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No 11.-12.jūlijam tika svinēti Viļakas
novada svētki, kur svētku programmas
ietvaros notika Bērnības svētki, igauņu
sieviešu ansambļa, deju grupas un
sieviešu deju kolektīva koncerts Viļakas
kultūras namā, nakts diskotēka, valsts
iestāžu, pagastu pārvalžu prezentācijas,
sporta aktivitātes, radošās darbnīcas,
garīgās mūzikas koncerts Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcā, svētku gā-
jiens un svētku noslēguma pasākums
Viļakas pilsētas estrādē. 

Viļakas novada svētkus svinēt iesāka
mazākie novada iedzīvotāji, kuri tikās
Bērnības svētkos.

Bērnības svētku brīnumi 
Jau trešo gadu Viļakas estrādi pieskandina

novada mazie bērni.
Šajā gadā Šķilbēnu, Vecumu, Medņevas,

Susāju un Viļakas pilsētas bērnus sagaidīja
jautrais un atraktīvais klauns Indriķis ar
draugu jokdari Pedro un darboties viņiem
palīdzēja Bite un Taurenis.

Bet Viss sākās ar to, ka klauns Indriķis
at braucis uz Viļaku ar lielu, jo lielu brī nu -
mu kasti, nekādi nevarēja kasti uzvilkt uz
estrādes.

Indriķim palīgā steidzās Pedro un nu
brīnumu kaste bija savā vietā. Klauns
visiem bērniem atklāj noslēpumu, ka šeit
Viļakā reizēm notiek brīnumi! Bet vairāk
par visu pasaulē viņam patīkot spēlēties,
un tādēļ reiz pa reizei viņš ierodas pie bēr-
niem, lai kopā parotaļātos, padziedātu un
padejotu, un vienkārši brīnišķīgi pavadītu
laiku! Pedro atklāj, ka Indriķim rītdien ir
vārda diena, un viņš grib sasaukt daudz
draugu, lai kopīgi svinētu svētkus.

Klauns Indriķis pastāsta visiem, ka lie -
lajā brīnumu kastē ir tik daudz interesantu
lietu! Un negaidot no kastes izlidoja
daudz krāsainu balonu... Pedro pat mute
palika vaļā, jo neko tādu viņš nebija gai -
dījis. Kā di tik brīnumi nenotiek! Kas vēl

varētu būt brīnumu kastē? Pedro atrod
burbuļu pūšamos. Nu jokdaris pūš burbuļus
un Indri ķis izvēlas, kādus draugus viņš
gribētu re dzēt savos svētkos. Tagad ir va -
sa ra. Saulīte silda, put niņi čivina, puķu
pil nas pļavas, taureņi un bitītes lido.
Indriķis vēlas pie sevis ciemos taurenīti
un bitīti! Atlido bite un taurenis un pa -
stāsta, ka lidinoties pa visu Viļakas no -
vadu, piestājuši Viļakas skolas rožu dārzā
un tikko kā gribējuši padzerties no rozes
zieda, kā sajutuši– ka viņus kāds velk uz
estrādes pusi. Un nu viņi esot klāt!

Pedro brīnumu kastē atrod afišu, kurā
rakstīts, ka 11. jūlijā Viļakas estrādē bērnī -
 bas svētki «Breinums aiz apkakles».

Klauns Indriķis, nokaunējies, lūdz bēr-
niem, lai piedod viņam, jo tā aizsapņojies
par savu vārda dienu, ka ir aizmirsis, patie -
šām aizmirsis, ka jau ir 11. jūlijs un tie ir
Bērnības svētki. Un viņš pats bērnus ir lū -
dzis uz svētkiem kopā ar vecākiem, krust-
vecākiem. Bērni piedod Indriķim, un visi
priecājas kopā ar biti un taureni. Klauns sa -
sauc visus bērnus kopā pie sevis un spēlē
iepazīšanās spēli, kurā katrs gaviļnieks

pasaka savu vārdiņu. Kamēr Klauns ar bēr -
niem spēlē iepazīšanās spēli, uz skatuves
«uzziedējušas» puķes. Klauns ierauga zie -
dus un ir izbrīnīts: 

– Pa kuru laiku te uzziedējušas tik daudz
krāsainas puķītes? Zilas un dzeltenas, sar-
kanas un rozā! Te nu Pedro, ieraudzījis
skaistos ziedus, aicina visus uz vienreizēju
iespēju kopā braukt ziedu vilcieniņā.

Klauns piesakās būt par lokomotīvi un
sauc: Pasažieri, lūdzu ātrāk ieņemiet vie -
tas, brauksim pa ziedu pļavām...» Jaut ras
mūzikas pavadījumā visi brauc vilcieniņā.
Bet taurenis visus grib saukt uz deju, jo li-
dinoties no zieda uz ziedu, viņš  izmēģinot
visādus ritmus.

Te nu atkal brīnums – Mazās puķes
sāk dziedāt! Un pēc tam arī dejot!

Visi gaviļnieki aktīvi dejo līdzi tau re -
nim,bitei, Pedro un Indriķim.

Deja nu ir izdejota un dziesmas izdzie-
dātas un mazie bērni ir savās goda vietās.

Sāk skanēt fanfāras un Pedro visiem
atgādina: «Uzmanību,uzmanību! Šodien
svi nam bērnības svētkus Viļakas novada
bērniem. Gaviļnieki ir no Viļakas pilsētas,

Susāju, Medņevas,Vecumu, Šķilbēnu pa-
gastiem».

Visus bērnus svētkos sveic Viļakas no-
vada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi-
movs.

Taurenis un Bite brīnumu kastē atrod
telegrammu – Veltījumu gaviļniekiem.

Ir katrai dienai brīnums savs,
Vai tas ir mans, vai tas ir tavs,
Vai krāsā tas ir zilā vai pat zaļā,
Tik esi klāt, tik esi brīvs un vaļā,
Jo sapņu pilī arī tava skaista daļa,
Ar labām domām palīdzi tam nākt,
Ar labiem darbiem piepildīt to sākt!
Tad katru dienu notiks brīnums savs,
Ja ticēsi, tas būs patiešām tavs,
ja darīsi, tas noteikti būs tavs!

Klauns beidzot pavēsta, ka var sākt svi -
nību īstāko brīnumu – Dāvanu saņemšanu
un izšūpošanu svētku lielajās šūpolēs.

