveidoja «Vinnijs

Pūks un viņa draugi»  varoņus.
Toties sieviešu vokālais ansamblis
«Relako» pārtapa par rūķīšiem
no pasakas «Sniegabaltīte un
septiņi rūķīši». 

Vokālo ansambļu vadītāja D.
Elksnīte. Kā jau pasakās neiztikt
protams arī bez velnēniem, kurus
izdejoja ritmikas un līnijdeju ko-
lektīvs «Punktiņi» ar vadītāju L.
Timmermani.  Interesantu risinā-
jumu savai pasakai  izvēlējās vi-
dējās paaudzes meitu deju kolek-

tīvs, atveidojot « Brēmenes mu-
zikantus», bet dāmu deju kolektīvs
«Alianse» pārtapa par Buranovas
vecmāmiņām. Deju kolektīvus
vada I. Krilova. Bērnu dramatis -
kais kolektīvs izdzīvoja «Peļu Zie -
massvētkus» režisore V. Kaļāne,
bet kapela «Blāzma» un tās va -
dītāja M. Bukovska savā tīklā no -
ķēra «Zelta zivtiņu». Kas gan
būtu mežs bez Bērza un Dzeņa,
Čūskas un Vardes, Taureņa, Ko-
lorado vaboles, Medņa un Kurmja

un bez mežu valdnieka Lāča. Jau -
nā gada Maršs uz skatuves sapul-
cināja visus pašdarbības kolektī -
vus. Visi mēs svētkos gaidām brī -
numu, bet ieraudzīt to varam ti -
kai tad, ja tam ticam. «neiespēja-
mais kļūst iespējams, ja tu tam
tici» (Zenta Mauriņa).

Gaišuma, prieka un mīlestības
piepildītu Jauno gadu vēlot Va-
lentīna Kaļāne Žīguru kultūras
nama direktore

Foto Rasma Timmermane

Caur ikdienas pelēcību, pa
ziemas vēl nedrošo taku, kad
sniegs snieg un kūst, kad sals te
pieņemas spēkā, te atkal at -
maigst, ar savu gaišumu, mīļumu
un prieku atkal pie mums nāk
gada visgaidītākie svētki – zie-
massvētki!

Ziemassvētku laiks ir īpašs,
jo tas ir brīnumiem un pārsteigu-
miem pilns. 19.decembra pievakarē
arī Žīguru pamatskolā notika kas

neparasts. Te ieradās briedis
Rūdolfs ar Rūķu komandu un
aici nāja doties aizraujošā ceļoju -
mā – uz savu Rūķu ciemu.

Kaut kur tālu, tālu savā namiņā
dzīvo Rūķi un viņu čaklais pa līgs
briedis Rūdolfs. Rūķa Vecākā uz -
raudzībā strādā seši Rūķi – Skai-
tītājs, kurš skaita visu, ko vien var
saskaitīt, Rakstvedis, kurš vi su
pie raksta, Meistars un Mākslinieks,
viņi gatavo un noformē dā vanas,

Lūriķis, viņš staigā apkārt visu
vērodams un ziņodams jau numus. 

Rūķu cilts arī iet līdzi laikam
un savā namiņā ir uzmeistarojuši
datoriņu, kuru pārzina Rūķis Ha-
kerītis. Namiņā ērti iekārtojās un
ar Rūķiem sadraudzējās 9. klases
skolēni. Kas gan tik neatgadījās
ar Rūķiem, kamēr tika gatavotas
dāvanas? Ļoti čakli un cītīgi strā-
dājot, viņiem uznāca miegs. Tad
palīgā nāca Hakerītis un piedāvāja
paskatīties kaut ko iz zaķīšu dzī -
ves, tā sakot, miega aizdzīšanai.
Zaķīši, 1. – 3. klases skolēni, Za -
ķu māte – skolotāja Biruta Kuz -
mane, Zaķu tēvs –skolotāja Aija
Orlovska, devās uz pirtiņu maz -
gāties. Pēc tādas pēršanās Rū ķiem
miegs kā ar roku tika atņemts un
darba spars atjaunots. Turpinādami
strādāt, Rūķi iedomājās par citiem
savas sugas brāļiem. Atkal darbs
Hakerītim, viņš parādīja, kādi
tad tie citi izskatās. Brālīšu Rū -
ķīšu lomās iejutās 5. klases sko -
lēni. Viņi iepriecināja skatītājus
ar ļoti mīļām un savdabīgām dā-
vanām. Kārtējā atelpas brīdī Ha-

kerītis atrada ko ļoti smieklīgu
un namiņa iemītniekus sasmī -
dināja. Smīdināt piepalīdzēja arī
7. klase, viņi jaunā versijā, at rak -
tīvi un teatrāli, izspēlēja Sarkan-
galvītes gājienu pie vecmāmiņas.
4. klase nomierināja satrauktos
Rū ķus, pastāstot pasaku par trīs
sivēntiņiem, kurus vilks tomēr
neapēda. 6. klase nobaidīja Rū -
ķus, jo tādus ērmus un vēl no Āf-
rikas, viņi nebija redzējuši. Rūķim
Vecāka jam cimdiņu palīdzēja
atrast priecīgie un ritmiskie 8. kla -
ses skolēni.

Tā, darbam mijoties ar visā -
diem piedzīvojumiem, pienāca
Ziemassvētku vakars. Rūķi dāva -
nas bija sagatavojuši un varēja
doties pie bērniem. Pirmā pieturas
vieta viņu sarakstā bija Žīguru
pamatskola. Skolā Rūķi ieradās
ar lie liem dāvanu maisiem. Lai
gan Rū ķa Lūriķa ziņojumā tika
pieminēti daži skolēnu nedarbi,
tomēr kopumā viņš secina, ka
šajā skolā mācās labi un čakli
bērni un visi ir nopelnījuši dāvanas.
Tās arī svinīgi tika pasniegtas.

Paldies klašu audzinātājiem:
Birutai Kuzmanei, Aijai Orlovskai,
Benitai Troškai, Sanitai Orlovskai,
Igoram Šneperam, Viktorijai Za -
harovai, Ijai Krilovai par atsaucību
un sapratni, pasākuma gatavošanā
un norisē.

Paldies, vecāki, ka atnācāt, ka
kopā ar bērniem priecājāties un,
galvenais, smaidījāt, par kupli ap -
 meklēto pasākumu! Paldies Va len -
 tīnai Kaļānei un Daigai Elksnī tei
par kārtējo izlīdzēšanu ar apa ra tū -
 ru! Visi kopā mēs varam ļoti daudz!

Lai zaļais egles zars katrā
mājā ienes svētību, mieru, ticību,
un cerību! Lai prieks par balto
sniegu, par sniegpārslu deju vir-
puļiem un puteņu auriem, lai tas
mūsu domas baltos autos auž!
Sniegsim mīļumu tuvajiem, teik -
sim tikai viņiem domātos vārdus,
zīlēsim sveces liesmā, pildīsim
māju ar piparkūku smaržu! Paiesim
pretī viens otram ar smaidu un
nesalsim iedomu vārdos! Ļausimies
gaismas spēkam!

9. klases audzinātāja
Dzintra Uzkliņģe

Ziemassvētki Rūķu mājā

Šogad maskas bija ļoti centušās,
kā žūrija teica, tik grūtu darbu,
kā šajā reizē no tik daudzām
labām un atraktīvām maskām iz-

vēlēties deviņas, kuras īpaši izcelt,
esot bijusi neiespējamā misija.
Maskas no deviņiem vakarā līdz
pusnaktij gan izdejojās, gan rota -

ļās gāja, gan apmeklētājus dažādi
izklaidēja, ik pa laikam maskām
atvilkt elpu atļāva Upītes Tautas
nama eksotisko deju pulciņš ar
aizraujošām dejām.

Pienākot pusnaktij, maskas
tika apbalvotas, gan ar saldumiem,
gan ar brīvbiļetēm uz balli, kā arī
deviņas labākās tika apbalvotas

ar vērtīgām balvām.
Pēc žūrijas izvērtējuma deviņas

labākās:
1. Rīgas šampanietis
2. Pulkstenis
3. Medmāsiņa
4. Pavasaris
5. Šumahers
6. Sūklis Bobs Kvadrātbiksis

7. Konfekšu Kārumiņš
8. Cīma Lopsa
9. Arābīts ar Zyrgu
Paldies maskām, masku gata-

votājiem, eksotisko deju pulciņam,
žūrijai, skatītājiem un atbalstītā-
jiem.

Upītes Tautas nama vadītājs
Andris Slišāns

Vecgada Karnevāls Upītē
30. decembrī upītes tautas namā bija karsti un raibi, jo uz

vecgada karnevālu ieradās vairāk kā 40 dažādas maskas. 
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decembris, Šķilbēnu sociā -
lās aprūpes mājā (turpmāk
Šķilbēnu SAm), ir pasākumiem
bagātākais mēnesis gadā, kad
tiek organizētas dažādas darbnī -
cas, rīkoti pasākumi.

