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Barikāžu 25 gadu atceres pasākumā
Balvos atver grāmatu

«BIJA TĀDS LAIKS...1991...BARIKĀDES»

10

11

Piektdien, 15. janvārī Balvu Kul-
tūras un atpūtas centrā uz sarīkojumu
«No dzirkstīm līdz ugunskuram»,
veltītu 1991. gada bari kāžu atceres
25. gadadienai pulcējās dalībnieki
no visa biju šā Balvu rajona.

Pasākuma vadītāja, arī barikāžu
da lībniece, Ruta Cibule vispirms lūdza
Šķilbēnu un Baltinavas katoļu draudžu
prāvestu Staņislavu Prikuli dot savu
svētību klātesošajiem, piebilstot: «Es -
mu lepna, ka baltinavieši tieši Jūs ir
atzinuši par savu gada cilvēku!» 

Balvu novada Domes priekšsēdē -
tājs Andris Kazinovskis sveica klāteso -
šos un par 1991. gada janvārī izrādīto

droš  sirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, piedaloties Latvijas neat -
karības aizstāvēšanā un sakarā ar barikāžu 25. gadadienu pasniedza
desmit novada Domes Atzinības rakstus, to skaitā arī viļakiešiem
Silvijai Kuprišai un Vilim Bukšam. 

Sarīkojuma gaitā, atceroties neatkarības atjaunošanas notikumus,
uz runas teica viena no tā laika «Vaduguns» un «Balvu Atmodas» vei do -
 tājām Rasma Zvejniece, bijušais Balvu pilsētas padomes priekš sēdē -
tājs Juris Annuškāns un Balvu novada Domes deputāts Juris Boldāns. 

Pasākumā notika arī grāmatas BIJA TĀDS LAIKS...1991...BA-
RIKĀDES atvēršana. Grāmatu gandrīz gada garumā veidoja vairāki
cilvēki: Silvija Kupriša, Vilis Bukšs, Maruta Sprudzāne, Iveta Supe,
Ruta Cibule un Juris Boldāns (viņš ir grāmatas izdošanas idejas
autors), katrs dodot savu artavu tās tapšanā, bet kā galvenā šajā
komandā bija žurnāliste Maruta Sprudzāne. 

Atverot grāmatu, Ruta Cibule teica: «Šī ir grāmata par mums vi siem
20. gadsimta beigās, tās līdzautori ar savām atmiņām, inter vi jām un pie-

dalīšanos ir katrs no mums. Mēs rakstījām, lai neaizmirstu, nepazaudētu,
saglabātu, lai atgādinātu un lai rosinātu papildināt mūsu veikumu!» 

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis svinīgi
pasniedza grāmatas ar īpašu ierakstu vairākiem dalībniekiem, tostarp
Viļakas novada Domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, ak-
tīvistiem Vilim Bukšam un Silvijai Kuprišai. Grāmatas tika dāvinātas
arī katram barikāžu dalībniekam.

Jaunizdotajā grāmatā publicētas arī vairāku Viļakas novada iedzī -
votāju domas: Ontana Slišāna dzeja, atmiņas, ko par barikāžu laiku
stāstījis Sergejs Maksimovs, Aldis Pušpurs, Juris Šaicāns, Jānis Gru -
ševs, nu jau mūžības ceļos aizgājušie Dzintars Lielmanis, Jānis Dra -
viņš, Aleksandrs Kuzmans un Rihards Supe, bet sadaļā ATMODAS
LAIKA CILVĒKI – Silvijas Kuprišas, Viļa Bukša un novadnieka Ka -
zi mira Šļakotas raksti.

Ļoti emocionāli sarīkojumā izskanēja mūsu novadnieces Bro -
ņisla vas Mārtuževas 1952. gada 18. novembrī, Taišetas trasē, kolo -
nijā Nr. 40 rakstītās dzejas rindas Rutas Cibules lasījumā un dziesmu
cikls «Daugavai» ar J. Raiņa vārdiem Balvu novada jauktā kora
«Mirklis» izpildījumā, kurai uz klavierēm muzikālo pavadījumu iz -
spēlēja pats autors Mārtiņš Brauns.

Ar priekšnesumiem sarīkojuma dalībniekus priecēja arī bērnu
tautu deju kolektīvs «Balvu Vilciņš» un bērnu un jauniešu deju kolek -
tīvs «Cielaviņa».

«Novēlu katram no mums bezgalīgu ticību savai Latvijai!», pa -
sākuma izskaņā teica Ruta Cibule.

Viļakas novada dalībnieki mājupceļā izteica patiesu apmierinātību
ar pasākuma norisi un izteica vēlmi sanākt kopā arī citās jubilejās.

Paldies Viļakas novada vadībai par materiālo atbalstu grāmatas tap -
šanā un par transportu barikāžu dalībnieku aizvešanai uz pasākumu!

Vēlot visiem veiksmi un veselību, 1991. gada barikāžu dalībnieku
biedrības filiāles, Balvu kluba «Vairogs» vadītāja Silviju Kupriša

Foto Vilis Bukšs

Vilakas novada_JANVARIS_2016_avize.qxd  18.01.2016  14:18  Page 1



2

Viïakas no vadâ

aK tu aLitātes ViļaKas NoVada domē

l Vi ïa kas no va da do mes 2015. gada 23. decembra Domes sēdes lēmumi

2015. gada 23. decembrī notika kārtējā do -
mes sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti 32
jautājumi.

Domes deputāti nolēma:
• 1. Apstiprināt  izsoles rezultātus  nedzīvojamām

telpām  Rekovas ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā,
Viļakas novadā  (37,1 kvm), kuras  sastāv no:

1.1. Telpa Nr. 1   –   18,5  kvm;
1.2. Telpa Nr. 2   –  10,6   kvm;
1.3. Telpa Nr. 3   –  5,3  kvm;
1.4. Telpa Nr. 4   – 2,7 kvm,
nosakot par uzvarētāju Sabiedrību ar ierobežotu

atbildību «IKA RS» Pīlādžu aptieka, Reģ. Nr.
42402008040, adrese «Ambulance», Rekova,
Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV–4587, kura
nosolījusi augstāko nomas maksu 0,74 EUR/kvm
(septiņdesmit četri  eurocenti par kvadrātmetru)
mēnesī bez PVN.

2. Iznomāt nedzīvojamās telpas  Rekovas ielā
25,  Rekovā,  Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā
(37,1 kvm), kuras  sastāv no:

2.1. Telpa Nr. 1  –   18,5  kvm;
2.2.Telpa Nr.  2 –  10,6   kvm;
2.3. Telpa Nr. 3 –  5,3  kvm;
2.4. Telpa Nr. 4  – 2,7 kvm,
uz pieciem  gadiem sabiedrībai ar ierobežotu at-

bildību «IKA RS» Pīlādžu aptieka, Reģ. Nr.
42402008040, adrese «Ambulance», Rekova,
Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV–4587,
aptiekas darbībai par izsolē nosolīto augstāko
nomas maksu.

• Apstiprināt noteikumus «Reprezentācijas un
pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtība». Ar noteikumiem var iepazīties Viļakas
no vada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašval -
dība/Noteikumi. 

• Piešķirt finansiālu atbalstu SIA «Austrumlatvi -
jas koncertzāle» Latgaliešu kultūras gada balvas
«Boņuks 2015» pasniegšanas ceremonijas norises
nodrošināšanai – 200,00 euro (divi simti euro 00
centi) apmērā.

• Novirzīt  Žīguru pamatskolas budžeta tāmē no
izmaksu posteņa elektrība (EKK2223) 650.00 euro
(seši simti piecdesmit euro) portatīvā datora un
programmas iegādei (EKK5238).

• Novirzīt  Rekavas vidusskolas budžeta tāmē
no izmaksu posteņiem elektrība (EKK2223) 620.00
euro (seši simti divdesmit euro) un kurināmais
(EKK2321) 1880.00 euro (viens tūkstotis astoņi
simti astoņdesmit euro) elektriskās cepamās pannas
un kartupeļu tīrāmās mašīnas iegādei (EKK5232).

• Novirzīt Kupravas komunālajās saimniecības –
ūdens apgādes budžeta tāmē elektrības izdevumu
segšanai (EKK2223) 2000.00 euro (divi tūkstoši
euro).

• Atļaut novirzīt Žīguru teritorijas apsaimniekoša -
nas budžeta tāmē saimniecisko izdevumu segšanai
150.00 euro (viens simt piecdsmit euro).

• Atļaut novirzīt Vecumu komunālās saimniecības
– kanalizācija budžeta tāmē pārējo remontdarbu un
iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izdevumu segšanai
(EKK2249) – 70.00 euro (septiņdesmit euro).

Līdzekļus novirzīt no Vecumu komunālās saim-
niecības – kanalizācijas elektrības izdevumiem.

• 1. Atļaut novirzīt Vecumu sporta aktivitāšu
bu džeta tāmē elektrības izdevumu segšanai
(EKK2223) – 150.00 euro (viens simts euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Vecumu pārvaldes
iekār tas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana izdevumiem.

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai finansējumu
saim niecisko izdevumu segšanai 619.00  euro (seši
simti deviņpadsmit euro) apmērā.

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

• Apstiprināt Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas  attīstības plānu  2016.– 2018. gadam.

• Apstiprināt Viļakas novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas nolikumu. Ar
nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Nolikumi.

• Apstiprināt pasākumu organizēšanas kārtības
kultūras un tautas namos  nolikumu. Ar nolikumu
var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Pašvaldība/Nolikumi.

• Atļaut novirzīt Žīguru pagasta pārvaldes bu -
džeta tāmē saimniecisko izdevumu segšanai 500.00
euro (pieci simti euro).

Līdzekļus novirzīt no Žīguru dzīvokļu apsaim-
niekošanas budžeta tāmes ēku remonta izdevu-
miem.

• Novirzīt  Viļakas Valsts ģimnāzijas budžeta
tā mē no izmaksu posteņa «elektrība (EKK2223)»
465.00 euro (četri simti sešdesmit pieci euro) meto -
diskā un tālākizglītības centra funkciju  veikšanai.

• 1. Atļaut novirzīt Viļakas novada Bērnu un jau -
natnes sporta skolas budžeta tāmē saimniecisko iz-
devumu segšanai 851.00 euro (astoņi simti piecdes -
mit viens euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Viļakas sporta metodiķa
budžeta tāmes 751.00 euro un Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas  – 100.00 euro.

• Novirzīt  Balkanu Dabas parka budžeta tāmē
no izmaksu posteņa «elektrība (EKK2223)»  275.00
euro (divi simti septiņdesmit pieci euro) ūdens
sūkņa iegādei.

• 1. Atļaut novirzīt Medņevas Tautas namā bu -
džeta tāmē pārējo administratīvo izdevumu segšanai
(EKK2239) 500.00 euro (pieci simti euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Medņevas komunālās
saimniecības – kanalizācijas remontdarbu pakalpojumu
(EKK2249) izdevumiem.

• Apstiprināt Viļakas novada attīstības program -
mas 2011.–2017. gadam aktualizēto investīciju plā -
 nu saskaņā ar pielikumu. Ar investīciju plānu var
iepazīties Viļakas novada mājas lapā Pašvaldība/
Attīstības programma/Investīciju plāns.

ar pilnu 2015.gada 23.decembra domes
sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada
domes mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašval-
dība/domes sēdes.

l Pašvaldības darba aktualitātes

• 4. janvārī uz pirmo sapulci šogad pulcējās Viļakas pilsētas
iestāžu vadītāji, kuri kopā pārrunāja aktuālus jautājumus pilsētas
iestādēs un novadā.

• 8. janvārī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs piedalījās
«Latgales reģiona attīstības aģentūras» biedru kopsapulcē, kur dar -
ba kārtībā viens no galvenajiem jautājumiem bija Latgales reģiona
dalība tūrisma izstādēs 2016.gadā, kā arī tika runāts par Latgales
reģiona attīstības aģentūras virzieniem, štatiem, biedru naudām un
finansējuma plānu 2016.gadam. 

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs: Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēdē darba kārtībā tika runāts par Lat -
vijas un Latgales kongresa simtgades sagatavošanas pasākumiem.
Pašvaldības aktīvi iesaistās Latvijas un Latgales simtgades pasākumu
plānošanas procesā. Sadarbojoties ar Kultūras ministriju, soli pa so -
lim tiek veidots simtgades pasākumu plāns, saturs un plānots
finansējums. Par Latvijas un Latgales kongresa simtgades pasākumu
organizēšanas aktualitātēm sēdē par šiem jautājumiem informēja
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un
nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte. 

• 11. janvārī kopā sanāca pagastu pārvalžu vadītāji, kuri kopā ar
Domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un izpilddirektori Zigrīdu
Vancāni pārrunāja jautājumus par amatiermākslas kolektīvu darbību,
Latgales programmu, grants ceļiem novada teritorijā, kā arī ana -
lizēja statistikas datus. Tika pārrunāti arī ikdienā svarīgas aktualitātes
pagastos un novadā. 

• 12. janvārī Viļakas novadā viesojās Latvijas Avīzes pārstāvji,
kuri Domē tikās ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju
Inesi Circeni, kultūras metodiķi Inesi Lāci, Viļakas kultūras nama
vadītāju Akvilinu Jevstigņejevu, pulciņu vadītājiem Elitu Loginu un
Ilonu Bukšu, Žīguru kultūras nama vadītāju Valentīnu Kaļāni, pul -
ciņa vadītāju Iju Krilovu, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāju Ligiju
Loginu un Vecumu pagasta kultūras darba organizatori Jolantu
Vrub ļevsku,  Upītes bibliotēkas vadītāju Lolitu Spridzāni. Tikšanās
reizē runāja par kultūras norisēm pierobežā. Latvijas Avīzes pār -
stāvji pēc diskusijas Vecumu pagastā tikās ar Jevgēnijas Račānes
ģime ni un Žīguru pagastā ar Vanagu ģimeni.  