Kad bērni izšūpoti un dāvanas saņemtas,
Klauns Indriķis ir ļoti priecīgs, jo bērnu
prieks ir kā brīnišķīga dāvana viņam vār -
diņa svētkos. Bet Indriķis vēl pavēsta vi -
siem, ka brīnumu kastē vēl ir pārsteigums
bērniem un aicina visus gaviļniekus un
krustvecākus pie sevis uz skatuves.

Un, lai brīnums notiktu, Indriķis aicina
visus skaitīt līdz desmit.

Un brīnums notiek – Debesīs tiek
izšauts krāsains salūts.

Noslēgumā skan novēlējumi bērniem:
Bite – Esiet čakli un darbīgi kā es Bitīte!
Taurenis – Lai jūsu bērnība un skolas

gadi ir tik pat krāšņi kā mani spārniņi.
Pedro – Esiet aktīvi gan mācībās, gan

atpūtā!
Klauns – Un galvenais – esiet paklausīgi

bērni – mammai, tētim un arī krustvecākiem.
BET mammas, tēti un krustvecāki – ne-
aizmirstiet, ka arī jūs bijāt bērni!

Izskanējuši pirmie Viļakas novada svētki

Turpinājums 15. lpp.
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l Vi ïa kas no va da do mes 26.jūnija sç des lç mu mi uzstāda jaunu baneri

Jau 2014. gada 16. jūnija Viļakas novada do -
mes informatīvajā izdevumā informējām par
plānotajiem darbiem Viļakas pilsētas ielās. Lai -
kā no 30.jūnija notiek  rekonstrukcijas darbi.

Par notiekošo pilsētas ielās informē Viļakas
novada domes izpilddirektore zigrīda Vancāne:

«1. ostratu ielā (no Balvu ielas līdz krustojumam
ar Baznīcas ielu) notiek veco caurteku demontāža
un jaunu ielikšana nobrauktuvēs, grāvju rakšana un
grants seguma izbūve. Līgumcena EUR 20861.04
bez PVN. Darbus veic SIA «Liepas Z»

2. tautas ielā – asfaltseguma atjaunošana, gāj -
ēju celiņa  labajā pusē – bruģēšana  un automašīnu
stāvlaukumu labajā un kreisajā pusē – bruģēšana.
Līgumcena EUR 50 132.07 bez PVN. Darbus veic
SIA «Krustpils»

3. eržepoles ielā – Jau 2013. gadā tika uzsākti
ielas rekonstrukcijas darbi, ko veica SIA SanMar
būve, līgumcena LVL 52 008.50 bez PVN un pa -
veikti sekojoši darbi: veco caurteku demontāža un
jaunu ielikšana nobrauktuvēs, grāvju rakšana un
grāv ju tīrīšana pie nobrauktuvēm, drupinātas grants
segas izbūve nobrauktuvēs.

Iestājoties aukstākam laikam tehnoloģiski
nedrīkstē ja veikt virsmas apstrādi. Tika dota atļauja
līguma ter miņa pagarināšanai. Redzot un apzinoties
to, kad Garnizona ielā bez laba asfaltseguma, tikai
ar bedrīšu aizlāpīšanu vien, virsmas apstrādei nav
kva litā tes, tika nolemts, kad Eržepoles ielā vispirms
ir jāuzklāj asfaltsegums un tad tikai jāveic virsmas
apstrāde.

Tā tika veikts iepirkums ielas asfaltseguma at-
jaunošanai. Līgumcena EUR 43 283.82. Darbus
veica SIA «8CBR». Asfaltsegums atjaunots. Veikti
virsmas apstrādes darbi, kurus veica tā pati firma
SIA SanMar būve, kurai bija dots termiņa pagari-
nājums.

4. Pils un Liepnas ielās (no Abrenes ielas krusto -
juma līdz Skolas ielas krustojumam) notiks gājēju
celiņu bruģēšana.

Darbi nedaudz ir iekavējušies, jo iepirkumā bija
uzvarējusi firma SIA «Epus» ar līgumcenu  EUR
27 895.89 bez PVN, bet  galarezultātā atteicās slēgt
līgumu. Nākošais lētākais piedāvājums ir SIA «Būv -
uzņēmēju apvienība», līgumcena EUR 31 860.20
bez PVN

Līgums ir parakstīts un tuvākajā laikā darbi tiks
uzsākti, jo darbu izpildes termiņš ir š. g. 29. au-
gusts.»

Viļakas pilsētas ielu rekonstrukcijas darbi

Kopš 2014. gada 30. jūnija iebraucot Viļakā,
Keišos Susāju pa gasta teritorijā uzstādīts jauns ba -
neris. Banera mākslinieciskais autors ir Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotājs, mākslinieks Jānis Laicāns.

Banerī ierakstītas universālas uzrunas: 
«Šeit ir Latvija» un
«Viļaka – labākā vieta tavām mājām».

2014. gada 26. jūnijā notika domes sēde, kurā deputāti iz -
skatīja un apstiprināja 22 jautājumus.

Domes deputāti nolēma:
• Apstiprināt Medņevas Tautas nama kapelas vadītāja amatalgu

68.25 euro/mēnesī.
• Apstiprināt Viļakas novada domes 2013. gada publisko pārska -

tu. Ar publisko paārskatu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība.

• Piešķirt Viļakas kultūras namam radiomikrofonu iegādei
2835.32 euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro 32 centi).

• 1.Piešķirt priekšfinansējumu 35% apmērā jeb 3922.80 euro (trīs
tūkstoši deiviņi simti divdesmit divi euro 80 centi) biedrībai «Sko -
lēnu vecāku biedrība», Reģ.Nr.40008112348, Starptautisko programmu
aģentūras ERASMUS+ programmas Jauniešu mobilitātes virziena
projekta «Multi Culture – United Souls» realizācijai. 

2. Atgriezt piešķirto priekšfinansējumu pēc projekta īstenošanas
un finanšu līdzekļu saņemšanas no Starptautisko programmu aģentū-
ras.

3. Biedrībai līdz 2014. gada 28. novembrim jāiesniedz at skai -
te par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

• 1. Izveidot Viļakas novada pašvaldības iestādi «Viļakas novada
tūrisma informācijas centrs».

2. Noteikt, ka Viļakas novada pašvaldības iestādes Viļakas nova -
da tūrisma informācijas centrs  juridiskā adrese ir Klostera iela 1,
Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

• 1. Iecelt Santu Bondari par Viļakas novada pašvaldības iestādes
Viļakas novada tūrisma informācijas centrs vadītāju ar 2014. gada
11. augustu. 

