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Kas šogad «ļusties» notika?
Iesākām pie Upītes pamatskolas,
kur iesvētījām plāksni uz kuras
rakstīts: «Itymā školā nu 1956.

goda leidz 1964. godam vuicejuos
Latgolas patriots, dzejnīks i sa-
bīdryskīs darbinīks Ontons Sli-
šāns». Te uzrunu teica Upītes pa-

matskolas direktore Svetlana Bu-
kovska un Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs. Plāksni iesvētīja Baltinavas,

Šķilbēnu un Tilžas draudžu prā -
vests Staņislavs Prikulis. 

Tālāk devāmies uz Upītes Tau -
tas namu, kur Rēzeknes novada
vokālā studija «Skonai» ar vadītāju
Guntru Kuzminu – Juknu visus
iepriecināja ar koncertu, kura lai -
kā prezentēja savu pirmo CD «Rū -
taļa», kurā visas iekļautās dziesmas
ir sarakstītas ar Ontona Slišāna
dzejas vārdiem.

Pēc skanīgā un sirsnīgā koncer -
ta sākās radošo darbu konkursa
ap balvošanas maratons. Katrs sko -
lēns, kas piedalījās tika apbalvots,
katrs skolotājs, kas palīdzēja bēr-
niem tika apbalvots un katra
skola saņēma dāvanu. Konkursā
kopā bija iesniegti 101 zīmējums
un 54 esejas no 22 dažādām Lat-
gales skolām. 

Liels prieks, ka gandrīz trešā
daļa no rakstītajiem darbiem bija
iesniegta Latgaliešu valodā, kas
salīdzinot ar pagājušo gadu ir liels
pieaugums. Lasot šos darbus varē -
ja sajust cik bagāta ir mūsu valoda.

Beidzoties apbalvošanai pie-
nāca pasākuma daļa, kur sākās
īstas ļustes. Bērni ar skolotājiem
izdancojās līdz nespēkam kopā
ar folkloras kopu «Upīte». 

Turpmākajiem Ontonam vel-
tītajiem pasākumiem seko sociā-
lajos tīklos rakstot #OntonamSli-
šānam70. Lai ar kādi vēji pūš –
#UpītieDzeiveJauka.

Teksts un foto: Nemateriālās
kultūras mantojuma centra

«Upīte» direktors Andris Slišāns

Ar dziesmu «Svēts manto -
jums» pasākumu atklāja folkloras
kopa «Atzele». Par barikādēm ir

daudz materiālu un vēsturisko
avotu, taču vēl līdz mūsdienām ir
daudz neizstāstītu stāstu un do-

kumentālajā filmā «Barikāžu stās-
ti», ko pasākuma dalībnieki varē -
ja noskatīties, bija atkal jaunas

atziņas un cits skatījums uz noti-
kumiem pirms divdesmit septi -
ņiem gadiem. Arī tautasdziesma
«Pilna Dieva pasaulīte» un Jāņa
Lūsēna dziesma «Pūt, vējiņi», ko
izpildīja Normunds Orlovs Viļa
Cibuļa ģitāras pavadījumā, sasil -
dīja sirdis un lika domāt par vēr-
tībām mūsu dzīvē. Priecājamies,
ka pasākumā piedalījās arī Viļa -
kas Valsts ģimnāzijas audzēkņi
kopā ar vēstures skolotāju Aiju
Leitenu.

Pēc filmas visi devāmies pie
ugunskura. Sildoties pie tā, savas
atmiņas par barikādēm stāstīja mū -
su novadnieki – Ivars Bukovskis,
Pēteris Kokorevičš, Jānis Gruševs,
Juris Prancāns un Albī na Veina.
Pasākumu kuplināja vai rāki da-
lībnieki no Balvu novada, kuri
arī dalījās savos barikāžu stās tos.
Starp atmiņu stāstiem folklo ras
kopa «Atzele» priecēja mūs ar
dažādām dziesmām, jo barikā žu
laikā dziesmai bija liels spēks. 

Lielu paldies par atbalstu un
klātbūtni sakām barikāžu dalīb-
niekiem, Viļakas novada domei,
Viļakas Valsts ģimnāzijas pavā-
rītēm, folkloras kopai «Atzele»,
N. Orlovam, V. Cibulim un L. Mie -
riņai-Biseniecei. 

Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore Rita Gruševa un 

Viļakas kultūras nama pasākumu
organizatore Silvija Kupriša

Foto: Linda Biseniece-Mieriņa

1991.gada barikādes atceroties

Ontona dīnas ļustes

Piektdien, 19.janvārī, Viļakas novada muzejs un kultūras nams ikvienu iedzīvotāju aicināja
uz barikāžu atceres pasākumu Viļakas kultūras un radošo industriju centrā. 1991. gada

barikādes bija viens no svarīgākajiem atmodas laika notikumiem, kad tūkstošiem cilvēku iestā-
jās par savu valsti, sargājot svarīgus objektus rajonu centros, bet lielākā daļa devās uz Rīgu, 
lai veidotu barikādes no betona bluķiem, baļķiem, smagajām mašīnām, traktoriem u.c.
materiāliem un sargā tu tās. Barikāžu dalībnieku vidū bija arī gandrīz sešdesmit mūsu novadnieki
katrs ar savu stāstu.

Šogad 18. janvārī par tradīciju kļuvušās «Ontona dīnas ļustes» norisinājās jau ceturto gadu.
Jau otro gadu šajā dienā apbalvojam Upītes pamatskolas un Nemateriālā kultūras

mantojuma centra «Upīte» izsludinātā radošo darbu konkursa veltīta Latgales patriotam,
dzejniekam un sabiedriskajam darbiniekam Ontonam Slišānam uzvarētājus. Kas svarīgi šogad ar
«Ontona dīnas ļustiem» atklājām pasākumu ciklu #OntonamSlišānam70, kas noslēgsies
28.decembrī dzejnieka 70 gadu dzimšanas dienā.
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Viļakas no vadā 2018. gada janvāris

aKtUaLitāteS ViļaKaS NOVada dOmē

l Viļakas novada domes lēmumi

2017. gada 29. decembrī notika domes sēdē, kurā
tika pieņemts 51 lēmums: 

Nr.590 – Atbrīvot Viju Klegeri no komisijas lēmuma
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu
īpašumā locekles amata. Lēmums stājas spēkā 2018. ga -
da 2. janvārī.

Nr.591 – Atbrīvot Viju Klegeri no pašvaldības īpašu -
ma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas
amata. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 2. janvārī.

Nr.592 – Izdarīt grozījumu Viļakas novada domes
26.02.2015. nolikumā «Komisijas lēmuma pieņemšanai
par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašuma  nolikums»:
Izteikt nolikuma  4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: «4.2.
Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi». 

Nr.593 – Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu
Celtnieku iela 6, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nova -
dā, kurš sastāv no viendzīvokļa mājas un zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 3860 001 0107, platība 0,1571 ha,
īpašumā uz pašvaldības vārda. Atsavināt  Viļakas novada
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – nekustamo
īpašumu Celtnieku ielā 6, Kupravā, Kupravas pagastā,
Viļakas novadā par brīvu cenu. Uzdot pašvaldības īpa -
šuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt
nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanu.

Nr.594 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 7, Gar-
nizona ielā Nr. 7A, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz
pašvaldības vārda. Atsavināt  Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 7, Garnizona
ielā Nr. 7A, Viļakā,  Viļakas novadā, par brīvu cenu. Uz -
dot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas
cenas noteikšanu.

Nr.595 – Apstiprināt nekustamā īpašuma – Viļakas
iela 35, Žīguri, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, kadastra
Nr. 3898 003 0072, zemes  platība 0,3055 ha, nosacīto
cenu 1700,00 EUR. Atsavināt nekustamo īpašumu –
Viļakas iela 35, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novadā,
kadastra Nr. 3898 003 0072, zemes  platība 0,3055 ha.
Noteikt, ka ņemot vērā izdevumus, kas radušies sakarā ar
nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas kopējā
cena sastāda – 1821,00 EUR.

Nr.596 – Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr. 2, Pils ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra Nr.
3815 9000 403, platība 11,5 m², nosacīto cenu 200,00
EUR. Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu
Nr. 2 Pils iela 19, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra 
Nr. 3815 900 0403, platība 11,5 m² un 115/1044 domā -
jamās daļas no dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums
3815 003 0098 001, palīgēkas– kadastra apzīmējums
3815 003 0098 0082, zemes ar kadastra apzīmējumu
3815 003 0098, kā arī inženierkomunikāciju un labiekār-
tojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesarau -
jami saistīts.  Noteikt, ka ņemot vērā izdevumus, kas
radušies sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsa-
vināšanas kopējā cena sastāda – 285,00 EUR.

Nr.597 –  Atzīt 2017. gada 7. novembra rīkoto nekusta -
mā īpašuma Abrenes iela 38 B Viļaka, Viļakas novads
pirmo izsoli par nenotikušu. Rīkot Viļakas novada domei
piederošā nekustamā īpašuma –zemes gabala Abrenes
iela 38 B, Viļaka, Viļakas novads, kadastra numurs 3815
004 0088, kas sastāv  no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 3815 004 0088, 0,4029 ha platībā  otro izsoli.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Abrenes iela 38 B, Viļa -
ka, Viļakas novads, kadastra numurs  3815 004 0088, ot -
rās izsoles sākumcenu 1696,80 Eur. 

Nr.598 – Apstiprināt Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas notei -
kumus (skatīt www.vilaka.lv).

Nr.599 – Pieņemt nomas lietošanā no Valsts akciju
sabiedrības «Latvijas dzelzceļš», Reģ. Nr. 40003032065,
juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV–1547, zemes
vie  nības daļu 3647 m2 platībā no zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 005 0129, kas atrodas «Noliktava»,
Vecumi, Vecumu pagastā, Viļakas novadā, un slēgt ar
Valsts akciju sabiedrību «Latvijas dzelzceļš» zemes
nomas līgumu ar termiņu uz 5 gadiem. Zemesgabala lie-
tošanas mērķis– pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
ēku, būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai. 

Nr.600 – Noteikt īres maksu pašvaldības īpašumā eso -
 šajām dzīvojamajām telpām  m. «Kārkliņi», Borisova, Ve -
cumu pagasts 0,20 Eur par 1 m2 mēnesī. Izīrētajām  dzī -
vojamajām telpām jauno īres maksu piemērot no brīža,
kad beidzies likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 13.panta
otrajā daļā noteiktais brīdinājuma termiņš (6. mēnesī).

Nr.601 – Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Tārava», reģistrācijas numurs 40003112727, juridiskā
adrese Dzelzceļa iela 6, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas
nov., LV–4582, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
1952,92 Eur (pamatparāds –1482,93 Eur, nokavējuma

nauda – 469,99 Eur) par nekustamo īpašumu Tārava, ka -
dastra numurs 3860 001 0138, adrese Dzelzceļa iela 6,
Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., bezstrīda kārtībā,
piedziņu vēršot  uz  nekustamā īpašuma nodokļa parād -
nie ka  naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.

Nr.602 – Izdarīt 26.01.2017. lēmumā «Par Viļakas no -
vada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku
amatu vienību sarakstu» (protokols nr.2, 14.&) šādus
grozījumus: papildināt Rekavas vidusskolas amatu vienību
sarakstu: piešķirt amata «Nakts auklis» (profesijas kods
531101, saime 13, līmenis IIA) 2 amata  vienības; pie -
šķirt amata «Internāta skolotājs» (profesijas kods 235907)
1 amata  vienību. Grozīt Attīstības plānošanas nodaļas ama -
tu vienību sarakstu: palielināt amata «Projektu vadītājs»
(profesijas kods 2422 01, saime 32, līmenis IIB) amata
vienību skaitu no 1 uz 2 amata vienībām. Lēmums stājas
spēkā ar 01.01.2018.

Nr.603 – Noteikt maksu par ēdināšanu Rekavas vidus -
skolā: brokastis – 0,39 Eur (viena porcija), launags – 0,40
Eur (viena porcija), vakariņas – 0,37 Eur (viena porcija). 

Nr.604 – Dzēst parādu par komunālajiem pakalpojumiem
mirušai personai – 3812,96 Eur. Uzdot Finanšu un grā-
matvedības nodaļai  veikt debitoru parādu norakstīšanu,
izslēdzot tos no Viļakas novada domes grāmatvedības uz-
krājumu saraksta.

Nr.605 – 1. Apstiprināt Šķilbēnu sociālās aprūpes mā -
jas un Viļakas sociālās aprūpes centra tehniskā inventāra
nomas maksu:

2. Apstiprināt Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas maksas
pakalpojumus pensijas vecumu sasniegušajām personām,
kurām nav likumisko apgādnieku, apgādnieki atrodas
ārpus Latvijas vai apgādnieks sasniedzis pensijas vecumu
un fizisku traucējumu dēļ nespēj nodrošināt šīs aktivitātes
(uzrādot Viļakas novada Sociālā dienesta izziņu):

3. Apstiprināt Viļakas sociālās aprūpes centra morga tel -
pu izmantošanas maksu – 1,42 EUR t.sk. PVN, diennaktī.  

Nr.606 – 1. Apstiprināt Viļakas sociālās aprūpes centra
ēdināšanas izmaksas:

2. Apstiprināt Viļakas sociālās aprūpes centra ēdinā -
šanas maksu darbiniekiem:

Nr.607 – 
1. Apstiprināt Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas ēdi -

nāšanas izmaksas:

2. Apstiprināt Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas ēdinā -
šanas maksu darbiniekiem:

Nr.608 – Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.13/2017
«Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 26.01.2017. Sa-
istošajos noteikumos Nr.1/2017 «Par Viļakas novada pa-
švaldības 2017.gada budžetu» (skatīt www.vilaka.lv).

Nr.609 – Apstiprināt  Rekavas vidusskolas internāta
nolikumu saskaņā ar pielikumu (skatīt www.vilaka.lv).

Nr.610 – Apstiprināt  Viļakas novada pašvaldības no-
teikumus «Par pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanu pa-
švaldības pirmsskolas izglītības iestādēs» (pielikumu
skatīt www.vilaka.lv).

Nr.611 – Pārslēgt dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr. 14,
Skolas ielā 3, Viļakā, Viļakas novadā īres līgumu uz pri-
vātpersonas vārda. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt
mēneša laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

Nr.612 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt pa -
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt paš -
valdībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas  iz-
īrēšanas rindā, kārtas Nr. 9.

Nr.613 – Atzīt  fizisku personu par tiesīgu saņemt pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt paš -
valdībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas  iz-
īrēšanas rindā, kārtas Nr. 10.

Nr.614 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt pa -
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt paš val -
dībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas  izīrē -
ša nas rindā, kārtas Nr.11.

Nr.615 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt pa-
švaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas
izīrēšanas rindā, kārtas Nr.12.

Nr.616 – Atzīt  fizisku personu par tiesīgu saņemt pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Reģistrēt privātpersonu
sociālo dzīvokļu  izīrēšanas rindā, kārtas Nr.14.

Nr.617 – Lauzt  30.12.2010. dzīvokļa īres līgumu Nr.
8/4–1 ar  privātpersonu par dzīvokļa Kultūras ielā 3A–6,
Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, īri ar 2018.
gada 1. janvāri.

Nr.618 – Likvidēt adresi Garnizona iela 17, Viļaka,
Viļakas nov., LV 4583, jo nav adresācijas objekta.

Nr.619 – Piešķirt adresi – Truši, Susāju pag., Viļakas
nov., LV 4582, jaunbūvei ar plānoto kadastra apzīmējumu
3878 003 0034 008, kas atrodas uz zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3878 003 0034 un nav funkcionāli
saistīta ar pārējiem adresācijas objektiem uz šīs zemes
vienības.

Nr.620 – Precizēt  zemes vienības ar kadastra apzī -
mē jumu 3815 004 0102 platību no 0,1651 ha uz 0,1186
ha atbilstoši kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem.

Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815
001 0230 platību no 0,2728 ha uz 0,1737 ha atbilstoši
kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815
001 0231 platību no 0,3709 ha uz 0,2315 ha atbilstoši
kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Nr.621 – Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0232,
platībā 0,133 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov.,
no (NĪLM kods 1201) ar maģistrālajām elektropārvades
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas pro -
duktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve uz (NĪLM kods 0101) zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.622 – Lauzt 2010.gada 7.jūnija zemes nomas līgu -
mu Nr.107/2010 ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3860 001 0145 daļas, platībā
0,0784 ha, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.623 – Lauzt 2007. gada 29. oktobra zemes nomas lī -
gu mu Nr.212/2007 ar fizisku personu par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0156, platībā 2,4199
ha, kas atrodas Susāju pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.624 – Lauzt 2014.gada 20.jūnija zemes nomas lī -
gu mu Nr.637 ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3892 004 0227, platībā 5,1150 ha,
kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.625 – Atcelt Viļakas novada domes 2017. gada
29. novembra lēmumu Nr.566 «Par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 004 0163 daļas nomu» (protokols
Nr.20, 9.&).

Nr.626 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004
0232 daļas, platībā  0,13 ha, Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (skice www.vilaka.lv).

Nr.627 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001
0094 daļas, platībā  0,5694 ha, «Videļi», Kļučniki, Med -
ņevas pag., Viļakas nov., nomu uz 30 gadiem, ar lieto -
šanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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aKtUaLitāteS ViļaS NOVada dOmē / PROJeKti

Kopš 2018.gada
4.janvāra Viļakas no-
vada Attīstības plāno-
šanas nodaļā darbu ir
uzsākusi jauna projektu
vadītāja Santa Ko-
mane. «Pagājušajā va-
sarā absolvēju  Latvijas
Lauksaimniecības uni-
versitāti un ieguvu ba-
kalaura grādu «Eko-
nomikā» ar speciali-
zāciju reģionālajā at-

tīstībā un pārvaldē. Vasaras laikā guvu pieredzi
Amerikā un Kanādā, un atgriežoties sāku strādāt  Bal -
vu Bērnu un jauniešu centrā kā projektu administratīvā
vadītāja. Pa šo laiku izdarījām daudz, uzsā kām ak-
reditāciju Balvu Bērnu un jauniešu centram un jau -
niešu biedrībai «Kalmārs», lai tās kļūtu par Eiro pas
brīvprātīgā darba nosūtītājorganizāciju, uzņemušo
un koordinējošo organizāciju, iesniedzām projektu
Valsts Kultūrkapitāla fondā un gatavojam projektus
Erasmus+ programmai. Paspēju arī apmeklēt kursus
projektu jomā un esmu jau pieteikusies nākamajiem.
Jaunajā gadā uzsāku jaunas darba gaitas Viļakas no -
vada domē kā projektu vadītāja, par ko esmu prie -
cīga un gandarīta. Visiem novēlu atrast jomu, kas
patīk, jo tad katra diena ir aizraujoša un pozitīvām
emocijām bagāta!» pastāstīja Santa Komane.

2018.gada 2. jan-
vārī Attīstības plāno-
šanas nodaļā sāka strā-
dāt Sigita Puķāne, ku -
ra šajā amatā nomai-
nīja  ilggadējo zemes
lietu un nekustamā īpa -
šuma lietu speciālisti
Viju Klegeri, kura no-
lēma doties pelnītā at -
pūtā. Sigita Puķāne ir
apstiprināta par paš -
valdības īpašuma pri-
vatizācijas un atsavi-

nāšanas komisijas priekšsēdētāju, kā arī par locekli
darbam komisijā lēmumu pieņemšanai par lauksaim -
niecības zemes iegūšanu īpašumā. Sigitai Puķānei
brīvajā laikā patīk gatavot dažādus gardus ēdienus
un darīt radošus darbus, kā arī, kad ir iespēja, do ties
makšķerēt zivis un sportot.  «Kopš 2012. gada esmu
Zemessargu 56. kājinieku bataljonā, kur apgūstu
jaunas iemaņas un zināšanas. Esmu ieguvusi 1. lī -
me ņa profesionālo augstāko izglītību – komercdarbī -
bas speciālista kvalifikācijā. Vēlos palīdzēt, uzlabot
un attīstīt Nekustamā īpašuma darbu nodaļā, lai
katram klientam būtu viss saprotams. Savu nākotni
vēlos saistīt ar valsts pārvaldes jomu, tāpēc vēlos
strādāt stabilā un dinamiskā organizācijā un turpināt
pilnveidoties,» iepazīstināja Sigita Puķāne.

Jauni darbinieki Viļakas novada
Attīstības plānošanas nodaļā

2017.gadā Viļakas novadā
piedzimuši 30 bērni – 17 zēni
un 13 meitenes (par 2 bērniem
mazāk nekā 2016. gadā),

t.sk.
Šķilbēnu pagastā – 11
Viļakas pilsētā – 10
Medņevas pagastā – 4
Vecumu pagastā – 3
Kupravas pagastā – 1
Žīguru pagastā – 1
Susāju pagastā – nav

2017.gadā reģistrētas 15 lau-
lības (par 5 laulībām vairāk nekā
iepriekšējā gadā),

t.sk. Dzimtsarakstu nodaļā –
6 laulības; baznīcās – 9 laulības.

13 laulībās  abi partneri «jā»
vārdu viens otram teica pirmo
reizi, bet 2 laulībās viens no par-
tneriem laulībā stājās 2.reizi. Divi
pāri bija izteikuši vēlmi savu
laulību reģistrēt izbraukumā ārpus
dzimtsarakstu nodaļas.

2017.gadā miruši 113 Viļakas
novada  iedzīvotāji (par 2 iedzī-
votājiem mazāk kā iepriekšējā
gadā)

t.sk.
Viļakas pilsētā – 30
Šķilbēnu pagastā – 25
Vecumu pagastā – 13
Žīguru pagastā – 13
Susāju pagastā –  13
Medņevas pagastā – 10
Kupravas pagastā –   9

l Viļakas novada DZIMTSARAKSTU NODAĻA (2017. g.)

Pārskats par Viļakas novada Būvvaldes
izsniegtajiem dokumentiem 2017. gadā

Nr.628 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004
0163 daļas, platībā  4,0 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., no -
mu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Nr.629 – Pagarināt 2007.gada 13.decembra zemes no -
mas līgumu Nr.26/2007, noslēgtu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0370,
platībā 0,5539 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas
nov., nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Nr.630 – Pagarināt 2017. gada 1. jūnija zemes nomas
līgumu Nr.66/2017, noslēgtu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 003 0067,
platībā 4,09 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov.,
no mu uz 10 gadiem, nosakot nomas darbības termiņu līdz
2027.gada 19.novembrim, ar lietošanas mērķi – NĪLM
kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī -
ba ir lauksaimniecība.

Nr.631 – Pagarināt 2007.gada 1.oktobra zemes nomas
līgumu Nr.10/2007, noslēgtu ar fizisku personu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0055, platībā
1,6236 ha, kas atrodas Žīguru pag., Viļakas nov., nomu uz
5 gadiem ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk saimniecība.

Nr.632 – Pagarināt  2007.gada 12.novembra zemes no -
mas līgumu Nr.12.11.2007., noslēgtu ar fizisku personu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0308,
platībā 2,0530 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk -
saimniecība.

Pagarināt  2007. gada 12. novembra zemes nomas lī -
gu mu Nr.12.11.2007., noslēgtu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0309,
platībā 5,6910 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Nr.633 – Pagarināt  2007. gada 15. oktobra zemes no -
mas līgumu Nr.13/2007, noslēgts ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0136,
platībā 5,5 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas nov.,
nomu uz 10 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauk  saimniecība.

Nr.634 – Pagarināt 2009.gada 14.aprīļa zemes nomas
līgumu Nr.26/2009, noslēgtu ar fizisku personu par ze -
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0280,
platībā 2,8210 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov.,
nomu uz 20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi –
NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Pagarināt 2009. gada 14. aprīļa zemes nomas līgumu
Nr.26/2009, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vie nī -
bas ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0332, platībā
5,0890 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz
20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauk saimniecība.

Pagarināt 2009. gada 14. aprīļa zemes nomas līgumu
Nr.26/2009, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vie -
nības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0295, platībā
5,8100 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu
uz 20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Pagarināt 2009. gada 14. aprīļa zemes nomas līgumu
Nr.26/2009, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienī -
bas ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0331, platībā
1,0560 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz
20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk -
saimniecība.

Nr.635 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada
domes īpašumā vai valdījumā esošu neapbūvētu zemes
vienību, kas nododamas nomā, sarakstu (Pielikumu skatīt
www.vilaka.lv).

Nr.636 – Ievēlēt Sigitu Puķāni komisijas lēmuma pie-

ņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekļa  amatā. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī.

Nr.637 – Ievēlēt Sigitu Puķāni Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa  amatā.
Lēmums stājas spēkā 2018.gada 2. janvārī.

Nr.638 – Ievēlēt Sigitu Puķāni Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
amatā. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī.