• 20 .janvārī Rīgā notiks Latvijas Pašvaldību savienības domes
sēde, kurā piedalīsies arī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Ser -
gejs Maksimovs. 

Viļakas novada domes deputātu pieņemšanas 
laiki 2016. gada I pusgadam

Paziņojums par Viļakas novada 
attīstības programmas 2011.– 2017. gadam

investīciju plāna aktualizēšanu
2015.gada 23.decembrī  Viļakas novada dome apstiprināja

«Viļakas novada attīstības programmas 2011.–2017.gadam» ak-
tualizēto investīciju plānu (sēdes prot. Nr. 21,32.§).

ar aktualizēto investīciju plānu var iepazīties Viļakas no vada
mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Attīstības plāns

Biedrība «Balvu rajona partnerība» šī gada
decembrī un 2016. gada janvāra un februāra
mēnesī veiks, laika posmā no 2009.-2015. gadam,
īstenoto Leader projektu uzraudzību Balvu,
Baltinavas, rugāju un Viļakas novados. saskaņā
ar ministru kabineta noteikumu Nr.515 30.4.
apakš punktu, lai īstenotu vietējo attīstības stra-
tēģiju, vietējā rīcības grupa (biedrība «Balvu
rajona partnerība») veic projektu saturisko uz-
raudzību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.783
24. punktu projekta uzraudzība ir pieci gadi pēc
pēdējā maksājuma pieprasījuma veikšanas (faktiski
pēc projekta īstenošanas) un atbalsta saņēmējs
projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem
iegādātos pamatlīdzekļus:

• izmanto tikai projektā paredzētājām aktivitātēm;
• neatsavina vai nepatapina;
• neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts

saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām
aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Uzraudzīti tiks arī tie projekti, kuru ietvaros
veikta būvniecība, rekonstrukcija un renovācija.

Biedrība «Balvu rajona partnerība» veicot pro -
jektu uzraudzību, pievērsīs uzmanību tam, vai
projektā tiek sasniegti plānotie mērķi un tiek veik tas
plānotās aktivitātes. Lai pārliecinātos par projektā
notikušajām aktivitātēm būs nepieciešams uzrādīt
dokumentus vai cita veida informāciju (piemē -
ram, reģistrācijas žurnāls, dalībnieku saraksts, pub -
licitāte, foto u.c.), kas apliecina aktivitāšu norisi.
Biedrības pārstāvji pirms uzraudzības veikšanas
sazināsies ar projekta īstenotājiem, lai vienotos par
tikšanos.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties
ar biedrības «Balvu rajona partnerība» stratēģijas
administratīvo vadītāju Svetlanu Tomsoni, e-pasts:
svetlana.tomsone@gmail.com, tālr. 26691977.

LEADER projektu uzraudzība
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aK tu aLitātes ViļaKas NoVadā

2016.gada janvārī ir veiktas izmaiņas brīvās lauksaimniecības
nomas zemes platību sarakstā. sarakstā netiek iekļautas zemes
platības, kas mazākas par 0,3 ha, kā arī tajā neuzrādās uz doto
brīdi vēl neapzinātās vai citu iemeslu dēļ neiekļautās brīvās
zemes vienības vai to daļas.

sarakstā norādītas aptuvenās zemes vienību platības (noradītas
platības bez krūmājiem, ceļiem u.c.), kas var tikt precizētas,
izskatot konkrēto pieteikumu.

Saņemot zemes nomas līgumus, nomnieki tiek aicināti vienu
parakstītu līguma eksemplāru nogādāt Viļakas novada domē. Ja tas
netiek izdarīts mēneša laikā, zemes vienība tiek uzskatīta kā brīva un
bez esoša nomnieka.

Ilze Krukovska
Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste
ilze.krukovska@inbox.lv, 64507216

Izmaiņas autobusu
kustības sarakstā 
Balvi–Medņeva,
Medņeva–Balvi
ar 2016. gada 1. janvāri

«Balvu atu» mainījis autobusu
grafiku maršrutā Balvi–med-
ņeva, medņeva–Balvi.

Autobuss uz Medņevu kursē
pēc pielikumā pievienotajiem
kustību sarakstiem:

Balvi-Medņeva 
(kursē pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās, piektdienās)

Medņeva-Balvi
(kursē pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās, piektdienās)

Balvi-Medņeva 
(kursē pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās, piektdienās)

Medņeva-Balvi
(kursē pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās, piektdienās)

Zemes vienību platības, 
kuras ir iespējams nomāt lauksaimniecības

vajadzībām Viļakas novadā

Paziņojums
21. janvārī plkst. 13.00 medņevas tautas namā  tiek gaidīti zemnieki, uzņēmēji, individuālā

darba veicēji un visus kas tādi vēlas kļūt, un interesentus uz sapulci.
darba kārtībā: 

1. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra Latgalē.
2. LAD projekti pagasta ceļu sakārtošanā.
3. Dažādi jautājumi.

#

#
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10. janvārī Balvu sakrālās
kultūras centrā notika albuma
«dzīsmis ap dīva pīdzimšonu»
prezentācijas pasākums. ideja
par seno, garīgo, latgaliešu zie-
massvētku dziesmu ierakstīšanu
albumā Pieniņu un znotiņu drau -
džu prāvestam aigaram Bernā -
namtika lolota sen.  un tagad
tā īsi pirms ziemassvētkiem ir
īstenota un pieejama ikvienam
interesentam. 

Albuma vākam ir izvēlēta Ag -
lonas pagasta Bērzgales baznīcas
fotogrāfija, tā ir prāvesta Bernāna
dzimtā baznīciņa, jo tur dzīvoja
viņa vecmāmiņa un pirmie soļi
ticībā sperti tieši šajā baznīcā, te
svētdienās iets uz Sv. Misi, kopīgi
skaitītas lūgšanas un dziedātas ga -
rīgās dziesmas. «Babiņa ir bijusi
mana ticības skolotāja un šis
dzies mu albūms ir veltījums visām
Latgales babiņām, kuras cauri
laikmetu griežiem savās ģimenēs
ir bijušas (un joprojām ir) galvenās
ticības skolotājas, kristīgo tradīciju
kopējas un tai skaitā arī garīgo
dziesmu glabātājas. Šinī albūmā
ir iekļautas garīgās dziesmas,
kuras mūsdienās zina vairs tikai
retais un kuras nepelnīti draud
nonākt aizmirstī bā», stāsta priesteris
Aigars Bernāns. 

Diska «Ap Dīva pīdzimšonu»
dziesmas ļauj novērtēt tikai nelielu
daļu no Ziemassvētku tekstu un
melodiju bagātības, jo šī izlase,
saprotams, nav pilnīga – to no -
teica tautas tradīciju glabātājas,
kuras vēl prata šīs dziesmas pries -
terim Aigaram Bernānam iedzi -
dāt: Bronislava Žubule un Regīna
Vonda Zilupē, Paulīna Ciša tālajā
Sibīrijā, Zenaīda Jermoloviča un
Domicella Grandāne Pieniņos,
Genovefa Brice un Anna Roma-
novska Smelteros, Lūcija Logina
Baltinavā un Antonija Jermacāne
Vectilžā. 

Albumā latgaliešu valodā ir
iedziedātas 14 dziesmas: «Pomo -
zeņom, o, Jezup», «Enģels gonim
saceja», «Nu Jumprovys Dīvs
dzyma», «Jezus Bierneņš pīdzims
ira» u.c.. Daudzas no tām ir sa-
vulaik atdzejotas no poļu valodas
un pirmo reizi publicētas pirmajā
latgaliešu lūgšanu un dziesmu
grāmatā «Nabożeństwo» tālajā
1771.gadā, bet to vēsture ir
krietni vien senāka. Tā piemēram
dziesmai  «Jezus Bierneņš pīdzims
ira» pamatā ir 14. gs. latīniskais
dziedājums «Puer natus in Bet-
hleem». Dziesmai «Silē guli, kas

ar sūli dreiž uz Tevi, Jezu, steigsīs»
– par dziesmas autoru tiek uzskatīts
po ļu jezuīts – teologs, rakstnieks
Pē teris Skarga (1536–1612), kurš
savas dzīves laikā ir darbojies arī
mūsu zemē. Interesanti, ka dzies-
mas melodija ir aizgūta no polo-
nēzes, kas savulaik atskaņota
karaļa Vladislava IV kronēšanas
ceremonijā. Dziesma «Eņgeļs go-
nim saceja» ir viena no visvecā-
kajām zināmajām Ziemassvētku
dziesmām, precīzāk – latīņu vidus -
laiku dziesmas «Dies est laetitiae»
fragments, kas poļu valodā pārtul -
kota 16. gs. un no tā acīmredzot
arī tulkojums latviešu valodā.   

«Saprotams, ka šis albums nav
atklājis visus dārgumus no senā
latgaliešu garīgo dziesmu pūra
un, ja būs interese no klausītāju
puses, tad ļoti ticami, ka šāda
veida ieraksti nebūs pēdējie», teic
priesteris Aigars Bernāns.

Piedāvājums iedziedāt garīgās
dziesmas no priestera puses ir iz-
skanējis daudziem folkloras ko-
lektīviem, un lai gan mutiski šo
ideju atbalstīja visi, taču pie dar -
ba neviens tā īsti arī nav ķēries.
Te liels paldies ir jāteic Solvetai
Loginai, ar kuru priesteris ir pa-
zīstams kopš ekspedīciju brau-
cieniem pie Sibīrijas latgaliešiem
un viņas vadītajai folkloras kopai
«Saime». 

«Mums ir liels prieks par sa -
vu ieguldīto artavu albuma tapšanā,
lai gan tas nemaz nenācās viegli.
Vieglāk, protams, bija iedziedāt
tās dziesmas, kuras esam pašas
dziedājušas kopā ar vecmāmiņām
un krietni grūtāk padevās tās,
kuras mums bija gaužām svešas.
Senās dziesmas ir ļoti garas, ar-

haisko tekstu un sarežģīto meldiņu
izlocīšana nebūt nav vienkārša
padarīšana. Arī ieraksta laikā ga -
rās dziesmas ne vienreiz vien
nācās iedziedāt vairakkārt.  Tas
lika apjaust to, ka šo garo un lai-
kietilpīgo dziesmu izdziedāšana
mums atstāsta ne tikai bibliskos
sižetus, kas saistās ar Jēzus pie-
dzimšanu, bet ļauj tos izmeditēt,
gūstot iekšējo mieru, dvēseles
sakārtotību, vieglumu un ganda-
rījumu par paveikto. Tas ir līdzīgi
kā ar psalmu dziedāšanu, kad
dziedot tu lūgšanā pavadi vairākas
stundas», pastāstīja Vectilžas fol-
kloras kopas  «Saime» vadītāja
Solveta Logina, kura kopu vada
kopš tās izveidošanas 2007.gada.

Vakara gaitā, albuma atvēršanas
svētkos, pasākuma apmeklētāji
garīgās dziesmas kopā ar Vectilžas
folkloras kopu «Saime» un aici-
nātajiem vieskolektīviem Tilžas
folkloras kopu «Sagša» un Brie-
žuciema etnogrāfisko ansambli
skanīgi dziedāja līdz. Tālākie gos ti
bija folkloras kopa «Vīraksne»
no Atašienes. Īpaši skanīgi visiem
kopā skanēja senā dziesma «Nu
Raja skaista mīsta», jo šo dziesmu
Latgales draudzēs zina un šur tu
vēl dzied arī mūsdienās.  

Šis albums ir nopērkams baz-
nīcu grāmatu galdos Latgalē,
bie drības «Latgales studentu
centrs» grāmatu galdā, veikalā
«O! Marta» Daugavpilī, interneta
veikalā «Taiseits Latgolā» kā arī
var jautāt personīgi baznīckungam
Aigaram Bernānam, zvanot pa
mobilo tālruni 29516867 vai
rakstot aigars.bernans@inbox.lv.

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

izdots albums 
«dzīsmis ap dīva pīdzimšonu»

Baz Nīcas drau džu zi ņas

svētība un svētītu priekšmetu nozīme
Svētība un iespēja pasvētīt priekšmetus ir liela Dieva žēlastība

mūsu dzīves ceļā. Gandrīz katrs cilvēka dzīves notikums var būt
svētdarīts un katra lieta var būt pasvētīta, izņemot lietas, kas nesaskan
ar Svēto Rakstu mācību. Svarīgi ir cilvēkiem ne tikai steigties uz
baznīcu, lai iegūtu savā īpašumā svētītus priekšmetus, bet vēl
svarīgāk ir no sirds piedalīties Svētajā Misē, lūgties, uzticēties Dieva
gribai, ticēt un cerēt Dieva žēlastībai, mīlēt savus tuvākos. Svētīti
priekšmeti atgādina mums par Dieva labvēlību.

Ar vārdu svētīšana izsakām kristīgās lūgšanas iekšējo virzību: tā
ir Dieva sastapšanās ar cilvēku; tajā Dieva dāvana un cilvēka atbilde
viens otram atsaucas un viens ar otru savienojas. Svētīšanas lūgšana
ir cilvēka atbilde uz Dieva dāvanām: tā kā Dievs svētī, tad cilvēka
sirds, uz to atbildot, var svētīt Viņu, kurš ir jebkuras svētības Avots
(KBK, 2626).

Cilvēki lūdz Dievu, lai prastu visas Viņa svētītās lietas pienācīgi
un cienīgi lietot un tiktu pasargāti no visa ļaunā. Ne no svētībā iz -
teiktajiem vārdiem vai lietām mēs sagaidām palīdzību un aizsardzību,
bet gan no paša Dieva.

1) sakramenti. Romas katoļu baznīcā ir septiņi sakramenti:
kristība, iestiprināšana, euharistija, grēksūdze, slimnieka iesvaidīšana,
laulība un priesterība.