Gatavojoties Ziemassvētkiem
3.decembrī notika Šķilbēnu SAM
darbinieces – Kristīnas – vadītā
kartiņu gatavošanas darbnīca. Pa-
štaisītās kartiņas tika parakstītas
un nosūtītas iemītnieku mīļiem
cilvēkiem ne tikai Latvijas valsts
robežās, bet arī uz ārzemēm.

19. decembrī tika izrotāta un
iedegta Svētku eglīte, ko katru
gadu sarūpē Šķilbēnu pagasta
pārvaldes darbinieki. Katrs varēja
izbaudīt šo īpašo noskaņu un sku -
ju smaržu, karinot egles zaros krā -
sainās bumbiņas. Pēc savas gau -
mes un vēlmes iemītnieki izrotāja
savas dzīvojamās istabiņas, savu -
kārt darbinieces parūpējās par ie-

stādes kopējo tēlu izrotājot gaite -
ņus un ēdamzāli.

Izrotājuši telpas un iemācījušies
Ziemassvētku dzejolīšus, 22. de-
cembrī iemītnieki sagaidīja cie-
miņus: Viļakas novada pagastu
pār  valdniekus un Viļakas novada
domes izpilddirektori Zigrīdu Van -
cāni, kuri atbrauca ne tikai ar la -
ba vēlējumiem, bet arī ar saldām
dāvanām, kā arī ilggadējus iestā -
des sadarbības partnerus – Viļakas
un Šķilbēnu jauniešu iniciatīvu
centra vadītājus ar savām koman -
dām. Jaunieši sniedza brīnišķī gu
koncertu izpildot dziesmas ģitā-
 ru pavadījumā. Tika izspēlētas da -
 žā das spēles un atrakcijas, iesais -
tot tajās iemītniekus. Koncertā
iesaistījās arī viens no iemītnie -
kiem – Pēteris Pužulis, kurš pēc
sava scenārija izspēlēja nelielu
Gana lomu, kurš ieradies pastāstīt
par Jēzus nākšanu pasaulē. Spe -
ciāli šim scenārijam darbinieces

sagā dāja visus nepieciešamos at -
ribū tus – sienu, silīti ar bērniņu
tajā un tērpu Gana lomai. Pasāku -
mā laikā ieradās negaidīts viesis –
Ziemassvētku vecītis, kurš savā
dāvanu maisā atnesa garšīgas pi-
parkūkas, ko pasniedza katram
Šķilbēnu SAM iemītniekam. Pa-
sākums beidzās uz brīnišķīgas
nots, kad katrs pie degošās brī-
numsvecītes teica vēlējumus Jau-
najam 2015.gadam!

Lai uzvītu vēl lielāku svētku
sajūtu, 23.decembrī visi kopā ce-
pām īstu Ziemassvētku ēdienu –
piparkūkas un speķa raušus ar ko
mieloties svētku laikā. 

28. decembrī Šķilbēnu SAM
viesojās īpašais ciemiņš – Kārlis
Kazāks. Kārlis ir mūziķis, dzies-
minieks, ceļotājs un komponists,
kurš pēdējo gadu laikā bieži sa-
stopams Latgales pusē. Šoreiz
Kārlis izvēlējās sniegt koncertu
ne tikai Upītē, bet arī Rekovā. Ie-

dvesmojoties no Birutas Ozoliņas,
izpildot latgaliešu tautasdziesmas,
atskaņojot savas dziesmas ar An-
tona Slišāna vārdiem, Kārlis
sniedza sirsnīgu koncertu. 

Pēc Kārļa uzstāšanos, negai -
dīti, bet ļoti mīļi un jauki rūķi –
Aigars Bukšs, Aiva Ozoliņa, Diā -
na Logina un Lāsma Mežale –
pārsteidza iemītniekus ar skanī -
gām Ziemassvētku melodijām,
ko izpildīja spēlējot trompetes,
saksofonu un eifoniju.

29. decembrī iemītniekus prie-
cēja folkloras kopa «Atzele»
sniedzot muzikāli-izklaidējošu
koncertu. Darbīgās dziedātājas un
muzikanti kā ierasts ieradās ar
bagātīgiem cienastiem un siltām
dāvanām – pašu adītām zeķēm un
cimdiem, ko pasniedza aprūpes
mājā dzīvojošiem. Folkloras kopas
vadītāja Anna Annuškāne skatītā -
jus uzjautrināja ar anekdotēm no
dzīves, Emīlija Ušupniece pastāstī -

ja interesantu stāstu par kādu zal-
dātu, bet Emerita Pranckune, ie-
saistot iemītniekus un darbinie -
kus, izspēlēja spēli «Pasaka par
rāceni». 

2014. gada svētku pasākumus
noslēdza jauktais koris «Viola»,
kurš 29. decembra pēcpusdienā
ieradās pie iemītniekiem ar mu-
zikālu sveicienu. Kora patīkams
skanējums un sirsnīgi vēlējumi
ieaijāja visus 2015. gadā.

Paldies visiem, kuri palīdzēja
uzburt šo īpašo svētku sajūtu ar
savu klātbūtni! 

Iemītnieku vārdā sakām pal -
dies arī SIA «Dolo», z/s «Strau-
jupe», bioloģiskās piemājas sa-
imniecībai «Muleri», Valdai un
Veniaminam Buzijaniem par sa-
rūpētām dāvanām!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

decembra svētku pasākumi Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Ansambļa vadītājas Svetlanas
Krasnokutskas vadībā tika sniegts
jauks koncerts, kurā skanēja dzies-
mas gan krievu, gan latviešu valodā.
Tērpušās krāšņos tērpos un ar ļoti
skanīgām balsīm, ansambļa dalīb -
nieces pieskandināja visas telpas.
Koncerta noslēgumā iemītniekiem
tika dāvāta liela vitamīnu deva –
mandarīnu grozs un garda kūka.

Sakām lielu Paldies ansambļa
«Sudaruška»vadītājai un dalībnie -
cēm par svētku radīšanu mūsu
mājā!

Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas aprūpētāja Ivita Zujeva

Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas vadītāja Līna Barovska

Lūk sagaidīts ir Jaunais
2015. gads! tradicionāli, kā  vien -
mēr gada sākumā, Žīguru kul-
tūras nama darbinieki  aicina
uz atpūtas pēcpusdienu seniorus. 

Pēc  kultūras nama direktores
apsveikuma vārdiem  tiek pieminēti
tie, kuru vairs nav starp dzīvajiem.
Seniorus svētkos sveica Žīguru
pagasta pārvaldnieks Oļegs Kesks.

Viņš senioriem pasniedza plāts-
maizes. Tālāk sekoja kultūras na -
ma pašdarbnieku koncerts, kuru
atklāja ritmikas un līnijdeju ko-
lektīvs «Punktiņi» – vadītāja Lai -

ma Timmermane. Klātesošos ar
savām dziesmām priecēja krievu
dziesmu ansamblis «Ivuški» –
vadītāja Svetlana Romāne. Sporta
dejas demonstrēja Dinija un Jānis

– treneris Andris Brasovs. Humora
dzirksti radīja amatierteātra «Vir -
ši» dalībnieces M. Bukovska, V.
Andrejeva, Z. Biuka, L. Timmer-
mane un D. Boroņenko. Par ro -
taļām bija parūpējusies Ija Krilova.
Pasākuma apmeklētāji savus de -
jas soļus varēja izdejot kapelas
«Ilgas»  pavadījumā. Pēcpusdiena
ievilkās līdz vēlai vakara stundai. 

Gribu pateikt visiem paldies
un novēlēt: «Lai ziemas saulgriežu
zvaigznes, ikvienam nes debesu
gaišumu. Lai  gads ir bagāts ar
la bām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties, paciest
un palīdzēt!»

Žīguru kultūras nama 
direktore – 

Valentīna Kaļāne

Atpūtas pēcpusdiena senioriem Žīguru kultūras namā

9. janvārī – Šķilbēnu so ciālās aprūpes mājā (turpmāk
Šķilbēnu SAm) ar koncertu vie sojās krievu dziesmu ansamblis
«Sudaruška» no Viļakas. An samb ļa dalībnieces vēlējās iepriecināt
iemītniekus un radīt svētku sajūtu, jo Šķilbēnu SAm kuplā
kolektīva vidū ir arī pareizticīgie. 

Sudarušku koncerts Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
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BAz NīCAS dRAu dŽu zi ņAS!

Šogad janvāra beigās aprit 95. gadskārta, kopš beidzas Lat vijas
teritorijas militārās atbrīvošanas pēdējais posms. Tā bija Latgale, kur
līdz pat 1920.gada sākumam vēl atradās Padomju Krievijas sarkanās
armijas daļas, un Latgales atbrīvošana bija kļuvusi par Latvijas val -
dības galveno uzdevumu. Notikumi vistiešakajā veidā skāra arī mūsu
novadu, kur fronte 1919. gada jūnijā bija nostabilizējusies līnijā starp
Balviem un Viļaku (gar Stompaku purva malu) un šādā stāvoklī pa -
lika līdz pat 1920. gada sākumam. Gatavojoties uzbrukumam, Lat -
vijas armijā tika izvei dota Latgales divīzija, kura darbojās tieši Zie-
meļlatgalē,un tajā ieskaitīja leģendāro Latgales partizānu pulku, kurš
aktīvi pieda lījās novada atbrīvošanās cīņās.