2. Noteikt Viļakas novada pašvaldības iestādes Viļakas novada
tū risma informācijas centra vadītājai mēnešalgu – 24 saimi II līmeni
9. mēneša grupu – 595.00 Euro pirms nodokļu nomaksas.

• Atgriezt no pašvaldības budžeta speciālajā budžetā – ceļu un
ielu fondā naudas līdzekļus summā EUR 4254,39 .

• 1.Reģistrēt zemes īpašuma Pils iela 15A, Viļaka, ar kadastra 
Nr. 3815 003 0030, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815
003 0136 daļu ar kopējo garumu 148 m, platums 4.5 m ar kopējo pla -
tību 0,0666 ha, kā arī Viļakas novada pašvaldības ceļu ar nosau kumu
Pils iela – Viļakas ezers

2. Uzdot Viļakas novada izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei reģis -
trēt ceļu Pils iela – Viļakas ezers Valsts ceļu reģistrā kā pašvaldības
ceļu.

ar pilnu Viļakas novada domes 26.jūnija sēdes protokolu var
iepazīties Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/domes sēdes.

Iepriekšējos izdevumos rakstījām, ka Viļakā tiks uzstādīts
pilsētas pulkstenis. 

Pamatojoties uz iedzīvotāju vairākuma viedokli, pilsētas
pulkstenis tiks uzstādīts abrenes un Pils ielu krustojumā. 

SIA „Laika stils” izstrādāja pilsētas pulksteņa dizaina projektu.
Veica pilona nesošās konstrukcijas izgatavošanas darbus. Izgatavoja
pamata konstrukciju, monētu un pulksteni. 

Viļakas novada domes Tehniskā nodaļa veica pamatnes
sagatavošanas un elektroinstalācijas iekārtošanas darbus. 

Abas puses-gan SIA «Laika stils», gan pašvaldība ir gatavi
pulksteņa montāžas darbiem, kuri notiks š.g.22.jūlijā. 

Paldies visiem, kuri līdzdarbojās šajā projektā, naudas līdzekļus
iespējams ziedot uz ziedojuma kontu: 

LV53HABA0551034623795
AS SWEDBANK
Kods- HABALV22

Saņēmējs: Viļakas novada dome
Reģ.nr. 90009115618
Abrenes iela 26, Viļaka, LV-4583

Pilsētas pulkstenim
izraudzīta vieta

l Īsās ziņas

4 11. jūlijā Viļakas novada seniori apmeklēja
Pleskavas apgabalu Krievijas Federācijā. Grupas
vadītāja Maija Golubeva pastāstīja, ka apmeklējuši
Puškina kalnus, Pleskavas-Pečoru klosteri, iegādājušies
suvenīrus. Šī ekskursija iepazīstināja no vada
seniorus ar interesantām vēsturiskām tradīcijām,
dabas ainavām. 

4 19. jūlijā Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietnieks Leonids

Cvetkovs un Žīguru kultūras nama kolektīvs «Ivuški»
apmeklēja Pitalovas pilsētas svētkus.

4 27. augsutā Viļakas novada domes zālē vie -
sosies speciāli organizēta profesionāla optometristu
komanda, kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un
par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles.
Izbraukuma komanda būs aprīkota ar jaunāko re -
dzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam
optometristam novērtēt redzes funkcijas un acs vis-
pārējo stāvokli, un izrakstīt receptes brillēm, ja tās
būs nepieciešamas. aicina pieteikties uz optometrista
vizīti līdz 26. augustam,  zvanot 65035635!
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Rekavas vidusskola sadar bībā ar Viļakas novada
domi ir veiksmīgi realizējusi projektu Nr. kPfi-
15.2/6 «kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Rekavas vidusskolā». ir
sasniegts pro jekta mērķis nodrošināta siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Rekavas vidusskolā, uz -
labojot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un
uzlabojot izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti.

Pateicoties būvfirmas SIA «ĢL Konsultants» un SIA
«BALTHEM Ltd» operatīvam darbam, pro jektā plānoti
būvdarbi tika veikti 2,5 mēnešu laikā no 2014. gada
aprīļa līdz 2014. gada 20. jū nijam. 

Rekavas vidusskolas ēku komplekss ir piedzīvojis
pirmo lielo skolas ēku kompleksa renovāciju kopš skolas
ēku celtniecības. Sko las ēku kompleksam ir veikta pa -
matu, cokola un fasādes siltināša na, reno vēta skolas ie -
eja, siltināts jumta pārsegums, uzstā dīta zibensaizsardzība.
Skolas internāta korpusam veikta apkures sistēmas no -
maiņa un nomainītas lampas uz energoefektīvo apgais-
mojumu. 

Ir no siltināti ārējie siltummezgli un nodrošināta sil -
tumtrases izbūve zem zemes no skolas katlu mājas uz
sporta angāru. Sporta angāram nosiltināts co kols, ārsienas,
jumts, nostiprināti kontrforsi, uz stādīta vēdināšanas

iekārta un veikta apkures sistē mas nomaiņa.
Rekavas vidusskolas direktors Pēteris Vancāns, vēr -

tē jot paveikto, stāsta: «Esmu apmierināts ar realizēto
pro jektu. Realizējot jebkuru jaunu projektu, ir jāmācās.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Gandarī jums, ka esam
projektu pabeiguši laikā un kva litatīvi. 

Paldies visiem speciālistiem un firmām, kuri bi ja
iesaistīti šī projekta realizēšanā! Liels paldies strādniekiem,
kuri uzklausīja un ieklausījās skolas direktora un

saimnieka aizrādījumos, ņēma tos vērā, lai darbus veiktu
kvalitatīvāk». 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 350019,93. Attie-
cināmos iz devumus līdzfinansē 37,61 % ap mērā no Kli -
mata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un 62,39 %
līdzfinansējuma nodrošināja Viļakas novada dome. Šī
pro jekta īstenošanas re zultātā tiks panākts CO2 emisiju
samazinājums par 78,326 tonnām.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Noslēdzies projekts «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Rekavas vidusskolā»

2014. gada 27. jūnijā Pečoros, krievijā, notika
pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.
eLRi-016 «kultūras un radošo industriju centru
attīstību Räpinā, Viļakā un Pečoros» noslēguma kon-
ference. 