Kristība, iestiprināšana, laulība un priesterība ir vienu reizi mūžā
saņemami sakramenti. Regulāra Euharistija un grēksūdze un to
saņemtā Dieva svētība un žēlastība ir ikviena kristīga cilvēka dzīves
pamats. Slimnieka iesvaidīšanu var pieņemt ikviens ticīgais, ja ir
kristīts, ir izsūdzējis grēkus un apmeklē Sv. Misi, 11.februārī un
11.augustā, vai smagas slimības gadījumā pēc nepieciešamības.

2) īpašā svētība – cilvēki un priekšmeti, kas paredzēti kalpošanai
un lietošanai baznīcā, dievkalpojumos saņem no svētās Baznīcas īpa -
šu svētību jeb svaidīšanu. Priesteri, ordeņa cilvēki saņem svaidī šanu
ar svētītām eļļām. Arī altāris tiek svaidīts. Biķeri, patēnas, krusti,
sveces, ūdens utt. tiek svētīti. Tiem, kas ir svētīti, svaidīti un iesvētīti,
ir vairāk jāpaļaujas uz Dieva labvēlību un Baznīcas aizlūgumiem.

3) svētīšana un svētība noteiktos datumos un baznīcas svēt -
kos, tās ir jāsaņem katru gadu.

4) Pēc ticīgo lūguma romas katoļu draudzes priesteri veic:

– Slimnieku svētīšanas rituāls;
– Sveču, kronīšu un ziedu svētīšanas rituāls mirušo atdusas vietām;
– Kapa krusta, pieminekļa vai plāksnes svētīšanas rituāls;
– Karoga svētīšanas rituāls;
– Jaunās ražas svētīšanas rituāls;
– Svētības rituāls pie galda;
– Kristīgu priekšmetu (rožukronis, krustiņš, medaljons u.c) svētīšana.
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis

skaidro: «Visvairāk mums ir jātiecas pēc svētības savai dvēselei un
tāda vislielākā svētība ir tieši Svētā Komūnija, ko saņemam ejot pie
dievgalda baznīcā. Pats Jēzus Kristus nāk mūsu sirdī un mūs dara
svētus. Tādēļ neviena svētīta lieta nevar aizstāt Svēto Kristus Miesu.
Tanī pat laikā mums palīdz tuvoties Dievam arī svētītās lietas, jo
dzīvojam vēl zemes virsū un cenšamies izmantot šo pasauli tādā
veidā, lai tā mūs no Viņa nevis attālinātu, bet gan Viņam tuvinātu.»

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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izGLītīBa

aicinājums piedalīties
ēnu dienā 10. februārī

Jau astoto gadu pēc kārtas saeima _Junior
achievement Latvija_organizētajā karjeras iz-
glītības programmā ēnu diena piedāvā iespēju
skolēniem «ēnot» parlamenta deputātus un
darbiniekus. iepriekšējos gados vairāk nekā
1500 skolēnu no visas Latvijas ir izmantojuši šo
iespēju, un šajā laikā saeima ir kļuvusi viena
no populārākajām «ēnošanas» vietām mūsu
valstī.

Ēnu diena ir lieliska iespēja skolēniem iepazīt
parlamenta darba ikdienu un izprast politikas un
likumdošanas procesu, sekojot ne vien Saeimas
deputātu darbam, bet arī «ēnojot» mūsu parlamenta
darbiniekus, piemēram, tulkus, juristus, protokola
un sabiedrisko attiecību speciālistus, kā arī
komisiju konsultantus.

Līdz 3. februārim skolēniem ir iespēja pieteik -
ties «ēnot» Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūr -
nieci, Saeimas priekšsēdētājas biedru Gundaru
Daudzi, Saeimas priekšsēdētājas biedri Inesi Lībi-
ņu-Egneri, Saeimas sekretāru Andreju Klementjevu
un Saeimas sekretāra biedru Gunāru Kūtri, kā arī
parlamenta deputātus un darbiniekus.

Ar Saeimas Prezidija un parlamenta deputātu
sarakstu, kā arī parlamenta administrācijas struktūru
var iepazīties Saeimas mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/Personal/Deputati/Saeima12_DepWeb_Public.nsf/presidium?
OpenView&lang=LV&count=1000 [1]

http://titania.saeima.lv/Personal/Deputati/Saeima12_DepWeb_Public.nsf/deputies?
OpenView&lang=LV&count=1000 [2]

http://www.saeima.lv/lv/saeimas-struktura/administracija [3]

Tiem, kuri vēlas «ēnot « parlamentā, jāaizpilda pieteikuma anketa, motivācijā norādot, kāpēc vēlas
piedalīties Ēnu dienā Saeimā un kuru deputātu vai darbinieku vēlas «ēnot».

Pieteikumā jānorāda arī informācija par sevi un tā jānosūta uz e-pastu: pasakumi@saeima.lv.
Pēc pieteikuma reģistrēšanas visas ēnas saņems e-pasta vēstuli, ka pieteikums ir saņemts un

informāciju par to, kā rīkoties turpmāk. Savukārt apstiprinājuma informācija par to, kuru deputātu vai
darbinieku ēnos, tiks publicēta pasākuma dalībnieku tabulā pēc 3. februāra Saeimas mājaslapā.

Saeimas mājaslapā ir atrodama visa aktuālākā informācija par Ēnu dienas norisi parlamentā:
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu-diena-1 [4].

Vairāk informācija par Ēnu dienu Latvijā_ www.enudiena.lv

Kā rtu studente evija palīdzēja
savai skolai ar zināšanām

mācos rīgas tehniskās universitātes Vides zinātnes i kursā.
«energopatērētāja vadības» studiju priekšmetā no profesores
dagnijas Blumbergas saņēmu uzdevumu izstrādāt kursa darbu,
veicot elektroenerģijas auditu reālā objektā. izvēlējos savu
dzimtās pilsētas skolu ēkas: Viļakas pamatskolu un Viļakas Valsts
ģimnāziju.

Darba gaitā tika noskaidrots, ka Viļakas pamatskolā ir veikti ener-
goefektivitātes pasākumi, abās skolās dažviet kvēlspuldzes ir
nomainītas uz LED spuldzēm, virtuves vecās iekārtas ir nomainītas
uz profesionālām, skolās notiek IT nomaiņa un vecās elektroierīces
tiek nodotas ZAOO.  

Elektroenerģijas patēriņš gan ir mazinājies, ko varētu izskaidrot ar
to, ka vecais ar jauno tiek nomainīts pakāpeniski, kas nozīmē, ka
skolas nav pilnībā atbrīvojušās no vecajām ierīcēm, dažviet gan
vecās, gan jaunās tiek lietotas paralēli.  

Novēroju, ka vēl palikuši daži darbiņi, kas ļautu skolai kļūt vēl
energoefektīvākai. 

Pirmais pasākums būtu saistīts ar kāda sponsora palīdzības
meklējumu. Vajadzētu investīcijas 388 eiro LED spuldžu iegādei. Lai
samazinātu elektroenerģijas patēriņu, vēlams nomainīt atlikušās kvēl-
spuldzes uz LED spuldzēm, kas otrajā gada atmaksātos ar 280 eiro un
gada laikā gaisā rastos par 200 kg CO2 emisiju mazāk. 

Otrais pasākums saistīts ar atteikšanos no gaidīšanas režīma. Ja
skolotāji (un skolēni) vienmēr atvienotu elektroierīces no kontaktligzdas,
gada ietaupījums būtu 122 eiro, bet CO2 emisiju daudzums sama zi -
nātos par 78 kg. Lai atvienošanu atvieglotu un padarītu drošāku,
skolām ieteicams iegadāties pagarinātājus ar ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu. 

Protams, ka no vecajām elektroierīcēm (un arī paradumiem)
jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk, tas ātrāk arī dos pozitīvus rezultātus.
Ja pasapņosim, tad skolas varētu uzstādīt viedos elektroenerģijas
skaitītājus, tas palīdzētu analizēt datus un konstatēt, kas patērē
visvairāk un kā meklēt risinājumus, kā samazināt elektroenerģijas
patēriņu.   

Kopumā autore ir pozitīvi noskaņota, jo skolas jau strādā ar ener-
goefektivitāti, galvenais ir neapstāties, turpināt iesākto un apzināties,
ka tiek samazināts ne tikai rēķins par elektroenerģiju, bet arī cilvēku
radītais kaitējums klimatam un dabai.

Tas bija interesanti atgriezties mājās un nedaudz palīdzēt un
padomāt, ko katrs skolēns var izdarīt.

Autore izsaka milzīgu paldies abu skolu direktorēm Anželikai
Loč melei un Sarmītei Šaicānei, kas bija tik pretimnākošas un iein -
teresētas sadarboties, skolas saimniekam Jurim Pužulam, kas veltīja
daudz laika, lai palīdzētu atrast nepieciešamo informāciju un apzi -
nātos situāciju, un novēl skolām izdošanos turpmāko plānu realizēšanā!  

Evija Kitova,
Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes I kursa studente 

un Viļakas Valsts ģimnāzijas absolvente

2015. gada nogalē Latgales skolu atbalsta
fonds «Veronika» koncertzālē «Gors, Latgales
vēstnie cība» rīkoja konferenci, kuru organizēja
fonda valdes priekšsēdētāja L.azovska. Konferencē
tika apskatīti vairāki jautājumi: «Jauniešu bez-
darba problēma. iespējas un izaicinājumi
jauniešu garantiju pasākumos», «skolēnu no-
darbinātības iespējas un nosacījumi vasaras
brīvlaikā», «2015. gads: Latgales NVo izaicinā -
jumi un ieguvumi», «Lauku un pilsētas skolu
pretstatījumi», «Vecāku sadarbība ar skolu –
pieredze un nākotnes skatījums», kā arī gada
balvu pasniegšana Latgales skolu pedagogiem.

No Upītes pamatskolas balvas saņemšanai tika
izvirzīta mākslas, mājturības, latviešus valodas un
literatūras skolotāja Sandra Bukša. Jau vairāk nekā
20  gadus skolotāja, pati būdama radoša un ideju
pārpilna, ar savu entuziasmu aizrauj savus skolēnus,
rosinot un uzdrošinot viņus piedalīties dažādos
mākslas konkursos, un gūstot panākumus gan
novadā, gan valstī, gan starptautiskajos konkursos.
Arī 2015.gadā ar panākumiem skolēni ir piedalījušies
Lidices konkursā, starptautiskajā mākslas konkursā
«Trejdegsnis 2015»,  kas šogad bija veltīts Raiņa
un Aspazijas 150. jubilejai un norisinājās ar moto
«Dies saulīte atkal trīskrāsaina, drīz zila, drīz zaļa,
drīz sarkana!» Starp 600 darbiem, kuri tika iesūtīti
no 6 valstīm, viņas skolēni ieguva gan diplomus,
gan galveno balvu – medaļu, kā arī konkursā «Es -
mu redzams – esmu drošs» Valsts Policijas Balvu
reģionā Sandras skolniece ieguva 2. vietu.  

Skolotājai Sandrai Bukšai Latgales skolu atbalsta
fonds «Veronika» piešķīra goda titulu «Gada sko -
lotājs – 2015» par atbildību, kvalitāti, radošumu un
lielu personīgo ieguldījumu izglītošanas un audzi-
nāšanas darbā, kā arī Atzinības rakstu no Eiropas
Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres, kura
izteikusi atzinību goda titula «Gada skolotājs –
2015» ieguvējai par lielisku darbu un ieguldījumu
izglītības veicināšanā un aicina apmeklēt Eiropas
Parlamentu Briselē 2016. gadā.

Esam gandarīti, ka mūsu skolā strādā skolotāja
Sandra Bukša – savas dzimtās puses patriote, kuras
Upītes skolas vārdu popularizē un nes pasaulē tālu
ārpus sava pagasta un novada robežām.

S. Bukovska

Latgales skolu atbalsta fonda «Veronika»
goda tituls «Gada skolotājs – 2015» 

upītes pamatskolas skolotājai sandrai Bukšai

upītes pamatskolas labākie un čaklākie skolēni un viņu vecā -
ki, kā arī skolas darbinieki apmeklēja izrādi «ziemassvētku jam-
padracis» rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors. tā bija pateicības
dāvana par labām sekmēm mācībās skolēniem ar augstākajām
vidējām atzīmēm un augstu un optimālu zināšanu līmeni.

Izrāde «Ziemassvētku jampadracis» ar populāru Nacionālā, Dai -
les un Valmieras teātru aktieru un bērnu ansambļa «Dzeguzīte» mazo
dziedātāju līdzdalību ļāva vēlreiz izdzīvot Cīrulīšu ģimenes nedienām
un prieka mirkļiem piesātināto Ziemassvētku laiku.

«Ģimeniskums. Uzticēšanās. Paļāvība. Uzupurēšanās. Tie ir atslēg -
vārdi, kas raksturo «Ziemassvētku jampadrača» stāsta būtību un kā
tik ļoti pietrūkst mūsdienās. Ikvienam mākslas darbam vai no ti -
kumam, kas palīdz mūsu dzīvē ienākt gaišajam un labajam ir milzīga
vērtība, un tas ir ieguvums visai sabiedrībai,» savus spēka vārdus
izrādes veidotājiem nodod Brasla.

Vissirsnīgākais paldies Upītes pamatskolas direktorei Svetlanai
Bu kovskai, mūsu sponsoriem un jaukajam šoferītim Jāzepam par šo
brīnišķīgo braucienu uz izrādi.

s. Bukša

izrādes «ziemassvētku
jampadracis» apmeklējums
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Imanta Ziedoņa fonds «Viegli» apbalvojumu
iedibinājis 2014. gadā, lai iedvesmotu, novērtētu
un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam
Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtī -
bu, stāju, veiksmi un savpatību, kas jau trešo gadu
tiek meklētas ikviena pretendenta personībās. Tā ir
iespēja ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu no-
vadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti.