Nr.639 – Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3882  002 0336, kopējā platība
2,2 ha, divās daļās, atdalot zemes gabalu 230 m garumā
un 11 m platumā ar kopējo platību 0,2530 ha (saskaņā ar
skici, skatīt www.vilaka.lv). Atdalītajam zemes gabalam
ar aptuveno platību 0,2530 ha noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (NĪLM kods 1101).
Atdalīto zemes gabalu ar aptuveno platību 0,2530 ha
pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882
002 0414, Dīķa iela, precizējot jauno platību no 0,34 ha
uz  0,5930 ha. Paliekošajam zemes gabalam ar  platību
1,947 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, dzelz -
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu ze -
mes nodalījuma joslā  (NĪLM kods 1101). Paliekošajam
zemes gabalam ar aptuveno platību 1,947 ha, kas ietilpst
nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 3882 002 0336,
saglabāt nosaukumu «Šķilbani– Krievijas robeža».

Nr.640 – Piedalīties projektu konkursā Darbības pro-
grammas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mā -
cību vidi» 3. kārtā, iesniedzot projekta iesniegumu «Mo-
dernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā».

Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 1 025
203,77, t.sk. ERAF finansējums EUR 300 000,00. Pro -
jekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansē -
jumu projektam 15% apmērā no projekta kopējām iz -
maksām EUR 52 941,18 un projekta priekšfinansējumu.
Projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma izmaksām
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Ar visu decembra domes sēdes protokolu var iepazī -
ties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes. 

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Gaiduka

Jaunieti, iesaisties projektā «Proti un dari!»
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz

29 gadiem, pašlaik nemā cies, nestrā -
dā algotu darbu, neapgūsti arodu
pie amata meistara un neesi reģis -
trēts Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVa) kā bezdarbnieks, piesakies at -
balstam projektā «PROti un da -
Ri!», Nr. 8.3.0./15/i/001. 

Medņevas iniciatīvu centra vadītāja
Antra Prancāne bija mentore jaunietei
Ingrīdai Mednei. Antra atzina, ka esot
bijis ļoti interesanti darboties ar jau -
nieti un arī Ingrīda atzinīgi novērtēja
doto iespēju, bija priecīga apgūt jaunas
pras mes, pilnveidoties un sadarboties ar jauniem cilvēkiem. Antra
uz ska ta, ka grūtākais viņas darbā bija daudzo atskaites un uzskaites
veid lapu aizpildīšana, bet interesantākais darbs ar jaunieti un kopīgi
noorganizētās aktivitātes. 

Aicinām Viļakas novada jauniešus sekot Ingrīdas piemēram un ie-
saistīties projektā. Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu at -
balstu un piedalīties projektā «PROTI un DARI!» aicinām griezties
pie Viļakas, Medņevas, Šķilbēnu jauniešu iniciatīvu centru vadītājiem:
Madaras Jeromānes, Antras Prancānes, Viļa Cibuļa un Izglītības, kul -
tūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķes Gintas Locānes.

«PROTI un DARI!» ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānoša -
nas perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifis -
kā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un ne -
vals tisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» projekts, kuru īsteno Jaunat -
nes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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Paldies visām Viļakas novada
iestādēm, uzņēmējiem un visiem
iedzīvotājiem, kas atsaucās uz
aicinājumu – «Noformēt savu
īpašumu svētku rotā!».  

Paldies visām Viļakas novada
skolām, bērnudārziem, kultūras
namiem, bibliotēkām, baznīcām,
aprūpes centriem, veselības cen-
tram, pārvaldēm, muzejiem, vei-
kaliem, kafejnīcām, visiem ie-
dzīvotājiem, kuri noformēja savus
īpašumus svētku rotā un radīja
svētku sajūtu gan sev, gan citiem!
Prieks, ka šogad svētku noformē -
jumi bija sevišķi skaisti un daudz
vairāk nekā citus gadus.

Iedzīvotāju un ciemiņu prie-
kam, Viļakas pilsētas noformēju-
mos, pamatā  ir dekori ar kuriem
pilsētu rotājam jau pāris gadus.
Dekori tiek atjaunoti, salaboti un
saposti  izvietošanai pilsētā, gal-
venokārt uz centrālajām ielām –
Balvu un Abrenes. Katru gadu Vi -
ļakas pilsētas noformējumus pa -
pildinām un veidojam stilistiski
vienotu Ziemassvētku stāstu.

Viļakas pilsētas septiņus met -
rus augstā egle ir uzstādīta strūkla -
kas laukumā pie domes. Centrā lo
egli šogad papildinājām ar šādiem
ro tājumiem: egles galotne (kā kris-

tiešiem, ar 4 stariem), 240 m sar-
kanas LED virtenes, 12 gab. lie -
lās LED sniegpārsliņas un sarka -
nas apaļas plastmasas bumbas.
Vēl šogad egli rotājām ar iepriek -
šējā gadā iegādātajām  90m silti
baltajām LED virtenēm, lielajām
sarkanajām plastmasas bumbām
un mazajām baltajām plastmasas
bumbām. Zem egles mirdzēja ma -
zie ziemeļbrieži ar kamanām.

Šogad pilsētu svētkos papildi -
nāja 6 piparkūku cilvēciņi, 3 lod-
veida kupoli apstādījumos pie auto -
ostas, tika atjaunotas piparkūku
mājiņas ar jaunām LED virtenēm,
papildināts lielais vītols ar 20 LED
lāstekām, skvēra izgaismošana ar

50m krāsainām bumbiņu virtenēm,
izrotāts strūklakas namiņš ar jau -
nu LED virteni, piparkūku cilvē-
ciņiem un 30 LED lāstekām. Svēt -
ku rotājumiem Viļakas pilsētā,
šogad iztērēts 3381 eiro.

Liels Paldies deputātam Rai-
mondam Slišānam, kurš Viļakas
pilsētai šogad uzdāvināja lielo cen -
trā lo egli, sagādājot no sava īpašu -
ma. Liels Paldies Tehniskās noda -
ļas darbiniekiem par ieguldī to dar -
bu dekoru gatavošanā un uz stā -
dīšanā. Laimīgu, radošu un veiks -
mīgu Jauno 2018. gadu! 

Viļakas novada domes 
Tehniskās nodaļas daiļdārzniece

Kristīne Rundzāne

Paldies par svētku sajūtu Viļakas novadā

2017. gadā Viļakas novada
domes tehniskā nodaļa pēc sa-
ņemtajiem Viļakas pilsētas ie-
stāžu pieprasījumiem un izvēr-
tējot to nepieciešamību, veica
šādus saimnieciskos darbus: Vi -
ļakas novada sociālajā aprūpes
centrā izremontēta ēdamtelpa un
iemītnieku dzīvojamās istabas,
Viļakas kultūras nama telpās
veikts remonts, Viļakas pirmssko -
las izglītības iestādē «Namiņš»
veikti telpu re monti, Viļakas no -
vada muzejā veikta krāsns pār-
būve un izremontēta izstāžu tel -
pa, Viļakas radošo industriju centrā
veikta ieejas durvju nomaiņa.

Pašvaldības dzīvojamā fonda
remonti tika veikti atbilstoši
budžetā ieplānotajiem līdzekļiem
un rindas kārtībā. 2017. gadā Vi-
ļakas pilsētas sociālajos dzīvokļos
remonti veikti par kopējo summu
1518,83 eiro. Lielākie darbi veikti
sociālo māju dzīvokļos Pļavu ie -
lā 2 un Skolas ielā 3. Tika no -
vērs tas ugunsgrēka sekas, veikta
grīdas, sienu un griestu atjauno -
šana, novērstas ūdensvada cauru -
les plīsuma avārijas sekas, veikta
sociālo māju fasāžu defektu no-
vēršana, veikti arī lietus noteku
un ventilācijas sistēmas remonti.

Viļakas pilsētas pašvaldības dzī  -
vojamajā fondā, kas nav sociā lās
mājas, 2017. gadā remontdarbi
veikti par kopējo summu 3500,34
eiro, veicot sekojošus darbus mā -
ju pamatu renovācija, krāšņu pār-
būvēšana, grīdu kapitālais remonts,
logu un durvju nomaiņa, elektro-

montāžas darbi. Remonti tiek veik ti
rindas kārtībā, un ja uz rindas
pienākšanas brīdi budžetā ir pie-
ejami finanšu resursi. Priekšroka
remonta darbu veikšanai ir īrnie-
kiem, kuriem nav īres un citu ko-
munālo maksājumu parādu un ja
tiek konstatēta ārkārtas situācija.

Vēlamies informēt, ka ja Jums
ir finanšu resursi, tad atbilstoši
Viļakas novada domes Instrukcijai
«Par izīrētāja pienākumiem dzī-
vojamās mājas (dzīvojamās tel -
pas) remontēšanā un uzturēšanā»
īrniekam ir tiesības pašam veikt
remontu un remontā izlietotie re-
sursi tiek norakstīti uz maksājamo
īri. Ir jāraksta iesniegums ar vēl -
mi nomainīt logu, ārdurvis vai
veikt malkas krāsns pārmūrēšanu
par saviem līdzekļiem. Tad atbil-
dīgās personas (komisija) apseko
un novērtē konkrēto pašvaldības
dzīvokli. Komisija dod atļauju
vai noraida (pārbauda iesniegu -
mā sniegto informāciju, izvērtē
vai tiešām ir nepieciešams veikt
konkrētos darbus). Pēc pozitīva at -
zinuma saņemšanas, īrnieks veic
attiecīgo remontu un izdevumu
čekus iesniedz pašvaldībā atmak -
sai, kura izvērtē kompensējamo
apmēru. Īrnieka ieguldījumi ne-
pieciešamo remontdarbu veikša -
nai dzīvoklī tiek kompensēti, at-
brīvojot īrnieku no īres maksas
daļas. Tā ir īres maksas segšana uz
attiecīgo remonta summu. 2017.
gadā šādā veidā paši īrnieki veica
dzīvokļa durvju nomaiņu, savu -
kārt 2016.gadā veica logu nomaiņu.

Šādi noteikumi attiecas tikai uz
īrniekiem – personām, ar kurām
Viļakas novada domei ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums. Kos -
mētiskie remonti atbilstoši dzī-
vojamo telpu īres līguma nosacī-
jumiem jāveic pašiem īrniekiem.
Pašvaldība nefinansē kosmētiskos
remontus. Likuma «Par dzīvojamo
telpu īri» 42.pants nosaka, ka īr-
nieka pienākums ir uzturēt viņa
aizņemto dzīvojamo telpu pienā -
cīgā kārtībā un veikt šīs telpas
kārtējo remontu.

Labiekārtošanas darbos Viļa -
kas pilsētā ieguldīti gandrīz 15000
eiro, veicot šādus pasākumu: ceļu
uzturēšana, zemes vešanas un lī-
dzināšanas darbi, zāles pļaušana,
krūmu un koku zāģēšana, mate -
riā lu un izejvielu transportēšana,
pilsētas sakopšana un dažādi citi
saimnieciskie darbi. Veikti rotaļu
laukumu ierīkošanas darbi – teri-
torijas un pamatnes sagatavošana
rotaļu elementu uzstādīšanai Vi -
ļakas PII «Namiņš» teritorijā un
pilsētas parka teritorijā pie estrā -
des. Kā arī  ieguldīts pilsētas ap-
zaļumošanā – puķu sēklu, kūd ras
substrāta, mēslojuma, puķu po du,
dažādu puķu stādu, kociņu un ko -
šumkrūmu iegādei. 

Strādāsim pie pilsētas sakop-
šanas un gatavosimies Latvijas
simtgadei!
Informāciju sagatavoja: Viļakas
novada domes Tehniskās noda-
ļas vadītājs Mārtiņš Rēdmanis 

un daiļdārzniece
Kristīne Rundzāne

Dzīvojamā fonda remonts 
un labiekārtošanas darbi Viļakas pilsētā 

Ciemiņi medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjū -
tam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem
mūs nesaista draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi
mums nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu
saistību un no kuriem mēs neceram neko saņemt. 

Pašā vecā gada nogalē Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» (turpmāk tekstā iestāde) ciemojās gan labdarības organi -
zācijas «Palīdzēsim viens otram» pārstāve, gan personīgi Olga Krūze
un Inga Damskalne. Tas tik bija prieks mūsu bērniem, jo katram tika
pasniegtas divas dāvanas. Ciemiņi bērniem atveda daudz drēbju – sil -
tas ziemas jakas, bikses, kreklus, kleitas, svārkus, apavus, jaunas
man  tas – puzles, lelles, mīkstās mantas, galda spēles, konfektes un
piparkūkas. Daudz labuma guva arī Iestāde, jo saņēmām jaunas kan -
celejas preces, papīru rotaļnodarbībām, grāmatas, jaunu gultas veļu
un Ziemassvētku vecīša tērpu.

Esam ļoti pateicīgi gan biedrības «Palīdzēsim viens otram» mei -
tenēm, gan pārējiem atbalstītājiem par atsaucību, sirsnību, par sagā -
dā tajām mantām, bet vislielākais gandarījums ir redzēt prieku bērnu
acīs, kuras mirdz no laimes  par saņemtajām mantām.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» kolektīva,
bērnu un vecāku vārdā, iestādes vadītāja Ilze Brokāne

Starptautiskajās sacensībās «Polonija – 2018»
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta

skolas četri izglītojamie no 12.–14. janvārim
piedalījās Starptautiskajās sacensībās «Polonija
–2018», kuras notika Lietuvā, Viļņā.

2. vietu jauniešu grupā,kas dzimuši 2001.g. un
vēlāk, izcīnīja  Didzis Aleksāns – Viļakas Valsts ģim -
nāzija (vingrinājumā PŠ–40 – pneimatiskā šautene
40 ieskaites šāvieni).

Šajā pašā grupā un vingrinājumā jaunietēm Sa-

manta Jugane (Viļakas Valsts ģimnāzija) uzrādīja
personīgo rekordu (382.8),  izpildot pirmās sporta
klases normatīvu. Personīgo rekordu jaunietēm sa-
sniedza Gunita Šakina – Rekavas vidusskola (vin-
grinājumā PP–40 – pneimatiskā pistole 40 ieskaites
šāvieni). Tuvu savam labākajam rezultātam nostartēja
arī Arvis Pužulis  – Viļakas Valsts ģimnāzija (vingri -
nājumā PŠ–40) jauniešiem. Viņiem līdzi juta trene -
ris Ēvalds Vancāns un autovadītājs Atis Šimkevičs.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece 
izglītības jomā Inese Petrova

Viļakas novada dome 2017.gada jūnijā uzsāka realizēt projektu
Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā», kura mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
iedzīvotājiem.  Īstenojot vietēja mēroga pasākumus būs iespējams
iesaistīties ikvienam Viļakas novada iedzīvotājam, īpaši aktivitātēs
aicinās iesaistītie teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautos iedzīvotājus.

No 2017.gada septembra līdz decembrim Viļakas novada izglī tī -
bas iestādes iesaistījās projekta aktivitātē, kas nodrošināja izglītoja -
miem peldētprasmes apmācības Balvu baseinā. Aktivitātē iesaistījās
480 unikālie projekta dalībnieki. Peldēšanas apmācības turpināsies
arī šajā mācību semestrī un ir ieplānotas arī nākamajā mācību gadā.

Projektā ir plānots realizēt interesantas un daudzveidīgas apmā -
cības, seminārus un lekcijas par veselības veicināšanas un slimības
profilakses pasākumiem. Aicinām Viļakas novada iedzīvotājus sekot
līdzi informācijai www.vilaka.lv un Viļakas novada domes sociālā
tīkla Facebook profilā, lai ikviens iedzīvotājs varētu izvēlēties un
apmeklēt sev noderīgāko un nepieciešamāko projekta aktivitāti. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgai arhīvs

Viļakas izglītības iestādes iesaistījušās
veselības veicināšanas projektā
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2017.gadā Viļakas novada domei notika
22 domes sēdes  un tika pieņemti 640 lēmu -
mi. Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti
sagatavoja 340 lēmumprojektus jeb 53 %
no kopējā lēmumprojektu pieņemtā skaita,
no tiem 4 lēmumprojekti par dalību pro -
jektu konkursos, 59 lēmumprojektus dzī -
vokļu jautājumos (t.sk. 8 – par dzīvojamo
telpu īres līguma izbeigšanu, 13 – par dzī-
vojamo telpu īres līguma laušanu, 20 – par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,
15 – par fizisku personu atzīšanu par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā, 3 – par dzīvojamās telpas īres līgu -
ma grozīšanu); 41 lēmumprojekts par
adrešu jautājumiem (t.sk.34 – par adrešu
maiņu, 5 – par adreses piešķiršanu, 1 – par
adreses dzēšanu, 1 – par adreses likvidāci -
ju); 21 lēmumprojekts par atsavināšanas
jautājumiem ( t.sk. 5 par zemes vienību
ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai, 1 par ze -

mes gabala nodošanu atsavināšanai, 15 par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa atsavināšanu),
16 lēmumprojekti par izsolēm un pircēju
apstiprināšanu (t.sk. 11 – par nekustamā
īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu un
piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu, 2 – par
izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes
nomas līguma slēgšanu ar nomas tiesību
ieguvēju, 2 – par pirmās izsoles rīkošanu,
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu,
1 – par Viļakas novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma pircēja apstiprināšanu); 189
lēmumprojekti par zemes jautājumiem
(t.sk. 13 – par zemes nomas tiesību iz beig -
šanu; 15 – par zemes nomas līguma lau ša -
nu, 1 – par zemes vienības ierakstīšanu Ze -
mes grāmatā uz pašvaldības vārda, 4 – par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vie-
nībai, 5 – par nosaukuma piešķiršanu ze -
mes vienībai, 2 – par nekustamā īpašuma
sadali, 20 – par zemes vienību sadali, no-
saukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu

noteikšanu, 8 – par zemes ierīcības pro jek -
ta apstiprināšanu, 3 – par zemes gabala no -
došanu apakšnomā, 34 – par zemes vienī -
bas nomas līguma termiņa pagarināšanu,
38 – par zemes vienības nomu, 28 – par ze -
mes vienības daļas nomu, 8 – par neap bū -
vēto zemes gabalu nomu, 10 – par zemes
platību precizēšanu) un 10 lēmumprojekti
par grozījumiem dažādos jautājumos. 

Viļakas novada dome 2017.gadā reali -
zēja 13 projektus, šobrīd realizē sekojošus
projektus: «Proti un dari» (NEET jaunieši,
akti vitāte 8.3.3.); Nr.16–07–AL19–
A019.2201–000008 «Publisko un kultūras
pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes
uzlabošana Šķilbēnu pagastā», Lauku
atbalsta dienesta aktivitāte 7.2 Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos tiek izstrādāti 6 būvprojekti ceļu
atjaunošanai Viļakas novadā; Latgales
programmā ir izstrādāti 5 projektiem teh -
niskā dokumentācija, tur pinās dokumentā -

cijas izstrāde vienam projektam, turpinās
būvdarbu iepirkumu izslu dināšana un ak-
tuālās informācijas nodoša na šīs program -
mas iesniedzējam Balvu novada pašvaldī -
bu, šajā projektā Viļakas novada dome ir
sadarbības partneris. Tur pinās projektu «Vi -
ļakas Jēzus sirds Ro mas katoļu baznīcas
ērģeļu restaurācija (3.posms, Kultūra –
Kultūras mantojums)», Nr.9.2.4.2/16/I/073
«Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Viļakas novadā» un Vi -
ļakas estrāde jumta izbūves projekti. Viļa -
kas novada attīstības plānoša nas nodaļas 
7 projekti ir iesniegti un gaida vēr tējumu,
vai projektus apstiprinās vai no raidīs, šo -
brīd izstrādes procesā ir 7 jau ni projektu
pie teikumi. Viļakas novada biedrī  bas, drau -
dzes un fiziskas personas 2017. gadā rea -
lizēja 18 projektus, 5 pro jektu rea lizēšana
turpināsies 2018. gadā. Uzņēmēji 2017. ga -
dā realizēja pašvaldības uzņēmējdarbības
programmā atbalstītos 8 projektus. 

Viļakas novada domes ĪSTENOTIE projekti 2017. gadā

Attīstības plānošanas nodaļas darbs 2017. gadā
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Viļakas novada biedrību un pašvaldības uzņēmējdarbības programmā realizētie projekti  2017. gadā
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JaUNieŠU aKtUaLitāteS

Viļakas novada jauno ģitā-
ristu ziemas koncertu norises
vietās 2017. gada 29. decembrī
bija izmaiņas. Pirmais koncerts,
kā ierasts, notika Viļakas Kul-
tūras namā, kur jaunieši jau pie -
raduši uzstāties. daļai kolektīva
tur ir ģitārspēles nodar bību
no ri ses vieta. Otrs koncerts šo -
reiz tika spēlēts Šķilbēnu Sāpju
diev mātes Romas katoļu baznīcā
Re kovā. Koncertos piedalījās
Šķilbēnu iniciatīvu centra «zva-
niņi», Viļakas Kultūras nama
un Upī tes pamatskolas jaunie
ģitāristi.

Pirmais uztraukums zuda ģe-
nerālmēģinājuma laikā, kad jaunieši

saprata, ka mēģinājumi semestra
laikā nav bijuši veltīgi, viss ir ap -
gūts ļoti labi. Pirmā koncerta sā-
kumā pirkstos iezagās neliels sa-
traukums, kas drīz vien bija prom,
jo klausītāji iedrošināja ar aplau-
siem un smaidiem.

Otrais koncerts varētu tikt
raksturots kā neparasts un īpašu
sajūtu piepildīts. Viļakas novada
jaunie ģitāristi pirmo reizi baznīcā
spēlēja visu koncertu vairāk nekā
stundas garumā. Burvīgo sajūtu
radīja svētku rotā tērptā baznīca,
solus izgaismojošās svecītes un
klātesošo vārdos neizteiktā, bet jū -
tamā kopības sajūta. 

Svarīgi jaunajiem mūziķiem

– baznīcā ir ļoti laba akustika. 
Pēc koncerta jaunieši atzina,

ka tas bijis īpašs, pēc tā pārņēmu -
šas vislabākās emocijas. Priesteris
Sta ņislavs Prikulis atzi na, ka vi -
ņam visvairāk patika dzies ma «Sil -
ta sirds», jo tajā teikts, ka «tāpat
kā tu es mīlu svētdienas rītus»,
kad plkst. 9:00 Šķilbēnu baznīcā
no tiek Svētā Mise.

Sirsnīgs paldies visiem, kas pie -
dalījās koncerta tapšanā un norisē!
Lai radošuma pilns un veiksmīgs
Jaunais gads!

Šķilbēnu Iniciatīvu centra
«Zvaniņi» un ģitārspēles pulciņu 

vadītājs Vilis Cibulis
Foto: Ernests Dukovskis

Ģitāristu koncerti 2017. gada nogalē

ziemassvētku brīvdienas zi-
nātkārie un atraktīvie jauniešu
pārstāvji no gubenes, Balvu,
Viļakas un alūksnes novadiem
izmantoja lietderīgi, piedaloties
apmācībās par jauniešu līdz-
dalību, kuras norisinājās eras-
mus+ strukturētā dialoga pro-
jekta nr. 2017-1-LV02-Ka347-
001627  «Help!» ietvaros. Šī bi -
ja apmācību cikla otrā daļa,
pēc kuras jaunieši ieguva ap-
liecinājumu par dalību tajās. 

Kopā ar jaunatnes jomas spe-
ciālistiem – Vili Brūveri, Ievu Gar -
jāni un Kristīni Ļeontjevu jaunieši
analizēja jau noorganizētas akti-
vitātes, kurās tika izmantotas pir-
majā apmācību daļā apgūtās līdz-
dalības metodes, izvērtēja savas
apgūtās prasmes un izplānoja tā-
lākās aktivitātes, kuras veicinās
veiksmīgu projekta mērķa sasnieg -
šanu – jaunatnes politikas stratē -
ģijas izveidi.

Apmācību cikla laikā jaunie-

šiem radusies izpratne par līdz-
dalības jēdzienu, līdzdalības me-
todēm, pilnveidotas prasmes veik-
smīgā jauniešu aktivitāšu plāno-
šanā, pilnveidota prasme sadar-
boties ar citiem un strādāt koman -
dā, kā arī paplašināts jauniešu re-
dzesloks – pieņemti jauni izaici-
nājumi, izzinātas savas spējas,
gūta pieredze. Interesanti un sva -
rīgi bija atskatīties uz jau paveikto
un izanalizēt savas nepilnības, ro -
dot tām risinājumu, kas vienno -
zīmīgi uzlabos jauniešu aktivitāšu
tālāko organizēšanas efektivitāti.