Latgales atbrīvošanas operācija sākās Dienvidlatgalē 1920.gada 3.jan -
vārī, kur uzbruka latviešu un sabiedroto-poļu karaspēka grupa, bet
9.jan vārī sākās uzbrukums arī Ziemeļlatgalē, par tā norisi Viļakas (Ma-
rienhauzenas) virzienā var izlasīt toreizējā Latvijas armijas štāba
priekšnieka P.Radziņa atmiņu grāmatā «Latvijas atbrīvošanas karš»–
9.janvārī pulksten 6 no rīta mūsu karaspēks uz visās garās frontes iesā -
ka uzbrukumu. Galvenā trieciena grupa 8. Daugavpils pulks ar diviem
bataljoniem – uzsāka uzbrukumu Marienhauzenas miestam šādā kārtī -
bā: pa kreisi 1.bataljons gāja no Skačkovas tieši uz austru miem, pa labi
2.bataljons tieši uz Marienhauzenas miestu. Otrā bataljona priekšā gāja
velosipēdisktu rota, nemanīta šī rota rīta krēslā pienāca pie Svilpovas
sādžas, apgāja to no sāniem, ienaidnieks tika pilnīgi pārsteigts un tādēļ
arī pēc īsas cīņas uzveikts. Rota saņēma  2 lož metējus, 53 gūstekņus,
telefonus un citus kara materiālus. Tanī pašā laikā uzbrukumu iesāka
1.bataljons uz Jerapoljes (Eržepoles-L.M) muižu un Meirovas sādžu,
pēc īsas cīņas pulksten 9 šie punkti tika ieņemti un tādā kārtā kā no
dienvidiem, tā ziemeļiem apietas Marienhauzenas pozīcijas, kuras no
frontes būtu grūti ieņemamas, jo bija aizsargātas ar labiem ierakumiem
un drāšu aizžogojumiem. Ap pulksten 11 ieņēma Marienhauzenas miestu:
no ziemeļiem tajā ienā ca 1.bataljona 3.rota pēc Jaropoļjes ieņemšanas
un no dienvidiem velosipēdistu rota, un aiz viņas virzošās 6.rota»

Tomēr jāpiezīmē, ka, pēc aculiecinieku atmiņām, no ziemeļiem
caur Eržepoli šajā laikā ienāca arī igauņu daļa ar ložmetēju-melnos
šineļos, pārmeklēja skolu un aizgāja tālāk uz Viļaku. Igauņi piedalījās
Ziemeļlatgales atbrīvošanā un viņu kritušie karavīri atdusas kopā ar
Latvijas armijas kritušajiem Viļakas pirmajos Brālu kapos. Cīņās
Viļakas apkārtnē ar savu varonību izcēlušies 8.Daugavpils kājnieku
pulka komandieris pulvežleitenants Andrejs Krustiņš, virsleitenants
Fricis Goba, kaprāļi Pēteris Bandinieks (ievainots pie Viļakas) un
Kārlis Mateuss, leitenants Jēkabs Seļionovs. Viņus Latvijas valsts vē -
lāk apbalvoja ar Lācplēša kara ordeni.

Pašu Marienhauzenu tomēr bija izdevies ieņemt samērā viegli,
bet smagas cīņas risinājās Marienhauzenas stacijas (Vecumu) rajonā,
jo tur sarkanarmiešus atbalstīja bruņuvilciens un pa dzelzceļu bija
pievesti arī papildspēki. Stāvokli glāba atkal tā pati 8. pulka velo -
sipēdistu rota, kura iekļuva ienaidnieka aizmugurē pie Lugiem un
sāka postīt dzelceļu. Bruņuvilciens steidzīgi aizbrauca atpakaļ uz
Pitalovu, 10. janvārī staciju ieņēma, bet kaujas turpinājās vēl 11. un
12.janvārī, kamēr izdevās pavirzīties uz priekšu Pitalovas virzienā.

Kad 15.–16. janvārī bija izcīnīta smagā kauja par Pitalovu, 21. jan -
vā rī atbrīvota Rēzekne un nonākts līdz Zilupei, starp Latviju un Pa -
domju Krieviju tika noslēgts pamiers. Februārī frontē ieradās Minist -
ru prezidents Kārlis Ulmanis un viņa brauciens pa Latgali noslēdzās
Viļakā 12.februārī, dregnā ziemas dienā. Viļakas miesta pašvaldības
pārstāvji K.Ulmani sagaidīja ar sālsmaizi, viņš noturēja plašu tautas
sapulci, pēc tam piedalījās gājienā pa Viļaku. Bija at vestas arī dā va -
nas trūcīgajiem – milti un apģērbs.

1920. gada 11. augustā padomju Krievijas un Latvijas pārstāvji
parakstīja Miera līgumu, kurš mūsdienās atkal tiek aktīvi apspriests.

Piezīme: Velosipēdistu rota, saglabājot savu nosaukumu, šajā uzbru -
kumā, protams, darbojās bez velosipēdiem, jo 1920.gada janvāra sāku -
mā Viļakas apkārtnē bijis dziļš sniegs un arī liels sals – līdz 30 grādiem.

Teksts: vēsturniece, novadpētniece Leontīna Maksimova
Foto no kara korespondenta M. Žumanta iesūtītajierm attēliem žurnālā

«Armijas dzīve». Fotokopijas: Jānis Laicāns

VēStuReS LAPPuSēS ieLūkoJotieS

Priesteris Oļģerts Aleksāns
(OFMCap tēvs Antonijs) dzimis
1935.gada 15.janvārī Viļakas pa-
gasta Klānu ciema «Bitenieku»
mājās Kupravas draudzē, zemnieka
un prasmīga amatnieka Donāta
Aleksāna ģimenē. Dzimtajās mā -
jās, puika būdams, apguva visus
lauku darbus – iet ganos,   apstrādāt
zemi,  pīt striķus un ādas pastalas.
Nāk no ticīgas ģimenes, kura kat -
ru svētdienu apmeklēja baznīcu.
Uz priesteri ļoti lielu iespaidu at -
stāja Viļakas varenais dievnams.
Mācījies Krustacelma  četrklasīgajā
skolā. Ienākot padomju karaspē-
kam, 1949.gada 25.martā Aleksānu
ģimene tika izsūtīta uz Sibīriju.
Izsūtījuma laikā ģimenei izdevās
palikt kopā, jo kādā kolhozā bija
nepieciešams meistars – kalējs. Si -
bīrijas klimats nebija žēlīgs, un
priesteris saslima ar tuberkulozi,
bet pusaudžu gados izārstējās. Līdz
ar izārstēšanos varēja atsākt mā-
cības, kur vietējā sādžas skolā pa -
beidza 5. klasi. Aleksānu ģimene
pēc vispārējās amnestijas 1956. ga -
dā atgriezās Latgalē. 

Rīgas Garīgā semināra slieksni
Oļģerts Aleksāns pārkāpa 1968. ga -
dā, bet pēc gada atgriezās mājās,
lai iegūtu vidējo izglītību. Mācības
vakarskolā viņš apvienoja ar dar -
bu uz Cēsu-Gulbenes-Viļakas dzelz -
ceļa līnijas. Taču Rīgas Garīgā
semināra vadība nebija aizmirsusi
priesteri, un V. Zondaks (mūsu no -
vadnieks), kas bija semināra rek -
tors, aicināja priesteri atpakaļ.
No 1966.–1972. gadam mācījies
Rī  gas Garīgajā seminārā. Par
priesteri Oļģertu Aleksānu iesvētīja
bīskaps Julians Vaivods 1972. ga -
da 26. novembrī Rīgā  Sv. Jēkaba
katedrālē. Primīcijas dievkalpojums
notika 1973. gada 23. novembrī Rī -
gā Garīgā semināra kapelā. 

Pēc ordinācijas nepilnus 20 gadus
līdz 1991.gadam nostrādāja par
vikāru Rīgas Sv. Franciska draudzē.
No 1991.gada kļūst par Ludzas
un Pušmucovas prāvestu un deka -
nāta dekānu.  Tālākais kalpošanas
ceļš veda uz priestera dzimtajām
Kupravas, Liepnas un Viļakas
draudzēm, kur O. Aleksāns nokal -
pojis no 1996.–1999.gadam. Triju
gadu laikā Viļakā priesteris ieguva
draudzes locekļu uzticību, viņam
izveidojas arī laba sadarbība ar
valsts un pašvaldības institūcijām,
kur  vienmēr bija laipni gaidīts.
Priesteris kalpojot Viļakā ieguldīja
lielu darbu Viļakas katoļu baznīcas
attīstībā-papildināja elektrisko ap-
gaismojumu Viļakas katoļu baznīcā,
veica kosmētiskos remontus baz-
nīcā, kā arī salaboja kapucīnu
klostera ēkas jumtu Viļakā. 