Tā notika projekta īstenošanas gaitā rekonstruētajā
ēkā. Šī ēka ir īpaša Pečoriem, jo tā tika uzcelta 1926.
gadā kā kultūras un radošu industriju centrs. 20.gs. 20. –
40. gados ēkā notika plaša kultūras dzīve, taču otrā pa -
sau les kara laikā ēku izmantoja armijas vajadzībām.
Mai noties politiskajām sistēmām, mainījās arī ēkas fun-
kcionalitāte un izmantošana, tā neturpināja darbu kā kul -
tūras centrs. Tā kā Pečoros nebija citas tik lielas ēkas,
kura veiktu kultūras funkcijas un nodrošinātu kultūras
darba organizēšanu, kultūras darbiniekiem pasākumus
nācās organizēt skolu aktu zālēs un citās iestādēs. Kul -
tūra bija nokļuvusi pabērna lomā. Pateicoties Pečoru
rajona administrācijas iniciatīvai, izstrādāja sadarbības
projektu kultūras un radošo industriju centra ēku rekons-
trukcijai Pečoros, Räpinā un Viļakā.

27.jūnijā notika ne tikai projekta noslēguma konference,
bet arī kultūras un radošu industriju centra ēkas atklāšana.
Pirmo reizi ēkā uzstājās arī Pečoru un Pečoru rajona kul -
tūras kolektīvi. Viļakas novada delegācija Viļakas novada
domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova vadībā sveica
projekta partnerus Pečoru rajona administrāciju un prie -
cājās līdzi, ka, neskatoties uz lielajām grūtībām rekons-
trukcijas laikā, pateicoties sadarbībai, ir izdevies veiksmīgi
noslēgt projektā plānotās aktivitātes.

«Šodien Pečoriem un Pečoru rajonam ir liela diena!
Esam spēruši lielu soli kultūras saglabāšanā mūsu ra -
jonā. Paldies partneriem par pacietību un izpratni, jo
radās dažādi sarežģījumi, tāpēc aizkavējās projekta īste -
nošana. Esam priecīgi, ka ir atjaunots reģionālās nozīmes
kultūras piemineklis. Atceros, ka ēkai ir bijusi laba
akustika, esmu priecīgs, ka arī, veicot ēkas rekonstrukciju,
ir izdevies saglabāt labo akustiku. Ceram, ka te notiks
daudz neaizmirstamu notikumu un māksliniekiem būs
prieks šeit uzstāties. Atjaunotā ēka dod mums vidi, kur
pulcēties kopā, lai saglabātu kultūras mantojumu un
nodotu zināšanas nākamajām paaudzēm», atklājot centru,
pirmo uzrunu teica Pečoru rajona vadītājs Sergejs Vasiļ-
jevs.

Pečoru Svētā Uspenska klostera arhibīskaps Tihons,
uzrunājot apmeklētājus, ēkas atklāšanu salīdzināja ar lī -
dzību no Svētajiem Rakstiem, kad «izgāja sējējs savu
sēklu sēt; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un
debess putni to apēda. Cita krita uz klints un uzdīgusi
nokalta, jo tai nebija mitruma. Un cita krita starp ēk -
šķiem, un ērkšķi, kopā augot, nomāca to.Un cita krita la -
bā zemē un uzdīgusi deva simtkārtīgus augļus (L 8, 4-
8)». Arhibīskaps vēlēja, lai atjaunotajā ēkā tiek sēta
auglīga sēkla, kas dos iespēju attīstīties kultūrai Pečoru
rajonā.

Noslēguma starptautiskajā konferencē «Kultūras
man tojama saglabāšana pierobežas teritorijās Krievijā,
Igaunijā, Latvijā» ziņotāji no Pečoru rajona, Pleskavas
un eksperti kultūras mantojuma saglabāšanā no Krievijas
sniedza plašu, daudzveidīgu un svarīgu informāciju par

darbu kā saglabā kultūras mantojumu Pleskavas apga -
balā. 

Šajā apgabalā, t.sk. arī Pečoru rajonā, ir rūpīgi iz -
pētīts, do kumentēts, arhivēts amatnieku darbs. Ir iz vei -
dotas da tu bāzes ar amatnieku sarakstiem. Pleskavas
apgabalā dar bojas rokdarbnieces, adītājas, tamborētājas,
keramiķi, pinēji (pin grozus, traukus no bērza, no ezera
zālēm), šuvēji, izšuvēji, gleznotāji un daudzi citi amatu
meistari. Lai amatnieki nodotu prasmes jaunākajām pa-
audzēm, organizē meistardarbnīcas, rīko amatnieku tir -
dziņus, pilsētas svētkos notiek meistardarbnīcas, lai pa -
rādītu daudzos, interesantos amatus un dotu iespēju
visiem interesentiem iepazīties un apgūt jaunas prasmes.
Lai popularizētu kul tūras mantojumu, veidojot tūrisma
maršrutus, iekļauj arī amatnieku darbnīcas un amatnieku
centru apmeklējumus. 

Vislielākais prieks bija par jauniešiem, kuri ir iein -
teresēti saglabāt kultūras mantojumu. Pečoros ir izveidots
pulciņš, kur bērni un jaunieši izzina pareizticības tra -
dīcijas un reliģisko mantojumu. Pečoru ģimnāzijas
audzēknis prezentēja pulciņa izveidoto filmu par pa reiz -
ticības tradīcijām un Pečoru klosteri. Sagatavotās vide o -
filmas dāvina skolām, bibliotēkām. Meitenes un jau -
nietes piedalās folkloras ansamblī «Веселушки», kur
apgūst tradicionālo krievu dziedāšanu. 

Pārrobežu sadarbības projekta laikā Pečoru rajonā or-
ganizēja kultūras ekspedīcijās, tā dodot iespēju bērniem
un jauniešiem iemīlēt tradicionālo kultūru. Pečoru rajona
kultūras tradīcijas ir dzīvas un tās centīsies saglabāt!