Viļakas novadu apmācībās
pārstāvēja jauniešu domes prezi-
dente Evija Kravale, Paula Ločme -
le, Terēze Maksimova, Žaklīna Or -
lovska, Santa Jugane, Krista Gav-
rilova, Guna Šimanovska, San dis
Leitens un Norberts Barkāns, kā
arī jaunatnes lietu speciāliste Ma-
dara Jeromāne. Jaunieši plāno or -
ganizēt jauniešu forumu, kurā tiks
izanalizēta šī brīža situācija jau-
natnes sfērā, izstrādāts tālākas dar -
bības plāns un priekšlikumi par
sfēras pilnveidošanu, kā arī tam
sekos kārtējā tikšanās ar Viļakas
novada domes deputātiem, lai ko -
pīgi izvērtētu plāna un priekšliku -
mu realizēšanas iespējas.

Paldies jauniešiem par izrādīto
interesi un vēlmi darboties!

Informāciju sagatavoja:
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no apmācību cikla arhīva

Noslēdzies jauniešu apmācību cikls «Līdzdalība»

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs
publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.»

Atskats uz Viļakas jauniešu
veikumu 2017. gadā

2017. gads Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram bijis piedzīvo-
jumiem bagāts. Kopā ar jauniešiem esam īstenojuši gan tradicio -
nālus pasākumus, gan pilnveidojuši sadarbību ar kaimiņu nova -
du jauniešiem un ārvalstu jauniešiem, iesaistoties projektos.

Viens no vērtīgākajiem projektiem bija programmas Erasmus+
strukturētā dialoga projekts «Help!», kura mērķis ir jauniešu izglī to -
šana līdzdalībā un jaunatnes politikas stratēģijas dokumenta izstrāde,
līdzdarbojoties Viļakas, Gulbenes, Balvu un Alūksnes novadu jau nie   -
 šiem un jaunatnes darbiniekiem. Projekts joprojām norisinās un jau -
nieši ir guvuši pieredzi līdzdalības metožu izmantošanā, tikušies ar
Viļakas novada domes deputātiem un šobrīd plāno tikties ar no vada
skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem, lai dalītos pieredzē, tāpat tiek plā -
nots jauniešu forums Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes vajadzībām.

Viļakas jaunieši īstenojusi šīs pašas programmas jauniešu apmai ņas
projektu «Cool to be green», kurš norisinājās Rekavas vidus skolā un
kurā piedalījās jaunieši no Latvijas, Gruzijas, Ukrainas un Rumānijas,
lai kopīgi diskutētu par vides problēmām un to risinājumiem.

Neaizmirstams piedzīvojums bija jaunatnes darbinieku un līderu
apmācību projekts «art me Up» eksotiskajā Matā, kurā bijām pro -
jekta partneri kopā ar desmit dažādu valstu pārstāvjiem. Projekta lai -
kā izzinājām paši sevi un ieguvām jaunas idejas darbam ar jaunie -
šiem tepat Latvijā.

2017. gadā tika ieviesta jauna tradīcija – centra vadītājas atvaļi -
nā juma laikā, centrā darbojās jaunietes Laila Milakne un Evija Kara -
vale, kuras tika pieņemtas darbā kā centra vadītājas un guva pieredzi
darbā ar jauniešiem, izprotot šī darba specifiku un atbildību. Ceram
arī uz turpmāku pašvaldības atbalstu jauniešu vasaras darbam.

Aizvadītajā gadā Viļakas novadā ieradās Eiropas brīvprātīgā dar -
ba veicējas Dana no Ukrainas un Laura no Spānijas – jaunietes
paspē jušas iepazīstināt jauniešus ar savu valstu kultūru un tradīcijām,
kā arī īstenojušas dažādas aktivitātes ne tikai Viļakas jauniešu centrā,
bet arī dažādās novada iestādēs. Tāpat jaunieši gūst pieredzi komu -
nicējot svešvalodās un pilnveido savas valodu prasmes.

Gada noslēgumā Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs svinēja savu
piekto gadadienu, atskatoties un paveikto un daloties priekā gan ar
sava novada jauniešiem, gan sadarbības partneriem no Balvu, Gul -
be  nes un Alūksnes novadiem.

2018. gads iesākās ar kārtējo projekta «Help!» aktivitāti – līdz -
dalī bas apmācību otro posmu Gulbenē, pēc kura jaunieši saņēma ser-
tifikātus. Šogad plānots paveikt projekta svarīgāko posmu – izveidot
Viļakas novada Jaunatnes politikas dokumentu un maksimāli moti -
vēt visa novada jauniešus būt līdzdalīgiem un apzināties līdzdalības
no zīmi ikviena jaunieša dzīvē, kā arī veidot ciešāku jauniešu sadar -
bību novada ietvaros, nostiprināt Jauniešu domes darbības kapacitāti.

Tāpat šogad plānojam organizēt tradicionālos pasākumus, kurus
jaunieši iemīlējuši visvairāk: aprīlī –Jauniešu neformālās izglītības
konferenci «Nāc un piedalies!», jūnija beigās– simulācijas spēli
Mini ciems jeb Viļciems, kā arī strādājam pie kāda jauna vides tēmas
jau niešu apmaiņas projekta kopā ar Armēnijas un Ungārijas jau -
niešiem, lai, projekta apstiprināšanas gadījumā, vasarā un rudenī
īstenotu jau niešu apmaiņas Armēnijā un Latvijā.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne

LatViJaS  SaRKaNā KRUSta JaUNatNe
Šī gada 13. janvārī mēs, Viļakas jauniešu ini -

ciatīvu centrs un medņevas jauniešu iniciatīvu
centrs «Sauleszdieds» jaunieši viesojāmies Rī -
gā, Latvijas Sarkanajā Krustā. Latvijas Sar -
ka nā Krusta Jaunatne (turpmāk LSKJ) ir
biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» jaunatnes
organizācija, kas strādā ar bērniem un jauniešiem.
Organizācijas mērķis ir palīdzības sniegšana cilvēkiem, neatka -
rīgi no viņu reliģiskās piederības, politiskās pārliecības, nacio -
nalitātes vai citiem faktoriem. LSKJ ir viena no lielākajām jau -
natnes apvienībām Latvijā. 

Nonākot Latvijas Sarkanā  Krusta ēkā, mūs ļoti pozitīvi sagaidīja
viena no Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes organizācijas pārstāvēm
un priecēja mūs katru ar mazām piemiņas dāvaniņām no LSKJ orga-
nizācijas. Pasākuma sākumā visi kopīgi iepazināmies ar mums neie -
rastām metodēm. Gaisā virmoja ļoti pozitīvi piepildīta atmosfēra.
Iepazīstot vienam otru, sākām komunicēt par saviem nākotnes plā -
niem un citiem dzīvē būtiskiem jautājumiem. Pirms pusdienlaika
uzklausījām vairāku LSKJ organizācijas pārstāvju stāstus par to, kā
viņi sāka savu darbību šajā organizācijā, pārsvarā šie stāsti atšķīrās
cits no cita un bija ārkārtīgi interesanti. Pēc pusdienām tikām sada -
līti grupās un apspriedām dažādas dzīves situācijas, tostarp LSK pie -
cas darbības programmas: pirmā palīdzība, veselības veicināšana,
diskriminācijas un vardarbības novēršana, sociālā integrācija, LSKJ
attīstība un starptautiskā sadarbība, un pie katras no programmām
norādījām, kur un kā mēs spētu izmantot šo darbību. Strādājot ko -
mandās, nonācām pie secinājuma, ka vienam otra iepazīšana ir ļoti
svarīga, lai patiešām uzbūvētu stipru un spēcīgu komandu, jo kopā
varam palīdzēt un darbojoties plecu pie pleca, varam uzlabot sava
darba kvalitāti un iedvesmot citus rīkoties tāpat. 

Informāciju sagatavoja Viļakas novada  Jauniešu domes pārstāve
Žaklīna Orlovska
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izgLītīBa/ JaUNieŠU aKtUaLitāteS/ KULtūRa

17. janvārī Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā no -
tika tikšanās ar Voldemāru Šaicānu, kurš šobrīd de -
vies izdienas pensijā pēc 25 gadu ilga dienesta Valsts
Robežsardzē un pievērsies socioloģijai, kas vienmēr
viņam bijusi sirdij tuva. Uz tikšanos ieradās 19 Viļa -
kas un Rekavas jauniešu centru pārstāvji, kuriem ir
aktuāla karjeras izaugsme un ir interese ieklausīties
pieredzes stāstā, lai paplašinātu savu redzesloku.

Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja runāt par dzī -
ves mērķiem, to nozīmi un nepieciešamību, tāpat par to,
kāda ir cilvēka daba, kā cilvēku ietekmē apkārtējā vide
un cik liels spēks ir domām, kuras mēs domājam.

Jauniešu domes prezidente Evija Kravale nonāca pie

secinājuma, ka jau agrā bērnībā ikvienu no mums ietek -
mē apkārtējā vide un ģimene no kuras mēs nākam, tāpēc
vecākiem ir liela atbildība, audzinot savus bērnus, jo viņu
nākotne lielā mērā ir atkarīga no viņiem. Svarīgi, lai
vecāki ļauj bērniem pašiem izvēlēties dzīves ceļu, cienot
viņu intereses un vajadzības, jo tikai tā dzīvē iespējams
sasniegt daudz.

Savukārt Jauniešu domes pārstāve Paula Ločmele at -
zi na, ka cilvēki patiešām ietekmējas no apkārtējās vides,
pielāgojas tai, reizēm pat to neapzinoties, ko ir pierādījuši
arī dažādi pētījumi. Cilvēks nevēlas atšķirties no citiem,
lai viņam lieki nepievērstu uzmanību, it īpaši, ja tas no -
tiktu negatīvā nozīmē. Cilvēkam ir svarīgi piederēt kādai
sabiedrības daļai, kura viņu uztver kā savējo.

Jauniešos radīja izbrīnu tas, ka tik militāras profesijas
pārstāvis pievērsies socioloģijai, taču radīja pārliecību
par to, ka cilvēks savas dzīves laikā var izmēģināt dažā -
das un pat šķietami nesavienojamas profesijas. Jaunieši ir
ieinteresēti organizēt šāda veida tikšanās arī turpmāk un
pilnveidot savas zināšanas gan karjeras izaugsmes sfērā,
gan savstarpējo attiecību izzināšanā, kā arī citos aktuālos
jautājumos.

Paldies Voldemāram Šaicānam par interesanto tikšanos
un vēlmi sadarboties ar jauniešiem!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto Madara Jeromāne

2017. gads Viļakas novada izglītības iestādēs
izlaidumi:

Pirmsskolas izglītības iestādes

9. klases absolventi

12. klases absolventi

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Maija nogalē, jūnijā un augustā novada izglītības ie -
stā dēs notika izlaidumi. Kopā izglītības iestādes pabeidza
167 izglītojamie.

2017. gada 8. decembrī novadā notika labdarības kon -
certs «dod, dieviņi, otram dot…». Labdarības koncerta
laikā tika vākti ziedojumi mūsu novada 16 bērniem ar
īpašām vajadzībām. Labdarības koncertā kopā tika sa -
ziedoti 800,00 eiro. 

2016./2017. m. g. Valsts izglītības satura centrs orga -
ni zēja 16 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, piecas
no tām – tiešsaistē (bioloģijā, ekonomikā, fizikā, ķīmijā,
ģeogrāfijā). Mūsu novada izglītojamie piedalījās 12 olim -
piādēs. Mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā (novada)
kārtā no mūsu novada 5.–12.klašu 363 izglītojamajiem
piedalījās 100 izglītojamie (27,55%). Tiešsaistes olimpiādēs
piedalījās 36 izglītojamie.

Šajā mācību gadā mainījās mācību priekšmetu olim -
piā žu vērtēšanas kārtība. Pamatojoties uz to, valsts mācī -
bu priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas 18 godalgotas vietas:
Viļakas Valsts ģimnāzija – 9, Rekavas vidusskola – 7,
Viduču pamatskola – 2.

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti: 1. vietu –
neieguva neviens izglītojamais, 2. vieta – 2 izglītojamajiem,
3. vieta – 5 izglītojamajiem, Atzinība – 11 izglītojamajiem.

Uz valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 3.kārtu no no -
va da tika izvirzīti 2 izglītojamie (bioloģijas un matemātikas
olimpiādes).

Šajā mācību gadā mūsu skolas aktīvi piedalījās atklā -
tajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Septiņās atklātajās mā-
 cību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 59 novada izglītoja -
mie, iegūtas 18 godalgotās vietas: 1. vieta – 2 izglītojama -
jiem, 2. vieta – 1 izglītojamajam, 3.vieta – 7  izglītojamajiem,
Atzinība – 8 izglītojamajiem. 

Tāpat mūsu novada izglītojamie piedalījās starpnovadu
mācību priekšmetu olimpiādēs, ko organizēja Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu apvienība. Angļu valodas
5. un 8. klašu, kā arī krievu valodas (svešvalodas) 9. kla -
šu  olimpiādēs piedalījās 15 novada izglītojamie. Iegūtās
vietas: 1. vieta – 2 izglītojamajiem, 2. vieta – 2 izglītoja-
majiem, 3. vieta – 1 izglītojamajam, Atzinība – 1 izglīto-
jamajam.

Olimpiādes organizēja arī mūsu novada mācību priekš -
metu metodiskās apvienības. Novada vizuālās mākslas
olimpiādē «Latviešu folkloras un mītu pasaulē»  piedalījās
47 1.–12. klašu izglītojamie (9,18% no izglītojamo skaita).

Novada 5. un 8. klašu angļu valodas olimpiādē pieda -
lījās astoņi 5. kl. izglītojamie un trīspadsmit 8. kl. izglī -
tojamie, bet sākumskolas 3.–4. klašu olimpiādē piedalījās
deviņi 3.kl. izglītojamie  un septiņi 4. kl. izglītojamie.

Kopā novada mācību priekšmetu olimpiādēs
piedalījās 84 izglītojamie. Iegūtās godalgotās vietas: 1.
vieta – 11 izglītojamajiem, 2. vieta – 14 izglītojamajiem,
3.vieta –  21 izglītojamajam, Atzinība – 15 izglītojamajiem.  

Aktīvi mūsu novada izglītojamie piedalījās arī zināt -
niski pētnieciskajā darbā. Latgales reģiona ZPD lasījumos
iegūtas sekojošas vietas: 1.vieta –  1 izglītojamajam, 3. vie-
ta – 1 izglītojamajam, Atzinība – 4  izglītojamajiem.

Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē vienas
mūsu novada skolnieces darbs tika novērtēts ar  3.pakāpes
diplomu.

Seši Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamie guva pa-
nākumus Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu
konferencē: 1. vieta –  2 izglītojamajiem, 2. vieta –  1 izglī -
tojamajam, 3. vieta – 2 izglītojamajiem, Atzinība – 1 izglī -
tojamajam.

Par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiā -
dēs, konkursos un ZPD  80 izglītojamie un 49 skolotāji,
kā arī 6 izglītojamo kolektīvi tika godināti pasākumā
«Laureāts 2017».

Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
un novada skolas iesaistījās eSf projektā «atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai», kas tiks
īstenots 4 gadu garumā. Projekta ietvaros 2017. gada 19.
oktobrī notika meistardarbnīca vizuālajā mākslā – plenērs
«Krāsainā pasaule». Viļakas novada skolu 3.–6. klašu sko -
lēni iepazina jaunu gleznošanas tehniku. Mākslinieces
Olgas Rečes vadībā tapa 30 darbi eļļas krāsu tehnikā.

2017 gadā Interešu izglītībā izglītības iestādēs īste -
notas 62 programmas. Gads aizritējis ar lielāku un ma -
zāku dziedātāju un dejotāju dziesmām un dejām dažādos
pasākumos novada , reģiona un valsts mērogā. Prieks par
padarīto ir gan bērniem, gan skolotājiem un, protams, ve-
cākiem. Šajā gadā tika īstenoti un apmeklēti šādi pasā ku -
mi – Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacio nā -
lais sarīkojums Vecpiebalgā, Tautas deju festivāls  «Latv -
ju bērni danci veda» Cēsīs. Katru gadu ar savu uzcītīgo
darbu pārsteidz Skolēnu skatuves runas un mazo formu
uzvedumu konkursa dalībnieki. Patīkami katru gadu vē -
rot konkursa dalībnieku «Lidice 2017» radošos darbus,
ko novērtējam ne tikai mūsu novadā, bet arī Rīgā.

Decembrī svētku prieku gaida un izjūt ikviens, bet
Interešu izglītības pulciņu (mākslas un vides) dalībnieki
ar īpašu mīlestību sagatavo  Ziemassvētku apsveikumus,
kuri tiek nosūtīti skolu bijušajiem pedagogiem.

Novada metodiskais darbs aizritējis ar daudzveidīgiem
pasākumiem, konkursiem, viktorīnām, tematiskajām pēc-
pusdienām gan novada mērogā, gan starpnovadu. Liels
ieguldījums dažādās aktivitātēs ir Metodisko apvienību
vadītājiem. Gan lielākiem, gan mazākiem izglītojamajiem
ir daudzveidīgas iespējas sevi izaicināt dažādos pasākumos
– Starpnovadu ģeogrāfijas konkurss «Mana un tava
Latgale», Skaļās lasīšanas konkurss «Vārds pie vārda» 7.
klasei, Dzimtās valodas dienai veltītais pasākums «Satin
savu valodiņu baltajā villainē», Starpnovadu 2.–6. klašu
pētniecisko darbu konkurss «Jaunais pētnieks», Pirmsskolas
bērnu radošais konkurss «Esi atjautīgs – 2017», Novada
mājturības konkurss «Prasmīgie»–tēma «Palīgi mājsaim-
niecībā», Skolas deju kolektīvu Sadancis, Izglītības iestā -
žu koru, vokālo ansambļu sadziedāšanās, latviešu valodas
viktorīna «Ceļojums pa tautas daiļrades takām».

Metodisko apvienību vadītāji pieredzi un jauninājumus
apguva VISC rīkotajos semināros, tika organizētas MA
sanāksmes novada priekšmetu skolotājiem, gūta pieredze
tuvākos un tālākos novados.

Visās novada vispārizglītojošās iestādēs tiek īstenots
Izglītības kvalitātes valsts dienesta, eiropas Sociālā
fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/i/001 «atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai» (līdz 2022. ga -
da 31. decembrim), lai mazinātu to bērnu un jauniešu
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts
atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu
mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar
vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu vi -
ņus aktivitātēs. 

Ir īstenots Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
pilotprojekts «Latvijas skolas soma», kura ietvaros ir no-
skatītas 3 izrādes. Tiek īstenots Valsts Izglītības attīstības
aģentūras, eiropas sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/
i/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» (līdz 2020. gada 30. decembrim).

Informāciju sagatavoja Izglītības darba speciāliste
Maruta Brokāne,

Izglītības metodiķe Ginta Locāne 

Jaunieši ieklausās pieredzes stāstā Piedalāmies izstādes 
«Latvijas gadsimts»

veidošanā
«Viļakas novada muzejs kopā ar citiem Latvijas

muzejiem piedalās kopīgas izstādes veidošanā
«Latvijas gadsimts». 

Šī izstāde ir veltīta Latvijas simtgadei. Izstādes
vadmotīvs ir atbilde uz jautājumu – kas ir Latvija?
Viļakas novads bagāts ar savu vēsturi, notikumiem un
tradīcijām. Atrodoties pašā pierobežā vien mēr esam
bijuši Latvijas vēstures veidotāji un tradīciju
turpinātāji. Izstādei tika iesūtīti vairāki priekšmeti un
fotogrāfijas, kuras raksturo novada vēsturi, taču iz -
stādes autori izvēlējās 5 svarīgas fotogrāfijas, kuras
tiks iekļautas izstādē. Fotogrāfijās redzamas pilnga -
dības, bērnības un 1. maija svētku svinības. Interesanti,
ka šīs tradīcijas Latvijā  praktiski ir zudušas, taču
mūsu novads vēl joprojām priecē bērnus un pilngad-
niekus ar viņiem veltītiem svētkiem. Svarīgi notikumi
risinājušies atmodas laikā, izstādē būs redzamas
skatāmas fotogrāfijas kur Viļakā tiek iesvētīts sar-
kanbaltsarkanais karogs pirms pacelšanas bijušā
klos tera ēkas tornī, kā arī robežsardzes izveide Viļa -
kā. Mums katram jābūt lepniem, ka nākam no Viļa -
kas novada, jo mēs esam Latvija,» informē Viļakas

novada muzeja direktore Rita Gruševa.
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izgLītīBa

mazu brīdi
pirms…

Katru gadu ziemassvētku
gaidīšanas laiks ikvienam ir
īpašs, jo tieši šajā laika posmā
gan mazie, gan lielie gaida brī-
numu un, lai cik tas savādi ne-
šķistu, tam tic. Šo brīnumu kat -
ra sirdī ienes adventes klusais
pārdomu laiks, kad ieklausā -
mies viens otrā, ieklausāmies
apkārtējos, ieklausāmies dabā.

Skolās Adventes vainagā sa -
nāk iedegt vien 3 svecītes, jo sā -
kas skolēnu ziemas brīvlaiks, bet
šīs 3 vienmēr ir īpašas, jo uz sko -
lu tās iedegt nāk īpaši cilvēki.
Šogad mēs atkal galveno uzsvaru
likām uz ģimenisko saišu stipri-
nāšanu, tāpēc svecītes iededza
mammas ar saviem bērniem –
Sanita un Žaklīna Orlovskas,
Iveta, Rēzija, Elīza un Rinalds
Slišāni, Inga un Gustavs Vanagi.

Decembra noslēgums Žīguru
pamatskolā bijis radošs, jo pēdējā
mācību nedēļā skolās darbojas
«labie rūķi» – vecāki.

Pirmssvētku nedēļa, no 18. līdz
21.decembrim, Žīguru pamatskolā
bija ļoti īpaša, jo iepriecināt bēr -
nus nāca paši vecāki. Pirmdiena –
darbīgā nedēļas diena – deva ie-

spēju ikvienam apgūt ko jaunu,
piemēram, veidot Ziemassvētku
rotājumus no sāls mīklas kopā ar
mammu Ingu Ludikovu, vai ie -
pazīt cittautu kultūru un gatavot
īpašus pakistāniešu ēdienus ar
mammu Nelli Maliku. Savukārt
mammas Linda Pužule, Marina
Andrejeva, vecmamma Zoja Biuka
rūpējās par skaistām Ziemassvēt -
ku dāvanām. Otrdiena – skaistum -
die na meitenēm. Mamma Marina
Andrejeva ar meitenēm darbojās
frizūru veidošanas darbnīcā. Treš -
diena skolā ienesa piparkūku
smaržu, jo skolotāja un arī devīt-
klasnieka mamma Inga Vanaga
kopā ar 5.,6.kl. un visiem labajiem
rūķiem cepa un garnēja gardas
piparkūkas. Darba procesā iesais -
tījās arī bijusī Žīguru pamatsko -
las absolvente Amanda Orlovska.
Mam ma Linda Pužule un vec-
mamma Zoja Biuka kopā ar sko-
lotāju Viktoriju Zaharovu darbo -
jās, veidojot neparastus, greznus
Ziemassvētku apsveikumus. Savu -
kārt 7.–9.kl. kopā ar sko lotājiem
Igoru Šneperu, Andru Korņejevu
un Svetlanu Jurjāni ro tāja zāli
Ziemassvētku pasākuma lielajam
iznācienam. Pie mums viss notika
– svētku prieks bija sirdīs.

Ziemassvētku gaidīšanas ne -
dēļa  skolā noslēdzās ar lielo ce-
ļojumu laikā un telpā. Svētku
egles pakājē skolēni nedaudz at-
griezās pagātnē, lai izpētītu Zie-
massvētku svinēšanas tradīcijas
mūsu zemē un to attīstību gadsim -
tu griezumā. Skolas teatrāļi (sko-
lotāja Benita Troška) savā izrādē
parādīja svētku svinības zvēru
sabiedrībā laikā, kad cilvēki mūsu
mežos vēl nebija parādījušies. Tā -
lāk jau skolas mazie bērni iejutās
ķekatnieku lomās un nodemonstrē -
ja maskas, rotaļas, dziesmas  no
mūsu tālo senču arsenāla (skolotāja
Biruta Kuzmane un  skolotāja Be -
nita Troška). Pamazām laika  ma-
šīna klātesošos pārvietoja uz jau-
nākiem laikiem, lai iepazītu sveš-
zemnieku tradīciju iespaidu uz
Ziemassvētku svinēšanu Latvijā
(skolotāja Inga Vanaga).  Nesenā
pagātne un padomju laika Sala -
tēvs tika pasniegts vecāko klašu

skolēnu interpretācijā (skolotāja
Svetlana Jurjāne). Savukārt nākot -
nē mēģināja ielūkoties skolotāju
kolektīva apvienotā šovgrupa –
Minjoni. Spriežot pēc zāles at-
saucības un ovācijām, nākotne
nemaz tik drūma neizskatījās.
Programmu kopumā vadīja un
diriģēja skolas devītklasnieki un
mūsu šarmantā mūzikas skolo -
tāja, ērģelniece Inita Raginska.