«Imants Ziedonis ir teicis, ka tauta caur
leģendām redz pati savu spēku. Ik gadu Ziedoņa
apbalvojums palīdz mums satikt un iepazīt izcilus,
savpatīgus un ar degsmi bagātus cilvēkus, kuri ie-
dvesmo un iegulda Latvijas attīstībā. Šogad īpaši
aicinām ikvienu pieteikt savu apbalvojuma pre-
tendentu, lai mēs – sabiedrība – mācītos cildināt
viens otru par paveikto un izcilām personības vēr-
tībām,» par apbalvojumu stāsta projekta vadītāja
Ināra Kehre.

Nominācijā Dzīve literatūrā «Bize» apbalvojums
šogad tiks piešķirts kādam literatūras skolotājam.
«Meklēsim tādu skolotāju, kurš caur literatūru
ļauj skolēnam ieraudzīt un izvēlēties pareizās ce-
ļazīmes un ejamo ceļu, būt radošam un brīvam
savos uzskatos, palīdz meklēt, atrast ceļu katram
pie sevis un pavērt apvāršņus. Mēs meklēsim to
skolotāju, kurš ir vairāk nekā tikai skolotājs, tādēļ
svarīgi, ka apbalvojumam potenciālos kandidātus
pieteiks viņa audzēkņi – esošie un bijušie,» par
«Bizes» nominācijas 2016. gada aktualitātēm stāsta
Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle.

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās
nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss
un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas
laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.

Apbalvojumu īstenot palīdzēs cilvēki, kuri ir
kompetenti nomināciju jomā, pārredz un pārzina
nozares aktualitātes. Šos cilvēkus fonds «Viegli»
nosaucis par vizionāriem. 

apbalvojums zinātnē «taureņu uzbrukums»
Nominācijā «Taureņu uzbrukums» apbalvojums

tiks pasniegts zinātniekam, kas aktīvi nodarbojas
ar pētniecību kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek
piešķirts doktora grāds.

Vizionāri: Rolands Lappuķe, Ivars Lācis, San dra
Kropa, Gustavs Strenga, Vjačeslavs Kaščejevs (2014.
gada laureāts), Jurģis Šķilters (2015. gada laureāts).

apbalvojums Novadpētniecībā «Kedas»
Nominācijā «Kedas» apbalvos par aizrautīgu

un radošu darbu lokālu teritoriju (novada, ciema,
pagasta, pilsētas, tradīciju, utt.) un to kultūras
tradīciju izpētē un attīstībā, tādējādi veicinot lat-
viskumu un iesakņotību. 

Vizionāri: Kārlis Kazāks, Rūta Šmite, Aldis
Austers, Andris Slišāns (2014. gada laureāts),
Varis Auziņš (2015. gada laureāts).

apbalvojums 
tautsaimniecībā «zemi es mācos»

Nominācijā «Zemi es mācos» apbalvojums
2016. gadā cildinās mazos un vidējos lauku uzņē -
mē jus, kuri, veicot videi draudzīgu saimniekošanu,
spēj attīstīt savu biznesu un nodarbināt citus, neaiz -
mirstot par savas saimniecības sakoptību. Vizionāri:
Daina Bruņiniece, Ēriks Hānbergs, Baiba Mikāla,
Aigars Rostovskis, Jānis Nīmanis (2014. gada laureāts).

apbalvojums nominācijā 
Bērni un jaunieši «rabarbers»

Nominācijā «Rabarbers» 2016. gadā tiks cil di -
nāts kāds jaunietis vai jauniete vecumā no 13 līdz
25 gadiem, kura dzīvē un darbībā izpaužas visas
apbalvojuma vērtības, kurš kopj sevi, kopj ideju
un sabiedrību.

Vizionāri: Ilga Reizniece, Līga Rudzīte, Renārs
Zeltiņš, Valters Dakša (2015. gada laureāts). 

apbalvojums nominācijā
dzīve literatūrā «Bize»

Nominācijā «Bize» 2016. gadā cildinās
literatūras skolotājus. Pretendentus pieteikt var
esošie vai bijušie audzēkņi. 

Vizionāri: Māra Zālīte, Līga Blaua, Aivars Ber -
ķis, Aija Melle un Ieva Kolmane, Andris Vilks (2014.
gada laureāts), Inese Zandere (2015. gada laureāte).

Laureāti tiks cildināti īpašā ceremonijā, kas jau
tradicionāli norisināsies 2016. gada 3. maijā, Imanta
Ziedoņa dzimšanas dienā. Apbalvojuma sadarbības
partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu
portāls Delfi, žurnāls Ieva un draugiem.lv. Apbalvojumu
organizē Imanta Ziedoņa fonds «Viegli».

Plašākai informācijai 
Ināra Kehre, Imanta Ziedoņa fonds «Viegli» 
Tālrunis 29616900, inara.kehre@fondsviegli.lv
Pielikumā:
1. Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» logo (0)
2. Fotogrāfijas no apbalvojuma cildināšanas

ceremonijas 2015. gada 3. maijā, autors Ģirts
Raģelis (1, 2, 3, 4)

3. Fotogrāfijas no apbalvojuma laureātu vadīt a -
jām lekcijām un nodarbībām Imanta Ziedoņa mu -
zejā «Dzirnakmeņi» 2015. gada 4. jūlijā, autors
Arta Platace (5, 6)

Par Imanta Ziedoņa fondu «Viegli»
Imanta Ziedoņa fonds «Viegli» dibināts 2010.

gada pavasarī, lai īstenotu fonda patronam –
dzejniekam Imantam Ziedonim tuvu misiju: «Latvija
ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz pa-
rādīties». Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt
jaunradi Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa ideju
īstenošanos un vērtību turpināšanos, atbalstot ra-
došas, neparastas idejas un, veidojot sabiedriskus
projektus, kas atklāj Latvijas skaistumu.

aicina pieteikt pretendentus
apbalvojumam «Laiks ziedonim»

6. janvārī, zvaigznes dienā, imanta ziedoņa fonds «Viegli» izsludina pieteikšanos apbal -
vojumam «Laiks ziedonim». apbalvojums jau trešo gadu tiks pasniegts piecās nominācijās:
zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā.
Pieteikšanās līdz 26. februārim apbalvojuma mājas lapā www.laiksziedonim.lv. Laureāti tiks
paziņoti īpašā cildināšanas ceremonijā 3. maijā  – imanta ziedoņa dzimšanas dienā.

Video aicinājums pieteikties apbalvojumam: https://vimeo.com/150671155 

Kultūras pasākumi novadā
v No 5. līdz 29. janvārim otrdienās, trešdienās, ceturt -

dienās, piektdienās no pulksten 9.00 līdz 15.00 Upītes bib -
liotēkā Bērnu zīmējumu izstāde «2016. goda sapņi».

v 20. janvāris plkst. 13.00 Kultūras un radošo industriju
centrā «Barikādēm – 25, Viļakā». 

v 28. janvārī plkst. 14.00 Upītes bibliotēkā Bērnu un
jauniešu žūrijas noslēgums.

v 31. janvārī plkst. 15.00 Viļakas Kultūras namā Vies -
izrāde «Mēs un mūsu sieva» (komēdija 2 daļās). Neatkarīgā
teātra «Kabata» aktieri – Jānis Ķirmuška, Imants Vekmanis,
Aīda Ozoliņa. Biļetes cena – iepriekšpārdošanā – EUR 2 (no
20.janvāra –29. janvārim no plkst. 10.00 līdz 16.00 Viļakas
kultūras namā). Izrādes dienā – EUR 3 no plkst. 14.00.

v 5. februārī plkst. 22.00 Kultūras centrā «Rekova»  «Skūps tu
nakts» Diskoballe ieeja – EUR 1,50, pēc plkst. 23.00 – EUR 2. 

v 9. februārī plkst. 11.00 Medņevā uz kalniņa pie Med -
ņevas  Invalīdu biedrības nama «Meteņdienas pasākums».

v 9. februārī plkst. 15.00 Žīguros «Meteņdiena uz Meteņ-
kalna».

v 13. februārī plkst.19.00 Kupravas pagasta pārvaldes
zālē «Valentīndienas pasākums».

v 13. februārī plkst. 19.00 Borisovas Tautas namā vokālo
ansambļu sadziedāšanās – spēle «Divas klavieres».

v 20. februārī plkst. 18.00 Viļakas kultūras namā «Skatu -
ves kokteilis». Pasākums ar skečiem, mazām izrādītēm, dziesmām,
dejām, mūziku... utt. Piedalās novada kultūras iestāžu dažādu
nozaru kolektīvi, kuri nav Dziesmu un deju svētku dalībnieki –
dramatiskie kolektīvi, deju kopas, kapelas... utt.

VUGD aicina pieaugušos ar bērniem
pārrunāt drošības jautājumus

Lai izvairītos no traģiskiem ugunsgrēkiem, kuros cieš un bojā
iet bērni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VuGd)
atgādina, ka mazus bērnus nedrīkst atstāt mājoklī vienus pašus un
aicina vecākus regulāri pārrunāt ar bērniem pareizu rīcību ārkār -
tas gadījumos un to, kā saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Pareizas rīcības izvēle palielina ikviena cilvēka iespēju izglābties,
tāpēc VUGD aicina pieaugušos kopā ar bērniem pārrunāt rīcību situā -
cijās, kad ir notikusi nelaime – ko darīt, ja ir izcēlies ugunsgrēks un
nav iespējams izkļūt no telpas, kā pievērst sev uzmanību un kā iz -
saukt ugunsdzēsējus glābējus. Katra ģimene var izstrādāt savu glāb -
šanās plānu, kurā atrunāt:

• kā izkļūt no mājokļa, ja kādā no tā telpām ir izcēlies ugunsgrēks;
• uz kuru telpu doties, ja ugunsgrēks ir izcēlies virtuvē, koridorā vai

kādā no istabām, un nav iespējams izkļūt no mājokļa;
• kā izsaukt palīdzību – zvanīt uz 112, ja ir pieejams telefons, lūgt

kaimiņiem palīdzību, skaļi kliegt pa atvērtu logu vai atrodoties uz balkona,
vai dauzīt pie ārdurvīm, lai sadzird kaimiņi, ja durvis nav iespējams atvērt utt.

• kādus pasākumus veikt, lai no telpas, kurā izcēlies ugunsgrēks izkļūtu
pēc iespējas mazāk dūmu, piemēram, aizvērt durvis un aizsegt durvju spraugas.

Plāna un dažādu scenāriju izstrādi vecāki var pārvērst par spēli,
kurā tiek iesaistīti bērni. Tas ļaus viņiem vieglāk iegaumēt pareizu
rīcību dažādās situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā pārvelties
pāri gultai un rāpot uz durvju pusi. 

Stresa situācijās nereti apjūk ne tikai bērni, bet arī pieaugušie un nezi -
na, kā pareizi rīkoties un, kur zvanīt, lai saņemtu palīdzību. VUGD
aicina mājās redzamā vietā, piemēram, pie ledusskapja, piestiprināt
zīmīti ar vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, lai
ikvienam ģimenes loceklim tālruņa numurs būtu ātri pamanāms. Kā
arī savā starpā pārrunāt, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem
glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot. 

Izceļoties nelaimei, nereti bērni bez iemesla sajūtas vainīgi un
nevis uzmeklē pieaugušos, bet noslēpjas, jo baidās no iespējamā
soda. Bērnam ir jāizskaidro, ka, izceļoties ugunsgrēkam vai notiekot
cita veida nelaimei, vissvarīgākais ir nekavējoties par notikušo
pastāstīt kādam tuvumā esošam pieaugušajam, lai kritiskā brīdī bērns
domātu par to, kā izglābties, nevis par to, kā izvairīties no gaidāmā ie-
spējamā soda. Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos,
ka, nekavējoties ziņojot par katru nelaimi, ir iespējams izglābt gan
cilvēku dzīvības, gan īpašumus.

Līdztekus VUGD atgādina, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma
24.panta sestā daļa nosaka, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē
bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam
bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
Līdz ar to, VUGD aicina vecākus ne tikai pārrunāt ar bērniem dro -
šības jautājumus un pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā, bet arī
parūpēties, lai mazi bērni netiktu atstāti bez pieskatīšanas. 

Lielākoties traģiskas nelaimes ir iespējams iepriekš novērst, ja
vien iedzīvotāji, tajā skaitā arī bērni, zina, kā pareizi rīkoties un spēj
objektīvi novērtēt radušos situāciju. Pārrunājot ar ģimenes locekļiem
un bērniem pareizu rīcību dažādu ugunsgrēku gadījumos, iespējams
jau savlaicīgi novērst nelaimi vai izvairīties no tās traģiskajām sekām!

Drošības padomi par to, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumos ir
pieejami šeit: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/3102-
ka-rikoties-ugunsgreka-gadijuma 

Plašākai informācijai: Viktorija Gribuste (tālr. 29468106)
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece

Labdien, cienījamie Viļakas novada pensionāri!
Pensionāru biedrības valde vēlreiz sveic visus ar Jauno 2016. gadu, novēl stipru veselību, labu

garastāvokli, saticību ģimenēs un mieru!
Pensionāru biedrības valde  pozitīvi vērtē sadarbību ar novada domes darbiniekiem un vadību,

īpaši ar Inesi Lāci un Inesi Circeni, jo aizvadīts šī gada pirmais senioru pasākums Šķilbēnu pagasta
kultūras centrā «Rekova».Par labu sadarbību liecina arī labs pasākumu apmeklējums. Pat šogad
neskatoties uz diezgan lielu salu, dalībnieku skaits pārsniedza simts cilvēku. 