Vecāki vienmēr klusi cerējuši,
ka kāds no dēliem izvēlēsies vel -
tīt savu dzīvi kalpot Dievam. Ce-
rības piepildījās, dēls Oļģerts kļu -
va par Viļakas novada lepnumu –
bija Viļakas Romas katoļu baznīcas
prāvests un dekāns. Līdz 2006.ga-
dam kalpojis Rīgā Sv. Alberta baz -

nīcā, bet no 2006. gada kļūst  par
Sv. Franciska draudzes vadītāju
Rīgā un Garīgā semināra biktstēvu,
ekonomu. Savās atmiņās vienmēr
Viļaku atceras kā klusu un mierīgu
vietu, ar dievbijīgiem, labsirdīgiem
un atsaucīgiem cilvēkiem.

Tekstu apkopoja: Viļakas no-
vada muzeja vadītāja R.Gruševa
un krājuma glabātāja M.Boldāne.

Foto Jānis Laicāns

Avoti un literatūra.
1. Aleksāns, O., «Atminoties Vi-

ļaku»., Solis., Rīga: SIA Kristīgā
Avīze., 2000. gada janvāris, 4.lpp;

2. Cakuls, J., «Latvijas Romas
katļu priesteri 1918–1995»., Rīga:
Rīgas Metropolijas kūrija., 1996. g,
431.lpp;

3. Miķelsons, K., Priede, A.,
«Tēvs Oļģerts Aleksāns-priesterības
jubilārs»., Katoļu baznīcas Vēstnesi.,
Nr.22., 2012, 9. lpp;

4. Zeltkalne, V., «Viļakas gotikas
rozei – 120»., Vaduguns., Nr.5., Rē-
zekne: Latgales druka, 2011, 8.–
9.lpp;

5. Viļakas Romas katoļu draudzes
komiteja., «Sirdspaldies»., Solis.,
Rīga: SIA Kristīgā avīze, 1996. gada
decembris, 4.lpp. 

Priesterim, Viļakas novadniekam,
Oļģertam Aleksānam – 80

Novadnieks priesteris oļģerts Aleksāns šogad svin 80. gadu jubileju.
daudzu Viļakas novada iedzīvotāju atmiņas viņš palicis kā ļoti izpalīdzīgs,
draudzīgs, inteliģents un dievbijīgs cilvēks, kas vienmēr palīdzējis cilvēkiem
ne tikai morāli, bet arī materiāli. Priesteris Viļakā nokalpojis ti kai trīs
gadus, bet ieguvis lielu cilvēku uzticību un sapratni, kat rā draudzes ģimenē
bija kļuvis par savējo. Neskatoties uz pirmajiem 20 nokalpotajiem gadiem
Rīgā un citās Latvijas baznīcās, no 1996.–1999. gadam viņš kalpojis savā
dzimtajā novadā.

«Pirmie gūstekņi Viļakā 1920.gada 9. janvārī»

«Pārskrējiens zem ienaidnieka uguns», kaujā pie Viļakiem 1920. gada 9. janvārī

Latgales atbrīvošanas cīņu epizodes
Viļakas apkārtnē 1920. gada janvārī

Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu
pie jaunavas Marijas. 

Un, ienācis pie viņas, eņģelis
sacīja: «Esi sveicināta, izredzētā.
Kungs ir ar tevi! Nebīsties, Ma -
rija! Tu esi atradusi žēlastību pie
Dieva. Svētais Gars nāks pār
tevi, un Visaugstākā spēks tevi
pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs
svēts un tiks saukts – Dieva
dēls.» (Lk 1:26-38) 

Eņģelis ganiem sacīja: «Ne-
bīstieties, redziet, es jums pasludinu
lielu prieku, kas būs visiem
ļaudīm, jo jums šodien ir dzimis
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs».

Piepeši tur pie eņģeļa bija
redzama debespulku draudze, tie
slavēja Dievu un sacīja: «Gods
Dievam augstībā un miers virs
zemes cilvēkiem, pie kā viņam
labs prāts.» (Lk 2-10-14)

7. janvārī, Pareizticīgo Kris -
tus Piedzimšanas svētkos Viļakas
sociālās aprūpes centra iemītnie -
ki sa  ņēma dāvinājumu no Pareiz -
ticīgo draudzes pārstāvjiem.

Cienastus iemītniekiem pie-
gādāja Pareizticīgo draudzes pries-
teris un Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Leonīds
Cvetkovs. 

Draudzes priesteris sniedza zi -
ņas par turpmāko kalpošanu Viļa -
kas draudzē un par savām priestera
gaitām Daugavpilī un Pededzē.

Viļakas sociālās aprūpes centra
kolektīva un iemītnieku vārdā
Pateicos Viļakas Pareizticīgo drau-
dzes priesterim un Viļakas novada
domes priekšsēdētāja vietniekam
Leonīdam Cvetkovam par izrādītu
interesi un dāvinājumiem.
Teksts, foto: Viļakas sociālās ap -

rūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

dāvinājums Pareizticīgo ziemassvētkos 
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JAuNieŠu AktuALitāteS

Pastāstīt par sevi. Ar ko no-
darbojies ikdienā, kādi ir tavi
hobiji?

Šobrīd mācos Viļakas Valsts
ģimnāzijas 11. klasē, brīvajā laikā
sportoju – nodarbojos ar ielu vin-
grošanu, kā arī patīk retro motociklu
restaurācijas darbi, kopā ar tēti aiz -
raujamies ar to kolekcionēšanu.

kā sāki nodarboties un kā -
pēc izvēlējies tieši ielu vingroša -
nas sporta veidu?

Jau no pirmajiem skolas
gadiem man padevās pievilkšanās
pie stieņa, kad to vajadzēja kārtot
sporta stundās, tad nodomāju, ka
vajadzētu sākt trenēties nopietnāk.

Mēs ar draugiem, kuri arī bija ie-
interesēti, sākām internetā meklēt
informāciju par pievilkšanos, tre-
niņu programmām, rekordiem,
kā arī skatījāmies video. Tā arī
mēs saskārāmies ar jēdzienu «ielu
vingrošana». Sākām skatīties citu
vingrotāju publicētos video, kuros
viņi rāda savas spējas – dažādus
trikus. Mūs tas uzreiz aizrāva un
mēs sākām paši kaut ko no tā
mēģināt.

Cik ilgi nodarbojies ar ielu
vingrošanu?

2014. gada rudenī nu jau ap-
ritēja 3 gadi kā nodarbojos ar ielu
vingrošanu.

Sporto nopietnā, profesionālā
līmenī vai tev tas ir vairāk kā
hobijs, dzīves veids?

Es teiktu, ka tas ir vairāk kā
hobijs, arī dzīves veids, jo nodar-
bojos ar to regulāri. Bija posms,
kad ar to nodarbojos katru dienu,
bet šobrīd parasti trenējos 3-4
reizes nedēļā.

kāpēc, tavuprāt, ir vērtīgi
nodarboties ar šo sporta vei-
du?

Fiziskās formas uzlabošana –
viennozīmīgi ir tas, kas patīk jeb-
kuram jaunam puisim. Tu sāc
vairāk interesēties par sportu, tu
kļūsti pārliecinātāks par saviem
spēkiem. Sāc piedomāt par savu
uzturu – ko ēst un ko nē. Vakaros
pēc skolas nevajag sēdēt pie da -
tora vai televizora, bet gan iet ārā
un trenēties kopā ar citiem. Var
nopelnīt kādu desmitnieku, kad
sportā jāveic vingrošanas ele-
menti.

kādi ir tavi treniņi ziemas
sezonā?

Ziemas sezonā trenēties pie
aukstajiem stieņiem nav visai pa-
tīkami, bet nav tā, ka neeju tre -
nēties. Kad nav pārāk lieli sali,
tad ejam un trenējamies. Tomēr,
tre nējoties aukstā laikā, nevar
izlikt sevi visu, tas nav tik efek -
tīvi, tāpēc ziemas sezonā apmek-
lējām trenažieru zāli, kurā ir arī
pievilkšanās stienis un līdztekas,
kur varam darīt gandrīz to pašu,
ko ārā. Protams, iekštelpās neva -
ram izpausties tā, kā brīvā dabā,
tāpēc ļoti vēlējāmies savu ielu
vingrošanas laukumu, kuru šo -
ruden beidzot arī izveidojām, jo
līdz šim trenējāmies uz nepil-
nvērtīgiem trenažieriem.

kas sastāda tavu treniņu
programmu?