Par labu noskaņojumu gādāja
klātie svētku galdi ar pašu ceptām
piparkūkām, skolas saimnieču gā -
dātiem kārumiem, vecāku un cie-
miņu klātbūtne pie galdiņiem. 

Pasākums noslēdzās ar galve -
nā Minjona – skolas direktores
Sanitas Orlovskas – svētku uzrunu
un nopelnīto dāvanu pasnieg ša-
nu visiem. Laikam sen skolēni
nebija saņēmuši tik bagātīgas un
kvalitatīvas Ziemassvētku dāva -
nas, par ko liels paldies labajiem
rūķīšiem, kas piešķīra naudiņu
(Viļakas novada domei), rūķiem,
kas nežēloja laiku, lai sameklētu
pa šas garšīgākās konfektes (sko -
las lietvedei Verai Andrejevai,
skolotājām Aijai Orlovskai un
Sanitai Orlovskai), veltīja izdo -
mu, lai to visu skaisti noformētu
un pasnieg tu. Īpašs pārsteigums
bija sagā dāts pašiem centīgāka -
jiem skolēniem – Marijai Prancā -
nei, Gustavam Vanagam un Ale -
nam Locānam, kuri pie eglītes
sa ņēma sponsoru –  Mārupes no-
vada SIA «MeLiorators-J» valdes
priekšsēdētajas Lilitas Dravnieces
– gādātās balvas, jo viņu sekmes
1.semestrī bija ļoti labas. Paldies
sponsoriem un Viduču pamatsko -
las direktorei Inārai Sokirkai!

Arī Jaunais 2018.gads Žīguru
pamatskolā sācies ar patīkamiem
pārsteigumiem. Padarītais darbs
Eiropas sporta nedēļas ietvaros
rudenī novērtēts un saņemts gan
sertifikāts, gan balva – grāmata.
Paldies visiem dalībniekiem! Grā-
mata noteikti noderēs.

Lai šis gads ienes sirdīs mieru,
degsmi uz darbiem un mīlestību!
Lai ikdienas drūmajā laikā vienmēr
izdodas saskatīt saules stariņu!
Žīguru pamatskolas lielā saime

Ziemassvētku laiks Viduču pamatskolā!

Straujiem soļiem tuvojas ga -
da siltākie un gaidītākie svētki –
ziemassvētki arī Viduču pamat -
skolā. 

Par tradīciju kļuvis ne tikai
Adventes vainags un svecīšu ie-
degšana, bet arī gatavošanās šiem
svētkiem. 

Šogad Adventa laiks skolā bija
īpašs ar to, ka visu decembri sk -
olā neskanēja skolas zvans. Tas
tiešām bija klusuma un pārdomu
laiks gan skolēniem, gan skolotā-

jiem. Es domāju, ka tā būs vēl
viena tradīcija mūsu sko lā, kas
sagla bāsies arī nākošgad. Skolēni
centās mācīties vairāk un par zi-
nāšanām saņemt labus vērtēju -
mus, jo zināja, ka būs ie spēja sa -
ņemt dāvanas.

Ziemassvētki skolā bija pie-
nākuši ar īpašu noskaņu. Jau 21.
decembrī mūsu sko las bērniem
Medņevas tautas namā bija iespēja
sagaidīt Ziemassvētkus tautiskā
ga rā kopā ar Upītes jauniešiem.

22. decembrī Ziemassvētku pasā-
kums sastāvēja no 2 da ļām. Sā -
kumā notika koncerts, kur skolas
vokālie ansambļi un 1. – 4. klašu
visi sko lēni bija sagatavojuši Zie-
massvētku dziesmas un kopā ar
9. klases skolēniem, kuri izteiks -
mīgi runājot dzeju papildināja šo
noskaņu. Arvien vairāk prieka
sa jūtas pieauga sirdīs, kad izdzie -
dājām Ziemassvētku vēlējumu 4
valodās, jo sekoja jautrākā daļa,
kad bērni devās pārģērbties ve-

cāku sarū pētās maskās, lai varētu
gaidīt Salatēti. Kas tik netika
rādīts, lai varētu nopelnīt dāva -
nas: 1.,2. klase – bija izveidojusi
orķestri (spēlēja metalafonus,
vijoli, klavieres, bun gas) un at-
skaņoja visiem zināmu dziesmu
Zvaniņš skan. 3. klase pārvērtās
par robo tiem, 4. klase – dejoja
Piparkūku danci, 5., 7., 8. klase –
bija iejutušies aktieru lomās, 6.
klase – izveidoja rūķu muzikālu
izrādi, 8. klase noslēgumā no-

dziedāja dziesmu «Jaunais gads
tepat aiz stūra» vēlot visiem Lai-
mīgu jauno gadu.

Paldies vecākiem par atbalstu,
skolēniem un skolotājiem par sa-
darbību. Panākumiem, pienāku-
miem, ienākumiem un iznāku-
miem, sanākumiem bagātu Jauno
2018. gadu mums visiem!

Teksts: Mūzikas metodiskās 
apvienības vadītāja 

Inita Raginska
Foto: personīgais arhīvs
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Žīguru pirmsākumi meklējami
20. gs. sākumā, kad caur mūsu
apkārtnes mežiem 1902. gadā
tiek uzbūvēts platsliežu dzelzceļš
Pitalova – Sita, ko vēlākajos ga -
dos pagarina līdz Gulbenei un tad
savieno ar Rīgu. 1926. – 1927. g.
Latvijas Tirdzniecības un Rūp-
niecības banka mūspusē uzbūvē
šaursliežu dzelzceļu Lau ri –
Žīguri. No tālajiem Liepnas puses
mežiem tiek vesti kokmateriāli.
Te – Žīguros tos pārkrauj un tā -
lāk pa platsliežu dzelzceļu trans-
portē tālāk uz Rīgu.

1927.gadā tiek uzbūvēta dzel-
zceļa stacijas ēka, kā arī 2 div stā -
vu mājas: viena kļūst par vietējā
kokizstrādes uzņēmuma kantori,
otra – par viesnīcu un īpašnieka
dzīvojamo māju. Tobrīd Žīguros
ir vēl dažas zemnieku mājas. Tiek
būvētas arī jaunas ēkas, piemērojot
tās dzelzceļa stacijas servisa va-
jadzībām – kā viesnīcu un tējnīcu
dzelzceļa pasažieriem. Tādējādi
Žīguri sāk attīstīties, pateicoties
zaļajam mežam un dzelzceļam.

Strauji attīstīties Žīguri sāk pēc
Otrā pasaules kara. 1945. gadā
sāk būvēt kokzāģētavu, atjauno
kara laikā izpostīto dzelzceļu.
1949. gadā Žīguru meža kombi -
nāts tiek pievienots Viļakas MRS,
bet 1950. gadā MRS centrs pārce -
ļas uz Žīguriem. Sākas strauja
celtniecība: tiek celtas kopmītnes
strādnieku ģimenēm, veikali, ēd-
nīca, klubs, maizes ceptuve, es-
takāde, jauna kokzāģētava. Ar
1956. gadu Žīguros intensīvi sāk
būvēt individuālās mājas, tā rodas
Skolas, Meža, Liepnas ielas.
1954. gadā tiek uzbūvēta ambu-
lances ēka, 1955. gadā te ierīko
slimnīcu, kurā ir 25 gultas vietas.
Ar 1956. gada 1. jūniju Žīguros
sāk strādāt bērnudārzs, bet 1956.
gada 1. septembrī – Žīguru 7–ga-
dīgā skola.

Iedzīvotāju skaits Žīguros pār-
sniedz tūkstoti, ir uzbūvētas dau-
dzas saimniecības, kultūras, izglī -
tības un dzīvojamās ēkas. Tādējā -
di Latvijas PSR Augstākās Pado-
mes Prezidijs 1958. gada 18. jan -
vārī nolemj «pārveidot biezi ap-
dzīvotu vietu «Žīguri» par strād-
nieku ciematu».

1959. gadā Latvijā notiek ad-
ministratīvi teritoriālā reforma,
tās rezultātā tiek likvidētas Sosnīcu
un Plešavas ciema padomes, to
vietā nodibinot Žīguru ciemata
darbaļaužu deputātu padomi, kas
pastāv līdz pat 1990. gadam. 

60-tie gadi ciematā iezīmējas
ar jaunu celtniecības vilni. 1960.
gada 10. oktobrī darbu uzsāk jau -
na mehanizēta estakāde. 1965.gads
ir ļoti ražīgs Žīguriem. Mežrūp-
saimniecībā sāk strādāt tam lai -
kam modernas mehāniskās re-
montdarbnīcas. Ekspluatācijā tiek
nodots sadzīves pakalpojumu pa-
viljons, kur ciemata iedzīvotāji
var safrizēties, pašūt jaunus ap-
ģērbus, nodot mazgāšanā veļu un
apģērbus ķīmiskajā tīrīšanā, sa-
remontēt apavus un sadzīves teh-
niku. Tiek uzbūvēta piebūve bēr-
nudārzam, ūdens tornis, 8 dzīvok -
ļu māja. 

Svarīgs žīguriešiem ir 1962.
gads, kad ciemata elektrotīkls
tiek pieslēgts pie Ķeguma spēk-
stacijas, jo līdz tam elektrību Žī-
guros ražoja vietējā spēkstacija.

1963. gadā Žīguru iedzīvotāji,
lai izdaiļotu savu ciematu, blakus
dzelzceļam un stacijai iestāda
ābeļdārzu ar 163 ābelītēm.

1964. gadā savu darbu beidz
šaursliežu dzelzceļš, jo mežrūp-
saimniecībā strauji pieaug automa -
šīnu parks, kokmateriālus no me -
ža izvest ar mašīnām kļūst ēr tāk.
Dzelzceļa vietā tiek ierīkots ceļš.

Pieaugot skolēnu skaitam sko -
lā, 1964.gadā tiek uzsākta jaunas
skolas piebūves celtniecība, bet
1966. gadā sāk būvēt kultūras
namu. 

1968. gadā Žīguri kļūst bagā -
tā ki par 3 lielām un iespaidīgām
ēkām. Tiek uzbūvēta piebūve
skolai, kultūras nams un pirmā
3–stāvu māja Žīguros. Savukārt
1969. gadā Viļakas MRS uzbūvē
taras cehu, kas dod jaunas darba-
vietas žīguriešiem. 70–jos gados
ciematā tiek uzceltas vairākas
daudzdzīvokļu mājas, veikali, jau -
nas telpas saņem sakaru darbinie -
ki, ciematā tiek būvēta katlu
māja un daudzas mājas tiek pie-
slēgtas centrālapkurei. 

1975. gadā Viļakas MRS tiek
pārdēvēta par Žīguru MRS.

Šajā laikā ciematā paralēli
celtniecības darbiem norit arī la-
biekārtošanas darbi. Tiek ierīkots
mākslīgais ezers, iekārtots parks
un skvērs, daudzām ielām uzklāj
melno asfalta segumu, visās ielās
tiek stādīti koki un dzīvžogi.

Ļoti aktīva ciematā ir kultūras
dzīve. Jaunajā kultūras namā dar-
bojas daudzi kolektīvi – koris,
vokālie ansambļi, deju kolektīvi,
dramatiskie kolektīvi, estrādes
ansamblis, pūtēju orķestris. Cie -
ma tā darbojas divas bibliotēkas –
pieaugušo un bērnu.

Arī nākamajā desmitgadē
(1978. – 1988.) ciematā turpinās
celtniecības darbi. Tiek būvētas
divstāvu dzīvojamās mājas Viļa -
kas ielā, vairākas individuālās mā -
jas, it īpaši Skolas ielā un Upes
ielā. Tiek uzceltas trīs trīsstāvu
dzīvojamās mājas. 

1980.gada janvārī skolu pie-
meklē liela ugunsnelaime, nodeg
1956. gadā celtais skolas korpuss.
Līdz 1987.gadam norit skolas at-
jaunošanas darbi, papildus tiek
uzbūvētas virtuves un ēdnīcas
telpas, ierīkoti jauni mācību ka-
bineti.

1987. gadā darbu uzsāk jau -
nais ciemata bērnudārzs «Lācītis».

Laika posmā no 1988. – 1998.
g. ciemata ļaudis pārdzīvo dau -
dzas pārmaiņas. 

Šī desmitgade iesākas ar At-
modas laika notikumiem. Daudzi
žīgurieši ir aktīvi Tautas frontes
dalībnieki. Tautfrontieši piedalās
«Baltijas ceļa» akcijā, Žīguros
virs ciemata padomes ēkas svinīgi
tiek pacelts sarkan–balt–sarka -
nais karogs, daudzi žīgurieši ir
1991. gada janvāra barikāžu da-
lībnieki. 1991. gadā Latvija atkal
kļūst neatkarīga valsts. Tiek ie -
viests neatkarīgas Latvijas admi-
nistratīvi teritoriālais dalījums.
Tiek dibināts Žīguru pagasts un
Žīguri kļūst par pagasta centru.

90–to gadu pirmajā pusē cie-
matā turpinās celtniecības darbi
– tiek būvētas individuālās dzī-
vojamās mājas, uzceļ vienu trīs-
stāvu dzīvojamo māju, vēl vienu
ūdenstorni. 90–to gadu sākumā
uz jaunām telpām kultūras namā
pārceļas aptieka. 

Notiekot pārmaiņām mežrūp-
niecības jomā, 1990.gadā ciematā
izveidojas jauna iestāde – Žīguru
virsmežniecība. Darbu turpina
Žīguru MRS, kas 1994. gadā tiek
nodota privatizācijai. 1995. gadā
tiek izveidota SIA «Žīguru MRS»,

kas ir viens no lielākajiem me-
žizstrādes uzņēmumiem un lielā -
kais nodokļu maksātājs Balvu ra-
jonā.

Daudzi Žīguru pamatskolas
skolēni apmeklē mūzikas skolu,
nodarbības notiek pamatskolas,
bērnudārza un kultūras nama
telpās, tās vada Viļakas mūzikas
skolas skolotāji. 

Kopš 1992. gada bērnudārza
telpās tiek iekārtots Annas Āzes
vadītais Meža muzejs, kur intere -
senti var iepazīties ar mežu vēs -
tures materiāliem, kā arī aplūkot
daudzveidīgus dabas eksponātus
un medību trofejas.

Arī 5. gadu desmits ciemata
dzīvē ir dažādu pārmaiņu pār-
pilns.

2000. gada 15. septembrī no -
tiek noasfaltētā ceļa Viļaka – Žī -
guri oficiālā atklāšana, kurā pie -
dalās satiksmes ministrs Anatolijs
Gorbunovs. Žīguriešu cīņa par
ceļa noasfaltēšanu notika vairāk
nekā 10 gadu garumā. 

Toties 2001.gada 1. jūlija rītā
aiziet pēdējais pasažieru vilciens
dzelzceļa posmā Vecumi – Rīga,
bet ar 2001.gada 1. septembri
dzelzceļš tiek slēgts arī kravu
pārvadājumiem. Tā, nesagaidījis
savu simtgadi, dzelzceļš beidz
pastāvēt.

Reorganizācijas notiek mež-
saimniecības jomā. 

1999.gada nogalē valstī tiek
izveidota valsts akciju sabiedrība
«Latvijas Valsts meži», ar 2000.
gada janvāri Žīguros darbu uzsāk
Ziemeļlatgales mežsaimniecības
4. Žīguru iecirknis.

Ar 2000.gada 1.janvāri Žīguru
virsmežniecība tiek pārdēvēta par
Balvu virsmežniecību. 2005.gada
decembrī tiek slēgta Žīguru mež-
niecība, tās meža apgaitas tiek
pievienotas Viļakas mežniecībai.
2007. gada 1. februārī, apvienojot
triju rajonu – Alūksnes, Balvu un
Gulbenes virsmežniecības, tiek
izveidota Ziemeļaustrumu virs-
mežniecība ar centru Gulbenē.
Kopš 2008. gada februāra daudzi
žīgurieši – virsmežniecības dar-
binieki mēro ceļu uz darbavietu
Gulbenē.

Plaši celtniecības darbi ciema -
tā vairs nenorit. Pie jaunceltnēm
šai laika posmā var nosaukt LMT
un Tele 2 torņus, kā arī jaunuz-
būvēto estrādi Žīguru parkā. To -
ties notikuši plaši remontdarbi
pasta telpās, pagastmājā, dokto -
rātā, Žīguru pirmsskolas bērnu
iestādē «Lācītis», notiek renovāci -
jas darbi Žīguru pamatskolā. Arī
daudzi žīgurieši atjauno un labie-

kārto savas dzīvojamās mājas un
to apkārtni.

Pagastā tiek realizēti vairāki
projekti – siltumapgādes sistēmas
modernizācija (2004–2009), pirms -
skolas izglītības iestādes «Lācī -
tis» ēkas renovācija (2008), Žīgu -
ru pamatskolas renovācija (2006–
2008), kultūras nama renovācija
(2007–2009).

Šai periodā noasfaltētas Viļa -
kas iela, Ciemata iela, Parka iela. 

Šajā desmitgadē ciematā ir
darbojies uzņēmums «BGB kom-
pānija», savus pakalpojumus ie-
dzīvotājiem sniedz SIA «Žīguru
Namsaimnieks». Kopš 2003. gada
ciematā pastāv 1 publiskā biblio-
tēka, jo ir notikusi pagasta bib-
liotēkas un bērnu bibliotēkas ap-
vienošanās. Šajā laikā ciematā ir
darbojušies vairāki veikali –
«Prie žukalns», «Liepas», «Stār -
ķi», «Stella – 4», «Tik – tak», ka-
fejnīca «Varavīksne». Desmitga -
des noslēgumā ciemata iedzīvo-
tājiem savus pakalpojumus sniedz
4 veikali – «Maks», Stārķi», «Sau -
les veikals», «Tik – tak», 2 fri -
zieres, pasta nodaļa.

Žīguru pagasts regulāri ir pie-
dalījies konkursā «Latvijas sa-
koptākais pagasts». 2001. gadā ir
iegūts Atzinības raksts par sakop -
tāko pagasta centru. 2002. gadā
mūsu pagasts kļuva par sakoptā -
ko pagastu Balvu rajonā un ie -
guva arī Latgales novada laureā -
ta nosaukumu.

2006.gadā Annas Āzes Meža
muzejs tiek atzīts par ģimenei
draudzīgāko atpūtas vietu Latga-
lē.

Zināmas pārmaiņas notikušas
arī pēdējā desmitgadē. 

Pēc Latvijas Republikas ad-
ministratīvi teritoriālās reformas
2009. gada 1. jūlijā tiek izveidots
Viļakas novads, kā viens no pa-
gastiem tajā ietilpst arī Žīguru
pagasts. Pēc jaunās reformas Žī -
guri kļūst par Žīguru ciemu un
reizē arī par pagasta centru. Par
pagasta pārvaldes vadītāju tiek
ievēlēta Ženija Cvetkova, bet kopš
2013. gada jūlija pagastu vada
Oļegs Kesks.

Šajā laikā strauji sarūk iedzī-
votāju skaits. Ja 2014. gada sāku -
mā Žīguros bija 761 iedzīvotājs,
tad 2017.gada beigās – 650 cil -
vēki. Daudzi cilvēki dodas prom
no Žīguriem uz Rīgu un citām
Latvijas lielpilsētām, kā arī uz
ārzemēm. 

Ir realizēti vairāki projekti,
tostarp «Satiksmes drošības in-
frastruktūras uzlabošana» (2008–
2009), «Pakalpojumu centra ēkas

Žīguru ciematam – 60

Žīguri – skaists un zaļš ciemats Latvijas austrumu pie -
robežā. Ciemata nosaukums sasaucas ar draisko putnēnu

zvirbuli, jo latgaliski tas skan – «žīgurs». īstenībā savu nosau -
kumu ciemats saņēmis no dzelzceļa stacijas, bet dzelzceļa sta -
cija, savukārt no tuvējā ciema – Žīgurovas. 

Žīguru pamatskola
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VēStURe / izgLītīBa
renovācija» (2009), sociālās mājas «Jas -
mīni» Žīguru ciemā rekonstrukcija (2011),
turpinās darbi pie ūdenssaimniecības sa-
kārtošanas Žīguru ciemā. 2016.gadā katlu
mājā ir uzstādīts jauns šķeldas katls.

2009.gada 6.jūlijā no MRS direktora
amata aiziet Ēvalds Macāns, jaunais direk -
tors – Pēteris Kuzmans, kurš spītīgi mē -
ģina noturēt mežrūpniecības nozari Žīgu -
ros. Diemžēl 2008.gada novembrī – de -
cembrī tiek slēgts taras cehs.

2009. gada 15. oktobrī tiek atklāta da -
bas izziņas takas «Virica aicina», te in -
teresenti var iepazīties ar dažādiem ko -
kiem un augiem, kas aug upes tuvumā,
putniem, zivīm un dzīvniekiem, kas mīt
Viricas upes apkārtnē.

2009./2010.m.g. Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādē strādā 10 darbinieki,
divas jaukta vecuma grupas apmeklē 35
audzēkņi. Līdz 2010.gada 30. augustam
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādi
«Lācītis» vada Lilita Šnepere, no 30. au -
gusta vadītāja ir Anita Agejeva. 2016. ga -
da septembrī tiek nosvinēta Žīguru bērnu-
dārza 60 gadu jubileja. 2018.gada sākumā
pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē ti -
kai 16 izglītojamie. Lielu atbalstu Žīguru
bērnudārzam sniedz Zviedrijas humani -
tārās palīdzības organizācija «GNOSJO
HJALPER».

2009./2010.m.g. Žīguru pamatskolā
strādā 14 skolotāji, skolā mācās 75 izglī-
tojamie. Bet 2018.gada sākumā skolā ir
45 izglītojamie. Šajā desmitgadē pēc pro -
jekta labiekārtots skolas sporta laukums,
daļēji realizēts projekts Nr. KPFI – 15.1/
116 «Kompleksi risinājumi siltumnīce -
fekta gāzu emisiju samazināšanai Viļa kas
novada Žīguru pamatskolas ēkā» – silti -
nāta daļa skolas ēkas, bēniņi un uzlikts
jumts visai skolai. Veikta vecās siltumtrases
rekonstrukcija. 2015./2016.g. apkures
sezonā skola pieslēgta centrālajai katlu
mājai. Līdz 2015.gada augustam skolas
direktore ir Svetlana Romāne, no 1.sep -
tembra skolu vada Sanita Orlovska. Sa-
darbībā ar SIA «Žīguru MRS» katru gadu
tiek izremontēta viena klašu telpa, SIA
palīdz arī ar kokmateriāliem mācību
procesa nodrošināšanai. Skolā ir laba ma-
teriāli tehniskā bāze, ir 1 interaktīvā tā -
fele, 4 multiprojektori, 2 dokumentu ka -
meras, 23 datori, ir arī interneta pieeja.
Datori un internets pieejams gandrīz kat rā

mācību kabinetā. Ar Zviedrijas humani -
tārās palīdzības organizācijas «GNOSJO
HJALPER» palīdzību visā skolā nomai -
nītas izglītojamo mēbeles (soli, krēsli,
tāfeles). 2016.gada septembrī skola atzī -
mēja savu 60 gadu jubileju.

Žīguru bibliotēku līdz 2009. gada bei -
gām vada Maija Plačinda, tālāk vadību
pārņem Anastasija Plačinda, kas 2016. ga -
dā kļūst par konkursa «Pagasta bibliote -
kārs – gaismas nesējs» laureātu Latgalē.
No 2017. gada 1. augusta bibliotēkas va -
dītāja ir Benita Troška.

Vienu gadu (no 2013.g.–2014.g.) Žī -
guros darbojas Jauniešu iniciatīvu centrs
(vadītāja Arta Brokāne). Centrs atradās Žī -
guru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
telpās un bija jauniešu neformālās izglī -
tības vieta pagastā. Centrā jauniešiem bija
iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, ie-
saistīties brīvprātīgajā darbā, notika dažādi
pasākumi, te bija radīti apstākļi jauniešu
pašiniciatīvai, intelektuālai, radošai un fi -
ziskai attīstībai. 

2014. gada rudenī Žīguros izveido pa-
gasta Sporta centru, tas tiek iekārtots
daudzdzīvokļu mājā Kultūras ielā 3a. Sā-
kotnēji to vada pagasta sporta organiza -
tore Ginta Locāne, vēlāk – Alise Nāgele.
Centrs beidz pastāvēt 2017.gada nogalē.