Konferences noslēgumā kā nākamās sadarbības tēmas
noteica: vēsturisko ēku rekonstrukciju un restaurāciju,
Austru mu un Rietumu kultūrvēsturiskā mantojuma ko -
pīgā un atšķirīgā mantojuma apzināšanā, koka mantojuma
saglabāšanu, setu tradīciju saglabāšanu, vēsturisko vietu
(pieminekļu, ēku u.c.) iekļaušanu tūrisma maršrutos. Vi -
ļakas novada delegācijas dalībnieki apmeklēja Pečoru
klosteri. Pečoru rajona administrācijas dalībnieki vienmēr
ir uzsvēruši, ja viņi dzīvo Pečoros, tad viens no viņu pie-
nākumiem ir viesus iepazīstināt ar Pečoru klosteri, tā
bagāto vēsturi un brīnumainajiem notikumiem. 

Projekta kopējais budžets ir EUR 2 200 067,85, pro-
grammas (European Neighbourhood and Partnership
Instrument (ENPI)) finansējums ir 90% no kopējā bu -
dže ta jeb EUR 1 980 060,30. Projekta partneri nodrošina
10 % līdzfinansējumu projektam. Infrastruktūras (ēku re-
konstrukcijai Pečoros, Räpinā un 1.kārtas rekonstruk -
cijai Viļakā) uzlabošanā ieguldīja EUR 1938732,13, visi
partne ri aprīkojumu iegādājās par EUR 131325,80.
Projekta administrēšanai, meistardarbnīcu organizē -
šanai un publicitātei projekta partneri ieguldīja EUR
130009,07.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Noslēdzies pārrobežu sadarbības projekts 

Viļakas novada domes projekta budžets ir Eur279.000,00,
no kuras Eur 268.464,00 ieguldīta ēkas 1.kārtas rekonstrukcijā,
mēbeļu un aprīkojuma iegādē

Partneru Krievijā (Pečoru rajona administrācija un pa-
švaldības kultūras institūcija «Pečoru rajona kultūras
centrs») kopējais budžets ir Eur 1.019.039,00, no kuras Eur
886.600,00 ieguldīts kultūras un radošo industriju centra
rekonstrukcijā Pečoros

Vadošā partnera Räpinas pašvaldības Igaunijā projektā
kopējais budžets ir Eur 902.028,85, no šīs summas Eur
755.545,13 apgūts rekonstruējot kultūras un radošu industriju
ēku Räpinā.
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Pirmo reizi Borisovā, Vecumu
pagastā, 2014. gada 28. jūnijā
notika meistardarbnīcas latgaļu
tradicionālā dziedāšanā, dan-
cošanā un aušanā. Vecumu pa-
gasta iedzīvotāja Silvija Gor-
bačova šo pavasar, skaļi sapņojot
vasaras notikumus, teica, ka
«gribētos dziedāt un dejot kā
upītē». Projektu «tradicionālās
meistardarbnīcas Ve cumu pa-
gastā» atbalstīja Valsts kultūr -
kapitāla fonda mērķprogrammas
«Latvijas valsts mežu atbalstītajā
Latgales kultūras programmā
2014», piešķirot projekta īste-
nošanai euR 500,00. meistar-
darbnīcas izpildīja biedrība
«upītes jau niešu folkloras kopa»
andra Slišāna vadībā. 

Sestdien Borisovas parka es-
trādē pulcējās da žāda vecuma in -
teresenti. Daudziem Vecumu pa -
 gasta iedzīvotājiem un viesiem
nebija nojausmas, kas tās tādas
meistardarbnīcas ir. Iedzīvotāji ir
pieraduši apmeklēt koncertus,
apmeklēt izstādes, kuru laikā ir
pasīvie dalībnieki jeb skatītāji,
bet te izrādījās, ka meistardarbnī -
cās ir jāpiedalās pašiem. 

«Katram laika posmam gadu
ritumā mūsu dzīvēs sava vieta un
savs raksts, tā tas ir ar dziesmām,

ar tautiskiem tērpiem un dančiem.
Interese par visu latvisko, latgalisko
pieaug. Interese par dziesmām,
kuras ārstē dvēseli, kad mums ir
labi vai skumji. Par dejām, par
jestrajām dejām, kad pāris ap-
mainās enerģijām. Ceru, ka meis-
tardarbnīcas visiem patiks, lai
kaut ko iemācītos vai vienkārši
redzētu kā to dara citi. Bet vis -
labāk var iemācīties – darot!»
teica Silvija Gorbačova. 

Andris Slišāns aicināja ikvienu
iedzīvotāju iesaistīties vienā no

četrām meistardarbnīcām. Tradi-
cionālos latgaļu dančus mācīja
Andris Slišāns, tradicionālās dzie-
dāšanas meistardarbnīcu vadīja
Ligita Spridzāne, celu jostas aust
mācīja Lienīte Slišāne un aust
draudzības aproces ierādīja An -
nele Slišāne.

Čaklākie dalībnieki paspēja
apgūt tautas dziesmu «Rūtoj
saule» un izmēģināja spēkus arī
draudzības aproču aušanā. Cen-
tīgākie celu jostas apņēmās pa -
beigt mājās. Dziedāšana ir jāmā -

cās stāvot kājās. Tā kā vienkārši
nostāvēt cilvēkiem ir grūti, tad
Ligita Spridzāne bija izdomājusi
jaunu metodi, ka, stāvot kājās,
tīs kamolus. Beigās izrādījās, ka
kamolu tīšana pārvērtās par meis-
tardarbnīcu. Cilvēki stāstīja, ka
kādreiz bērnībā ir tinuši dziju ka-
molos. 

Citi atminējās, cik sen to nav
darījuši. Lai arī meistardarbnīca
bija pavisam vienkārša, daudziem
vajadzēja atcerēties, ka uz rokām
dzija ne tikai jātur, bet arī jāprot

pagrozīt rokas tā, lai kamolā ti-
nējam būtu raitāka tīšana. Vairāki
uzdeva jautājumus kā iesākt tīt
kamolu, uz kāda materiāla uztīt.

«Iecerētais izdevās. Gribējās,
lai vairāk cilvēki iesaistās, īpaši
dejošanas meistardarbnīcā. Novē -
lu, lai Vecuma pagasta ļaudīm
izdo das īstenot iesāktos darbības
virzienus», tā meistardarbnīcas
vērtēja Andris Slišāns.