Savu treniņu prp -
grammu sastādu es
pats kopā ar
draugiem-
vispirms
iesil-

dam
ķerme-
ni, locīta-
vas, tad iz-
pildam pievil-
kšanās un atspie-
šanās trepi no 1-10.
Pēc tam sākam ar kādu
piegājienu/kombināciju
treniņu, kurš sastāv gan no
pievilkšanās, gan atspiešanās,
gan preses vingrinājumiem, 
arī izpildam kādus statiskos ele-
mentus. 

kas tevi motivē regulāri vin-
grot, ja to nedari trenera vadībā?

Treniņu biedri, kuri progresē
līdz ar mani. Mēs trenējamies kā
komanda un zinām, ko katrs
spēj. Reizēm  sacenšamies savā
starpā. Protams, mūs visus motive
arī mūzika, kura skan fonā, kad
mēs trenējamies, kas ielu vingro-
šanas mākslā ir ļoti būtiska un tai
ir atbilstošs mūzikas žanrs. Motivē
arī ārzemju vingrotāju jauni ie-
vietotie video, kuros viņi parāda
kaut ko jaunu.

Cik saprotu, šajā sporta vei -
dā liela nozīme ir komandai,
kura darbojas kopā ar tevi.
Vai bieži gadās tā, ka jātrenējas
vienam?

Ļoti reti trenējos viens,
jo, kā jau minēju, motivē -

jam viens otru un aici -
nām iet trenēties, 

gandrīz vienmēr tre-
nējamies kopā,

cik daudzi vien
varam.

kādi
ir tavi no-

zīmīgākie sa -
sniegumi ielu vin-

grošanā?
Kopā ar draugiem

esam piedalījušies dažādās sa-
censībās, kur guvām godalgotas
vietas, pagājušajā vasarā pats or-
ganizēju ielu vingrošanas sacen-
sības Viļakā, kur ļāvām izpausties
un parādīt sevi jaunākajiem un
ne tik pieredzējušajiem.

Manis paša lielākie sasniegu -
mi ir pirmā vieta vienā no discip-
līnām Latvijas ielu vingrošanas
čempionātā 2014. gada jūnijā un
2014. gada septembrī Spēka die -
nā – Balvu pievilkšanās punktā
starp 60 dalībniekiem pievilkos
visvairāk – 34 reizes. 

kāds vingrinājums tev vis-
vairāk patīk ?

Mans mīļākais elements /
triks ir spēka izeja-kad karājoties
pie stieņa tu sevi ar roku palīdzību
uzvelc virs stieņa. Patīk pievilkties
arī ar vienu roku.

kāda bija tava dalība jaunā
ielu vingrošanas laukuma iz-
veidē?

Kā jau minēju, šī laukuma iz-
veide bija ļoti nozīmīga, jo līdz
šim Viļakā nebija laba un kvalitatīva
ielu vingrošanas laukuma. Kā zi-
nāms, šis laukums tika izveidots
ar Narvesen projektu konkursa

«Diena kā piedzīvojums» at-
balstu, piedalījos arī pats tā

izstrādē, kad projekts tika
atbalstīts kopā ar pārē-

jiem jauniešiem piedalījos
laukuma realizācijas proce-

sā- rakām bedres, krāsojām,
betonējām, uzstādījām, un līdzi-
nājām smilšu segumu.

drīz absolvēsi Viļakas Valsts
ģimnāziju, vai plāno sportot
arī mācoties augstskolā?

Ņemot vērā, ka mācos 11.
klasē, šogad mums ir jāraksta Zi-
nātniski pētnieciskais darbs par
kādu tēmu. Nolēmu, ka pētīšu
Ielu vingrošanas attīstību Latvijā
un Viļakā, kā esam progresējuši.
Iespējams, ka arī nākotnes pro -
fesija būs saistīta ar sportu. Ja tā
būs, tad domāju, ka noteikti tur-
pināšu nodarboties ar šo sporta
veidu.

kāds ir tavs dzīves moto?
Nepadoties un neapstāties pie

pirmajiem panākumiem, bet gan
turpināt attīstīties!

Paldies tev par sarunu!
Intervēja: jaunatnes lietu spe-

ciāliste Madara Jeromāne
Foto: no Deivja Dvinska per-

sonīgā arhīva

Intervija ar ielu vingrotāju Deivi Dvinski

Viļakas jaunieši aizvadījuši
veiksmīgu gadu, kurš bijis da-
žādām aktivitātēm, pasākumiem
un projektiem bagāts.

Veiksmīgi norisinājies Valen-
tīndienas pasākums «Mis un Mis-
ters Valentīns 2014», jauniešu ne -
formālās izglītības konferen  ce

«Nāc un piedalies 2014!», Viļa -
kas novada jauniešu velopārgā -
jiens, EKO nometne, neaizmir -
sta ma jauniešu apmaiņa kopā ar
Gruzijas un Igaunijas jaunie šiem.
Jaunieši pilnveidojuši sevi dažā -
dās jomās, noorganizētas pirmās
Viļakas ielu vingrošanas sacen -
sības un izveidots savs ielu vin-
grošanas laukums. 

Viens no svarīgākajiem notiku -
miem bijusi jaunās centra filiāles
izveidošana Parka ielā 42. Jaunieši
izdevuši bukletu «Viļakas kul-
tūrvēsturiskā vide», gada nogalē
kopīgi iededza svecītes valsts ka-
roga krāsās par godu Latvijas ga-

dadienai, trešo gadu veidoja Vi -
ļakas pilsētas Adventes vainagu
un iepriecināja sociālo aprūpes
cent ru iemītniekus Ziemassvētkos. 

Jaunieši uzsākuši sadarbību
ar Kārsavas un Gulbenes jaunie-
šiem – apmeklējuši viņu rīkotos
pasākumus un devušies pieredzes
apmaiņā. Centra jaunieši iesaistī-
jušies biedrības «Eiroreģions
«Pleskava-Livonija»» darbībā, rī-
kojot gan tikšanās Latvijā, gan
braucot vizītēs uz Igauniju un,
protams, aktīvi darbojušies Viļakas
novada Jauniešu domē.

Visvairāk veicies ar projek -
tiem – apstiprināti un realizēti

pie  ci projekti ar kuru palīdzību
kopumā piesaistīti 22525.40 eiro
no kuriem tikai 1788.29 eiro bija
Viļakas novada domes līdzfinan-
sējums. Gada nogalē iesniegti vēl
divi projekti, kuriem vēl gaidāmi
rezultāti, (kopsummā abos plānots
piesaistīt 3070 eiro).

Paldies visiem, kas mūs at-
balstījuši un palīdzējuši īstenot
mūsu idejas! 

Īpašu paldies sakām Vinetai
Zeltkalnei par atbalstu projektu
realizēšanā un izstrādē!

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne

Atskats uz Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra aizvadīto 2014. gadu

Vizītkarte:
Vārds: Deivis Dvinskis 
Vecums: 17 gadi
mīļākais sporta veids: ielu

vingrošana
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

11. decembrī  Ludzas 2. vidusskolā notika
Lat vijas zA reģiona 2015. gada u18 jauniešu
telpu futbola čempionāts. turnīrā piedalījās  5 ko -
mandas,  ari  Borisovas  komanda. Pēc pirmā pos -
ma spēles rezultāti:

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

Visas spēles bija vienlīdzīgas. Otrajā posmā,
kurš paredzēts 15. janvārī Varakļānos visas ko -
mandas cīnīsies par medaļām.

13. decembrī Borisovas sporta hallē notika futbola
sacensības bērniem vecuma grupā U9-U11.  Piedalījās
3.komandas – «Futbola čempiņi», «Čelsija» un «Di -
namo  Rīga». Komandas dalībnieki Georgs Dubkovs,
Ernests Bukšs, Emīls Šimanovskis, Sandis Kokorevičs,
Norberts Kokorevičs, Anrijs Kokorevičs, Artjoms
Šaicāns, Endijs Lindenbergs, Markus Milaknis,
Ints Brokāns, Mairis Urbāns, En dijs Pumpa, Da -

niels Baklagins un Raivis Augustāns. 
Visi dalībnieki saņēma medaļas, bet labākie spē -

lētāji ieguva kausus, tie bija Artjoms Šaicāns, En -
dijs Lindenbergs un Markus Milaknis. Sacensības
mērķis bija izvēlēties labākos spēlētājus uz Latvijas
ZA reģiona 2015. gada jauniešu telpu futbola čem-
pionātu vecuma grupā U-9, kas notiks 20. janvārī
Degumniekos un  3.februārī Balvos. 

Savukārt 18.decembrī mazie futbolisti vecuma
grupā U9 brauca uz pārbaudes spēlēm  Berzgalē,
kur tikās ar divām Ludzas un TFK Rēzeknes ko-
mandām. Neskatoties uz sporta zāles lielo laukumu
un uz to, ka mēs nesen esam sākusi trenēties, spēles
rezultāti bija sekojoši:  

Borisova – Ludza1     1:0
Borisova – Ludza2     1:5
Borisova – TFK Rēzekne 2:1
Uzvarot divas komandas, no trim ieguvām 2.

vietu.
Artjoms Kokorevičs

2015. gada 3. janvārī Viļakas novada Šķilbēnu iniciatīvu cent -
rā «zvaniņi» pulcējās zolītes spēlētāji, lai piedalītos Viļakas no -
vada čempionātā zolītē. 