Lai pasākumi izdotos Paldies jāsaka sponsoriem – z.s. «Kotiņi» vadībai, uzņēmējam Ēvaldam
Abdulajevam, SIA «Ķira» vadītājam Jaroslavam Kozlovam, Valērijam Romanovam, Viļakas
skolas pavārēm, ar Inesi Petrovsku priekšgalā. Kā pastāvīgs biedrības pasākumu atbalstītājs jau
vairākus gadus ir Saeimas deputāts Ivans Ribakovs. Katru reizi ar mums ir arī kopā Domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ar kundzi. Arī liels paldies par atbalstu un palīdzību jāsaka
Saeimas deputātam Jānim Trupovniekam. Vislielākais PALDIES jums cienījamie seniori, kas
atrod laiku darboties deju un dziedāšanas kolektīvos, piedalās pulciņu darbā, apmeklē pasākumus
un izsaka savu viedokli. Un visu dara bez atalgojuma. 

Liels paldies visiem, kas nodrošina pasākumu organizēšanu, klāj galdus, priecē ar dejām,
dziesmām un mūziku, rada labu noskaņojumu. Paldies mūsu šoferīšiem, pagastu pārvalžu vadītājiem.

Būsim aktīvāki un atklātāki viens pret otru, darīsim iespēju robežās labas lietas un dzīve ķļūs
labāka. Nākošais pasākums senioriem un visiem interesentiem – Masļeņica. 

Novada biedrības valde
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– svarcelšana un svaru bum-
bu celšana nepiesaista tik lielu
auditoriju kā Pasaules vai ei-
ropas čempionāts futbolā, na-
cionālā hokeja līga, nacionālā
basketbola līga un citi sporta
veidi. Kā Jūs izvēlējāties trenēties
svaru bumbu celšanā un šajā
sporta veidā nolēmāt trenēt arī
audzēkņus?

– Runājot atklāti, man patīk
individuālie sporta veidi. Mācoties
skolā man ar brāli Aināru ļoti
patika sportot un arī cilāt bleķus
patika, un sports bija mīļākais
priekšmets. Pēc vidusskolas beig-
šanas aizgāju mācīties uz Dau -
gavpils Universitāti un viena no
lekcijām bija fiziskā sagatavotība.
Šajā lekcijā bija jākārto normatīvi,
un viens no normatīviem bija svar -
bumbu celšana. Tā lieta iepatikās
un sākām ar brāli vairāk cilāt
tieši svarbumbas.  Tad 2001.gadā

Balvos bija pilsētas sporta svētki
un avīzē «Vaduguns» izlasījām,
ka būs svarbumbu celšana. Aiz-
braucām piedalīties un satikām
tur savu tagadējo svarbumbu tre -
neri Sergeju Arbuzovu, kurš mani
un brāli sagatavoja par sporta
meistariem.  Par to savam trenerim
saku vislielāko paldies.

Sākot strādāt skolā, skolēni
brīnījās, kas tās tādas svarbumbas
ir un kā viņas var pacelt? Dažiem
skolēniem šis sporta veids arī ie-
patikās un atliek vien trenēt.  Ja
vispusīgi skolēni attīstās tas nāk
viņiem tikai par labu.  

– Latvijā darbojas divas or-
ganizācijas: Latvijas svarcelšanas
federācija un svarbumbu cel-
šanas asociācija. Kāpēc sma-
gatlētiku pārstāv divas organi-
zācijas? 

Svarcelšana ir olimpiskais
sporta veids un svarbumbu celšana

pagaidām vēl nav olimpiskais
sporta veids, tāpēc ir šīs divas or-
ganizācijas.

– Viens no populārākajiem
svar cēlājiem Latvijā ir Viktors
Ščerbatihs, kurš 2004.gadā olim-
piskajās spēlēs atēnās izcīnīja
sudraba medaļu, 2008. gadā olim -
piskajās spēlēs Pekinā ieguva
bron zas medaļu, piecas reizes
bi jis eiropas čempions, vienu
reizi pa saules čempions. Par
svarbumbas celšanu nav dzirdēti
tik augsti sasniegumi. Kuri ir
spēcīgākie svarbumbas cēlāji
Latvijā un kādi ir lielākie sa-
sniegumi?

– Kā jau iepriekš minēju svar -
celšana ir olimpiskais sporta veids,
sportistiem ir tiesības startēt olim-
piādē un šo sporta veidu vairāk
atbalsta valsts, olimpiskā komiteja
un līdz ar to vairāk ir interese no
preses un ziņu dienestiem, tāpēc
vairāk parādās informācija.

Mums svarbumbu cēlājiem
nav tikai olimpisko spēļu, pārējās
sacensības mums ir un pat vairāk
nekā svarcēlājiem. Salīdzinot ar
Latvijas svarcēlājiem mūsu ir
daudz, daudz vairāk. Sacensības
mums norisinās kausa posmos,
tad ir Latvijas čempionāts, Baltijas
čempionāts, Eiropas čempionāts
un Pasaules čempionāts. Latvijā
ir viens Starptautiskās  klases spor -
ta meistars svarbumbu celšanā
Vasīlijs Giņko un vairāk kā desmit
sporta meistari. Labākie no tiem
ir Ainārs Dokāns, Andrejs Makuha,
Edgars Pavlovskis, Artūrs Tančins,
Māris Rubulis, Vasīlijs Giņko un,
protams, es  – Jānis. Par uzlecošo
zvaigzni varu nosaukt Edgaru
Prancānu, jo tik spēcīga jaunieša
vēl nav bijis.

Runājot par sporta meistariem,
lai izpildītu šo normatīvu obligāti
sacensībās ir jāceļ 32 kg smagas
svarbumbas un katrā svara kate-
gorijā ir jāpaceļ atbilstošs reižu
skaits divcīņā un garajā ciklā.

– Kuri ir spēcīgākie puiši
svarbumbu celšanā Viļakas no-
vadā? Vai redziet attīstību šim
sporta veidam Viļakas novadā?

– Pašlaik spēcīgākie ir Edgars
Prancāns un Emīls Koniševs, pā-
rējie vēl trenējās.  Edgars ir spē-
cīgākais arī Latvijā jauniešu un
junioru grupā. Lai attīstītos tālāk
ir nepieciešama nauda tieši svar-
bumbu iegādei, jo šīs svarbumbas
ir jāsūta un jāpērk ārzemēs un
maksā nopietnu naudu. Spēcīgs
puisis ir arī Elvijs Koniševs, kurš
2015.gadā absolvēja Rekavas vi-
dusskolu un ir sācis studēt Rīgā.

– cik gadu vecumā var sākt
trenēties svarbumbu celšanā?
Kāds treniņu grafiks, ēšanas

ierobežojumi ir jāievēro trenē-
joties?

– Lai celtu svarbumbas ir jā -
būt ļoti labai vispārīgai fiziskai
sagatavotībai un tad speciālo sa-
gatavotību treniņa procesā pie-
trenējam. Var sākt celt apmēram
no 14 gadiem.  Jātrenējas vismaz
trīs reizes nedēļā un nopietni.
Konkrēti es nekādus ēšanas iero-
bežojumus neievēroju, viss ir ok.

– Vai beidzot trenēties uz-
trenētie muskuļi ātri nepārvēršas
par tauku masu?

– Protams, ka nepārvēršas tau -
ku masā, vienkārši muskuļi paliek
mazāki un viss.  Pārtraukt sportot
vispār nav ieteicams, jo pēc tam
sāk rasties visādas veselības prob-
lēmas.

– svarbumbu celšanas sacen -
sību dalībniekus iedala pēc sva -
ra kategorijām un vecuma gru-
pās. Jūs startējiet svara katego -
rijā līdz 73 kg. Ja svars pieaug,
tad jāstartē smagākā svara ka-
tegorijā, ja samazinās, tad ma-
zākā svara kategorijā. Kā izdo -
das ievērot vienmērīgu svaru?

– Tieši man startējot šinī sva -
ra kategorijā nav nekādu problēmu
ar personīgo svaru, cenšos svaru
palielināt, bet tas nav tik vienkārši.
Gatavojoties sacensībām, ja spor-
tistam pieaug svars viss ir ļoti la -
bi, pēc tam ar treneri tiek izvērtēts
kādā kategorijā startēs un jāskatās
arī cik svarīgas ir šīs sacensības
un kādi ir konkurenti. Ja ir nepie-
ciešams, tad svars tiek samazināts
jau laicīgi pirms sacensībām, lai
nezaudētu spēku. Aizbraucot uz
sacensībām un svēršanās laikā
trūks kādu gramu, tad pārsvarā
sportisti dzer ūdeni. 

– Vai meitenēm un sievietēm
ir veselīgi trenēties un piedalīties
smagatlētikā kā svarcelšana un
svarbumbu celšana? 

– Jebkuram cilvēkam, ja ir la -
ba vispārīgā fiziskā sagatavotība,
tad nav nekādu problēmu uzsākt
trenēties vienalga kādā sporta vei -
dā. Protams, profesionālais  sports
ietekmē cilvēka veselību un ir bijuši
arī gadījumu, kad jāpārtrauc spor -
ta gaitas veselības problēmu dēļ.

– Jūs pats regulāri startējiet
mačos treneru grupā. 2014.gada
reitingā grupā treneri esiet
4.vietā Latvijā, 2013. gadā bijāt
7.vietā.  cik svarīgi ir būt tre-
nerim, kurš piedalās sacensī-
bās?

– Jāsaka, ka ir grūti. Jo es pats
esmu arī galvenais tiesnesis sa-
censībās Latvijā un vēl treneris,
tas vēl uzliek papildus slodzi.
Vieglāk ir piedalīties pašam nekā
tad, kad piedalās tavi audzēkņi,
jo jādomā kā un kas būs, viss ir

jāsagatavo un audzēkņi ir jānos-
kaņo, lai cīnās līdz beigām un
nepadodas.  Arī  audzēkņi skatās
kā treneris startē un nedrīkst iz-
stāties pirms finiša.

– Vai būs taisnība, ka nelielu
novadu audzēkņiem grūtāk lau-
rus ir gūt komandu sporta veidos,
bet augstākus rezultātus var sa -
sniegt individuālos sporta vei -
dos, jo, ja audzēknis centīgi tre -
nēsies, būs rezultāti, bet koman -
du sporta veidos nepieciešami
10 un pat vairāk labi spēlētāji,
lai gūtu rezultātus, taču ir grūti
tik daudz spēcīgus audzēkņus
izaudzināt vienā sporta veidā?

– Jo mazāk cilvēku, jo mazākas
ir iespējas paņemt tos labākos.
Kā saka tautā, ja  ir labs materiāls,
tad no tā var uztaisīt kaut ko labu.
Arī svarbumbu sacensībās vērtē-
jums iet individuāli  un pa koman -
dām, kā arī ir noteikts sportistu
skaits, cik labākie iet ieskaitā. 

– statistikas dati liecina, ka
liels ir skolēnu skaits ar veselības
problēmām, t.sk. stāja, muguras
traumas u.c.  Kā Jums izdodas
skolēnus ieinteresēt sporta nodar -
bībās rekavas vidusskolā? Kuri
sporta veidi vairāk patīk rekavas
vidusskolas audzēkņiem?

– Ne tikai skolēniem ir vese -
lī bas problēmas, bet arī visiem
Latvijas iedzīvotājiem veselība ir
pasliktinājusies, salīdzinot kāda
cilvēkiem veselība bija pirms četr -
desmit gadiem.  Es uzskatu, ka  Re -
kavas vidusskolā skolēniem ir
laba veselība un visi sportojam
cik varam. Es pat neesmu tā aiz-
domājies, kā es viņus ieinteresēju,
vienmēr stāstu un atgādinu, ka ar
sportu ir jānodarbojas, jo vairāk,
jo labāk. Tas būs priekš jums par
labu. Tagad ir ļoti daudz iespēju
apgūt dažādus sporta veidus,
vajag tikai pašu gribēšanu un
viss notiks uz labu. Vislabāk jau
patīk volejbols, mazākajām klasēm
slēpošana un vieglatlētika, patīk
arī basketbols un futbols.

– iesakiet trīs vingrojumus,
kurus veicot katru rītu, ikviens
varētu vienmēr  justies možs
un lokans!

Pirmkārt, jau visi stiepšanās
vingrinājumi, lai ķermeņa musku -
latūra un locītavas būtu izvingri-
nātas.  Nākošais kam būtu jāpievērš
uzmanība, lai mūsu sirdis un iz-
turība būtu nostiprināta, ir jāskrien
krosiņi, jāslēpo, jābrauc ar riteni
un jāpeld. Trešais uzdevums, tas
būtu priekš spēka –  pacilāt sva -
rus nostiprināt  savus muskuļus.

Jautājumus uzdeva: Vineta
Zeltkalne

Atbildēja: Jānis Dokāns
Foto: personīgais arhīvs

attīsti ķermeņa fizisko spēku 

defiNīciJas
Svarcelšana jeb smagatlētika ir spēka sporta veids, kurā mērķis

ir uzcelt virs galvas pēc iespējas lielākas masas svaru stieni. Pamatā
mūsdienās svarcelšanā sacenšas tikai divcīņā, t.i., raušanā un
grūšanā, un paceltās masas skaita kopā. Svarcelšana olimpiskajās
spēlēs ir jau kopš 1896.gada, kas šobrīd sastāv no divām dis ciplī -
nām – raušanas un grūšanas.