Meistardarbnīcu dalībnieki at-
zina, ka kaut kas tāds vēl nebija
redzēts Borisovā, esot bijis inte-
resanti iesaistīties un apgūt jaunas
prasmes. Arī skatītājiem esot bi -
jis interesanti vērot kā dejotāji
un dzie dātāji parādīja iemācītās
pras mes. Pasīvie vērotāji atzina,
ka esot paticis, varbūt nākamreiz
saņemsies un arī paši aktīvi pie-
dalīsies. Teksts un foto: 

Vineta Zeltkalne

Gribētu dziedāt un dejot kā Upītē
jeb tradicionālās meistardarbnīcas Borisovā

Sākusies aktīvā tūrisma sezona un arvien vairāk
Viļakas novada apceļotāju izrāda interesi, kādus

suvenīrus par Viļaku un kur var iegādāties.
Šādas iespējas ir trīs:
1/ Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26
2/ Viļakas novada muzejā, Balvu ielā 13 
3/ «Litiņa» SIA grāmatnīcā Abrenes ielā 11
Viļakas novada domē var iegādāties:
Viļakas suvenīrmonēta blistera iepakojumā. 

Cena 3,41 euro
Viļakas rakstošo autoru dzejas krājums 
«Dvēseles aka» Cena 5,69 euro
Viļakas novada muzejā var iegādāties:
Viļakas suvenīrmonēta blistera iepakojumā. 

Cena 3,41 euro
Piezīmju blociņi   Cena 0,64 euro
Magnētiņi        Cena 0,68 euro
Piespraudes       Cena 0,34 euro
«Litiņa» Sia grāmatnīcā var iegādāties.
Piezīmju blociņi:   Cenas 0,80 euro un 1,07 euro
Atslēgu piekariņi   Cena 2,13 euro
Magnētiņi         Cena 1,70 euro
Piespraudes       Cena 1,49 euro

Ar 2014. gada 11. augustu Viļakā Klostera ielā 1 (biju -
šajā klosterī) darbu uzsāks Viļakas novada tūrisma
informācijas centrs. Dažādus suvenīrus varēs iegādāties
arī šajā centrā.

Laipni lūgti! 

tŪRiSmS

Var
iegādāties
suvenīrus
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izGLītīBa / kuLtŪRa

Latvijas Stādu audzētāju biedrība aicina Latvijas
skolu audzēkņus piedalīties fotokonkursā «daba tuv-
plānā» un iesūtīt pašu uzņemtas augu fotogrāfijas vai
fotokolāžas līdz š. g. 31. jūlijam. Labākā darba autors
saņems balvu – digitālo fotokameru savu nākamo dar -
bu radīšanai.

Atpūšoties no mācībām, aicinām 1. – 12. klašu sko lē -
nus palūkoties vērīgāk, atklāt un dokumentēt smalkās un
unikālās detaļas augu pasaulē. Labākā tuvplāna ra dītājs
tiks apbalvots ar digitālo fotokameru, savukārt pā rējo la -
bāko darbu autori balvā saņems «Dārzkopju komplektus».

Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdē -
tājs Andrejs Vītoliņš: «Daba ir bezgalīgs mākslas darbs,
tomēr ne vienmēr mēs spējam un vēlamies pamanīt visas
smalkās detaļas. Tā ir īpaša prasme un īpašs talants. Šī
konkursa mērķis ir atklāt jaunos talantus dabas fotogrāfijas
jomā, mudināt skolēnus mācīties atšķirt un atpazīt da žā dus
augus, kā arī aicināt skolēnus pamanīt šīs mazās lietas, kas
ļauj ieraudzīt pasauli no pavisam cita skatu punkta.»

uzņemot savus augu fotoattēlus, iesakām skolēniem
ņemt vērā: 

• skaistākās fotogrāfijas var radīt tikai ar pacietību,
ne katra uzņemtā bilde būs pati labākā, kā arī ir vērts
uzņemt rezerves foto, varbūt tieši tas izdosies labākas
kvalitātes; 

• dabas skaistumu vislabāk fiksēt gaišā dienā, lai bil -
de attēlotais būtu labāk saskatāms; 

• pirms fotografēšanas der paeksperimentēt, kā labāk
uzņemt fotogrāfijas ar sev pieejamo kameru. 

atgādinām skolēniem – esiet radoši un nebaidieties
uzņemt bildes visur – nekad nevar zināt, kurš uzņēmums
var izrādīties neatkārtojams un uzvarēt šajā konkursā!

konkursa darbus līdz 31. jūlijam jāiesūta uz 
e-pas tu: skolenu.konkurss@darznica.lv ar norādi «augu
fotokonkursam». 

Fotokonkursa uzvarētājus noteiks žūrijas vērtējums,
kā arī interneta balsojums. Pēc darbu iesūtīšanas termiņa
beigām, darbi tiks izvietoti portāla Draugiem.lv Dārznīcas
lapā (http://www.draugiem.lv/darznica/), kur par sev tī-
kamākajiem fotouzņēmumiem varēs balsot ikviens lapas
apmeklētājs. Vislabākā darba autors saņems galveno
balvu – digitālo fotokameru, pārējo labāko darbu autori
balvā saņems «Dārzkopju komplektus». 

konkursa nolikums pieejams: www.darznica.lv
Latvijas Stādu audzētāju biedrība

Pasākums, kas finan-
sēts ar Eiropas Savienības
un LR Zemkopības mi-
nistrijas atbalstu. 

Plašāka informācija par konkursu, kā arī par citām
projekta aktivitātēm meklējama www.darznica.lv.

kontaktinformācijai: 
Līga Bērziņa, +371 29716155, 
skolenu.konkurss@darznica.lv

augu fotokonkurss skolēniem «daba tuvplānā» 

Laikā no 2014. gada 9. jūlija līdz 25. jūlijam Viļa -
kas novada muzejā skatāma izstāde «tekstilijas un
keramika Viļakas novada muzeja krājumā». izstādes
mērķis ir rosināt sabiedrības interesi par vietējām
kultūrvēsturiskām vērtībām – novadnieku darinātajām
tekstilijām un keramiku. 

Muzeja krājumā bagātīgi pārstāvēti novadā tapušie
tekstiliju un keramikas darinājumi. Šos eksponātus mu -
zejam dāvinājuši Viļakas apkārtnes ļaudis. 

Aušana ir viens no senākajiem latviešu amatiem, un
pār cilājot muzeja krājuma materiālus, ar apbrīnu aplūkojami
vietējo sievu darinājumi, kas atmirdz krāsu un rakstu ba -
gātībā. Izstādē ir iespējams apskatīt austās segas (deķus),
kas priecē ar savu krāsu un rakstu daudzveidību. Vietējo
rokdarbnieču darinātajos cimdos un zeķēs uzzied dažādi
ornamenti – gan ģeometriskie elementi, gan puķu raksti.