Pagastā ir nodibinātas vairākas biedrī -
bas: klubiņš «Palīdzi sev», vecmāmiņu
klubs «Omītes», «Vecāku klubiņš», biedrī -
ba «Virica», kuras aktīvi iesaistās pagasta
teritorijas sakopšanas talkās, raksta un īs -
teno projektus teritorijas sakārtošanai un
labiekārtošanai, kultūras aktivitāšu orga-
nizēšanai Žīguros. 

2011.gada vasarā Žīguru jaunieši pašu
spēkiem uzbūvē hokeja laukumu. 2013.
gada 18. janvārī tiek reģistrēta biedrība
«Hokeja klubs «Žīguri MRS»», kuras uz-
devums ir veicināt hokeja attīstību Viļakas
novadā, veicināt un popularizēt veselīgu
dzīvesveidu. 2014.gada augustā hokeja
klubs «Žīguri MRS» īsteno «Balvu rajona
partnerības» organizētā un Nīderlandes
Koninklijke Nederlandsche Heidemaats-
chappij (KNHM) fonda atbalstīto projektu
«Saule spīd vienādi visiem!», kā rezultātā
tiek izveidota pludmale–peldvieta upes
krastā. 2015.gadā ar vietējo uzņēmēju,
ziedotāju un atbalstītāju palīdzību tiek uz-
stādīti jauni hokeja laukuma borti. Katru
gadu Žīguru hokeja laukumā pulcējas

hokeja entuziasti un līdzjutēji, lai piedalītos
sacensībās vai atbalstītu savējos hokeja
turnīrā. 2015.gada janvārī tiek organizētas
pirmās Starptautiskās sacensības hokejā.
Sacensībās tiek pārstāvētas trīs valstis –
Latvija (HK «Žīguri MRS»), Igaunija
«Rōu gesnaipro» un Krievija (Pitalova).

Pārmaiņas notikušas tirdzniecības jo -
mā, laika gaitā «Saules veikals» kļūst par
«Elvi», 2017. gadā – par veikalu «Mini
top». Tagad iedzīvotājiem savus pakalpo-
jumus sniedz 3 veikali – «Maks», «Mini
top», «Tik – tak», kā arī pasta nodaļa.

Šīs desmitgades laikā ir renovēts se -
ums vairākās Žīguru ielās – Meža ielā,
Upes ielā, Skolas ielā. 2017. gada vasarā
uzklāts jauns segums Viļakas ielai. Jaunu
ēku celtniecība Žīguros vairs nenotiek,
vienīgi paši ciemata iedzīvotāji ir atjauno -
juši vairākas dzīvojamās mājas un labie-
kārtojuši to apkārtni.

Žīguros bija izveidojusies skaista
tradīcija augusta otrajā sestdienā svinēt
ielu svētkus. Laika gaitā svētki ir notikuši
visās 11 ciemata ielās – Viļakas, Skolas,
Liepnas, Upes, Meža, Ciemata, Kultūras,
Parka, Rūpniecības, Dzelzceļa un Stārķu
ielās. Svētku pasākums parasti sākās ar
pašdarbnieku koncertu. Svētku dalībnie -
kiem tika sagādāti pārsteigumi pie pri -
vātmājām. Tradicionāli notika foto orien-
tēšanās sacensības, dažādas sporta aktivi -

tātes, izstādes un vakarā parasti disko -
balle visām paaudzēm.

Kopš 2012. gada Žīguros septembra
mēnesī notiek Meža svētki, ko organizē Žī -
guru kultūras nama darbinieki. Katru ga -
du svētkiem ir cits moto un norises vieta,
kā arī daudzveidīgas aktivitātes – izstādes,
pašdarbnieku koncerti, meža tehnikas pa-
rādes, daudzveidīgi konkursi, ēdienu de-
gustācijas, zupas vārīšana, vieskolektīvu
koncerti, svētku balle un pat krāšņs salūts.

2015. gadā no 31. jūlija līdz 2. augus -
tam Žīguros norisinājās Viļakas novada
svētki. Novada svētku ideja bija: Mežs –
mūsu dzīvības avots. Mājinieki un novada
svētku ciemiņi varēja piedalīties daudz-
veidīgās svētku aktivitātēs. 

2018.gada rudenī arī Žīguru kultūras
nams svinēs savu 50. dzimšanas dienu.

Žīguri – tās nav tikai ēkas un ielas, tie
nav tikai notikumi.

Žīguri – tie, pirmkārt, ir cilvēki. Tie
cilvēki, kas cēluši ciematu, kas te dzīvojuši,
strādājuši, arī tie, kuri nes pasaulē Žīguru
vārdu. 

Lai mums visiem kopā arī turpmāk izdo -
das saglabāt mūsu zaļo ciematu – Žīgurus!

Latvijas Valsts Vēstures arhīva, 
Alūksnes zonālā arhīva un dažādu senu

grāmatu lappusēs ielūkojās  
un īsu Žīguru ciemata vēsturi izveidoja

novadpētniece Maruta Brokāne

mūsu ikdiena paiet apgūstot dažādas
prasmes, uzkrājot zināšanas un pieredzi,
kas būs nepieciešamas turpmākajās dzī ves
gaitās. Prieks par bērniem, kuri ir ak -
tīvi, zinoši, darbīgi, talantīgi, radoši. Čet -
rus garus 2017./2018. mācību gada mē-
nešus pavadījām kopā vienā lielā pul kā –
darījām daudzus labus darbus un palaid -
nības. garlaicīgi nebija nevienu brīdi!

Skolā tika atbalstītas dažādas sportiskās
aktivitātes: skolēni apmeklēja peldbaseinu
Balvos, orientēšanās sacensības Viļakas
pilsētā, bērni piedalījās dažādās sporta sa-
censībās, gan nesot skolas vārdu, gan pie -

rādot savu sportisko sagatavotību.
Ar interesi skolēni piedalījās novadā

notiekošo projektu aktivitātēs «Mūsu diž-
koki», «Latvijas skolas soma 2017». Iemī -
ļota nodarbošanās skolēniem ir zīmēšana.
Skaisti darbi tika veidoti ESF projekta «At -
balsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
ietvaros. Mācību gada garumā šos īpašos
māksla darbus varēs aplūkot visās novada
skolās. Skolēni aktīvi iesaistījās karjeras
izglītības nodarbībās gan skolā, gan ārpus
tās (izsmeļošāku informāciju var izlasīt:
www.vilaka. lv/izglītība/ karjeras izglītība).

Bagāts ar ārpusstundu aktivitātēm bija
katrs mūsu skolas semestra mēnesis – dis-
kotēkas un ekskursijas, talkas un koncerti.
Noteikti vēl piepildītāki būs II semestra
mēneši!

Mācību pusgadu noslēdzot, īpašs gan-
darījums ir par 49 skolēniem, kuru sekmes
ir cildināmas. Prieks, ka skolēnu centību un
motivāciju mācīties ir atbalstījusi Viļakas
novada mecenāte Lilita Dravniece, kura dā -
vāja pārsteiguma dāvanas 11 skolas skolē-
niem (viņu vidējais vērtējums 4. – 6. klašu
grupā bija 8 balles un augstāka). Paldies
mūsu sadarbības partneriem – novada mu-

zejam un novada bibliotēkai, ar kuru palī -
dzību tika vairotas mūsu zināšanas un pras -
mes! Paldies mūsu bijušajiem absolventiem,
kas vadīja nodarbības un strādāja ar bēr -
niem, paldies Madarai, Laurai un Danai,
kas padarīja krāsaināku mūsu ikdienu!

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un
skolotājiem par aktīvu darbošanos un līdz -
dalību, lai skolas dzīve būtu interesanta un
piedzīvojumiem bagāta!

Lai aizvadītā gada darbi mūs visus ie-
dvesmo jauniem panākumiem!

Teksts, foto – Viļakas pamatskolas 
skolotāji Mārīte Supe-Tuča, Linda Ozola

Viļakas pamatskolā aizritējis notikumiem bagāts un interesants pirmais semestris

Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde
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1634. gadā vēsturiskajos do-
kumentos minēts Lielais Škilbin-
skas ceļš, kurš bija virzienā no
Krievzemes uz Šķilbanu pusi.

1765. gadā Marienhauzenas
(Viļakas) stārastijas revīzijās mi -
nēti daudzi no Škilbanu puses cie -
miem.

1832. gadā – Šķilbanu muižā
dzimis Vladislavs Uļanovskis –
poļu dumpja organizators, ārsts
un vēlāk ievērojamās poļu et-
nogrāfes Stefānijas Uļanovskas
vīrs.

1834. gadā – Šķilbanu muižā
dzimis Ignats Uļanovskis – Ma-
rienhauzenas poļu dumpja viens
no organizatoriem, Vladislava Uļa -
novska brālis.

1856. gadā – celta sarkano ķie -
ģeļu Šķilbanu muižas ēka. Ķieģe -
ļi tika gatavoti muižas ķieģeļu
ceplī.

1861. gadā pēc dzimtbūšanas
atcelšanas tiek izveidota Šķilbanu
lauksaimniecības sabiedrība, kurā
ietilpst 33 Šķilbanu puses ciemi,
kas tajā laikā piederēja pie Balti-
novas pagasta.

1863. gada sākumā Marien-
hauzenas poļu dumpja sagatavoša -
na Šķilbanu muižā cieš neveik-
smi.

1872. gadā Šķilbanu muižu
nopērk ietekmīgs Krievijas uzņē-
mējs Dmitrijs Zinovjevs.

ap 1875. gadu Šķilbanu mui-
žas teritorijā ienāk liels skaits
muižas zemju nomnieku no Vid-
zemes un Igaunijas puses. Īpaš -
nieka Ļebedeva laikā lielākajai
daļai no viņiem nākas aiziet, at -
stājot iekoptos laukus un uzceltās
mājas, lai viņu vietā tās aizņemtu
zemnieki no Krievijas. Tāda bija
pārkrievošanas politika.

ap 1874. gadu celta ēka Re-
kovā, Dzirnavu ielā 1/2, kurā pēc
ienācēju, Šķilbanu muižas zemes
nomnieku lūguma 19. gadsimta
beigās tiek atļauts atvērt luterāņu
dievnamu. Vienā svētdienā diev-
namā lūgt nāk igauņi, otrā – lat -
vieši – muižas nomnieki.

1886. gadā pēc ienācēju–mui -
žas zemju nomnieku lūguma
Šķilbanu muižas centrā tiek atvērta
pirmā skola, kurā skolotājs bija
latvietis, kas tajā laikā bija liels
retums Latgalē.

1886. gadā Stiglovas ciemā
dzimis feļetonists un sabiedriskais
darbinieks Pēteris Kuļšs (pseido-
nīms–Cierpiņu Blauzga).

ap 1899. gadu Šķilbanu mui -
žu iegādājās Ļebedevu ģimene.
Pirkšanas tiesības piederēja Alek-
sandrai Ļebedevai.

1906. gadā Čilipīnē tiek at -
vērta Almas Ramanes privātskola,
kurā pēc gada tiek pārveidota par
Čilipīnes tautskolu un vēlāk pār -
celta uz Rekovu. Čilipīnes skola
kļūst par Rekavas vidusskolas
šūpuli.

Pēc 1907. gada Čilipīnē koru
dziedāšanu un teātra pulciņu dar-
bību organizē skolotāji Polfan -
ders un Kļaviņš. Fēlikss Polfan -
ders izveido pieaugušo kori ar
apmēram 70 dalībniekiem.

1908. gadā nodibināta viena
no pirmajām krājaizdevumu sa-
biedrībām Latgalē – Rekovas krāj -
aizdevumu sabiedrība. Tā paša ga -
da Ziemassvētkos Čilipīnē tiek iz -
veidots Šķilbanu zemkopju pulciņš.
Abu šo biedrību vadītājs ir Jānis
Ločmelis no Brīžusolas cie ma.

1910. gada tiek atvērta Buku
(Zeļču) tautskola – mūsdienu Upī -
tes pamatskolas šūpulis.

1912. gadā ar Rekovas krā-
jaizdevumu sabiedrības atbalstu

tiek organizēta Baltinovas muižas
pirkšana 7000 hektāru platībā par
gandrīz vienu miljonu cara rub-
ļiem.

1913. gada novembrī Rekovas
krājaizdevumu sabiedrība atver
Rekovas zemkopības skolu. Tā
bija otrā tāda tipa skola Latgalē.

1917. gadā Jānis Krakops, Jā -
nis Ločmelis un Domeniks Logins
no Šķilbanu puses piedalās Latga -
les kongresā. Provizors Jānis Kra -
kops tiek ievēlēts par Pagaidu
Zemes Padomes valdes locekli.

1920. gada janvārī notiek sī -
as Atbrīvošanas cīņas Šķilbanu
augstumos un Ančipovas ciema
rajonā.

1920. gadu sākumā veidojās
Šķilbanu Romas katoļu draudze.
Pirmā Šķilbanu draudzes prāvesta
S.Šikur–Kalvāna vadībā: 

• par baznīcu tiek pārbūvēta
Rekovas klēts,

• izveidoti bērnu un pieaugušo
baznīcas kori, 

• izveidotas daudzas katoļu
biedrības, kā –Lūgšanu Apostu -
lata, Bērnu Kruciata, Marijas Sa-
dolīcijas, Latvijas Katoļu Jaunat -
nes biedrības Šķilbanu nodaļa.

Lielākā no biedrībām bija Lūg -
šanu Apostulats, kurā darbojās
vairāk kā 1900 biedri.

1923. gada 10. septembrī svi -
nēs 95. gadadienu Šķil bēnu Ro -
mas katoļu draudzes namam, kas
tad tika iesvētīts, tajā laikā ēka
saukta par plebāniju. Plebāniju
1923. gadā iesvētīja Nautrēnu
prāvests Začs. Tajā laikā ēkā tika
ierīkota viena telpa, kurā bija ka-
pela. Reizēm svētā Mise notika
tur. Pēc 1960. gada ēka bija atsa-
vināta un tajā darbojās ceļu re -
monta un būvniecības pārvaldes
iecirkņa kantoris.

1924. gadā no Baltinavas uz
Šķilbaniem tiek pārcelta Baltina -

vas lauksaimniecības skola. 1938.
ga dā skola tiek pārdēvēta par
Šķil bēnu lauksaimniecības skolu.

1926. gadā tiek izveidota Šķil -
banu pareizticīgo draudze.

1928.–1929. gadā pēc arhitekta
V.Šervinska projekta tiek uzcelta
Šķilbanu pareizticīgo baznīca.

1929. gadā Rekovā nodeg Pol -
fandera koka dzirnavas.

1930. gadā, apvienojot atdalī -
tās teritorijas, no Baltinavas un
Viļakas pagastiem tiek izveidots
Šķilbēnu pagasts.

1930. gadu sākumā tiek uzcel -
ta Rekovas ambulances ēka.

1932. gadā apdzīvotajai vietai
Rekova tiek piešķirts ciema sta-
tuss.

1932. gadā tiek uzceltas Re-
kovas (Polfandera ) dzirnavas.

1934. gadā tiek likts pamat -
akmens Rekovas jaunajai katoļu
baznīcai. Baznīca līdz 2.Pasaules
karam netiek pabeigta. Vēlāk tā
tiek atsavināta draudzei un tajā
darbojās ceļu remonta un būv-
niecības iecirkņa darbnīcas. (Baz-
nīca tiek pabeigta un iesvētīta
tikai 2009. gadā.)

1936. gadā no Šķilbēnu pagas -
ta tika atdalītas teritorijas ar cie-
miem Lutanāni un Krutova.

1938. gadā pēc arhitekta Gla-
zenapa projekta tika uzcelts Šķil-
bēnu pagasta valdes nams. No
1950.gada ēkā ierīkotas Rekavas
vidusskolas klašu telpas. Mūsdienās
ēka pārbūvēta pēc identiska pro-
jekta un tajā atvērts Kultūras
centrs «Rekova».

1940. gadā vairāki Šķilbanu
puses kori piedalās Latgales dzies-
mu svētkos Daugavpilī. 

1941. gada sākumā tiek arestēti
un izsūtīti uz Sibīriju:

• uzņēmējs, dzirnavu īpašnieks
Ludvigs Polfanders;

• Šķilbēnu pagasta vecākais
Broņislavs Krakops.

1943. gadā mūžībā aiziet vie -
na no pirmajās Rekovas skolas
skolotājām un direktorēm Marija
Otīlija Ramane.

1944. gada augustā Šķilbēnu
pagastā notika Pētera Lūša vadīto
nacionālo partizānu sadursme ar
NKVD karaspēka vienību.

1945. gada 2. martā notika lie -
lākā kauja Stompaku purva teri-
torijā, kur NKVD karaspēka vie-
nības ielenca un ar mīnmetējiem
apšaudīja uz purva salas bāzēto
partizānu nometni. Partizāni iz-
laužas no aplenkuma un aiziet
neuzvarēti.

1948. gadā mūžībā aiziet Či-
lipīnes skolas izveidotāja, Reko -
vas pamatskolas skolotāja un di-
rektore, uzņēmēja Alma Rama-
ne.

1958. gadā izveidota padomju
saimniecība «Šķilbēni».

1959. gadā Rekovā uzbūvēta
Latvijā pirmā starpkolhozu slim-
nīca. Rekovas slimnīca slēgta
1992. gadā. Nākamajā dienā pēc
tās slēgšanas slimnīcas telpās iz-
veidota un gandrīz desmit gadus
darbojās sociālās aprūpes māja.
Jau vairākus gadus slimnīcas ēka
neapdzīvota.

1980.–1981. gadā tiek izveidoti
Šķilbanu puses etnogrāfiskie an-
sambļi. 

1988. gadā tiek izveidots Lat-
vijā pirmais lauksaimniecības ko -
operatīvs «Lejastači».

2003. gadā Šķilbēnu pagastā
tiek izveidota pirmā kooperatīvā
krājaizdevumu sabiedrība Latga-
lē.

2005. gadā Šķilbēnu pagasts
tiek nominēts kā sakoptākais pa-
gasts Latgalē.

Vēsturisko informāciju saga-
tavoja: Francis Slišāns

Vēsturiski fakti par Šķilbēnu pusi
VēStURe

Šķilbanu muiža 

Šķilbanu vēsturiskā katoļu baznīca Šķilbanu pareizticīgo baznīca
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Viļakas no vadā2018. gada janvāris

KULtūRa

2017. gada Vecgada šova tē -
ma –Latgales televīzijas raidījumu
programma raida. Latgales re-
ģionālā televīzija, RE-TV – visā
Latvijā   ikdienu piedāvā aktuali-
tātes un aizraujošus notikumu
apskatus no visiem Latvijas re-
ģioniem, aizraujoši patiesus stāstus
par iedvesmojošiem cilvēkiem,
lieliskas sporta pārraides, izcilus
kultūras pasākumus, krāšņus mu-
zikālus raidījumus, dažādus ceļo -
jumus, interesantus hobijus, prak-
tiskus padomus un radošas idejas,
tas viss bezmaksas  Latgales Re-
ģionālajā televīzijā, Re-TV tavā
ekrānā. Programmas vadītāju lo -
mās iejutās Elvīra Nāgele un
Mārtiņš Kaļāns.  

Ikviens no mums vēlas saglabāt
savu jaunību un skaistumu. Tāpēc
varējām ielūkoties raidījumā «Lai-
mīgs un vesels», kur amatierteātra
«Virši»  aktieri M.Bukovska, A.
KĻimoviča, V. Andrejeva un I.
Bukovskis izspēlēja ainiņu no
pansionāta dzīves «Kā nepalikt
par veceni». Pirmsskolas bērnu
de ju kolektīvs ar savu vadītāju
Iju Krilovu priekšgalā mēģināja
risināt demogrāfiskus jautājumus
un atvērt bērnu ciematiņu, izde-
jodami  «Bēbīšu maršu». Krievu
dziesmu ansamblis «Ivuški» (va-
dītāja Svetlana Romāne)  bija ie-

saistījies projektā «Silver Sharing
Initiative», lai varētu sagatavoties
Ziemas olimpiskajām spēlēm
Phjončhanā, Dienvidkorejā.  Lat-
vijas Reģionālā televīzija  ir pār-
robežu televīzijas kanāls, kura
satura veidošanā iesaistītas ir gan
Latvijas reģionālās, gan vietējās
televīzijas, gan neatkarīgo  pro-
ducentu apvienības. Re-TV rai-
dījuma «Gostūs»  producents šo-
nedēļ ciemojās pie divām latviešu
ģimenēm ārzemēs. Kā atgadās
tiem, kas nepārzin svešvalodu,
skečā «Adrešu sajaukšana» izspē -
lēja amatierteātra «Virši»  dalībnie -
ki Z.Biuka, R. Makarovs, D.Bo-
roņenko un P. Nāgels. Kā jau kat -
rā programmā, neiztrūkstošas ir
arī Laika ziņas, ko izdziedāja un
izspēlēja bērnu vokālais ansamb -
lis «Čiekuri», vadītāja Daiga Elks -
nīte. Sen zināms, ka Latvija ir
kārtīgu  saimnieku zeme. Savukārt
katram  saimniekam ir vajadzīga
arī kārtīga sieva. Taču, ja darba
pilnas rokas un līgavas meklēša -
nai neatliek laika, tad palīgā nāk
Baiba Sipeniece-Gavare (kapela
«Blāzma» un tās vadītāja Mārīte
Bukovska). Kultūra ir ne tikai
māksla, bet arī dzīvesveids,  cie-
miņus no Vācijas atveidoja ritmikas
un līnijdeju grupa «Punktiņi» un
viņu vadītāja Laima Timmermane.

Pagājušā  gadā «Latgales Reģionā -
lā Televīzija» kriminālziņās  rādīja
sižetu un informēja ka, no anonī -
ma zvanītāja tika saņemta satrau-
coša ziņa, kurš bija sūdzējies par
krāpnieciskām darbībām, kas no -
tiek Viļakas novada Žīguru me -
žos. Šīs  krāpnieces meklēšanā ti -
ka iesaistīta policija. Diemžēl līdz
šai dienai šī krāpniece nav not -
verta.  Un šovakar beidzot televī-
zijas rīcībā nonāca sižets, ko at -
sūtīja apzinīgs Žīguru mednieks,
kura mednieku kamera piefiksē -
ja iespējamo krāpnieci. Krimināl -
ziņu sižetu sagatavoja ciemiņi no
Viesītes ar Gunāru Abricki priekš-
galā. Tad  Filmu Štreks, Mada-
gaskara un Kung Fu Panda vei-
dotāji  piedāvāja jaunu, krāsainu
un matainu animācijas filmu. Tie
ir Troļļi. Viņi dzied, viņi dejo un
jautrojas cik vien tīk un spēj. Bēr -
nu vokālais ansamblis «Čieku -
riņi» (vadītāja Daiga Elksnīte) ie -
jutās troļļu lomās. Noskatoties rai -
dījumu, Saimnieks meklē sievu
RE-TV laiž ēterā jaunu program -
mu – Saimniece meklē znotu!
Folkloras ansamblis «Mežābele»,
vadītāja Valentīna Igovena atveidoja
dziesmu «Es beju māmiņai». Pēc
folkloras ansambļa uz skatuves
bērnu vokālais  ansamblis «Čie-
kuri» iejutās multeņu programmā
un atveidoja Minjonus. Latviju uz -
skata par dziedošāko valsti pasaulē.
Tad sekoja Latvijā ļoti populārā
pārraide  X Faktors, kura fināls
nupat ir izskanējis. Vecgada šovā
X-Faktora dalībnieces viesojās
Žīguru kultūras namā  un viņu lo -
mās iejutās vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Skatiens», vadītāja Ija
Krilova. Turpinot raidījumu, pie-
nācis arī sporta raidījuma laiks.
Ar kādiem sporta veidiem nodar-
bojas Žīguros, to veiksmīgi pa -
rādīja  sieviešu vokālais ansamb -
lis  «Relako», vadītāja Daiga Elks -
nīte. Šodien savu koncertturneju
pa Latviju Žīguru kultūras namā
noslēdza arī dziedātāja Inese no
Eldorado ar dziesmu «Es meitene,
man blondi mati» (Gunārs Abric-
kis). Pasākuma noslēgumā tele-
vīzijas operatoru grupa «Province»
viesojās Viļakas novadā – Vien-
tuļos, SIA Ķira, Vēršukalnā un
Žīguru kultūras namā. Šo raidīju -
mu atveidoja dāmu deju kolektīvs
«Alianse», vadītāja Ija Krilova. 

Raidījumu programma noslē-
gusies, bet vārdu lūdza ciemiņi
no Viesītes. Gunārs Abrickis pa-
teicās par sadarbību kultūras na -
ma vadītājai un amatierteātra «Vir -
ši» dalībniekiem. Savukārt es iz-
saku lielu pateicību kultūras nama
personālam, pulciņu vadītājiem,
pašdarbniekiem, Bērnu kolektīvu
vecākiem, Žīguru pagasta tehnis-
kajiem darbiniekiem. 