Svaru bumbu celšana ir viens no svarcelšanas sporta veidiem.
Tas ir starptautiski atzīts sporta veids, kurā notiek sacensības visā
pasaulē. Sacensībās tiek izmantotas 16, 24 vai 32 kilogramus sma gas
svaru bumbas. Parasti sacensības notiek divcīņā. Viens no vingrinā -
jumiem ir divu bumbu grūšana ar abām rokām, bet otrs ir vienas
bumbas raušana pārmaiņus ar vienu un otru roku. Svaru bumba,
izpildot vingrinājumu, ir jāpaceļ virs galvas, iztaisnojot roku un
svaru bumbu nofiksējot. Tradicionāli par katru izpildītu vingrinājuma
reizi, grūžot divas svaru bumbas, piešķir 3 punktus, bet raujot vienu
bumbu, piešķir vienu punktu. Raušanā reizēm jābūt vienādā skaitā
uz abām rokām, jo to neizpilda, tiek ieskaitīts mazākais rezultāts.
Katra vingrinājuma izpildei tiek dotas desmit minūtes. Uzvar tas,
kurš kopvērtējumā savāc visvairāk punktu. Sacensību dalībniekus
iedala pēc svara kategorijām. (Avots: www.wikipedia.org)

Vārds, uzvārds: Jānis Dokāns
dzimis: 10.06.1981. Balvos
izglītība: Rugāju vidusskola

2000. gadā, Daugavpils Universitāte
Bakalaura profesionālais grāds iz-
glītībā 2004.gadā; Daugavpils Uni-
versitāte izglītības zinātņu maģistra
grāds pedagoģijā 2007. gadā

darba pieredze: kopš 2004.gada
augusta Rekavas vidusskolas sporta
skolotājs. Svarbumbu tiesnesis –
Nacionālā kategorija. Kopš 2009.gada
organizē sacensības svarbumbu cel-
šanā Rugāju sporta centrā.  

sasniegumi: sporta meistars
svarbumbu celšanā; četrpadsmit
kārtējs Latvijas čempions svarbumbu
celšanā; daudzkārtējs Baltijas čem-

pions svarbumbu celšanā. 2008.g. Pasaules čempionātā trešā
vieta garajā ciklā svarbumbu celšanā. 2009. g. Pasaules čem-
pionātā otrā vieta garajā ciklā svarbumbu celšanā. Eiropas
čempionātu godalgoto vietu ieguvējs.
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Viïakas no vadâ

«Dedz svētku eglē svecītes,
Par saticību dedz,
Par cerību, par mīlestību,
Par Dieva dēlu dedz!
Par siltumu, par prieku dedz,
Par maizes klaipu dedz,
Par mieru visā pasaulē,
Par tuviniekiem dedz!
Dedz baltas sveces eglītē,
Ar pateicību dedz!»

ziemassvētku gaidīšanas
laiks tiek saukts par adventi.
mūsdienās ierastas ziemassvētku
tradīcijas ir ziemassvētku egles
rotāšana, ziemassvētku vecītis,
piparkūku cepšana un manda-
rīnu smarža. 

Ziemas saulgrieži jeb Ziemas -
svētki ir laiks, kad visa pasaule
svin Ziemas saulgriežus jeb Zie-
massvētkus. Tas tiek darīts, kad
saulīte ir viszemāk, kad diena ir
visīsākā un nakts visgarākā – 
21. decembrī. 

Viļakas sociālās aprūpes cent -
ra (VSAC) kolektīvs ievēro Zie-
massvētku svinēšanas tradīcijas
un  22. decembra rītā  sagaidot cie -
miņus, pulcējās kopā, lai atzīmētu
ziemas saulgriežus.

Pirmie VSAC ieradās Viļakas
novada  jauniešu centru pārstāvji
ar dāvanām, aktivitātēm  un dzies -
mām, tik mīļām un pazīstamām,
ka klātesošie arī gavilēja līdz.
Jaunieši iekustināja seniorus ar
atraktīvām darbībām, kur bija jā-
pastrādā, lai īstenotu un piepildītu
izvilkto lozi. Tajās bija dažādi uz -
raksti, piemēram, Mīlestība, Ve-
selība,  Pacietība, kuri ļoti trā pīgi
atbilda lozētāja vēlmei vai sapnim.
Ar prieku seniori  un darbinieki
piepildīja zaļo eglīti ar krāsainiem
vēlējumiem. Iemītnieki gavilēja
par jauniešu dziesmu izpildījumu
un muzikālo sniegumu.

Svētki turpinājās, jo drīz pēc
jauniešu ciemošanos, ieradās Vi-
ļakas novada domes izpilddirek -
tore un pagasta pārvalžu vadītāji,
lai apsveiktu novada pagastu ie-
dzīvotājus, kuri pašlaik mīt aprū -
pes centrā.

Uzrunājot klātesošos, aprūpes
centra vadītāja citēja K. Skalbe:
«Katru gadu eņģelis nones lejā
baltu pārslām apvītu grāmatiņu.
Mēs taisām viņu vaļā, un visapkārt
birst trauslas sniega zvaigznes.
Tur nav neviena vārda, tikai viegls
pārslu burvīgais raksts mums
stāsta, ka Ziemassvētki pie durvīm.
Sniegs apklāj pelēko rudens kai-
lumu, un mēs varam tikai priecā -
ties, cik brīnišķa ir dievišķā izdo -
ma, cik neizsmeļama daiļuma pil -
nas ir debesis. Uz viegliem sniega
pārslu spārniem pār zemi nolaižas
sapnis par cilvēcību. Ja nebūtu šī
sapņa, tad nebūtu Ziemassvētku».

Viļakas novada doms izpild -
direktore Z. Vancāne veltīja sir-
snīgus sveicienus novada ļaudīm
un aprūpes centra darbiniekiem.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja
Medņevas un Vecumu pārvalžu
pārvaldnieki, iepriecinot iemīt-
niekus ar dziesmu ģitāras pava-
dījumā. 

Pārvaldnieki kopā ar aprūpes
centra vadītāju sveica iemītniekus
un dāvāja tiem ziemassvētku pa-
ciņas ar kalendāriem.  

Pēc koncerta iemītnieki devās
svētku pusdienās. 

Pasākuma izskaņā gribas ar -
vien klausīties klusu Ziemassvētku
mū ziku un atkārtot Inese Toras
vārdus: «Bet reizi gadā tomēr
atnāk Ziemassvētki. Ar klusu
pēdu nospiedumiem sniegā. Arī
ar sudraba lietus lāsēm. Arī tajās
ir klusi pēdu nospiedumi. Vēl ne-

viens cilvēks labestību ar acīm
nav redzējis, bet tās pēdu nospie-
dumi vienmēr vēsta par viņas
klātbūtni. Cilvēks viens otram
sāk teikt citādus vārdus un citādi
sāk viens uz otru lūkoties. Un
citādi plaukstu pasniedz. Un
citādi arī mīl otru. Un sveces
citādi sāk degt. Un arī mēlei jā-
pierod pie citādu vārdu izrunas.
Rokām ir jāpierod citādi tos
pašus darbus darīt. Ar prieku! Ar
Mīlestību! Ar Labestību!»

Sirsnīgi Pateicamies visiem,
kas atbalstīja un piedalījās Zie-
massvētku pasākumā Viļakas so-
ciālās aprūpes centrā!

Lai priekpilns miers izdodas,
un pasakaini brīnumi piepildās
Jums un Jūsu ģimenēm!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra sociālā 

darbiniece Ņina Leišavniece       

aKtuaLitātes ViļaKas sociāLaJā aPrūPes ceNtrā

Kad Ziemassvētki pie durvīm klauvē

Pateicības vārdi
«Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, 
bet gan tas, kurš spēj dot citiem..» 

/Ogs Mandino/

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja no sirds pateicas visiem
labvēļiem, kuri sniedza materiālo un emocionālo atbalstu 2015.gadā: «Es
lepojos ar to, ka man dota iespēja būt pazīstamai ar Jums!»

Sirsnīgu paldies saku:
• z/s «Straujupe», personīgi Alvim Circenam;
• Inesei Martinovai;
• Marijai Maksimovai;
• Dacei Spridzānei;
• Frizētavas «G.Sproģes salons Stils» vadītājai Guntrai Sproģei;
• Normundam Orlovam;
• Janīnai Lapsai;
• Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzei, personīgi

priesterim Staņislavam Prikulim;
• Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei, personīgi vadītājai Lilitai

Šneperei;
• saimniecības «Muleri» īpašniekiem;
• zviedru partneriem Gnosjo Hjalper, personīgi Dagnijai Dalbiņai;
• SIA «5V», personīgi Jurim Verjanovam;
• Sergejam Maksimovam ar ģimeni;
• SIA «ĶIRA», personīgi Jaroslavam Kozlovam;
• Ruttai Jeromānei;
• Irēnai Bukšai;
• Gunāram Circenim;
• Celinai Kaupērai;
• Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas prāvestam Staņislavam

Kovaļskim;
• Misionāru ģimenei, personīgi Rutai un Kārlim;
• Rekavas vidusskolas 12.klases audzēkņiem un klases audzinātājai

Klavdijai Ivļevai;
• Rekavas vidusskolas 1.-4.klases audzēkņiem un klases audzinātājām

Marutai Bukšai, Dainai Pužulei un Ainai Ķeišai;
• Aldim Pušpuram;
• Gunitai Maksimovai;
• Harry Hudson;
• Sociālās aprūpes centra «Ziedugravas» kolektīvam;
• Viļakas, Medņevas un Šķilbēnu jauniešu iniciatīvu centriem;
• Valdai un Veniaminam Buzijaniem.
Viļakas novada amatiermākslas kolektīviem: 
• Krievu dziesmu ansamblim «Sudaruška», personīgi vadītājai

Svetlanai Krasnokutskai;
• Upītes bērnu kapelai, personīgi Lienei Loginai un Andrim Slišānam;
• Žīguru kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem, personīgi vadītājai

Valentīnai Kaļānei;
• Folkloras kopai «Atzele», personīgi vadītājai Annai Annuškānei; 
• Medņevas tautas nama vadītājai Skaidrītei Šaicānei un ermoņiku

spēlmaņiem - Dainim Babānam, Alfrēdam Circenim, Staņislavam
Ercikam un Valdim Prancānam;

• Jauktajam korim «Viola», personīgi vadītājai Karīnai Romanovai;
• Ģitāristu komandai, personīgi Vilim Cibulim.
Mīļš paldies kaimiņu novadam:
• Baltinavas etnogrāfiska ansambļa sievām, personīgi vadītājai

Antoņinai Krakopei;
• Baltinavas novada Sociālam dienestam, personīgi Vitai Ločmelei;
• Baltinavas mūzikas un mākslas skolai, personīgi direktorei Marijai

Bukšai.
Paldies saku arī savām darbiniecēm par visu gadu dāvātām

ogām, dārzeņiem un augļiem: 
Inai Bukšai; Verai Serdai; Rudītei Slišānei; Ilzītei Kozlovskai; Ivitai

Zujevai; Olgai Bukšai; Svetlanai Sovetovai; Līgai Trešutinai; Ārijai Rudzi-
šai.

Paldies Jums par labiem darbiem, vārdiem un sniegto palīdzību!  
Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Labie vārdi
Gads ir aizsteidzies platiem soļiem, ar no jauna iesāktiem un vēl turpi-

nāmiem darbiem, ar patīkamiem un iedvesmojošiem brīžiem, saņemot
dāvinājumus visa gada garumā no saviem sadarbības partneriem. 

PATEICAMIES – sadarbības partneriem – novadniecei, dzej niecei
Evai Dortānei, Dr.Valdai Buzijanai, Dr.Venjaminam Buzijanam, Dr.Laumai
Purviņai, Dr.Rutai Muraškinai, Dr.Tatjanai Šaicānei, vecmātei Jekaterinai
Loginai, etnogrāfiskajam an samblim «Abrenīte»- vadītājai Albīnai Veinai,
Viļakas folkloras kopai «Atzele» – vadītājai Annai Annuškānei, krievu
dziesmu ansamblim «Sudaruška» – vadītājai Svetlanai Krasnokutskai,
folkloras kopai «Egle» – vadītājai Inārai Sokirkai, Ingrīdai Me žalei, Astrīdai
Zelčai, Svetlanai Ivanovskai, Renātei Piļeckai un Arvīdam Kurmim, Jurim
Šaicānam, Birutai Narubinai, Ilgo nim un Benitai Krištopāniem, Inārai un
Arvīdam Rēdmaņiem, Ainai Dadžānei, Ņinai Dzanuškai, Marutai un Ainim
Brokāniem, Ivaram Loginam, Inārai Kokorevičai (Borisovā), Inesei Lo -
ginai, Tatjanai Hohlovai, Tamārai Semjonovai, Anitai Ločmelei, Vilim
Bukšam, Vilhelmam Pužulim, Vinetai Zeltkalnei, Skaidrī tei Krakopei,
Ludmilai Kaufmann (Austrijā), LELB Daugavpils diecēzes bīskapam
Eināram Alpem, Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājam – Mārtiņam Vaickovskim, Viļakas evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšnie cei – Intai Dortānei, prāvestam Staņislavam Kovaļskim,
tēvam Ioanam, Borisam Semjonovam, priesterim Sergejam, misionā riem
– Rutai un Kārlim, misionārēm – Ivankai (Ukraina), Dzin trai (Ilūkste),
Dagmārai, Diānai un Baibai; Sandrai Šakinai, Antai Zeltiņai, Ingai Bukšai,
zviedru sadarbības partneriem «Gnosjö hjälper» personīgi Dagnijai
Dalbiņai, SIA «Ķira» – valdes priekš sēdētājam Jaroslavam Kozlovam,
Anitai Upītei, Viļakas jauniešu centra aktīvistiem un personīgi Madarai
Jero mānei, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Viļakas
brigādei, Samariešu apvienībai Balvos, personīgi Karīnai Vecai, SIA
«Vaduguns» saimei, SIA «BUTS», Gulbenes filiā les vadītājai Sarmītei
Deksnei, RPIVA Mg.sc.soc. Anitai Pē ter sonei un visiem tiem labajiem
cilvēkiem, kas mūs ir at balstījuši gan ar labiem vārdiem, gan ar labiem
darbiem. 

Lai šis brīnišķīgais laiks māca novērtēt šo mirkli, ieklau sīties
sirdsapziņā, mīlēt un darīt skaistākas līdzcilvēku dzīves.