Muzejā ievērojami pārstāvēti pašausti un izšūti dvieļi.
Krājumā esošie priekšmeti liecina, ka Viļakas novada
sievas, izšujot dvieļus, priekšroku devušas ziedu kompo-
zīcijām. Izstādē aplūkojami dvieļi arī ar izšūtiem latvju
rakstiem un darinātājas iniciāļiem. Gandrīz ikvienam
dvielim galus rotā daudzveidīgs tamborējums: latviešu,
poļu raksti un cita veida ornamentējums. 

Ziemeļlatgales keramika, t.sk. Viļakas novada podnieku
darinājumi, saglabājusi Latgales podniecības vissenākās

tradīcijas, kas izpaužas vietējo amatnieku māla trauku da-
rināšanas tehnoloģijās un stilā. Podnieka amats tika man -
tots no paaudzes paaudzē. Viļakas novadā arī varam runāt
par podnieku dzimtām, kas nāk no Kazukalna un Tereš -
kovas ciemiem. Muzejā krājumā atrodas Locānu un Iva -
novsku dzimtas pārstāvju darinātie podi. Katram šo dzim -
tu pārstāvim ir raksturīgas savas keramikas trauku dari -
nā šanas iezīmes. Izstādē apskatāmi medaunieki, pie na
podi, vāzes, krūzes, bļodiņas un krējuma pods.

Nesen muzeja krājumu papildināja keramikas trauki
no Mežvidu pamatskolas muzeja, starp kuriem izceļams
tāsīm apvīts māla trauks.

Sakām milzīgu paldies visiem, kas palīdzējuši papil -
dināt Viļakas novada muzeja krājumu ar tekstilijām un ke-
ramikas traukiem – A.Annuškānei, N.Strupkai, J. Dukaļskai,
J. Kokorevičai, O. Lazdānei, I. Dupužai, V. Bukovskai, 
L. Mak simovai, J. Laicānam, M.Loginai, A.Grosvaldei,
A. Prancānei, S. Strupkai, M. Duļbinskai, L. Šaicānei, 
A. Meļņikovam, Mežvidu pamatskolai un A. Laganovskai.

Muzejs turpina pilnveidot un papildināt savu krājumu,
lai saglabātu, pētītu un eksponētu Viļakas novada kultūr-
vēsturiskās vērtības. Būsim pateicīgas par katru jaunu
novada vēsturi un kultūru raksturojošo priekšmetu.

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

izstāde «Tekstilijas un keramika 
Viļakas novada muzeja krājumā»

TRADICIONĀLĀS PRASMJU
SAGLABĀŠANAS

MEISTARDARBNĪCAS LATVIJAS
AUSTRUMU PIEROBEŽĀ

2014. gada 24.–26. jūlijam Medņevā un Upītē
tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas. Tra-
dicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas vadīs etno-
muzikoloģe Lauma Bērza.Šajā darbnīcā būs iespēja
mācīties dziedāt kopā, uzlabot dziedāšanas tehniku
(dziedelpas pilnveidi, dažādas skaņveides, rezonatoru
un artikulācijas pilnveidošanu), kā arī mācīties tradi-
cionālos bolsus.

2014. gada 24.-26. jūlijam Medņevā un Upītē
tradicionālo mūzikas instrumentu spēles darbnīca.
Mūzikas instrumentu darbnīcu vadīs etnomuzikoloģe
Liene Brence Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar da-
žādiem, mūsu pusei, raksturīgiem instrumentiem,
mācīties spēlēt pēc dzirdes, apgūt Ziemeļlatgalei
raksturīgās melodijas.

2014. gada 24.– 25. jūlijam Upītē tradicionālā
aušanas meistardarbnīcas. Aušanas meistardarbnīcu
vadīs Ligita Spridzāne.

1. diena
Iepazīties ar Ziemeļlatgales celainēm;
Apgūt celu jostu aušanas pamatprincipus.

2. diena
Iepazīties ar aušanu lielajās stellēs (aužamejūs

stuovūs);Velku (matu) uzmešana; Steļļu iekārtošanas
pamati; Lupatu deķa aušana.

2014. gada 26. jūlijā Susāju pagasta muzejā «Vēr -
šukalns» Baltās maizes cepšanas meistardarbnīcas.
Meistardarbnīcu vadīs kultūrvēstures muzeja «Vēr-
šukalns» vadītājs Aldis Pušpurs.

Meistardarbnīcās mācīsimies iejaukt maizīti, pa -
reizi izkurināt maizes krāsni, apmīcīt maizīti, ielaist
krāsnī, degustēt.

Meistardarbnīcām var pieteikties zvanot pa tālruni
26699149 (Sandra Ločmele). Vietu skaits ierobežots.
Atkarībā no dalībnieku dzīves vietas novadā – tiks
organizēts transports.

10. augustā Tautas skrējiens apkārt Viļakas ezeram.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 pie Viļakas
Valsts ģimnāzijas sporta zāles.

23. augustā plkst. 18.00 pie Kupravas pagasta
pār valdes «Dziesma manai paaudzei».

24. augustā skriešanas sacensību «Balkanu apļi»
3. kārta. Reģistrācija no plkst.11.00 pie Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zāles.
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Šogad no 4. līdz 6.jūlijam
jau trešo reizi ziemeļlatgalē
notika starptautiskais deju fes-
tivāls «eima, eima». Pirms se-
šiem gadiem festivāla māksli-
nieciskajam vadītājam agrim
Veismanim radās ideja noorga-
nizēt starptautisku deju festivālu.
Pateicoties kultūras darbinieku,
pašvaldību un Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstam šo
ideju agrim ir izdevies realizēt.

Pirmajos divos gados piedalījās
viesu kolektīvi no kaimiņvalstīm
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, bet
šogad festivālā piedalījās deju

grupa «Rapsodia» no Polijas, in-
ternacionālā deju grupa «Hai La
Joc» no Nīderlandes, orķestris
«Fer divedûnsje» no Nīderlandes,
flamenko dejotāja Tonje Lieberg
no Norvēģijas. Krieviju pārstāvēja
Pleskavas apgabala deju ansamb -
lis «Русские узоры» un dziedātā -
ja Jana Ivanova. Agris Veismanis
cer, ka ceturtajā deju festivālā
piedalīsies deju grupas no vēl tā-
lākām un eksotiskākām valstīm.