Uz sacensībām ieradās 15 spēlētāji no Viļakas un Baltinavas no -
vada. Līderu pāris izveidojās jau pēc pirmajām izspēlētajām kārtām.
Šo pārsvaru līderi spēja noturēt līdz beigām, toties trešās vietas
ieguvēju noskaidroja tikai pēc pēdējās kārtas. Pavisam tika izspēlētas
7 kārtas.

Par Viļakas novada čempionu kļuva Aivars Tūcis, 2.vietā atstājot
Jāni Gruševu un 3.vietā Valdi Ločmeli. Uzvarētāji saņēma kausus,
medaļas un saldumu balvas.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem. Liels paldies Francim Buk -
šam, kurš uzņēmās sacensību tiesneša lomu.

Vēlu veiksmi turpmākajos startos!
Pēteris Vancāns

Sportojam kopā!
Jau vairākus gadus Viļakas Valsts ģimnāzijā tradicionāli no -

tiek telpu futbola turnīrs starp klasēm. Šogad sešas kaujinieciski
noskaņotas komandas pulcējās sporta zālē, kur izlozēja savas
gru  pas un pretinieku komandas. 

Ar katru gadu aktivizējas līdzjutēji, kas uzturēja sportisku noska ņo -
jumu ar kliedzieniem un aplausiem. Jāatzīst, ka varonīgi cīnījās 7. klases
komanda, 8.un 10. klašu komandās braši pretsparu rādīja meitenes.

Trešo vietu šogad izpelnījās 11.klases komanda. Bet sīva un inte -
resanta cīņa izvērsās 9. un 12.d klašu vidū. Tikai pēdējās pāris mi -
nūtēs uzvaru guva 12.d klase.

Gandarījums ikvienam dalībniekam ir par pozitīvām emocijām,
draudzīgu noskaņojumu un savstarpēju sadarbību. Noslēdzot turnīru,
izskanēja aicinājums pēc gada atkal vienoties draudzīgā spēlē.

Līdzjutēja - skolotāja I. Lindenberga

l Novembra nogalē notika Latvijas jaunatnes
volejbola čempionāta 2014./2015. gada sezonas
B1 grupas zēniem 1.posma 1. sabraukuma sa-
censības zasā.

Sacensību rezultāti: Viļaka–Viesīte 3:1; Viļaka–
Rūjiena   3:2.

14. decembrī  Latvijas jaunatnes volejbola čem-
pionāta 2014./2015.gada sezonas C2 grupas zēniem
1.posma 1.sabraukuma sacensības Vecumniekos.

Sacensību rezultāti: Viļaka–Vecumnieki 2:0; Vi -
ļaka–Zvejniekciems  2:0.

14. decembrī  Latvijas jaunatnes volejbola čem-
pionāta 2014./2015. gada sezonas B2 grupas mei -
tenēm (apvienotā Viļakas un Balvu sporta skolu
komanda) 1.posma 1.sabraukuma sacensības Ozol-
niekos.

Sacensību rezultāti: Viļaka/Balvi- Aizkraukle
3:2; Viļaka/Balvi- Minusas volejbola skola 1:3.
Izglītojamo treneri Ervīns Veļķers un Līga Careva

l Sporta deju nodaļas izglītojamie piedalījās
sporta deju sacensībās «ziemassvētki Siguldā»,
kuras notika 07.12.2014.

Sacensību rezultāti.
1. Kristiāns Keišs-Alise Keiša: 7.v. no 12

pāriem (3. līmenis)
2. Egils Kārkliņš-Diāna Misiņa: 5.v. no 10

pāriem (2. līmenis)
3. Adriāns Šaicāns-Elizabete Betija Briediņa:

5.v. no 5 pāriem (2.-3. līmenis)
4. Alens Borisovs – Laine Milakne: 26.v. no29

pāriem (pirmsskolas vecuma grupa, 3 dejas)
Trenere Silva Dambe

l 12. decembrī šaušanas nodaļas izglītojamo
komanda piedalījās Latvijas 2014.gada Jaunatnes
čempionātā jaunākajā vecuma grupā šauteņu
vingrinājumos. Sacensības norisinājās Rīgā.

Bronzas medaļu vingrinājumā MŠ -30 (rezultāts
– 283) izcīnīja un   pirmo reizi sporta skolas ložu
šaušanas nodaļas pastāvēšanas laikā izpildīja pirmās
sporta klases normatīvu Anastasija Sediha.

Komanda dažādu iemeslu dēļ sacensībās nestar -
tēja optimālā sastāvā, tomēr spēja ierindoties 4.vie -
tā. Komandā startēja: Romualds Rēvalds, Kristiāns
Šaicāns,Raivo Orlovskis, Ērika Eļjaševiča, Roberts
Rēvalds un Anastasija Sediha, treneris Ēvalds Van-
cāns.

Informāciju apkopoja sporta skolas direktora
vietniece izglītības jomā Inese Petrova

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
izglītojamo starti 2014.gada nogalē

Sacenšas zolītes spēlētāji

Novada
futbolistu
aktivitātes
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No 2014. gada 23. decembra sāka darboties
Latgales plāno ša nas reģiona izstrādātā tīmekļa
vietne invest.latgale.lv.

Tīmekļa vietne invest.latgale.lv sniedz ieskatu
Latgales investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem
investīciju objektiem un projektiem, piedāvā iespēju
potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties
iespē jamos investīciju objektus un projektus Latgalē.
Tīmekļa vietnes iz strāde kā viena no projekta akti-
vitātēm tika realizēta Norvēģijas finanšu instrumenta
līdzfinansētās programmas «Kapacitātes stipri nā -
šana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionā -
lām iestādēm» projekta «Reģionālās politikas akti -
vitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstī bas
pasākumu izstrāde» ietvaros.

Latgali kā vietu sava biznesa attīstīšanai ir iz-
mantojuši daudzi Eiropas Savienības, kā arī Krie -
vijas un citu Austrumu valstu uz ņēmumi. Taču
joprojām Latgalē vēl ir daudz iespēju.

Latgales uzņēmēji un pašvaldības šajā mājas
lapā var izvietot savus piedāvājumus potenciālajiem
investoriem. Ja reģiona uzņēmēji un pašvaldības
vēlas atrast investoru, tad aicinām apmeklēt mājas
lapas invest.latgale.lv sadaļu Piedāvājums investoriem
un aizpildīt informāciju par piedāvātajiem investīciju
projektiem un/vai infra struktūras objektiem un
iesūtīt uz e-pasta adresi luc@latgale.lv.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību
un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmēj-
darbības veicināšanas jautājumos.  

Latgales galvenās aktivitātes vērstas uz to, lai
reģio nā aktivi zē tu vietējos resursus un vietējās par-
tnerības starp uzņēmējiem, vietē jām publiskajām
iestādēm, kul tū ras un izglītības iestādēm, finanšu
sekto ru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu
reģiona attīstības līmeni.

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija.

Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes,
Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Paš -
valdību un reģio nālās attīstības ministrija, Oppland
reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā
līmeņa pašvaldība.

Visu partneru kopējās projekta izmaksas:
EUR 1172029.00. 

Papildus informācija par projektu pieejama
http://latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt

_ist un http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_
2009_2014/nfi_programma/?doc=14951

ir stājušies spēkā grozījumi likumā «Par ze -
mes privatizāciju lauku apvidos» un uz šī liku -
ma pamata 2014. gada 2. decembrī izdoti mi -
nistru kabineta noteikumi Nr. 748 «Noteikumi
par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauk-
saimniecības zemi».

kādas tad prasības normatīvie akti izvirza
personām, kuras vēlas iegūt zemi īpašumā.

fiziskai personai
jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbī -

bas veicējam
• vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vie -

noti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
• ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas

ne mazāk kā pēdējos trīs gadus.
Jāveido vismaz trešo daļu no tās kopējiem saim -

nieciskās darbības ieņēmumiem, vai jābūt ieguvušai
lauksaimniecisko izglītību.

• Rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks
ze mes izmantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena
vai triju gadu laikā no iegādes

• Nevar būt nodokļu parādi
• Jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām

no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja
zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, un
Latvijas zemes fonda pārvaldītāja

• Jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauk-
saimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

Juridiskai personai
n Vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vie -

noti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
n tās ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražo -

šanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vis -
maz trešo daļu no kopējiem saimnieciskās darbības
ieņēmumiem

• Rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks
zemes izmantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena
vai triju gadu laikā no iegādes

n vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam
darbiniekam ir jābūt profesionālai izglītībai juridis -
kās personas darbības jomā, vai

n vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauk -
saim nieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs
gadus jāveido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem
saimnieciskās darbības ieņēmumiem

• jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Lat -
vijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pil -
soņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un
Šveices Konfederācijas pilsoņi

• nevar būt nodokļu parādi
• jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām

no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja ze -
mes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā, un Lat -
vijas zemes fonda pārvaldītāja

• jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauk-
saimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

zAAo klientu aptauja pakalpojumu attīstīšanai
SiA zAAo (zAAo) ikdienā cenšas nodrošināt modernu at-

kritumu apsaimniekošanu un kvalitatīvu klientu servisu. Lai
uzzinātu vērtējumu uzņēmuma darbībai un sniegtajiem pakal-
pojumiem, klienti aicināti paust savu vērtējumu, aizpildot
ikgadējo zAAo klientu aptaujas anketu.

ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, tas vienmēr tiek analizēts, at tīstot
uzņēmuma piedāvājumu. ZAAO vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu saņēmēju viedokli par līdzšinējo sa darbību, saņemtajiem
pakalpojumu veidiem un nepieciešamiem jau niem pakalpojumiem
gan sadzīves atkritumu, gan otrreizējai pārstrā dei derīga iepakojuma
savākšanai. Tāpat klienti aicināti izvērtēt komunikāciju ar uzņēmumu,
tostarp SMS pakalpojumu, Zvanu centra darbību, iegūto informāciju,
apmeklējot uzņēmuma infrastruktūras objektus.

Aptaujas anketu klienti saņem pa pastu kopā ar 2015. gada atkri -
tumu izvešanas kalendāru. Aizpildītās anketas līdz 2015. gada 1.feb -
ruārim var atdot dažādos veidos – nodot atkritumu savācējmašīnu
šo fe riem, ienest kādā no ZAAO birojiem, atstāt EKO laukumu pār -
ziņiem vai sūtīt pa pastu uz Valmieras biroju (SIA ZAAO, Rīgas iela
32, Valmiera, LV4201), to var arī sūtīt pa faksu + 64281251. Ērti ap -
taujas anketu gan privātpersonas, gan uzņēmumu un organizāciju
pārstāvji var aizpildīt elektroniski uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.

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

Nosacījumi Lauksaimniecības zemes iegādei 

Par slimnīcu būs jāmaksā mazāk
Lai uzlabotu valsts apmaksātu veselības ap -

rū pes pakalpojumu pieejamību, no 2015.gada
1.janvāra tiek samazināta pacienta iemaksa par
ārstēšanos slimnīcā, samazināts līdzmaksājums
par operācijām stacionārā, kā arī stājušās spē -
kā vēl vairākas izmaiņas.

Pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā tiek
samazināta no 13,52 eiro uz 10 eiro dienā. 

Tāpat kā līdz šim no pacienta iemaksām ir atbrī -
voti bērni līdz 18 gadu vecumam, grūtnieces, trūcī -
gas personas, I grupas invalīdi, politiski represētie
un vēl vairākas iedzīvotāju grupas. Pacientiem ar
onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm, pa-
cientiem, kuri ārstējas no atkarībām, kā arī aprūpes
slimnīcu pacientiem arī turpmāk tiek piemērota sa-

mazināta pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā
– 7,11 eiro dienā.

Tiek samazināts arī pacienta līdzmaksājums par
visām valsts apmaksātajām operācijām, kas veiktas
vienā stacionēšanas reizē – no 42,69 eiro uz 31 eiro.

Lai nodrošinātu savlaicīgu palīdzības sniegšanu
onkoloģisko slimību pacientiem, 1. janvārī stājās
spēkā nosacījums, ka pirmā onkologa vai hematologa
konsultācija pacientam ir jānodrošina ne vēlāk kā
10 darba dienu laikā no brīža, kad pacients vērsies
ārstniecības iestādē. 

Atgādinām, ka pirmās onkologa konsultācijas
saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista
nosūtījums. Ja pacientam ir apstiprināta onkoloģiska
saslimšana, turpmāko konsultāciju saņemšanai no-
sūtījums nav nepieciešams.

SiA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība»

… Un atkal aicina solā apsēsties
Un gadus pāršķirt kā lappuses grāmatā,
Jo šodien mums dāvāts tiek vakars,
Kas atkal ver durvis dzimtajā skolā.
Cik bieži tev šo durvju ir pietrūcis,
Kurām tik daudzkārt staigāji garām?
Labi, ka šodien te kāds mūs ir sasaucis,
Lai vēlreiz ar visiem satikties varam.

Ielūdzam Jūs uz Rekavas vidusskolas 62. Žetonu vakaru    
2015. gada 31. janvārī  plkst. 18.00

Svinīgā daļa notiks KC «Rekova» un saviesīgā daļa Rekavas
vidusskolas telpās.  

Īpaši gaidīti absolventi, kuri skolu beiguši 1955., 1960.,
1965., 1970., 1975., 1980., 1985., 1990., 1995., 2000.,
2005. un 2010. gadā.

Rekavas vidusskola un 12. klase

«Latvijas Mednieku apmācību centrs»

februārī, martā komplektē grupu  mednieka 
un medību vadītāja apliecības iegūšanai Viļakā.

kvalitatīvi, profesionāli.
Pieteikties pa tālr.  29282027 vai www.lmac.lv

Jauna tīmekļa vietne uzņēmējdarbības veicināšanai

Kultūras pasākumi novadā
v No 19. janvāra – 8. februārim Viļakas novada bibliotēkā

Foto izstāde no fotoakcijas «Viena diena Susāju pagasta dzīvē».
Foto izstādi papildinās senlietu kolekcija.

v No 2. līdz 5. februārim Borisovas Tautas namā izstāde vel -
tīta Sve ču dienai.

v 7. februārī plkst. 19.00 Medņevas dramatiskā kolektīva
jubi lejas vakars – «10+1».

v 13. februārī plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā grupas
«Tērvete un Mīlas snaiperu» koncerts Valentīndienā, plkst. 22.00
balle. Muzicēs Medņevas muzikanti. Ieeja līdz 23.00 – EUR 2.00,
vēlāk EUR 2,50.

v 14. februārī plkst. 18.00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē
Valentīndienas  pasākums.

v 14. februārī plkst. 21.00 Borisovas Tautas namā Valen tīn -
dienas diskoballe.

v No 9. līdz 28. februārim novada bibliotēkā Šķilbēnu pagas -
ta Kangaru ciema iedzīvotājas – rokdarbnieces Leontinas Loginas
(1939) rokdarbu izstāde – Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, man trejādas
avetiņas! Melnu, baltu pūrā liku, pelekāju mugurā.

v 17. februārī plkst. 11.00 Medņevas Tautas namā Meteņ die -
nas pasākums pie Tautas nama – Vizināšanās ar ragavām, dzies mas
un pankūkas.

v 17. februārī plkst. 15.00 Meteņdiena uz Meteņkalna Žīguros.
v 19. februārī plkst. 14.00 Viļakas novada muzejā pasākums

«Dzī ve viduslaiku pilī» pasākumā tiks runāts par dzīvi viduslaiku
pilī kontekstā ar Viļakas viduslaiku vēsturi. Pasākumā aicināti pie -
da līties skolēni.

v 20. februārī plkst. 13.00 Viļakas novada bibliotēkā radoša
darbnīca «Papīra dizains». Nodarbību vadīs skolotāja Veina.

v 21. februārī plkst. 12.00 laukumā pie Žīguru kultūras nama»
Pasēdēšana pie svaines» (Masļenica) Žīguros.

v 21. februārī plkst. 18.00 Viļakas kultūras namā «Deju koktei -
lis Viļakā». Tautas deju, līnijdeju, modes deju un Eiropas deju sa-
dancis.



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.

10. janvārī Viļakas novada
pensionāru biedrība sadarbībā
ar Viļakas novada domi, kul-
tūras centru «Rekova» organi-
zēja atpūtas un sadraudzības
pasākumu Viļakas novada se-
nioriem un viesiem. Pasākumā
piedalījās viesi no madonas pen-
sionāru biedrības, Pededzes tau -
tas nama pašdarbnieki un Pita -
lovas rajona folkloras grupa
«is toki» no krievijas.

Pasākuma viesus sagaidīja un
pie sevis Rekovas muižā uzņēma
kungs (Raimonds Logins), kundze
(Līna Barovska) un viņu kalpotāji
(Elvijs Koniševs, Sabīne Koniševa,
Artis Vītiņš un Paula Ločmele).
Visus klātesošos retro foto darbnīcā
sagaidīja Andris Spridzāns (retro
fotogrāfs). Katram bija iespēja iemē -
 ģināt sevi foto modeļa lomā, no-
pozēt romantiskā fotorāmī ar kā -
du ekstravagantu vai amizantu cepu -
ri, parūku vai brillēm. Seniori ļo ti
aktīvi izmantoja šo iespēju, tā pēc
vakara gaitā divi labākie foto mirk ļi
saņēma pārsteiguma balvas.