Liels paldies par darinātiem
tērpiem Dainai Boroņenko un Zo -
jai  Biukai, par skatuves nofor-
mējumu Daigai Elksnītei, Pēterim
Nāgelam un Mārtiņam Kaļānam,
par pasākuma apskaņošanu Emī -
lam Elksnītim, muzikantiem R.Ru-
benim un A.Pabērzam. Arī mūsu
uzticīgajiem skatītājiem – PAL-
DIES! Laimīgu visiem 2018. ga -
du! Lai piepildās jūsu ilgas, sapņi
un cerības!

Teksts: Žīguru kultūras
nama direktore

Valentīna Kaļāne
Foto: Aivars Šaicāns

Vecgada šovs Žīguru kultūras namā l KULTŪRAS ZIŅAS 

gatavojas vasaras lielajiem kultūras 
notikumiem un uzņem viesus

Viļakas novada pašdarbnieku kolektīvi gatavojas starptautiskajam
folkloras festivālam «Baltica» un XXVI Vispārējiem latviešu Dzies -
mu un XVI Deju svētkiem. Kolektīvi ne tikai mēģina, piedalās kon -
certos, bet arī uzņem viesus. Decembrī Viļakas novadā etnogrāfiskais
ansamblis «Abrenīte» uzņēma Ogres Kultūras centra folkloras kopas
«Artava» dalībnieces, kuras pirmo reizi viesojās Viļakā. «Viļaka mūs
sagaidīja ar mirdzošiem baznīcu torņiem, stāstiem, teikām, skaistām
pilsētas ainām, labiem cilvēkiem un bijušo Abrenes elpu. Viļakas et-
nogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» ir mūsu dvēseļu radinieki. Iepa -
zināmies ne tikai ar Viļakas Romas katoļu baznīcu, Viļakas novada
domes darbu un Viļakas bibliotēku, bet arī pavadījām laiku, izdziedot
kopīgi zināmās dziesmas. Liels paldies par viesmīlīgo uzņemšanu
Viļakā,» pateicās «Artavas» dalībniece Anna Kudeiko.

Jauni kultūras kolektīvu vadītāji
No 2018.gada janvāra Viļakas etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte»

vadību ir uzņēmusies kolektīva ilggadēja dziedātāja Marija Voika.
Medņevas etnogrāfisko ansambli kopš 2017.gada septembra vada
Medņevas tautas nama vadītāja un etnogrāfiskā ansambļa dalībniece
Skaidrīte Šaicāne. Šķilbēnu pagasta Kultūras centra «Rekova» jauktā
kora «Viola» vadību uzņēmās Marija Bukša, kuras pamatdarba vieta
ir direktore Baltinavas mūzikas un mākslas skolā. 

esam iekļauti Nacionālājā Nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas atbalstam Valsts
kultūrkapitāla fonds ir izveidojis būtisku atbalsta instrumentu – mērķ-
programmu Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta pieteikumu sa-
gatavošanai. Mērķprogrammas mērķis ir veicināt Latvijas nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Sarakstā tiek
iekļauti elementi, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā
kultūras mantojuma vērtību, un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs
attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

2017.gadā Nacionālājam Nemateriālās kultūras mantojuma saraks -
tam bija iesniegti 19 pieteikumi, no kuriem Nemateriālā kultūras
man tojuma padome sadarbībā ar ekspertiem sarakstam izvirzīja sešus
elementus: Psalmu dziedāšana ziemeļlatgalē (iesniedzējs: Balvu
novada pašvaldība); dziedāšana ar pusbalsu (iesniedzējs: Balvu no -
vada pašvaldība); Latgales mazo bundziņu – bubyna spēles tradīcija
(iesniedzējs: biedrība «Skaņumāja»); Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas
un spēlēšanas tradīcija (iesniedzējs: biedrība «Skaņumāja»); Mirušo
ofīcija (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos
(iesnie dzējs: Daugavpils novada pašvaldība) un Siguldas spieķa dari -
nāšanas prasme (iesniedzējs: Siguldas novada pašvaldība). Viļakas
novada dome ir sadarbības partneris Balvu novada pašvaldības ie-
sniegtajiem projektiem. Nemateriālā kultūras mantoju eksperte Ruta
Cibule pateicās visiem Viļakas novada cilvēkiem, kuri palīdzēja sa -
gatavot informāciju projekta pieteikumam, un visiem cilvēkiem, kuri
ikdienā saglabā, popularizē un nodot nākamajām paaudzēm savas
dziedāšanas prasmes. Apliecinājuma svinīgā pasniegšana notiks
2018. gada aprīļa sākumā. 

«Napalic molā, nuoc doncuot...»
Folkloras kopai «Upīte», katru piektdienu pulksten 20:00 notiek

mēģinājumi Upītes Tautas namā. Lai dažādotu mēģinājumu procesu,
kā arī parādītu citiem cik jauki ir dejot dančus, mēs esam izdomājuši
akciju «Napalic molā, nuoc doncuot...», kuras ietvaros brauksim uz
dažādām Ziemeļlatgales skolām, piektdienās pulskten 20:00, tikai
katru reizi citā skolā. 

Pirmā reize jau notika 19. janvārī Viļakas Valsts ģimnāzijā. Par
nākošajām skolām informācijai jāseko sociālajos tīk los. Uz dančiem
tiek aicināti gan lieli, gan mazi. #UpītieDzeiveJauka

Kad garām ir ziemassvētku laiks, Žīguru kultūras nama
amatiermākslas kolektīvi spraigi gatavojas savam gada noslēguma
pasākumam – Vecgada šovam.

Viļakas novada senioru tradīcija
Savas gaitas uzsāka Jaunais 2018. gads. Jau izveidojas tāda

kā tradīcija, kad jaungada pasākums vainago un noslēdz novada
pensionāru balle ar groziņiem, ar kopā pasēdēšanu, ar skatuves
māksliniekiem, ar masku balli, kā arī ar iespēju satikties ar
novada vadību un saeimas deputātiem. 

Šoreiz par pasākuma saimniekiem bija Žīguru pagasta pārvalde
un kultūras nama darbinieki, kas lieliski pastrādāja organizējot
pasākuma norisi, sagaidot dalībniekus un ciemiņus, veicinot svētku
draudzīgu noskaņojumu ikkatram, kas atvēra kultūras nama durvis. 

Kā vienmēr aktīvi darbā iesaistās domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs un domes speciālisti, kas organizēja transporta darbu un
informācijas izplatīšanu pa pagastiem. Protams, gribētos, lai pasā -
kumus vienmēr apmeklē lielāks dalībnieku skaits, bet, diemžēl katru
gadu statistikas dati liecina par to, ka iedzīvotāju skaits valstī, sevišķi
laukos, strauji samazinās. Tomēr, Šķilbēnu, Kupravas, Susāju, Žīguru
pagastu un Viļakas pilsētas pensionāru delegācijas ieradās diezgan
kuplā sastāvā. Starp citu, no šiem pagastiem arī sporta svētkos ikgadu
piedalās pilnas komandas un dod priekšzīmi cīņā par kopējo
komandas uzvaru. Bet tas notiks tikai maija mēnesī.

(Turpinājums 18. lpp.)
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Viļakas no vadā 2018. gada janvāris

SOCiāLā SfēRa
ticējums vēsta – kā sagaidīsi

Jauno gadu, tā arī to pavadīsi,
tāpēc Viļakas sociālās aprūpes
centra(turpmāk tekstā VSaC)
un struktūrvienības «Šķilbēnu
sociālās aprūpes māja» kolektī -
vi Jaunajam 2018. gadam sāka
ga tavoties laicīgi.

Kādā decembra dienā iemīt-
nieki pulcējās ēdamzālē, lai gata-
votu Ziemassvētku kartiņas, ko
vēlāk nosūtīt saviem tuvajiem
vai uzdāvināt to kādam labam
draugam. Paldies brīvprātīgā dar -
ba veicējām par  palīdzību – Da -
nai Ponomarenko no Ukrainas
un Laurai Rojai Barbero no Spā-
nijas. Paštaisītās kartiņas tika sa-
sildītas ar roku siltumu un domām
par mīļiem un dārgiem cilvēkiem.
Visi apsveikumi tika nosūtīti pa
pastu, iemītnieku izvēlētajiem
adresātiem. Kā katru gadu, iestāžu
ēdamzālēs bija novietota Ziemas -
svētku pastkastīte un kolektīviem
bija lieliska iespēja sveikt vienam
otru un novēlēt visu labo un gai -
šo. Tradicionāli – pirms Jaunā ga -
da – pastkaste tika atvērta un visi
apsveikumi tika nogādāti adresā-
tiem.

19. decembrī abās iestādēs ti -
ka uzstādītas egles, ko iemītnieki
ar prieku izrotāja!

20. decembrī Viļakas sociālās
aprūpes centrā notika pirmssvētku
Svētā Mise, ko vadīja Priesteris
Guntars Skutels. Savukārt 22.de-
cembrī Svētā Mise notika Šķilbē -
nu sociālas aprūpes mājā, kuru
vadīja  priesteris Staņislavs Priku -
lis. Ikviens varēja izsūdzēt grēkus
un saņemt Svēto Komūniju pirms
skaistajiem Jēzus Kristus dzimšanas
svētkiem. Pēc Dievkalpojuma
katram iemītniekam un katram
darbiniekam tika  pasniegtas dā-
vanas – svētbildes. Svētību saņēma
arī gulošie iemītnieki.

Pirms pašiem Ziemassvētkiem
mirdzošā eglīte sauca uz pasākumu,
kuru gaidīja visi iemītnieki – gan
Viļakā, gan Rekovā – cept speķa
raušus un piparkūkas. Piparkūkas
jau izsens bijušas liela daļa no
Ziemassvētkiem, un tieši Ziemas -
svētku laikā mēs visbiežāk ēdam
šos īpašus cepumus. Piparkūkas

– daļa no mūsu tradīcijām, kas ar
krustnagliņām, kanēli un vēl
citām garšas piedevām atgādina
mums Ziemassvētku garšu. Ar
for miņu palīdzību cepšanas pulci -
ņa dalībnieki veidoja piparkūkas.
Kas gan rada labāku Ziemassvēt -
ku sajūtu par svaigi ceptu pipar -
kūku smaržu!

21.decembrī pirmssvētku sajūtu
Šķilbēnu SAM  turpināja radīt
koncerts, kuru sniedza Baltinavas
mūzikas skolas audzēkņi. Caur
Ziemassvētku dziesmām koncerta
dalībnieki, kā nekad, izjuta svētku
svētumu, siltumu un mieru.

22.decembrī iemītniekus at-
brauca sveikt Viļakas novada pa-
gastu pārvaldnieki un pārstāvji
no Viļakas novada domes. Katram
iemītniekam tika pasniegta salda
dāvana un pateikti sirsnīgi novē-
lējumi. 

28.decembrī sociālās aprūpes
iestāžu iemītniekus apciemoja
viesi no Viļakas, Medņevas un
Šķilbēnu jauniešu iniciatīvu cen-
triem. Katru gadu jaunieši atbrauc
ar skanīgām dziesmām, jautrām
spēlēm un sirsnīgiem novēlēju-
miem. Kopā ar jauniešiem bija
ieradies arī Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudzes priesteris
Guntars Skutels. Koncertu spilg -
tināja dejotāji ar savu raito dejas
soli. 

No sirds pateicamies visiem
par ilggadēju sadarbību, patīkamu
svētku radīšanu, laba vēlējumiem
un pārliecību, ka visi izteiktie vē-
lējumi piepildīsies!

Teksts: sociālā darbiniece
Kristīna Pumpa

Foto: vadītāja Līna Barovska,
sociālā darbiniece 

Kristīna Pumpa

ziemassvētku laiks ir labo darbu
laiks. Laiks, kad pārdomājam gada
laikā paveikto, tāpat tas ir laiks, kad jā-
iepriecina arī citi, jo tikai dodot, mēs
varam arī saņemt.

Gada nogalē Viļakas novada jauniešu
centru un Jauniešu domes jaunieši devās
Ziemassvētku labdarības akcijā- apciemojot
Viļakas novada sociālo centru iemītniekus,
lai padarītu viņu ikdienu krāšņāku un ie-
priecinātu viņus ar patīkamiem,  pašu sa-
rūpētiem pārsteigumiem, ģitārspēli, dziesmām
un dejām.

Šogad jaunieši pasākumam gatavojās
laicīgi, jo bija jāizgatavo 55 skaisti ap-
sveikumi, tāpat tika ceptas piparkūkas un
plānotas atrakcijas, piemēram, attēlu atpa-
zīšana- jaunieši iemītniekiem rādīja attē-
lus-bija jāatpazīst tajā redzamais, aktieris,
dziedātājs vai kino filma ar ko iemītnieki
veiksmīgi tika galā. 

Apsveikumu gatavošanā piedalījās arī
brīvprātīgā darba veicējas Dana un Laura,
kuras izdomāja apsveikumu dizainu un
noformējumu, un šo ideju realizēja kopā
ar pārējiem jauniešiem.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara Je-
romāne atzīst, ka šī ir viena no sirsnīgākajām
jauniešu tradīcijām, jo Ziemassvētki ir
laiks, kad jāvairo labais, jāiepriecina tie,
kuru ikdiena nav tik interesanta un pār-

steigumiem pilna. Ikreiz pēc šī pasākuma
ir gandarījuma sajūta, jo ir redzams prieks
šo cilvēku acīs, reizēm pat nobirst kāda
prieka asariņa. Novērtēsim to darbu, ko
veic sociālo centru darbinieki- tas nav
viegls, bet ļoti svarīgs lielai sabiedrības
daļai- kāds pats ir iemītnieks, bet kādam
centrā dzīvo kāds tuvinieks.

Deviņgadīgā Madara Šmite labdarības
akcijā piedalās jau otro gadu un sociālo
centru iemītniekus priecē ar dejām, kas
meitenei padodas un dalība šajos pasākumos
vienmēr rada prieku.

Žaklīna Orlovska šogad labdarības ak -
cijā piedalījās pirmo gadu, tādējādi mēģi-
not no visas sirds iepriecināt sociālo māju
iemītniekus, piepildot viņu sirdis ar sil-
tumu un mīlestību, un radot pēc iespējas
lielāku svētku sajūtu ar patiesu smaidu
sejā.

Simona Zaremba iesaistījās akcijā, jo
jaunietei patīk iepriecināt cilvēkus un dā -
vāt prieku tiem, kuri ne katru dienu to sa -
ņem. Visvairāk viņai patika cept piparkūkas
un gatavot apsveikumus, kā arī spēlēt spē -
les, kuru laikā pārliecinājās par to,  ka so -

ciā lo māju iemītnieki nav zaudējuši sparu.
Keita Orlovska iesaistījās labdarības

akcijā, jo gribēja sagādāt veciem ļaudīm
prieku, viņai gandarījumu sagādā tas, ka
redz kādu smaidām, tāpēc nolēma piedalīties
un piedāvāt savu palīdzību aktivitātes īste-
nošanā.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šajā
labdarības akcijā!

Informāciju sagatavoja jaunatnes 
lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne, 
Līna Barovska

Deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes
Kopš 2015. gada 16. jūnija, kad tika sastādīti projekta Deinstitu-

cionalizācija (turpmāk tekstā –DI) īstenošanas MK noteikumi Nr. 313
ar mērķi – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pa-
kalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, vairākkārt
tika grozīti MK noteikumi, lai organizētu un uzsāktu īstenot DI
projektu novados.

2017. gada 15. decembrī Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas
pašvaldību pārstāvji, kā arī sociālo dienestu vadītāji, tostarp Balvu
un Viļakas novada iedzīvotāji, tikās ar Latgales plānošanas reģiona
Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāju Ināru
Krūtkrāmeli un koordinatori Sarmīti Teivāni, lai noskaidrotu aktuā -
lākos jautājumus DI projekta norisē.

Projekta vadītāja I. Krūtkrāmele prezentēja DI plāna norises
gaitu un atbildēja uz jautājumiem:

– Kad novados būs pieejams pakalpojums?
– Kurš drīkst sniegt sociālo rehabilitācijas pakalpojumu?
– Kāds pakalpojumu apjoms būs pieejams?
– Kurš segs transporta izdevumus nokļūšanai uz pakalpojuma

saņemšanas   vietu un atpakaļ?
– Kurš drīkst sniegt sociālo aprūpi ģimenē, kurā ir bērns

invalīds ar smagiem funkcionāliem traucējumiem?
DI projekta koordinatore S. Teivāne konsultēja vecākus un snie -

dza skaidrojumus klātesošajiem par aktivitātēm, kuras tiks īstenotas
sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

Sagaidot Jauno 2018. gadu

Viļakas novada jauniešu labdarības akcija sociālo iestāžu iemītniekiem

Aicinām pieteikties!
Viļakas novads kopā ar 17 Latgales reģiona novadiem un

vienu valsts sociālās aprūpes centru «Latgale» piedalās valsts
Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu īstenošanā. Tā ir iespēja
pilnveidot un attīstīt sociālo infrastruktūru novadā, tādējādi
nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem (FT). Viļakas novadam šī ir iespēja apgūt Eiropas
Savienības fondu finanses, radot jaunus sociālos pakalpojumus un
jaunas darba vietas.

Projekta ietvaros tiek izsludināta iespēja ik
vienam pieteikties uz medmāsas, fizioterapeita
vai masāžista vakanci darbā ar bērniem.  Ja arī

Tevi interesē, nepalaid garām iespēju – piesakies! 
Sīkāka informācija un pieteikšanās, rakstot e-pastu

uz santa.komane@vilaka.lv.
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Santa Komane
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BazNīCaS dRaUdŽU ziŅaS

februāris liturģiskajā kalendārā
Mozus likums ir prasījis visus

pirmdzimtos vīriešu dzimuma bēr-
nus upurēt Dievam pateicībā par Iz -
raēļa pirmdzimto saudzēšanu no
nāves Ēģiptes gūstniecības laikā.
Upurēšanas svinības parasti ir no-
tikušas dievnamā 40. dienā pēc bēr -
na dzimšanas. Baznīcas liturģijā šī
diena  tiek saukta par Kunga priekšā
stādīšanas jeb Prezentācijas dienu,
jo šajā dienā Baznīca mums liek
atcerēties, ka Vissv. Jaunava Marija,
izpildīdama šķīstīšanas likumu, ir
stādījusi savu Dēlu Dieva priekšā.

Mūsu tauta šo svētku dienu at-
zīmē 2. februārī un sauc par Sveču dienu.  Šajā dienā pirms Sv. Mises
notiek sveču svētīšana, kurai seko procesija, kas simboliski raksturo
Jaunavas Marijas un Bērna Jēzus ieiešanu svētnīcā un attēlo Kristu
kā Pasaules Gaismu. Svētītās sveces atgādina par Dieva klātesamību
mūsu dzīvē, par to, ka mums ir jādzīvo Kristus Gaismā, ka Kristus ir
ar mums. Arī Sv. Misē dievkalpojuma dalībnieki iededzina sveces
Evaņģēlija un pārvēršanas laikā.

Apustulis Jānis par Jēzu ir teicis: «Bija patiesa Gaisma, kas ap gais -
 mo ikvienu cilvēku, kas nāk šai pasaulē.» (J 1,9). Simeons ir Jēzu
nosaucis par Gaismu pagānu apgaismošanai (Lk 2,32). Arī pats Jēzus
par sevi ir pateicis: «Es esmu pasaules gaisma.» (J 8,12).

Tāpēc jau pirmajā vispārējā Baznīcas koncilā Nicejā 325. gadā šī
koncila Tēvi ir apliecinājuši un likuši visiem Baznīcas locekļiem
ticēt Jēzum Kristum kā «Dievam no Dieva, gaismai no gaismas,
patiesam Dievam no patiesā Dieva.»

Uzlūkodama sveces gaismu par Kristus simbolu, Baznīca pasniedz
degošu sveci jaundzimušajam Baznīcas loceklim pēc Kristības sa -
kra menta saņemšanas. Svece mirgo bērna rokā, ejot pirmo reizi pie
sv. Komūnijas; svece tiek ielikta ticīgā cilvēka rokā, viņam šķiroties
no šīszemes dzīves, un sveces deg arī pie viņa zārka. Tāpat daudzos
citos brīžos, gan priecīgos, gan skumīgos, ticīgie cilvēki iededzina
sveci, kas viņiem atgādina mūžīgo Gaismu.

Šajā dienā svinam arī konsekrēto personu dienu. Baznīcā tiek kon -
sek rēti priekšmeti – altāri, dievnami, biķeri, bet svarīgākais ir cil vēks,
kurš sevi konsekrējot, atdodot sevi Dieva rokās, velta sevi Dievam.
Baz nīcā mūsdienās tiek uzsvērts pesoniskais aspekts – sevis konsek -
rācija, veltīšanās, tas vispirms ir satikšanās ar Personu – Jēzu Kristu, kurš
mani mīl un kuru es mīlu. Tieši tādēļ mums ikvienam nemitīgi savas
dzīves skats ir jāvērš uz Kungu, uz altāri, adorācijā un pielūgsmē.

Pelnu dienā – šogad 14. februārī – kristīgajā baznīcā sākas Lielais
gavēnis. Tas ilgst 40 dienas līdz Lieldienām, mudinot cilvēkus vairāk
aizdomāties par garīgām un mūžīgām, nevis materiālām vērtībām.
Gavēņa laiks ir sagatavošanās Lieldienām. Simboliski šis laiks atgā -
di na tās 40 dienas, ko Jēzus pavadījis tuksnesī lūgšanā un gavēnī
pirms savas publiskās darbības.

Šajā laikā kristieši vairāk uzmanības pievērš lūgšanai, žēlsirdības
darbiem un gavēšanai. Viens no gavēšanas aspektiem ir atturēšanās
no ēdieniem. Bet gavēšanai ir arī sociālais raksturs, kurš ietver visu
sabiedrību, kad prātīgi rīkojamies ar tiem labumiem, kas ir mūsu
pārziņā,  neizniekojam ēdienu.

Gavēt var, arī ierobežojot plašsaziņas līdzekļu lietošanu - tele -
vīziju, datorspēles. Svarīga ir arī savstarpējo attiecību joma, piemē -
ram, piedošana, naida neturēšana.  

Materiāli no www.katedrale.lv un www.katolis.lv
Viļakas Jēzus sirds katoļu draudzes katehēte Rutta Jeromāne

Pateicoties lielam itāļu atbal-
stam un draudzes ziedojumiem,
ir izdevies ideju par siltumu
Viļakas katoļu baznīcā realizēt.
Īpašs paldies Pēterim, Andrim,
Aivaram, Jānim un Agrim, kuri
arī palīdzēja veikt ierīkošanas
darbus. 

No trešās Adventa svētdienas
uz Viļakas baznīcas soliem ir
uzlikti sildošie paklājiņi, lai kaut
nedaudz baznīcā būtu silti cilvē-
kiem, kuri apmeklē dievkalpojumus
ziemas sezonā. 

Aicinām mīlestības  degsmes
liesmu iedeg arī savās sirdīs, de-
dzīgi lūdzoties un sekojot Dievam,
tad nejutīsim aukstumu ne fiziski,
ne garīgi.

Liriskais un sirsnīgais kon-
certs «gloria in excelsis deo» jeb
gods dievam augstībā, 26. de -
cembra vakarā notika Šķilbēnu
Sāpju dievmātes Romas katoļu
baznīcā. 

Koncerta programmā bija dzir-
dami gan pasaulē slavenu kom-
ponistu skaņdarbi, gan arī talantīgo
latviešu mūziķu Renāra Kaupe -

ra un Daces Robules dziesmas.
Kon certā piedalījās Šķilbēnu pa-
gasta Kultūras centra «Rekova»
jauktais koris «Viola», vokālais
ansamblis «Balseņis» un folkloras
kopa «Rekavas dzintars». Klau-
sītāju sirdis aizkustināja klasiskās
mūzikas šedevri viesu Ilonas Bir-
ģeles (klavieres) un Leona Meinarta
(trompete) izpildījumā. Klavieru

skaņās ik pa brīdi ieskanējās kla-
vesīna maigais un ērģeļu dobji
svinīgais tonis. Necerēti skaisti
baznīcās velvēs uzdzirkstīja trom-
pete. Dzirdot to aizkustinošā
Džūlio Kačīnī/Vladimira Vavilova
«Ave Maria» trompetes tīrajā un
skanīgajā izpildījuma manierē
neviens no koncerta apmeklētājiem
nespēja palikt vienaldzīgs. Ir
skaidrs, ka nekur labāk kā diev-
namā neizskanēs «Ave Maria»,
un apjaušot mirkļa skaistumu kā-
dam uz vaiga iemirdzējās asara.