Lai Laimīgs Jaunais 2016.gads!
Pateicībā – Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīva vārdā vadītāja

Ilze Šaicāne
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aKtuaLitātes ViļaKas sociāLaJā aPrūPes ceNtrā

Ziemassvētku pasākumi Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
Klāt visu gaidītais ziemassvētku

laiks – ziemas saulgrieži. Vēl mirklis un
naktis kļūs īsā kas, bet dienas – garākas.
ik viens šo laiku sagaida domājot, kā ie-
priecināt savus mīļos, tos, kuri mums ir
svarīgi un dārgi. ziemassvētki nāk ar
mieru, gai šumu, sirdssiltumu un labestību.
mums apkārt ir daudz cilvēku, kuri
dalās sirds dāsnumā, bieži vien tās pat
nav materiālās vērtības, bet saprotošs
skatiens, ar iejūtību pateikts vārds, uz-
manības apliecinājums. 

2015.gads Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas lielai saimei bija pārsteigumu un
patīkamu brīžu bagāts. Cilvēki sniedza
mums atbalstu un palīdzību. 

Iemītnieki saņēma daudz dāvanu, pa-
teicoties kurām tika paveikti ļoti nozīmīgi
darbi – ieklāts bruģis iekšpagalmā, uzstādīts
pacēlājs u.c. Apdāvinā šana turpinājās arī
22.decembrī.

22.decembrī Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā notika pirmssvētku Svētā Mise, ko
vadīja priesteris Staņislavs Prikulis. Ikviens
varēja izsūdzēt grēkus un saņemt svēto
Komūniju pirms skaistajiem Jēzus Kristus
dzimšanas svētkiem. Pēc Dievkalpojuma
katram iemītniekam un katram darbiniekam
priesteris pasniedza mīļu dāvanu – svētbildi,
kā arī deva svētību katram gulošajam ie-
mītniekam. 

Pēcpusdienā iemītniekus ar savu
klātbūtni un laba vēlējumiem priecēja
Viļakas novada pagastu pārvalžu vadītāji
kopā ar izpilddirektori Zigrīdu Vancāni.
Pārvaldnieki bija sagatavojuši ne tikai dā-
vanas, ko pasniedza iemītniekiem, bet arī
pārsteigumu – dziesmu ģitāras pavadīju-
mā.

Pirmo reizi aprūpes mājā ciemojās

Baltinavas mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi ar direktori Mariju Bukšu. Pēc pār-
valdnieku uzstāšanās jaunieši sniedza
daudzveidīgu koncertu – spēlēja dažādus
mūzikas instrumentus – vijoli, fleiti, akor-
deonu, saksofonu u.c. – sita bungas un
dziedāja Ziemassvētku dziesmas, kas
radīja īstu svētku sajūtu. Īpašu sveicienu
iemītnieki saņēma no Baltinavas novada
sociālās darbinieces Vitas Ločmeles un
Baltinavas mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņiem, kuri pasniedza saviem novad-
niekiem medu īpašā - pašu veidotā dāvanu
iesaiņojumā rūķīšu formā. 

Vadītāja nolasīja Buzijanu ģimenes
apsveikumu (Buzijanu ģimene katru gadu
iemītniekiem dāvā avīzes «Kas jauns»
abonementu) un pasniedza pilnu grozu
mandarīnu, ko sarūpēja Janīna Lapsa, un
vēlēja Ziemassvētkos rast sirds siltumu ne
tikai šim laikam, bet visam 2016. gadam.
Jaunajā gadā turpināt vai ķerties pie labo
darbu īstenošanas, domājot gaišas domas! 

2015. gada Ziemassvētku pasākumus
noslēdza jauktais koris «Viola», kurš 27.
decembra pēcpusdienā ieradās pie iemīt-
niekiem ar muzikālu un saldu sveicienu!

Lai pasauli ap mums silda sveču lies-
miņas, mūsu gaišas un cerīgas domas, 

un pāri visam lai valda cilvēcība!
Paldies visiem, kuri palīdz uzburt tik

skaistus svētkus – Ziemassvētkus!
Teksts un foto:

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas 
vadītāja Līna Barovska

«Kad Jaunais gads pie loga klauvē
Un egļu zaros sveces mirdz,
Lai visas vēlēšanās pildās,
Ko vecā gadā ilgo sirds!

Lai Jaunais gads Jums laimi nes,
No sirds to vēlam arī mēs.
Lai smaidos, priekos paiet dienas,
Lai skumjas nebūtu nevienas!»

Sagaidot Jauno 2016. gadu, Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas kolektīvs uzņēma
viesus no Viļakas, Medņevas un Šķilbēnu
jauniešu iniciatīvu centriem.

Centru vadītāji kopā ar jauniešiem
ieradās ar sirsnīgu koncertu, sveicot iemīt-
niekus un darbiniekus ar skaistām dziesmām,
pašu ceptām piparkūkām un pašda ri -

nātiem čiekuru rūķīšiem. Pasākumā tika
iesaistīti visi skatītāji, jo bija jāatmin
mīklas un kopīgiem spēkiem jāizrotā egle,
ko sarūpēja ciemiņi. 

Egle tika rotāta ar īpašām rotām – krā-
sainām papīra bumbām ar novēlējumiem,
ko izteica iemītnieki, darbinieki un paši
jaunieši.

Paldies jauniešu iniciatīvu centriem
par ilggadīgu sadarbību, laba vēlējumiem
un pārliecību, ka visi izteiktie vēlējumi
piepildīsies!

Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
vadītāja Līna Barovska

Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
sociālā darbiniece Kristīna Pumpa

Jaunā gada sagaidīšanas pasākums Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ/ie dzīVo tā Ju zi NāŠa Nai!

Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās
sistēma – palīgs lauksaimniekiem

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas
sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus
un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku ie-
sniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests
(LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika iz -
vei dots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd
sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku
atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi.
Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits,
gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no
lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams
Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā,
lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas
prasību ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistē -
ma saņēma  2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas
konkursā «Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko
pakalpojumu balva 2015» («2015 United Nations
Public Service Award») kategorijā «Publisko pakal -
pojumu pieejamības veicināšana informācijas laik -
metā» («Promoting Whole of Government Approac -
hes in the Information Age»). Šis ir ļoti augsts no-
vērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpo-
jumiem kāda no valsts iestādēm saņēmusi pirmo
reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pieteikumu
aizpildīšanu un pārraudzību. LAD EPS  Pieteikumu
aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildināts
ar papildu skaidrojošajiem materiāliem, kā arī ir
pieejama papildu informāciju par iesniegto pieteiku -
mu apstrādi – saņemto atbalsta izmaksu, dažādām
problēmām un cita, tādējādi  LAD ir kļuvis
pieejamāks klientiem. EPS gūst arvien lielāku po-
pularitāti, jo tā tiek nemitīgi uzlabota un padarīta
lietotājam ērtāka – iespējams autorizēties, izmantojot
internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifi-
kācijas karti (eID), kā arī LAD EPS vienu klientu

var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki lietotāji.
Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar vai rā -

kiem jauniem e-pakalpojumiem, piemēram:
• «Kultūraugu mēslošanas plāns», kas palīdz

sastādīt kultūraugu mēslošanas plānu – noteikt, cik
daudz nepieciešams mēslot/nemēslot apsaimniekotās
platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/aug-
sne/plānotās ražas u.c);

• Izveidots e-pakalpojums Pašvaldību sociālajiem
dienestiem operatīvas informācijas iegūšanai par
LAD izmaksātā atbalstu apmēru fiziskajām personām,
kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par maz-
nodrošinātā statusa piešķiršanu; 

• Pilnveidots Riska pārvaldības (Apdrošināšana)
e-pakalpojums; to noteica izmaiņas normatīvajos
aktos. 

LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mežsaimnieki
un zivsaimnieki, kā arī citi klienti, piemēram, lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekotāji,
pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai pretendētu
uz kādu no atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri
nodrošina bezakcīzes degvielas tirgošanu, Latvijas
nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri
saņem apliecinājumu par platībās audzētām kultūrām,
ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko
šķidro kurināmo ražošanai, kā arī citu Zemkopības
ministrijas iestāžu klienti.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums
«Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteik -
šanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu». Informā -
ciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī
par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegūt Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Simona Saule
Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: simona.saule@lad.gov.lv

Lad sāk izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus
Lauku atbalsta dienests ar 23. decembri, ir uzsācis pakāpeniski izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus.
Saistītā atbalsta par slaucamām govīm likme ir 125,36 eiro par dzīvnieku. 
tuvākajā laikā tiks uzsākts izmaksāt arī saistīto atbalstu par platībām, tā likmes:

r saistītas atbalsts par proteīnaugiem – 82,48 eiro/ha,
r saistītais atbalsts par augļiem – 157,59 eiro/ha,
r saistītais atbalsts par dārzeņiem – 501,85 eiro/ha,
r saistītais atbalsts par miežiem – 32,8 eiro/ha,
r saistītais atbalsts par vasaras rapsi – 74,46 eiro/ha.

Dienests informē, ka ir uzsācis arī vienotā platības maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu,
VPM likme ir 55,34 eiro/ha. Maksājumi tiek veikti arī par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi (ADI un ADSI), kā arī par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm.

Atgādinām, ka VPM avansa maksājumi tiek pakāpeniski veikti kopš 23.oktobra, tos šobrīd jau ir
saņēmuši vairāk nekā 95% klientu. 

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

Lauku atbalsta dienests (Lad) informē, ka
līdz šī gada 1.aprīlim elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (ePs) ir iespējams iesniegt lauku bloku
un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus
2016.gada Platību maksājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD
lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks ap-
strādā:

• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā at -

šķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka,
izcirsti krūmi un sakopta platība;

• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauk-
saimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav
iekļauta LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodro -
šināt zaļināšanas prasību izpildi. 

Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas)
precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja ka -
dastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas
sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu

slāni ar iekļautiem dī ķiem un koku, krūmu grupām:
• nav norādīts dabā esošs ainavu elements

(dīķis vai koku, krūmu grupa);
• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma

ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst

situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas
ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku
bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem aina -
vu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot
saiti – http://karte.lad.gov.lv/ 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos jāsazinās
ar LAD, nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule
Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību

speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: simona.saule@lad.gov.lv

Lad aicina veikt Lauku bloku 
un ainavu elementu precizēšanuViļakas novada Bērnu

un jaunatnes sporta skolas
divas ložu šaušanas nodaļas
izglītojamās – Vaira strupka
un anastasija sediha no 
8. līdz 10. janvārim  piedalī -
jās starptautiskajās ložu šau -
ša nas sacensībās «Polonija –
2016», kuras notika Lietuvas
galvaspilsētā Viļņā.

Sacensībās piedalījās vai-
rāk nekā 200 dalībnieku no Baltkrievijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas,
Turcijas un Lietuvas. Startējot ar pneima tisko pistoli (PP-40),
jauniešu grupā 2.vietu ar novada un personīgo rekordu, kurš atbilst
meistarkandidāta normai izcīnīja Vaira Strupka – rezultāts 370 punkti.
Šī brīža meistarības robežās veiksmīgi startēja arī Anastasija Sediha.
Sacensību gaitai līdzi  sekoja arī treneris Ēvalds Vancāns.

Paldies izglītojamajām, trenerim. Īpašs paldies  autovadītājam Atim
par izturību lielajā salā.

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora 
vietniece izglītības jomā, Inese Petrova

Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēknes piedalās sacensībās Lietuvā

saulainajā 16. janvāra sestdienas pusdienlaikā žīguru hokeja
laukumā pulcējās hokejisti, atbalstītāji, līdzjutēji un pagasta
iedzī votāji, lai atklātu hokeja sezonu un tik ilgi gaidītos jaunos
laukuma bortus.

Piecus gadus atpakaļ Hokeja klubs jutās lepns par sasniegto- par
izveidoto hokeja laukumu, ar jauniem, skaistiem koka bortiem, kuros
tika iedzītas tūkstošiem naglas. Jutāmies gandarīti. Laikam ejot uz
priekšu tika uzstādīti jauni mērķi laukuma attīstībā. Uzstādīts
kvalitatīvāks apgaismojums, iegūtas lieliskas iemaņas ledus liešanā.
Laikapstākļu iespaidā mainījās arī koka bortu kvalitāte un izskats.
Tika nolemts tajā brīdi varbūt neiespējamais- mums nepieciešami
kvalitatīvi borti. Pēc saziņas ar AS «Latvijas Finieris» secinājām, ka
viss ir iespējams ar mūsu ikgadējo atbalstītāju palīdzību. Pēc smaga
vasaras darba tika uzstādīti žilbinoši baltie borti. 

Ar nepacietību gaidījām ziemu, un kāds mūs tomēr sadzirdēja, un
šogad ziema ir ļoti mums labvēlīga. Jau janvāra sākumā tika uzsākta
pirmā ledus liešana. 

Kā atklāšanas pasākumā teica domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs: «Tikai pašiem puišiem ir zināms, cik tas ir smags darbs…»

Hokeja kluba priekšsēdētājs izteica pateicību mūsu atbalstītājiem,
starp tiem ir tādi, kuri noticēja mūsu darbībai no pašiem pirmsākumiem
un turpina mūs atbalstīt.

PALDIES: Viļakas novada domei, Žīguru pagasta pārvaldei, SIA
«Žīguru MRS» Pēterim Kuzmanam, ZS «Stārķi» Raimondam Slišā -
nam, Vanagu ģimenei, ZS «Priežusili» Kasparam Ozolam, Trošku
ģimenei, Jurim Dmitrijevam, ZS «Klajalkšņi» Guntaram Sniedzānam,
Dagnijai Dalbiņai, Viktoram Sidorovam, «Reklāmais dizains» Ingai
Circenei, Dzintaram Meijeram, Vitālijam Platajam, Dmitrijam Ludiko -
vam, Žīguru kultūras namam, par ilggadējo sadarbību HK «Balvu vilki».