Pasākumu atklāja un klāteso -
šos uzrunāja Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, kurš sirsnīgus vārdus tei -
ca par mūsu novada aktīvākajiem
senioriem. To pierādīja prezentā -
cija, kurā visi klātesošie vēroja
se nioru aktivitātes-sporta svētkus,
ekskursijas u.c.

Pasākuma dalībniekus un vie -
sus sveica Saeimas deputāts Ivans
Ribakovs, kurš novēlēja senioriem
labu veselību un optimismu šajā
gadā.   

Pasākuma apmeklētājus ar
jes triem priekšnesumiem pārstei -

dza dziedātāji un dejotāji no Pi-
talovas, īpašu uzmanību izpelnījās
meiteņu ugunīgās dejas un šar-
mantais vīrieša solo, kas izkausēja
daudzu zālē sēdošo dāmu sirdis.
Skaļas ovācijas un dungošana lī -
dzi pavadīja pededziešu izpildītās
dziesmas latviešu un krievu valo -
dās. Senioriem bija iespēja apgūt
senās kāzu dejas un ļauties dejo-
šanas priekam.

Jaukus mirkļu visiem sagādā -
ja ritmikas grupas «Mazulīši» de -
jotāji, kas izrādīja  savas jautrākās
dejas un, kā parasti, publikas mīlu -
 ļi – Šķilbēnu iniciatīvu centra «Zva-
niņi» ģitāristi aicināja dziedāt lī -
dzi tautā iecienīto dziesmu «Kaija».

Paldies visiem kolektīviem,
kolektīvu vadītājiem, jauniešiem,
kas piedalījās pasākuma sagata-
vošanā un organizēšanā. Īpaši

gribētos atzīmēt pasākuma apska -
ņošanas meistaru Arnoldu.

Paldies, Viļakas novada domei
un priekšsēdētājam Sergejam
Mak simovam par palīdzību finan -
siālu un dažādu jautājumu risinā-
šanā.

Pateicamies Šķilbēnu pagasta
pārvaldniekam Andrim Mežalam
par nesavtīgu palīdzību transporta
nodrošināšanas jautājumos. 

Paldies, Saskaņas partijas de-
putātam Ivanam Ribakovam par
ikgadēju atbalstu senioru biedrībai. 

Liels paldies  par pasākuma
or ganizēšanu Viļakas novada pen-
sionāru biedrības vadītājai Mai -
jai Golubevai un Georgijam Lo-
ginam.  

Kultūras centra Rekova 
vadītāja Inese Lāce
Foto: Olga Belova

«Ja es darbu daru viens, tad gandarījuma nav, bet ja darām kopīgi
ar kolektīvu, tad gandarījums ir vēl lielāks»

Vecā Jaunā gada sagaidīšanas svinības

2014. gada nogalē Rekavas
vidusskolas direktors Pēteris Van -
cāns saņēma izglītības un zināt -
nes ministrijas Atzinības rakstu
par nozīmīgu darba ieguldījumu
izglītības sistēmas attīstībā.

P.Vancāns ir ļoti uzņēmīgs,
neatlaidīgs, erudīts vadītājs, kas
ar savu darbību aizrauj kolēģus
mērķtiecīgai kopdarbībai. Viņš ir
bijis iniciators Balkanu slēpošanas
trases izveidei (apgaismota trase,
sporta  inventārs) Viļakas novadā.
Pēteris Vancāns ir atvērts vadītājs,
kas iestādes darbībā meklē jauno,
inovatīvo, organizējot tālākizglītī -
bas kursus un seminārus, novada
metodiskos pasākumus, novada un
starpnovadu sporta sacensības, īpa -
ši ziemas sporta veidā distanču slē-
pošanā Balkanu slēpošanas tra sē,
piesaistījis Eiropas struktūr fondu
projektus un ir bijis to vadītājs.

Strādā kā treneris Viļakas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta
skolā. Audzēkņi ieguvuši godal-
gotas vietas Latvijas čempionāta
distanču slēpošanā komandu sta-
fetēs 2012.gadā, Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiādē Ērgļos 2013.
gadā, Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādē Biatlona stafetēs 2013.
gadā, Latvijas čempionāta distanču
slēpošanā stafešu slēpojumos
2014.gadā, 

Latvijas čempionāts distanču
slēpošanā sprintā – klasikā 2014.
gadā.

Ar katru gadu populārāks kļūst
P.Vancāna organizētais tautas slē-
pojums «Balkanu apļi», kurš ir
republikas sacensību kalendārā.

Sporta entuziastam Pēterim
Vancānam jautāju:

kur ņemat enerģiju, pozitī-
vismu ikdienā tik daudz darot?

Jau no bērnības esmu pieradis
strādāt, tas nozīmē, darot jebkuru
darbu gandarījums ir par padarīto.
Enerģija rodas arī tad, kad sporta
pasākumi, sacensības tiek ap-
meklētas kuplā pulkā, tad enerģijas
ir vēl vairāk.  

Jau no 1982. gada uzsāktas
sporta pedagoga gaitas, kāpēc
tāda izvēle profesijā?

Jau mācoties skolā, zināju, ka
būšu sporta pedagogs. Tā ir iz lo -
lota profesija no bērnības. Sporta
pedagoģiju uzsāku neklātienē,
stu dēju piecus gadus.

Vai nav gribējies darba vietu
pamainīt?

Nē, nekad nav ienākušas tādas
domas. 

Jau no 1986.gada Jūs esat
skolas direktors, kā raksturotu
skolas dzīvi gandrīz pirms 30
gadiem un tagad?

Izdzīvoti visi laiki. Pirms
gandrīz 30 gadiem biju jauns,
enerģijas pilns. Tajā laikā varēja
daudz ko izdarīt ar skolas jaunatni.
Darbā daudz palīdzēja sportiskais
rūdījums. Daudz bija pazīstamu
cilvēku, kas ikdienā palīdzēja at-
risināt problēmas. Ārpus skolas
bija pazīstami skolas absolventi,
kuri strādāja dažādās iestādēs,
kuri palīdzēja dažādu jautājumu
risināšanā. Naudu nevarēja dabūt
tāpat vien. Liels darbs bija uz
skolas vietnieku pleciem. Ar sko-
lotājiem ir bijušas domstarpības,
bet vienmēr esam atraduši kom-
promisu. Esam viens otram palī-
dzējuši. Tajos laikos nebija tādu
tehnoloģiju kā tagad. Skolēnu
klasēs bija vairāk, tagad ir mazāk.  

kas sniedz gandarījumu skolā?
Ja es darbu daru viens, tad

gandarījuma nav, bet ja darām ko -
pīgi ar kolektīvu, tad gandarījums
ir vēl lielāks. Gandarījums ir, kad
kolēģi un absolventi dažādos pa-
sākumos iegūst labus rezultātus,
skolas dzīvē iesaistās skolēnu
vecāki. Pēdējā skolas padomē ir
7 vecāki, par ko es varu teikt ti -
kai labus vārdus. Skolā esam vei -
kuši remontus un priecē skolēni,
kuri ir saprotoši pēc skolas reno-
vācijas, kad telpas netiek izde-
molētas. Man ir prieks, ka arī pa-
gasta un novada domes darbinieki
cenšas palīdzēt jebkurā jautāju -
mā, izturas labestīgi. Tā ir sajūta,
ka tu neesi svešs.

Jūs esat sporta entuziasts,
no kā mantota šī īpašība?

Sporta autoritātes bija divi
spor ta skolotāji  – Viduču pamat-
skolā Zi gismunds Kokorevičs un
Reka vas vidusskolā Elmārs Plešs.
Šie pedagogi mani ievirzīja sporta
dzīvē.

mūsdienās tiek daudz runāts
par veselīgu dzīvesveidu, par
jauniešu veselības problēmām,
kā jūs kā sporta skolotājs rakstu -
rotu šīs veselības problēmas?

Lētākās zāles ir skriešana.
Agrāk skolēni sporta stundās ne-
atteicās no smagākām slodzēm,
bet tagad visi grib sportot īsu
laiku un ātri. Netiek nostiprināts
organisms, fiziskā sagatavotība.
Viss ir jādara ar galvu. Nedrīkst
būt pārgalvīgam. Iesaku aktīvu
dzīvesveidu katram-vismaz katru
dienu vingrot 15-20 minūtes, kā
arī skriet, slēpot un nodarboties
ar dažādiem sporta veidiem.

Vai bērniem patīk iet uz
sporta nodarbībām?

Runājot par Rekavas vidussko -
lu, tad bērniem patīk. Ir arī daži,
kuriem tas sagādā problēmas.

ko Jūs novēlētu novada ie-
dzīvotājiem iesākot šo 2015.gadu!

Visiem novēlu laimīgu, veiks -
mīgu jauno gadu, rūpēties par sa -
vu un bērnu veselību. Vēl aktīvāk
iesaistīties skolas, pagasta, nova -
da  ikdienas dzīvē!

Paldies par sarunu!
terēzija Babāne