Vairāki gados jauni apmeklētāji
pēc koncerta atzina, ka arī vēlētos
apgūt trompetes spēli. Trompetists
Leons Meinarts paskaidroja, ka
trompete esot viens no grūtākajiem
metāla pūšamajiem instrumentiem,
bet no tā ir iespējams izvilināt skais -
tas un dvēseli sasildošas skaņas.
Mūziķis novēlēja jauniešiem pie-
pildīt savu sapni. Paldies visiem,
kas piedalījās koncerta veidošanā!

Teksts: Šķilbēnu pagasta
Kultūras centra «Rekova» 

vadītāja Inese Lāce
Foto: Vineta Zeltkalne

Ērģeļu restaurācijas 3. posms
turpināsies 2018. gadā

ērģeļu restauratori tālivaldis
deksnis un meistars arnolds di -
mants turpina Viļakas katoļu baz-
nīcas ērģeļu 3.posma restau rāciju.
Šajā posmā restaurāciju veic spēles
galdam (roku taus tiņiem un kāju
pedāļiem) un traktūras elementiem.  

Restaurācijas darbi norit ļoti rūpīgi un uzmanīgi, ir saņemti visi
materiāli, ir veikta koka detaļu restaurācija spēles galda ietvaram,
taču, sākot restaurēt katru taustiņu, atklājās, ka tie ir ļoti
nolietojušies un ir nepieciešami papildus pāris mēneši, lai veikto šo
restaurācijas posmu kvalitatīvi.

Projekta īstenošana ir pagarināta Valsts Kultūrkapitāla fondā,
kas ir piešķīris 3000,00 Eur šī posma restaurācijas darbiem. Viļakas
novada domes līdzfinansējums 3904,25 Eur tika apgūti līdz 2017.
gada beigām. 

Aicinām lūgties par ērģeļu restauratoriem, lai atbildīgais restau -
rācijas darbs noritētu sekmīgi. Mācīsimies būs pacietīgi, tad restau -
rētais spēles galds, palīdzēs ērģelēm ieskanēties vēl jaunās un ne -
dzir  dētās skaņās. Taču, lai ērģeles restaurētu pilnībā, nākamajā pos -
mā ir jārestaurē vējlādes un iespējams aiznākamajā posmā – jāveic
arī metāla stabuļu restaurācija.

gods dievam augstībā

draudzes eglīte
6. janvārī Romas katoliskā

baznīca svin vienus no senāka-
jiem svētkiem – Kunga parādī-
šanās svētkus. 

Svētā Mateja evaņģēlijs vēsta
par Austrumzemju gudrajiem, ku -
ri, sekojot zvaigznei, ieradās Je-
ruzalemē un Betlēmē, kur meklēja
jaundzimušo jūdu karali. «Iegājuši
mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa
Māti Mariju un Viņu pielūdza.
Tad tie atvēra savus krājumus un

pasniedza Viņam dāvanas: zeltu,
vīraku un mirres.» 

Šo svētku notikumu iespaidā
Viļakas katoļu draudze 7. janvārī
sanāca uz draudzes eglīti. Katrs
dāvanā paņēma kādu gatavotu
cienastiņu kā arī dedzību acīs un
prieku sirdī. 

Klostera ēkā bija sapulcējušies
apmēram 50 aktīvistu, lai jautrā
kopā būšanā, skanot dziesmām,
dzejoļiem un novēlējumiem, varētu
pabūt kopā ar Viļakas Romas ka -
toļu prāvestu Guntaru Skutelu un
draudzes cilvēkiem un priecāties

par to, kā Dievs pasniedz dāvanas
caur šo pasākumu. Katram tika
pa kādai prieka dzirkstij un sīkam
nieciņam, bet visvairāk dvēsele
gavilēja, ka Dievs turpina mūs
uzrunāt caur dažādiem ikdienas
notikumiem. 

Paldies Viņam par to! Paldies
arī rūķim Līgai, paldies folkloras
kopas «Atzele» kolektīvam un
Annai. Paldies Initai, Ruttai, Re-
gīnai, Ivetai un Līgai par palīdzību
organizēšanā un kalpošanā. Pa-
teicība draudzes prāvestam Gun-
taram Skutelam.

Siltums Viļakas baznīcā

mācījāmies no Baltinavas Romas katoļu draudzes pieredzes
kā baznīcā uz mirkli ielaist siltumu. 

Vitrāžas restaurācija baznīcā noslēgsies aprīlī
Viļakas Romas katoļu baznīcā 2017. gadā at jau noja trīs logiem stikla vitrāžas. Nepietika laika atjaunot 

4 vitrāžu, jo tā ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc restauratoriem no SIA «Glassica» ir jāiegulda lie lāks un laikietilpīgāks
darbs, lai restaurētu vitrāžas. Rūpīgi darbs turpinās un noslēgsies šogad aprīlī. Fi nansiāli ceturtā loga vitrāžu
atjaunošanu ar 5000,00 Eur atbalsta Rietumu banka, pārējie nepieciešamie līdzekļi – 7033,45 Eur tiek vākti no
privātajiem ziedotājiem un atbalstītājiem. Ikviens interesents var palīdzēt realizēt šo projektu. 

Ziedojiet personīgi griežoties pie Viļakas Romas katoļu draudzes prāvesta Guntara Skutela vai ieskai tot
ziedojumu kontā Konts: LV55PARX0006685190018. 2018.gadā Viļakas Romas katoļu draudze cer piesaistīt fi-
nansējumu, lai turpinātu restaurēt vitrāžas centrālajai rozei, galvenajai un sānu ieejām. 

Lappusi sagatavoja Vineta zeltkalne
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SOCiāLā SfēRa

Biedrībai tika iesniegti abu iestāžu ie-
mītnieku saraksti ar sev tīkamām dāvanām
– lietām par ko sapņo un vēlās saņemt. Sa-
raksti regulāri tika atjaunoti, jo mainījās
iemītnieku skaits.

Cilvēki no visas Latvijas (arī no ārze -
mēm) sūtīja dāvanas un rakstīja vēstules
senioriem. Kopā dāvanas saņēma 54 iemīt -
nieki. Četri Viļakas sociālās aprūpes centrā
dzīvojošie vēl gaida savas dāvanas.

Lielākā daļa paciņu tika sūtītas izmantojot
pasta pakalpojumus, bet daži eņģeļi mēroja
tālu ceļu un personīgi pasniedza dāvanas,
aprunājās ar senioriem, apskatīja viņu ik die -
nu. Iemītnieki dāvanās saņēma gan elektris -
kās tējkannas, bārdas aparātus, rokas pulk-
steņus, sienas pulksteņus, skaistus pledus,
sienas gleznas, mobilos telefonus, saldumus,
kafiju, vitamīnus u.c. Viens Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītnieks dāvanā saņēma tele -
vizoru par ko bija ārkārtīgi priecīgs. Vēl
vienu televizoru centram dāvināja Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības kolektīvs.

Katra iestāde saņēma arī kopīgu dāva -
nu – lietas, kas noder ikdienas darbā. Vi -
ļakas sociālās aprūpes centrs dāvanu sa -
ņēma no Vecpiebalgas vidusskolas 5., 7.,
9., 4., 6. un 8. klases skolēniem un audzi-
nātājas – krāsainu papīru, līmes pistoles,
foto rāmīšus u.c. Audzinātāja personīgi
nogādāja dāvanu centram.

Savukārt Šķilbēnu sociālās aprūpes mā -
jai dāvanu pasniedza meitenes no Rīgas,
kuras 2. decembrī uz iestādi ieradās per -
sonīgi un kopā ar iemītniekiem veidoja
Adventes vainagu. Meitenes dāvināja siltās
zeķes, līmes pistoles, dažādus žurnālus un
dekorus. Katram iemītniekam bija sagatavota
arī saldā dāvana, ko pasniedza visjaunākais
eņģelītis!

Paldies visiem, kuri ņēma dalību tik
sirsnīgā un senioriem nozīmīgā pasākumā
un piepildīja viņu mazos sapņus!

Teksts un foto: Viļakas novada sociā-
las aprūpes

iestāžu vadītāja Līna Barovska

Viļakas novada Sociālajā dienestā no
2017. gada 6. novembra līdz 2017. ga da
20. decembrim katru trešdienu divu stundu
garumā tika organizēta grupa «Sociālo
prasmju uzlabošana vecākiem», kuru
vadīja Viļakas novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm
un bērniem Vita Prancāne un Viļakas
novada izglītības psihologs ingrīda Vin-
ceviča.

Grupas plāns tika veidots ar mērķi –uz -
labot vecākiem komunikācijas, attiecību
veidošanas, emociju regulēšanas prasmes,
piedošanu un problēmu risināšanas prasmes.
Sociālā dienesta komanda sirsnīgi pateicas
vecākiem par izrādīto interesi, atsaucību

un pozitīvo gaisotni. Ir patiess prieks, ka
kopējs darbs vainagojas ar dzīves gudrām
atziņām. Gandarījuma atskārsme par vēlmi
izzināt kaut ko jaunu un neizdzīvotu, kaut
ko mainīt sevī ir tas dzinējspēks, kas liek
mums kopā augt un tiekties uz jauniem ho -
rizontiem, vairojot sirdsmīlestību un kopā
būšanu. Mums kopā izdevās!

Grupas vadītājas – sociālā darbiniece
dar bam ģimenēm ar bērniem Vita Prancāne
un izglītības psihologs Ingrīda Vinceviča
novēl vecākiem izturību un daudz mīlestības
audzinot mūsu nākamo paaudzi.

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada
Izglītības psihologs Ingrīda Vinceviča

Foto: personīgais arhīvs

Sociālo prasmju uzlabošana vecākiem
Sociālajā dienestā

Projekta eņģeļa pasts – «... arī vecie cilvēki sapņo!» atskaite

2017. gada nogalē Šķilbēnu sociālās aprūpes māja un Viļakas sociālās aprūpes
centrs ņēma dalību NSUS labdarības biedrības izveidotā projektā eņģeļa pasts-
«.... arī vecie cilvēki sapņo!». Projekta mērķis ir iepriecināt aprūpes iestādēs
dzīvojošus cilvēkus piepildot viņu sapnīšus.

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā
Viļakas novada bāriņtiesa 2017.gadā ir pieņēmusi 67 lēmumus.
No tiem aizgādības tiesības tika pārtrauktas 7 vecākiem / 4 tēviem un 3 mā-

tēm/ uz 7 bērniem. 3 bērni tika ievietoti audžuģimenēs un 3 bērniem nodibināta
aizbil dnī ba. Vienā gadījumā aizgādības tiesības tika pārtrauktas vienam no vecākiem,
bērns pa lika dzīvot kopā ar otru vecāku. 4 bērni tika ievietoti audžuģimenē sakarā ar
vecāka sli mību. Neviens mūsu novada bērns nav ticis ievietots bērnu sociālās aprūpes
iestādē.

Gada laikā tika pieņemti 3 vienpersoniskie lēmumi par 3 bērnu šķiršanu no
ģimenes, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas
veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās
ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par
bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

Gada laikā tika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 1 tēvam uz 1 bērnu.
Bāriņtiesā pieņemti 7 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību

atņemšanu 7 vecākiem /6 tēviem un 1 mātei/, tiesā ir iesniegti 7 prasības pieteikumi, 3
prasības ir apmierinātas un 4 ir izskatīšanas procesā.

Bāriņtiesā ir pieņemti arī 4 lēmumi, kas saistīti ar nepilngadīgajam bērnam pie -
derošo mantu, kā arī 1 lēmums par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu
veikšanai.

Bāriņtiesā ir ap 400 veiktajām darbībām apliecinājumu izdarīšanā. Bāriņtiesas
darbinieki ir snieguši konsultācijas un palīdzību iedzīvotājiem dažādos jautājumos,
t.sk. palīdzot sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu,
iesniegumus Uzturlīdzekļu garantiju fondam par uzturlīdzekļu piedziņu, pieteikumus
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību Bāriņtiesas darbinieki ir piedalījušies tiesās,
lai pārstāvētu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses dažādos jautājumos.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus izvērtēt iespēju kļūt par audžuģimenēm un uzņemt sa -
vās ģimenēs bez vecāku gādības palikušos bērnus. Ja esam izaudzinājuši savus bērnus,
tad varbūt spēsim palīdzēt atrast ģimeni, siltas un drošas mājas kādam svešam bērnam.

Sirsnīgus sveicienus Jaunajā gadā sūta un lielu paldies bāriņtiesa saka saviem vis-
tiešākajiem sadarbības partneriem – valsts policijai, novada sociālajam dienestam,
psiholoģei, skolām, kā arī aizbildņiem, aizgādņiem, audžuģimenei (kas pašreiz mūsu
novadā ir vienīgā).

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada bāriņtiesas vārdā –priekšsēdētāja 
Anita Upīte
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Mīl klasisko mūziku

– Kā jūs pati kļuvāt par klavierspēles skolotāju?
– Mani vecāki nebija saistīti ar mūziku, bet mana

vecākā māsa mācījās mūzikas skolā, spēlēja klavieres. Es
sekoju māsas pēdās un iestājos mūzikas skolā. Tā kā mā -
jās bija klavieres, tad nebija pat jautājumu, ka es varētu
izvēlēties kādu citu mūzikas instrumentu, apguvu klavier -
spēli. Mūzikas skolotāja motivēja mani kļūt par mūzikas
teorijas skolotāju, bet mani tas tomēr neuzrunāja, vairāk
patika klavierspēle. Mēs tad dzīvojām Čerņjahovskas pil -
sētā (agrāk Insterburga). Tuvākās mūzikas vidusskolas bija
Lietuvā, bet tur mācības notika tikai lietuviešu valodā. Pa -
teicoties labai vilcienu satiksmei, izvēlējos mācīties mūzi -
kas vidusskolā Rēzeknē. No manas pilsētas bija vēl daži
skolēni, kuri mācījās Rēzeknē, kāpēc gan lai es tur nemā -
cītos. Neatkarības gados beidzu Daugavpils universitāti.

– Kur šobrīd dzīvo vecāki, māsa?
– Māsa beidza Tehnoloģisko institūtu Ļeņingradā un

vai rākus gadus dzīvoja un strādāja dažādās Krievijas pil -
sētās un Dņepropetrovskā, Ukrainā. Pēc PSRS sabrukuma
atgriezās ar ģimeni Čerņjahovskā, kur dzīvoja mūsu vecā -
ki. Kaļiņgradas apgabals, vēsturiski, vienmēr ir bijis daudz -
nacionāls. Līdz 1945. gadam tā bija Austrumprūsijas terito -
rija ar centru Kēnigsbergā, kuru pēc kara iekļāva PSRS
sastāvā un nosauca par Kaļiņingradas apgabalu. Arī
pašlaik tas ir Krievijas eksklāvs, kas robežojas ar Lietuvu
un Poliju. Esmu pieradusi dzīvot daudznacionālā, rietum-
nieciskā vidē, jo piedzimu un bērnību pavadīju Vācijā. 

– Vai kāds no jūsu audzēkņiem ir teicis, ka vēlētos
iemācīties spēlēt tā kā spēlē populārais pianists Ves -
tards Šimkus?

– Vēl neviens audzēknis man tā nav pajautājis. Ja jau -
tātu, tad es atbildētu, ka arī mājās būs jāspēlē tik pat daudz
cik Vestardam Šimkum. Nepietiks, ja spēlēs kla vieres ti -
kai klaviermācības stundās skolā, nepietiks, ja spēlēs ti -
kai pusstundu nedēļā, bet būs jāspēlē klavieres katru die -
nu vairākas stundas dienā. Ja izvēlās apgūt klavierspēli, tad
ir nepieciešams, lai audzēknim pašam mājās būtu savas

klavieres, jo varbūt 1.un 2.klasē var spēlēt tikai mūzikas
sko lā, bet ja vēlas pilnveidoties un attīstīties, tad ir jāspē -
lē daudz un regulāri. Šobrīd nav daudz bērnu Viļakā, kuri
izvēlas mācīties mūzikas skolā. Daudz populārāka ir
folklora, kur vairāk iesaistās audzēkņi. Klasiskā mūzika
nav tik saprotama un populāra  bērnu vidū.

– Vai mācoties mūzikas skolā piedalījāties kādos
kon kursos?

– Manā laikā konkursu nebija. Tagad notiek ļoti daudz
konkursi Latvijā, Eiropā, pasaulē. Bet kad es biju skol -
nie ce, tādu lietu nebija. Gatavojāmies mācību gada atskai -
tes koncertiem, spēlējām vecākiem. Bijām ļoti patstāvīgi
skolēni, paši braucām ar sabiedrisko transportu, vai arī
taupījām  kapeikas un gājām ar kājām, lai par ietaupīto
naudu varētu nopirkt sev saldumus.

– Kāpēc skolēni izvēlas apgūt klavierspēli?
– Varbūt kādam interese pati rodas. Uzstājoties pirms -

skolas izglītības  iestādēs aicinām bērnus muzicēt. Citus ve -
cāki pierunā, domājot, ka ir prestiži, ja bērns spēlē kādu
mūzikas instrumentu. Tikai nedaudzi vecāki saprot, ka
nodarbības mūzikas skolā attīsta bērnu vispusīgi, māca
pacietību, māca disciplīnu un sistemātisku darbu. Bērniem
muzicējot attīstās loģika, atmiņa, rodas saprašana par
mūziku kā kultūras sastāvdaļu, tās vēsturi. Rodas interese
apmeklēt klasiskās mūzikas koncertus.

– Kādas atšķirības esiet ievērojusi pirmo gadu au-
dzēkņiem un mūsdienu mūzikas skolas audzēkņiem?

–  Agrāk mūsu skola atradās Garnizona ielā, vēsturiskā
ēkā, kuras vairs nav. Audzēkņus uzņēmām  tikai konkursa
kārtā. Skolēnus tas disciplinēja nākt uz mūzikas skolu, jo
tā patiešām bija cita, īsta skola. Saprotu, ka ekonomiski iz -
devīgāk ir atrasties vienās telpās, zem viena jumta, domā -
jot, ka skolēniem būs vieglāk, kad viss uz vietas. Taču, Viļa -
kas bērni mūzikas skolu tagad vairāk uztver kā interešu
pulciņu, kā vienu no daudzajiem, ko tie apmeklē. Ja uz
Viļaku atbrauc audzēkņi no Rekovas, Semenovas vai Žī-
guriem, tad viņi šeit jūtas kā īpašā skolā, jo ir nomainīta
vide un ir lielāka atbildība. Mūsdienu bērniem ir gudras
galvas un viņi grib, lai viss padodas ātri. Ja ātri izdodas
apgūt kādu skaņdarbu, tad viss ir kārtībā, bērnam patīk
un interesē. Bet ja ir jāpieliek pūles, tad vairs nepatīk,
trūkst pacietības. Bērni ir pieraduši ar vienu pieskārienu
visu atrast internetā, telefonā un vēlās, lai tikpat viegli
notiktu arī visas mācības. Audzēkņi negrib domāt un pie-
pūlēties. Protams, ir arī ļoti apzinīgi un apdāvināti audzēk -
ņi. Programmu sagatavoju katra audzēkņa iespējām.

– Kāds ir vislielākais gandarījums darbā?
– Ja dzirdu, ka audzēkņi turpina mācīties mūzikas vi-

dusskolā, Mūzikas akadēmijā. Savu dzīvi ar mūziku ir sa-
istījusi Arta Stepiņa, kura ir kļuvusi par ērģelnieci, un paš -
laik vada apvienoto latviešu kori Zviedrijā. Artis Boriss ir
vienīgais zēns mūsu skolas vēsturē, kurš izvēlējies apgūt
klavierspēli profesionāli.  Inga Cars dzīvo ASV, pasniedz
mūzikas privātstundas bērniem un spēlē vietējā baznīcā.
Kordiriģentu virzienu ir izvēlējušies diezgan daudzi mū -
su mūzikas skolas audzēkņi. Liels prieks, ja mani bijušie
audzēkņi sūta savus bērnus mūzikas skolā un var viņiem
mājās palīdzēt, izskaidrot, kopā spēlēt, sniegt atbalstu.
Priecājos, ja apmeklē klasiskās mūzikas koncertus un ir
radusies izpratne, zināšanas par klasisko mūziku. Patīkami,
ka mani audzēkņi patstāvīgi spēlēja klavierpavadījumu
Viļakas Valsts ģimnāzijas korim un ansamblim.

Vienreiz izdomāju, ka vajadzētu izveidot audzēkņu un
mammu koncertu. Bērnam bija jāiemāca mammai spēlēt
skaņdarbam pavadījumu. Skolēns iemācījās spēlēt solo par -
tiju. Man gribējās, lai bērns pats var iemācīt mammu spē -
lēt klavieres. Mammas sākumā bija ļoti uztraukušās, tei -
ca, ka neko neprot, nekas neiznāks, bet mēģināja mājās,
nāca pie manis uz mūzikas stundām. Tā bija interesanta
ideja, kas tika realizēta. Beigās visi bija sajūsmināti.
Bērni iemācīja mammām arī paklanīties pirms un pēc
skaņdarba, kā īstā koncertā. Man bija prieks, ka visi bērni
savām mammām iemācīja atskaņot skaņdarbus, lai arī tie
bija ļoti vienkārši, bieži vien, tikai dažas notis. 

–  arvien populārāki paliek digitālie instrumen-
ti, arī digitālās klavieres. Kā vērtējāt to ienākšanu
mūzikā?

– Augstāk vērtēju akustiskās klavieres, flīģeli. Dzīva ska -
ņa ir dzīva skaņa. Protams, digitālās klavieres ir vieglāk
iegādāties un pārvietot. Ir viens labums– tās nav jāskaņo.
Ja iegādājās ļoti dārgas digitālās klavieres, tad tās vairāk
tuvojas akustisko klavieru skaņai. 

Pēc skaņdarba atskaņošanas ir jābūt pēcgaršai, tāpat kā
ēdot garšīgu konfekti. Skaņdarba nobeigumā rokas atlai -
žam no taustiņiem tad, kad skaņa pilnībā ir izskanējusi,
lai tā lido un tikai tad pianists pilnībā noņem rokas no
kla vierēm.

– Kā jūs vērtējat pašdarbības līmeni Viļakā un Vi -
ļakas novadā?

– Domāju, ka augsts līmenis ir folkloras jomā. Arī Lat -
vijā un Eiropā folklora paliek arvien populārāka. Folklorā
mums ir spēcīgi kolektīvi. Prieks, ka skolēniem vispār ir
interese par mūziku un ir vēlēšanās kaut ko darīt. 

–  Jūsu dzīvesbiedrs ir Jānis Laicāns. abi esat rado -
šas personības. Vai papildināt un palīdzat viens otram?

– Jā, mēs palīdzam viens otram, atbalstam darbā. Jānis
fotogrāfē mūzikas skolas mācību koncertus. Arī mūsu
meitas ir radošas personības. Vecāka meita ir profesionāla
vijolniece, spēlē simfoniskajā orķestrī ASV. Jaunākā mei -
ta ir  māksliniece, dzīvo Rīgā.  Jau pēc 9.klases abas izvē -
lējās savu profesiju un turpināja mācības profesionālajā
vidusskolā un tālāk augstskolā. Skolas laikā man ļoti pa -
tika arī matemātika. Bet dzīvē izrādījās tā, ka visa ģimene
esam radošas personības.

–  Kādi ir jūsu hobiji?
–  Man dzīves laikā hobiji ir mainījušies. Vidusskolās lai -

kā, mācoties Rēzeknē, aizrāvos ar fotografēšanu, paņēmu
fotoaparātu no tēva un fotografēju. Pēc tam tumšā istabā
attīstīju fotogrāfijas, bet izmantoju fotopapīru līdz pēdējai
maliņai, griezām un veidojām pavisam mazas bildes, jo
fotopapīrs nebija tik brīvi pieejams, lai varētu attīstīt
daudzas un lielas melnbaltās fotogrāfijas. Tad satiku Jāni,
sākumā gatavojām fotogrāfijas kopā, mēģinājām izgatavot
arī krāsainās fotogrāfijas. Skolas laikā man patika mājtu -
rī bas stundas, kur mēs mācījāmies šūt, iemācījos šūt sev
dažādas drēbes. Kad piedzima bērni un veikalos nekas ne -
bija dabūjams, tad es adīju un šuvu daudz ko pati. Esmu
šuvusi gan svārkus, kleitas, pat mēteļus, vīram vienreiz
sašuvu žaketi un sapratu, ka tas ir samērā grūti. Gribējās,
lai meitām ir skaistas drēbes. Ja kaut kur braucu un re -
dzēju skaistus, spilgtus audumus, tos pirku, lai varētu šūt
skaistas drēbes. Tagad viss ir nopērkams veikalā,  manam
hobijam vairs nav nozīmes, jo vieglāk ir nopirkt veikalā.
Tomēr reizēm arī tagad sev uzšuju kādus svārkus. Protu
arī aust. Mana mamma nebija rokdarbniece, bet tēva ra -
dos bija daudz rokdarbnieču. Laikam pārmantoju no vi ņām
patiku darīt rokdarbus. Vienīgais hobijs, kas ir saglabājies
ir puķu audzēšana. Vajag ravēt burkānus, nedaudz para -
vēju un atkal sevi pieķeru, ka darbojos ar puķēm. Ļoti pa -
tīk puķes.  Patīk arī ceļot.