Paldies mūsu līdzjutējiem par uzmundrināšanu  spēļu laikā.
Paldies, ka jūs mums

esiet un uz turpmāko sa-
darbību!

Hokeja sezona tika at-
klāta ar draudzības spēli
starp Žīguru, Viļakas un
Balvu komandām. Lai gan
vienojoties par draudzīgu
spēli bez pārkāpumiem,
tomēr virsroku gūst spor-
tiskais azarts katrai ko-
mandai par savu uzvaru
un ar līdzjutēju atbalstu
uzvaru guva mājinieki –
HK «Žīguri MRS». Līdz
ar to sezonu esam uzsākuši
ļoti veiksmīgi!

Teksts: Žīguru pagasta
sporta organizatore 

G. Locāne
Foto: Raimonds Zelčs

Hokeja sezona žīguros sākusies!
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rūpējoties par drošu, kvalitatīvu un nepār-
trauktu elektroenerģijas piegādi, as «sadales
tīkls» Viļakas novadā turpina atjaunot un
uzlabot elektrotīklu. rūpīgi izvērtējot katra in-
vestīciju projekta nozīmīgumu klientu elek-
troapgādes uzlabošanā, līdz 2017. gadam Viļakas
novadā as «sadales tīkls» plāno ieguldīt vairāk
nekā 1,7 miljonus eiro, veicot sadales punkta
«susāji» izbūvi, apakšstacijas «Viļaka» sadales
iekārtu atjaunošanu,  rekonstruējot vai izbūvējot
jaunas 7 transformatoru apakšstacijas, bet
zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas
plānots atjaunot vairāk nekā 33 km garumā.
Pēc plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas un uz-
labošanas projektu realizēšanas, elektroapgādes
drošums un kvalitāte paaugstināsies vairāk
nekā 4 600 as «sadales tīkls» klientu.

AS «Sadales tīkls» turpina plānveidīgi atjaunot
un uzlabot elektrotīklu visā Latvijā, veikt vadu un
balstu nomaiņu, kā arī zemsprieguma 0,4kV(kilo -
voltu), gan vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju
pārbūvi kabeļu līnijās. Lai elektrotīkls būtu drošs,
efektīvs un elektroenerģijas piegādi lietotājiem AS
«Sadales tīkls» spētu sniegt augstā kvalitātē, tas
savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā
elementi kalpo vidēji 40 – 50 gadus. Elektrotīkla
atjaunošana ir gal venais nosacījums, lai nodrošinātu
kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu
dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes ne-
pārtrauktību. 

Lai uzlabotu Viļakas novada iedzīvotāju elek-
troapgādes drošumu un kvalitāti, šogad novadā AS
«Sadales tīkls» realizēja 3 elektrotīkla uzlabošanas
un atjaunošanas projektus. Vecumu pagastā veikta
sadales punkta «Kazukalns» rekonstrukcija un
vidējā sprieguma 20kV elektrotīklā izbūvēts attālināti
vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS «Sadales tīkls»
ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu,
palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu
par aktuālo situāciju elektrotīklā, veikt pārslēgumus,
maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma
laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos.
Elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta Susāju un
Šķilbēnu pagastā, kur iedzīvotāju elektroapgādes
uzlabošanai izbūvētas 2 jaunas transformatoru
apakš stacijas, atjaunota vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīnija 0,3 km garumā un izbūvētas
zemsprieguma kabeļu līnijas 1,2 km garumā. 

Turpinot plānveidīgu elektrotīkla atjaunošanu,
2016. gadā AS «Sadales tīkls» Viļakas novadā rea -
lizēs 3 projektus, investīcijās ieguldot vairāk nekā

484 tūkst. eiro. Lielākie elektrotīkla rekonstrukcijas
darbi nākamajā gadā galvenokārt tiks veikti Susāju
pagastā, kur plānots veikt vidējā sprieguma gaisvadu
elektrolīniju pārbūvi izolētu vadu izpildījumā 6,8
km garumā, pārbūvēt vidējā sprieguma gaisvadu
elektrolīnijas par kabeļu līnijām 6,3 km garumā,
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt
par kabeļu līnijām 2,2 km garumā un izbūvēt trīs
transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekons-
trukcijas darbu laikā novadā tiks veikta sadales
punkta «Susāji» un attālināti vadāma jaudas slēdža
izbūve, kas nākotnē ļaus AS «Sadales tīkls»
attālināti vadīt elektrotīklu un samazināt elektroapgādes
pārtraukumu laiku klientiem elektrotīkla bojājumu
gadījumos.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti
vairāk nekā 4 000 Viļakas novada iedzīvotājiem un
uzņēmumiem, tostarp Viļakas novada domei, VAS
«Valsts nekustamie īpašumi» un Valsts robežsardzes
objektiem, SIA «Viļakas namsaimnieks», SIA «Da-
iļrade koks», zemnieku saimniecībām «Riekstiņi»
un «Kotiņi», 2017. gadā AS «Sadales tīkls» plāno
uzsākt 110/20kV apakšstacijas «Viļaka» 20kV sa -
dalnes ēkas rekonstrukciju un jaunas vidējā sprie -
guma kabeļu līnijas izbūvi 3 km garumā. Apakšsta -
cijas rekonstrukcija ne vien uzlabos elektroapgādi
lietotājiem, bet arī nākotnē nodrošinās iespēju
attīstīt jaunus elektrotīkla pieslēgumus un palielināt
jau esošo pieslēgumu jaudu, savukārt, lai paaugstinātu
elektroapgādes drošumu un kvalitāti lietotājiem
Vecumu un Žīguru pagastā, AS «Sadales tīkls»
plāno rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas
14,8 km garumā un veikt 4 transformatoru apakš -
staciju izbūvi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroe-
nerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad
AS «Sadales tīkls» kopumā plāno atjaunot 877 km
vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā
sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās
kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km
zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai
no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas,
bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 
4 444 km garumā. 

Tatjana Smirnova
AS «Sadales tīkls»
Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

sia zaao nodrošina vairākas iespējas, kā ērti atbrīvoties no
nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums
ir aktuāls daudziem, jo dāvanās saņemtas jaunas elektropreces,
bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gai -
luma: «Daudzas elektriskās un elektroniskās iekārtas satur gan cil vē -
kiem, gan dabai kaitīgas vielas, piemēram, freonus un smagos metā -
lus, tāpēc ļoti svarīgi, lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
nenonāktu neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs no-
drošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota
otrreizējai pārstādei.»

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai telefoniska
pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves
elektrotehniku, izbraucot uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem 
e-pastā zaao@zaao.lv, pa mob.tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra
tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku –
televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas,
matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus,
mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
EKO laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaun-
piebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā,
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā
atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe».

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas
nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi,
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

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

ērta iespēja atbrīvoties 
no nolietotās elektrotehnikas

as «sadales tīkls» Viļakas novadā
turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu

EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) 
laipni aicina Tevi piedalīties Latvijas mājamatnieku

darbu izstādē 2016. gada 13. un 14. aprīlī Rīgā!
Izstāde paredzēta plašai auditorijai. Šo izstādi apmeklēs arī 14

speciālisti no Krievijas (Kaļiņingradas), Lietuvas (Viļņas, Paņevēžas
un Šauļiem), Igaunijas (Tallinas), Polijas (Žešovas), Zviedrijas
(Haparandas), Somijas (Helsinkiem) un Norvēģijas (Bergenas un
Oslo). Izstādes mērķis: veicināt inovatīvas mājamatniecības
attīstību un mājamatnieku sadarbību un ekonomisko nostiprināšanos
Baltijas jūras reģionā.

Reģistrēšanās dalībai izstādē līdz 2016. gada 1. februārim; pro-
dukcijas veida un nepieciešamās vietas apjoma pieteikšana katram
dalībniekam jāveic līdz 11. martam pa e-pastu lelde.calite@inbox.lv,
tel. 24550107 vai 29664063.

Dalības maksa 10,00 eiro (kā reģistrēšanās pamatojums) par
katru individuālo dalībnieku jāveic šādā kontā:

eaPN-Latvia, biedrība
reģ. nr. 50008216821;Banka: sWedBaNK as
Konts: LV07HaBa0551037588167

Informācija par izstādes norises vietu katram reģistrētajam dalīb -
niekam tiks paziņota līdz 2016. gada 14. martam. Katrs dalībnieks atbild
par savas izstādes vietas atbilstošu noformējumu. Izstādes darbus ap-
meklētājiem būs iespēja iegādāties par atbilstošu ziedojumu autoram.

www.eapn.lv

No 1. janvāra as «Latvenergo» turpinās no-
drošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts
noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm,
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, i
grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē
ir bērns invalīds.

Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā
daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un
vairāk bērni, arī – līdz 24 gadu vecumam, ja bērni
mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām
kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu
cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*,
bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum
produktam.  

Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas māj-
saimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes,
kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var
saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilo-
vatstundām. 

Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā maz-
nodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS
«Latvenergo» piešķirs katru mēnesi saņemot datus
no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem
klientiem papildus nekur nav jāvēršas.

Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē
ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem at -
balstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu
ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, tirgotājs at-
kārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs
automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm,
kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri

turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv. 
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu

atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar
trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu,
kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar
vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām.
Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru
Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja
atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elek-
troenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā ga-
dījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma
numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko ie-
pirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs
konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pa-
kalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektro ener -
ģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā
lie totāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko
valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies
konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu
sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības
pakalpojuma sniedzējs – AS «Latvenergo».

* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh -  un at-
tiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pa-
kalpojumiem, OIK un PVN likme.

Informāciju sagatavoja:
Ilvija Līvmane, AS «Latvenergo» 
Komunikācijas projektu vadītāja
Tel.67728815
Ilvija.livmane@latvenergo.lv

as «Latvenergo» 2016. gadā turpinās atbalstu
norēķiniem par elektroenerģiju 

Skola –tas nav nams.
Skola-gaišais debess jums.
Šodien mums,
Rītdien jums,
Un pēc gadiem
Visiem, visiem mums

Visi skolas absolventi,
skolotāji, tehniskie darbinieki
tiek gaidīti uz Žetonu vakaru

6. februārī plkst. 18.00 
Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Žetonu vakars Viļakas Valsts ģimnāzijā
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Viïakas no vadâ

9. janvārī Šķilbēnu pagasta
kultūras centrā «rekova» pul-
cējās Viļakas novada seniori,
lai kopā sagaidītu un pavadītu
veco Jauno gadu. Viļakas novada
senioru pulcēšanās ir kļuvusi jau
par tradīciju Viļakas novadā. Vi-
ļakas novada pensionāru bied-
rības vadītājas vietnieks Georgijs
Logins atzina, ka vēsturiskā Bal -
vu  rajona senioriem visiem sa-
pulcēties būs grūti, taču Viļakas
novada senioriem tas ir iespē-
jams, šī tradīcija ir uzsākta un
jāturpina arī nākotnē.

Uz pasākumu seniori nāca kā -
jām, atbrauca ar personīgajām
automašīnām, daudzus dalībnie -
kus atveda Viļakas novada domes
autobusi. Pulcējoties kopā, seniori
aizmirst ikdienas rūpes, veselības
nebūšanas un citas likstas. Tiekoties
šādos pasākumos seniori jūtas
jaunāki un ir optimisma pilni, lai
kopā lustētos līdz rīta gaismai.
Sestdien senioriem svētku koncertu
sniedza Pededzes tautas nama
kolektīvi: Liepnas vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Liepna», Pededzes
tautas nama jauniešu deju kolektīvs
un Kultūras centra «Rekova» rit-
mikas grupiņas «Lāči» un «Lācīši».
Seniorus pārsteidza Šķilbēnu pa-
gasta ielu vingrotāju paraugde-
monstrējumi, kur puiši parādīja,
cik spēcīgus un sarežģītus vin-
grojumus ir iespējams veikt, ja
vien ilgs laiks ir pavadīts treniņos
un pildot spēka vingrinājumus.

Pasākuma dalībnieki labprāt
gribēja, lai viņus nofotografē. Kāds
gribēja nobildēties ar savu klases -
biedru, kāds ar kaimiņieni, kāds
ar bērnības draudzeni, daudzi lab -
prātīgi piekrita izmēģināt masku
elementus – ūsas, brilles, lūpiņas,
kroņus, lai fotogrāfijas būtu nepa -
rasti interesantas un atgādinātu par
jautro vecā Jaunā gada sagaidīšanu.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs se-
nioriem vēlēja arī turpmāk tikties
šādos kopīgos pasākumos un gal-
venais, lai ir stipra veselība, lai ir
spēks aktīvi darboties. Viļakas
novada pensionāru biedrības va-
dītāja Maija Golubeva pateicās

par sapratni un atbalstu Viļakas
novada domes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam un priekš-
sēdētāja vietniekam Leonidam
Cvetkovam, Pededzes tautas na-
mam par draudzīgo sadarbību,

Viļakas novada kultūras darbi-
niekiem par atsaucību pasākumu
organizēšanā un citiem atbalstī-
tājiem, kā arī aicināja arī turpmāk
seniorus tik pat aktīvi organizēt
Viļakas novada pensionāru bied-

rības rīkotās ekskursijas, kultūras
un sporta pasākumus. 

Janvāra otrajā dekādē visām
pagasta pārvaldēm tiks nodoti
pa sākuma fotogrāfiju diski (CD
for mātā), ikviens pasākuma dalīb -

nieks varēs Viļakas novada pa -
gasta pārvaldēs un Viļakas nova -
da domē (pie kultūras metodiķes)
pa skatīties pasākuma fotogrāfijas.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Ziemassvētku rūķis
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Viļakas novada seniori sagaida Veco Jauno gadu
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