– Kādu spilgtāko ceļojumu atceraties?
– 2017. gada pavasarī kopā ar jaunāko meitu  biju Am -

ster damā, tulpju ziedēšanas laikā. Vasarā ar vīru ceļojām
pa Igauniju un Lietuvu. Divas reizes esam bijuši ciemos
pie meitas Amerikā, Kentuki štatā un rietumu krastā, Ka-
lifornijā. Bijām Sanfrancisko un tās piepilsētās, skaistajā
Monterei pilsētiņā pie Klusā okeāna. Amerika mani ļoti
pārsteidza. Tā ir daudz savādāka nekā Eiropa.

– Kādi būtu jūsu mērķi šim gadam?
– Man nav viena tāda liela mērķa. Tie veidojas no ma -

ziem ikdienas darbiem un maziem mērķiem. Šobrīd gal -
venais ir sagatavot divas audzēknes konkursam, tad jāga-
tavojas tematiskam mācību koncertam, tad nāks nākamie
konkursi un koncerti. Tā gads piepildīsies ar nelieliem,
jaukiem un patīkamiem notikumiem. Negaidu lielo laimi,
bet priecājos par ikdienas mazajām laimītēm. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
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Viļakas mūzikas un mākslas skolas kla-
vierspēles skolotāja un koncertmeistare,

ilggadējā Viļakas Kultūras nama ansambļa «Can -
so ne» un Vecumu pagasta senioru ansambļa
«atvasara», kā arī Viļakas Valsts ģimnāzijas ko -
ra koncertmeistare ir JeļeNa LaiCāNe. Vi -
ņas nenogurstošais un mērķtiecīgi virzītais pe-
dagoģes 40 gadu darbs tika novērtēs 2017. gada
17. novembrī, kad Jeļena Laicāne saņēma Viļa -
kas novada domes atzinības rakstu. Radošā per -
so nība prot saskatīt skaisto, radīt skaistu vidi
ap sevi un iedvesmot audzēkņus iemīlēt klasisko
mūziku. Skolotāja ir iniciatore klavierspēles audzēk -
ņu tematisko koncertu organizēšanā. atsaucas
aicinājumam spēlēt pavadījumus instrumentu
ansambļiem un solistiem, ja vien aicina kolēģi.
ir spēlējusi ērģeles dievkalpojumos Viļakas evaņ -
ģēliski luterāņu baznīcā, arī koncertus Viļakas
Romas katoļu baznīcā, jo patīk spēlēt, patīk at-
balstīt Viļakas cilvēkus.

Ar audzēknēm Mūzikas skolas izlaidumā 2016. gadā Atpūšas kopā ar meitām Annu un AlisiLabdarības koncertā 2017. gada 7. decembrī Kopā ar vīru Jāni Laicānu
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Radošo literāro darbu konkurss 
«Dižkoka stāsts»
KONKURSA NOLIKUMS

Latvija ir mūsu zeme, mūsu mājas, lai saglabātu skaisto un
daudzveidīgo Latvijas dabu, ir svarīgi saglabāt dabas daudz-
veidīgumu. Piemēram – dižkoki – ir ne vien ainaviski skaisti,
sniedz estētisku skaistumu un glabā kultūrvēstures liecības, bet
īstenībā ir daudzu dažādu kukaiņu, gliemju, ķērpju, sūnu un
piepju sugu dzīves, barošanās vieta un mājvieta putniem, sik-
spārņiem, susuriem, vāverēm un citām dzīvām radībām.

Viļakas novada iedzīvotāji, īpaši skolēni, tiek aicināti ap -
zināt novada, pagasta teritorijā augošos dižkokus. Katrā pa -
gastā ir dižkoki, kuri noteikti visiem zināmi. Piemēram, Žīguros
tā ir Stārķu priede, kas aug netālu no estrādes; Viļakā – skolas
pagalmā augošais Marienhauzenas ozols; Semenovā – skolas
liepa un dižozols turpat ciema centrā, Šķilbēnu pagastā – Mu-
kauševas ozols, kurš gan jau ir nolūzis, bet viņam apkārt aug
ražena jaunā paaudze; Vecumu pagasts kļuvis bagāts ar diž -
priežu audzi Jaškovas kapu tuvumā; Susāju pagasts var
padižoties ar Mitrakalna ozolu. Un vēl daudzi citi dižkoki! Un
katram no tiem ir savs stāsts: tos kāds ir iestādījis, varbūt kādu
koku apvij noslēpums, pie kāda ir norisinājušies nozīmīgi noti-
kumi… Katrs koks var kaut ko pastāstīt, mēs varam kaut ko
pastāstīt par koku…

Radošo literāro darbu konkurss «dižkoka stāsts» tiek
izsludināts projekta «mūsu dižkoki» ietvaros, kuru realizē
biedrība «Virica». Konkurss sniedz iespēju izzināt un piln -
veidot savu priekšstatu par Viļakas novada dabu, vēsturi un
kultūru. Konkursa dalībnieki var paplašināt savu redzesloku,
izkopt valodas stila izjūtu, celt pašapziņu un pašnovērtējumu,
saskatīt skaisto, nozīmīgo tepat – savā dzimtajā pusē. 

Konkursa mērķis – rosināt interesi par Latvijas dabu,
dabas aizsardzības, kultūrvēstures jautājumiem.

Konkursa mērķauditorija 
Radošo literāro darbu konkursā piedalās Viļakas novada ie-

dzīvotāji, skolu audzēkņi, visi, kam ir tuvs Viļakas novads.

Konkursa darba formas izvēle ir brīva. Tas var būt dom -
raksts, literārs darbs (eseja, īsais stāsts, dzeja u.c.). Konkursa
darbā jāizklāsta dižkoka stāsts, ko koks var pastāstīt, var
pierakstīt nostāstu vai teiku par koka vēsturi (būtu jānorāda, kas
to stāstīja), var veidot savu stāstījumu/redzējumu par koku.

Darbam jāpievieno ziņas par autoru: vārds, uzvārds, ve -
cums, mācību iestāde un klase (skolēniem), konsultanta vārds
un uzvārds (skolēniem), e-pasts, tālruņa nr. vai adrese.

darbu iesniegšana
• Radošo literāro darbu konkurss noslēdzas 2018. gada

28.februārī. 
• Darbi jāiesniedz rokrakstā vai datorsalikumā.
• Darbi datorsalikumā jāiesūta uz adresi mezalabumuciems@

inbox.lv, darbus rokrakstā var iesniegt Valentīnai Bečai (Viļakas
Valsts ģimnāzija, mob. t. 29227201), Andrai Korņejevai (Žīgu -
ru pamatskola, mob.t. 26439716), Inesei Rēvaldei (Viļakas pa-
matskola).

Papildinformācijas iegūšanai, neskaidrību gadījumā zvanīt
uz norādītajiem kontakttālruņiem.

Vērtēšana un apbalvošana
• Vērtējot darbus, tos paredzēts dalīt vecuma grupās: 
1.–3. klašu, 4.–6. klašu, 7.–9. klašu, 10.–12. klašu audzēkņi; 
jaunieši līdz 30 gadiem;
visi, kas jūtas jauni arī pēc 30 gadiem. 
• Iesniegtos darbus vērtē žūrijas komisija.
• Darbus vērtējot tiks ņemti vērā šādi kritēriji: konkursam

atbilstošas tēmas izvēle, zināšanas par dižkoku vēsturi vai
radošs dižkoka stāsts,  autora personiskās attieksmes un sava
viedokļa atklāsme, valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs iz-
mantojums, izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norāde,
radoša pieeja darbam.

• Trīs labākie darbi no katras vecuma grupas tiks izvirzīti
apbalvošanai.

• Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks martā. 
• Paredzētas arī veicināšanas un simpātiju balvas.

Projektu 1-08/254/2017 «Mūsu dižkoki» realizē biedrība
«Virica», finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansē
un atbalsta Viļakas novada dome, atbalsta Žīguru pagasta pār-
valde.

Nomai nododamo zemes vienību saraksts
PIELIKUMS 

Viļakas novada domes 29.12.2017. Lēmumam Nr.635

PAZIŅOJUMS
Viļakas novada dome rīko otro atklāto mu tis -

ko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpa-
šumam abrenes ielā 38 B, Viļakā, kadastra nu -
murs 3815 004 0088, kas sastāv no zemes vienī bas
ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0088, 0,4029
ha platībā. izsolāmā nekustamā īpašuma sākum -
cena ir 1696,80 eUR, nodrošinājums ir 10 % no
izsoles sākumcenas, kas ir 169,68 eUR. izsole notiks
2018. gada 9. februārī plkst. 10:00 Viļakas nova -
da domē, abrenes ielā 26, Viļakā, 106.kabinetā.

Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā ie-
maksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par Objektu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to

Viļakas novada domes norādītajā kontā. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus
par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos
nosauktajiem dokumentiem var Viļakas novada
domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, 106.kabinetā, katru
dienu no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, sākot ar slu-
dinājuma publicēšanas dienu Viļakas novada domes
mājas lapā, līdz 2018. gada 8. februārim plkst.
15:00. Šajā laikā ir apskatāms izsoles objekts.

Nodrošinājums ieskaitāms Viļakas novada
domes, reģistrācijas Nr. 90009115618 kontā LV
60UNLA0050017178471, AS «SEB banka», pirms
pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

izsoles noteikumi: www.vilaka.lv

(Sākums 13. lpp.)

Šoreiz uzdevums atzīmēt tos
cilvēkus un līdzgaitniekus, kas at-
balstīja un nodrošināja jaungada
pasākumu. Kā vienmēr pensionā -
rus labprāt atbalsta zemnieku sa-
imniecības «Ķotiņi» īpašnieks Al -
dis Ločmelis ar savu ražotu pro-
dukciju. Garšīgus pīrāgus sarūpēja
Galina Kokoreviča un ciema ku-
kuļus augstiem viesiem Marianna
Kokoreviča. Zemnieks Valērijs Ro -
manovs no sava dārza deva ābolus
pīrāgiem un uz galdiem. Irita
Mūrniece pagatavoja gaļas izstrā-
dājumus. Bijušais novadnieks, ta -
gad uzņēmējs Ēvalds Abdulajevs,
neskatoties uz grūtiem laikiem,
bez uzaicinājuma piegādāja man-
darīnus. Nepalika vienaldzīgi arī
Saeimas deputāti – Jānis Trupov-
nieks un Ivans Ribakovs. 

Ņemot vērā to, ka praktiski
naudas līdzekļi reāli būs pieejami
kaut kur uz maija mēnesi, bet pa-
sākums notika janvārī, tad bez
sponsoru atbalsta pasākums nebūtu

iespējams. Tas visiem būtu jāzina
– kam pateikt vislielāko paldies.
Nevar aizmirst arī darba rūķus,
kas izvadāja pensionārus – Franci
Bukšu un Aivaru Bērziņu. Intere-
santi bija vērot zālē sēdošos kon -
certa programmas laikā. Par brī-
numu neviens ne ēda, ne dzēra.
Visi klātesošie dziedāja līdzi, jo
skanēja vecās un visiem zināmās
dziesmas, kas atgrieza ikvienu
jaunības dienās. Ar dzīvu interesi
sekoja līdzi dejotāju soļiem uz
skatuves. Par to sirsnīgs paldies
romances «Intriga» kolektīvam
no Rēzeknes un senioru deju ko-
lektīvam no Jēkabpils, bet atklāja
programmu Žīguru pagasta bērni
a dziesmām un dejām. Visiem zi-
nāms, ka bērnu uzstāšanās izsauc
vislabākās emocijas. Tā tas ir bi -
jis un būs vienmēr.

Visus klātesošos ar jaungada
vēlējumiem sirsnīgi sveica novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs, pensionāru biedrības val -
des priekšsēdētāja Maija Golu -
beva, Saeimas deputāti Ivans Ri-

bakovs un Jānis Trupovnieks,
seniori no Jēkabpils novada. Jā-
piemin pagastu pārvaldnieki, kas
vienmēr, tā arī tam jābūt, ir kopā
ar saviem iedzīvotājiem – Susā -
ju pagasta pārvaldnieks Ilmārs
Locāns, Šķilbēnu pagasta pārval -
dnieks Andris Mežals, pasākuma
saimnieks – Žīguru pagasta pār-
valdnieks Oļegs Kesks ar savu ko -
mandu – Valentīnu Kaļāni, Daigu
Elksnīti, pašdarbnieku kolektīvu
un atsevišķi paldies par muzikālu
noformējumu. 

Paldies arī organizatoriem pa-
gastos par darbu uz vietām un dar -
bu biedrības valdē, ko viņi veic
brīvprātīgi sabiedrības labā. Bieži
vien aktīvistu darbs paliek nepa-
manīts un nenovērtēts, bet patei-
coties tādiem nevienaldzīgiem
ļaudīm pasaulē notiek viss pozitī-
vais.

Viļakas novada pensionāru
biedrības valdes vārdā visiem sir-
snīgs paldies! Laimīgu un panā-
kumiem bagātu Jauno 2018. gadu!
Foto galeriju par pasākumu skatīt
www.vilaka.lv.

Viļakas novada senioru tradīcija
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Viļakas novada Sociālais dienests informē, ka Lab -
klājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fon da
projekta «Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide» (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros
biedrība «Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem
traucējumiem «ZELDA»» (turpmāk – RC ZELDA)
no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas
pakalpojuma izstrādi un ieviešanu[1].

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir no-
drošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem
(gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan per -
sonu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cil-
vēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežoša -
nai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības me-
hānismu – atbalstīto lemtspēju[2]. atbalsta personas
uzdevums būs palīdzēt personām ar garīga raks -
tura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lē-
mumus par savu dzīvi, veselības un sociālo ap -
rūpi, finansēm un īpašumiem. 

Kopš 2017. gada 1. decembra ir uzsākta at -
balsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta
īstenošana visā Latvijā. Izmēģinājumprojekts tiks
īstenots līdz 2019. gada 30. novembrim un tā
ietvaros paredzēts nodrošināt atbalsta personas pa-
kalpojumu 330 personām. Atbalsta personas pakal -
pojumu varēs saņemt personas, kuras atbildīs šā -
diem kritērijiem:

• personai ir garīga rakstura traucējumi – psi his -
ka saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi;

• persona ir pilngadīga;
• personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
• persona dzīvo sabiedrībā (nesaņem pakalpojumu

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institū-
cijā);

• persona vērsta uz sadarbību.
Atbalsta personas palīdzība lēmumu pieņemšanā

tiks sniegta 6 dzīves jomās:
1) juridiskās palīdzības jautājumos;
2) finanšu jautājumos, (t.sk., budžeta plānošanas,

īpašumu pārvaldīšanas jautājumi u.c.);

3) ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;
4) veselības aprūpes jautājumos (līdz ārsta ka-

binetam);
5) sociālās aprūpes jautājumos;
6) atbalsta loka veidošanā.
Papildus noteiktajām atbalsta jomām, atbalsta

personu uzdevums būs palīdzēt katrai atbalstāmajai
personai veidot un uzturēt dabisko atbalsta tīklu[3].

informējam, ka kopš 2018. gada 2. janvāra
personas, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem
var pieteikties pakalpojuma saņemšanai ar ie-
sniegumu biedrībā RC zeLda. 

atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju kon -
taktinformācija:

Biedrība «Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem
traucējumiem «ZELDA», Adrese: Mārupes iela 4-
31, Rīga, LV-1002, Tel: 677442828, http://www.zelda.
org.lv, zelda@zelda.org.lv

Izmēģinājumprojekta vadītāja, RC ZELDA di-
rektore – Ieva Leimane-Veldmeijere, tālr.: 67442828,
e-pasts: ieva@zelda.org.lv

Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu reģio -
nālais koordinators – Tamāra Zaiceva, tālr.: 27650303,
e-pasts: tamara@zelda.org.lv

Plašāka informācija par atbalsta personas izmē-
ģinājumprojektu pieejama RC ZELDA mājaslapā –
skatīt izvēlni Atbalsta personas pakalpojums –
http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā
dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

[1] «Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizācijas
un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma
izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu
izvērtējums»

[2] Atbalstītā lemtspēja ir juridisks alternatīvs mehānisms
personas rīcībspējas ierobežošanai. Tas paredz, ka personai
rīcībspēja tiek saglabātā pilnā vai daļējā apjomā, bet tiek
noteikts kādās jomās un apjomā personai nepieciešams atbalsts
lēmumu pieņemšanā.

[3] Dabiskie atbalsta sniedzēji var būt tuvi draugi, tuvinieki,
kaimiņi, kuriem atbalstāmā persona uzticas.

Atbalsta personas pakalpojuma ieviešana Viļakas novadā

Viļakas novada Sociālā dienesta darbinieki, kontakti,
apmeklētāju pieņemšanas laiks

Kultūras pasākumi novadā februārī
v 1. februārī plkst. 14.00 Viļakas kultūras namā  Viļakas

novada daudzbērnu ģimeņu godināšanas pasākums «Uzdāvini
nedaudz mīlestības» .

v 2. februārī  Žīguru pirmskolas izglītības iestādē «Lācī -
tis» un Žīguru pamatskolā  Meistardarbnīca «Sveču tīšana no
bišu vaska». 

v 2.februārī plkst.10.00 Viļakas kultūras namā Leļļu teātra
«TIMS» izrāde (lielās leļļu maskas) «Notikums virtuvē».
Ieejas maksa –  EUR 2.

v 9. februārī plkst. 22.00 Medņevas tautas namā Valen tīn -
dienas balle kopā ar Juri Ķirsonu.

v 10. februārī plkst. 13.00 Meteņdienas pasākums Lau ku -
mā pie Žīguru kultūras nama kopā ar amatiermākslas kolektī-
viem.

v 10. februārī plkst. 14.00 Viļakas kultūras namā Viļakas
pilsētas pensionāru  vakars «Aizgavēņus gaidot». Ar pankūkām,
bliņām, dziesmām un dejām. Pankūku konkurss – izsole. Spēlē
kapela «Atzele».

v 17. februārī plkst. 17.00 Kupravas pagasta pārvaldes zā -
le  Valentīndienas pasākums.

v 17. februārī Viļakas kultūras namā «Mūsdienu un Līnij -
deju RITMOS».  Starpnovadu  līnijdeju un mūsdienu deju gru -
pu FEBRUĀRA SAIETS – piedalās Gulbenes, Apes, Kārsavas,
Balvu un Viļakas novada kolektīvi .

v 21. februārī plkst. 11.00 Starptautiskajai dzimtās valodas
dienai veltīts pasākums «Ak, valodiņ, cik pacietīga esi!» Vecu -
mu bibliotēkā.

v 21. februārī  plkst. 14.00  Viļakas novada bibliotēkas zālē
Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums: «Mu -
na volūta ir sirdī, dvēseleitē munā, Latgolā i sātā munejā...»
/O.Slišāns/.
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Viena no projekta Nr.  16-07-
aL19-aO19.2203-000001 «dabas
parka «Balkanu kalni» tūrisma
un sporta piedāvājumu pilnvei -
došana» aktivitātēm bija jaunu
mārketinga materiālu izstrāde.

Realizējot projektā plānotos
būvdarbus, bija iespējams uzsākt
dar bus pie brošūras un pastkaršu
izveides. Jauno pakalpojumu un
pa matlīdzekļu fotogrāfijas ir ie -
vieto tas mārketinga materiālos.
Izdotā brošūra «Balkanu dabas
parks» iepazīstina potenciālos da -
bas parka apmeklētājus ar iespē -
jām, kuras var realizēt vasaras un
zie mas sezonā, informē par iespē -
jām noorganizēt  dažādus pasā-
kumus un banketus. 

Dabas parka vadītāja Vija Kuļ -
ša ir novērojusi, ka palielinās ie-
dzīvotāju interese par veselīgu
dzīvesveidu. Vasarā piedāvājam
tūristiem un vietējiem iedzīvotā -
jiem izbraukt dabas parku un

Šķilbēnu pagastu ar velosipē -
diem, rīkojam velosacensības. Va -
 saras brīvlaikā tiek organizētas
dažādas skolēnu nometnes-spor -
ta, jaunsargu u.c. 

Dabas parks ir ideāla vieta
sporta spēļu rīkoša nai. Tenisa
korta izbūve ir jauns piedāvājums
sporta aktivitāšu pilnveidošanai.
Tenisa korti tuvā kajā apkārtnē
nav pieejami, bet interese par šo
sporta veidu ir lie la. Projekta
mērķa grupa ir ne tikai Šķilbēnu
pagasta iedzīvotāji, bet arī Viļakas
novada un Ziemeļlatgales iedzī-
votāji.

Pastkartes ir izveidotas 3 vei -
du: ziemas skats, vasara Balkanos
un jaunais pakalpojums – teni-
sa laukums. Kopš 2017. gada de-
cemb ra beigām pastkartes un
Balkanu da bas parka brošūra ir
pieejama Viļakas novada tūris-
ma informācijas centrā (Klostera

Katalogā ir ievietotas mākslinieku Francesco Poiana (Itālija); Jan
Valik (Slovākija); Gunas Millersones (Latvija); Emőke Fábián
(Ungārija/Rumānija); Giedre Riskute (Lietuva) un Francisco Diaz
Munoz (Spānija) plenēra laikā radīto gleznu fotogrāfijas.

«Viļaka. Latgale. Tieši dzimtās puses kolorīts lika atklāties Māksli -
nieka talantam, un turpmākās dzīves laikā tas kā galvenais motīvs
caurvij Valda Buša daiļradi. Tamdēļ plenēra norises vieta ir
likumsakarīga. Dažiem šis plenērs būs iepazīšanās ar Mākslinieku,
bet citiem – gaidīta atkalredzēšanās. Ja māksla tik tiešām ir vienīgais
ceļš uz nemirstību, būtu gods, ka dalībnieki šo tikšanās ar Valdi Bušu
atcerētos kā būtiski soli savā ceļā uz izcilību,» uzrunā kataloga
skatītājus un lasītājus mākslinieka Valda Buša ģimene. 

Pirmais starptautiskais plenērs, pirmais katalogs ir jaunas, skaistas
tradīcijas sākums. 2018. gadā turpināsim sadarbību ar Daugavpils Mar -
ka Rotko mākslas centru un mākslinieci Elitu Teilāni, lai realizētu 
«2. Starptautisko glezniecības plenēru «Valdis Bušs 2018».

«1. Starptautiskā glezniecības plenērā «Valdis Bušs 2017» rea -
lizēšanu atbalstīja Latgales kultūras programma, Valsts Kultūrkapitāla
fonds, A/S Latvijas valsts meži un Viļakas novada dome.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Izdots katalogs «Valdis Bušs 2017»

Katalogs «Valdis Bušs 2017» prezentē «1. Starptautiskajā glezniecības plenērā «Valdis Bušs
2017» radītos mākslas darbus.  Plenērs no 2017. gada 12. līdz 26. jūlijam notika Viļakas

novadā. 2017. gada 25. jūlijā Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā atklāja 1.Starptautiskā
glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2017» izstādi. 

Izdota jauna brošūra
un pastkartes

Mu ñoz, Madarai Jeromānei, Sņe-
žanai Pundurei un Inesei Lācei,
kuri dāvināja savas fotogrāfijas,
lai brošūra būtu krāsaināka, dzī -
āka un precīzāk atspoguļotu dabas
parkā pieejamos pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas

bez PVN ir 50000,00 Eur, pub-
liskais finansējums no ELFLA –
45000,00 Eur, Viļakas novada do -
me līdzfinansē projekta īstenoša -
nu un sedz neattiecināmos izde-
vumus jeb PVN likmi. 
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

ielā 1, Vi ļa kā); Viļakas muzejā
(Balvu ielā 13, Viļakā) un Balkanu
dabas par kā (Logini, Šķilbēnu
pagastā).

Liels paldies fotogrāfiem Vijai
Kuļšai, Vinetai Zeltkalnei, spāņu
māksliniekam Francisko Díaz

Bet kā gribas tos gadus vēl just,
Iespraukties vecajā solā,
Nekas jau tik viegli nevar zust
Kā tas laiks, kas reiz aizvadīts skolā …

Es būšu!
Pie malas visu!

Es būšu!

Ļ.cien. Rekavas vidusskolas absolventi!
Būsiet mīļi gaidīti 
65. Žetonu vakarā

Rekavas vidusskolā
2018. gada 27. janvārī

plkst. 19.00

Īpaši tiek gaidīti 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35.,
40., 45., 50., 55., 60. izlaiduma absolventi

Jūsu Rekavas vidusskola un 12. klase
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