Deju festivāla dalībnieki, piekt-
dien, 4.jūlijā, sadejojās un skaistu
koncertu sniedza Rugāju novada
estrādē. Sestdien, 5.jūlijā, izbrau -
kuma koncerti notika Vīksnas pa -
gastā un pansionātā «Balvi».
Piektdienas vakarā Ziemeļlatgales
jauniešu, pieaugušo un senioru
deju kolektīvi bija ieradušies Bal-
vos, lai kopā ar vieskolektīviem
piedalītos lielkoncertā «Es nedēļu
izdejoju». Viļakas novadu starp-
tautiskajā deju festivālā pārstāvē -
ja trīs kolektīvi: Rekavas vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs
(vadītāja Aija Leitena), Viļakas
pilsētas kultūras nama deju kopa
«Dēka» (vadītāja Akvilina Jev-
stigņejeva) un Šķilbēnu pagasta
kultūras centra «Rekova» jauniešu
deju kolektīvs «Bitīt matos» (va-
dītāja Diāna Astreiko).

Svētdien, 6. jūlijā, festivāla
«Ei ma, Eima» dalībnieki uzstājās
Viļakas pilsētas estrādē. Viļakas
pilsētas, novada iedzīvotājiem un
viesiem bija iespējams vērot teat-
ralizēto Nīderlandes deju grupas
uzvedumu, kuru pavadīja dzīvā
mūzika – orķestris un bija iekļauti
nacionālie valsts simboli – tulpes,
koka tupeles, vējdzirnavas. Nīder -
landieši pastāstīja, ka ne vienmēr
deju grupa uzstājas kopā ar or -
ķestri festivālos Nīderlandē, lie-
lākoties muzikālais pavadījums
ir ierakstīts fonogrammā. Taču,
dodoties uz festivālu Latvijā, vi -
ņiem gribējās sagatavot īpašu uz-

stāšanos kopā ar orķestri. Krāšņas
dejas greznos tērpos parādīja
Pleskavas apgabala deju ansamb -
lis, flamenko dejas dejoja norvē-
ģiete. Sasildīja krievietes Janas
Ivanovas sirsnīgi dziedātās dzies-
mas. Viļakas novads lutināja vie-
skolektīvu dalībniekus, sagatavo -
jot garšīgas pusdienas un noor-
ganizējot ekskursiju Viļakā. Kul-
tūrvēstures muzejā «Vēršukalns»
Aldis Pušpurs cepa gardo balt -
maizīti un cienāja ar frikadeļu
zupu. Pleskavas deju kolektīva
bērni gardām mutēm ēda baltmai -
zīti un gandrīz katrs nelielu ga -
baliņu maizes ietina salvetē, lai

aizvestu pagaršot mammai, tētim
vai vecvecākiem.  

Nīderlandiešu grupu visvairāk
pārsteidza lielkoncerts Balvos, jo
Nīderlandē ir ierasts, ka deju ko-
lektīvs nodejo vienu deju, nākamo
dejo nākamais kolektīvs. «Jums
tik nelielā reģionā ir tik daudz
folkloras deju dejotāju. Esam pār -
steigti, ka tik daudz dejotāji vien-
laicīgi var dejot vienu un to pašu,
ar deju radot neparastus deju rak-
stus. Pateicamies par vies mīlīgo
uzņemšanu!» tā vērtēja nīderlan-
dieši.

Starptautiskā deju festivāla
re žisore Ilga Oplucāne pateicās

Viļakas novada domei un priekš-
sēdētājam Sergejam Maksimo -
vam, Viļakas novada kultūras me -
todiķei Sandrai Ločmelei, Viļakas
novada kultūras darbiniekiem un
kolektīviem, koncerta Viļakā ap-
skaņotājiem, vadītājiem un teh-
niskajiem darbiniekiem. «Paldies,
ka Jūs teicāt jā! Paldies, ka iegul-
dījāt savu darbu! Tāpēc «Eima,
Eima» koncerts notika Viļakā.
Deja vieno, deja uzrunā, dejā viss
tiek izteikts bez vārdiem! Uz tik-
šanos nākamajā festivālā!» teica
Ilga Oplucāne.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Starptautiskais deju festivāls 
«Eima, Eima» – Rugājos, Balvos, Viļakā
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Jaunība – pavasaris cilvēka
dzīvē, kad tiek sēti graudi nā-
kamiem dzīves gadiem. Jau tra -
dicionālie pilngadības svētki šo -
gad norisinājās 5. jūlijā. Svētki
iesākās Šķilbēnu Sāpju diev-
mātes Romas katoļu baznīcā,
kur pašu gaviļnieku nodomā
prāvests ivars Vigulis celebrēja
Svēto misi. Jauniešiem priesteris
novēlēja mīlestību uz dievu un
panākumus. 

No baznīcas jaunieši devās
uz kultūras centru «Rekova», pa
ceļam izpildot vairākus uzdevu -
mus un nonākot svinību vietā.
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadī -
tājs Andris Mežals pa ziedu pa -
klāju jauniešus svinīgi ieveda 
zā lē. 

Pēc svinīgajām uzrunām no
Viļakas novada domes priekšsē-
dētāja Sergeja Maksimova un Šķil -
bēnu pagasta pārvaldes vadītāja
Andra Mežala, visu priekam uzstā -
jas Šķilbēnu pagasta «Mazulīši»
jeb mazie divgadnieki kopā ar
sa vu skolotāju Inesi Lāci. 

Pasākuma vadītājs Dāvis ga-
viļniekiem uzdeva jautājumu: «Kad
Jūs pēdējo reizi esat sēdējuši sa -
vai mammai vai tētim klēpī?»
Un turpinājumā jauniešiem pirms
viņus sveica radi, draugi bija jā -

uzkavējas saviem vecākiem klēpī
un tad jāsper solis nu jau 18-gad-
nieka kārtā. Katru jaunieti vakara
vadītājs raksturoja ar trīs labajām
īpašībām, kuras ir izteiktas katra
cilvēka vārdā. 

Gaviļniekus sveica arī Šķilbēnu
Iniciatīvu centra «Zvaniņi» ģitāristu
ansamblis kopā ar Vili Cibuli un
svētku noslēgumā gaviļniekiem
un visiem ciemiņiem pusnaktī ti -
ka dāvināts svētku salūts pie kul-
tūras centra «Rekova». 

Teksts: Kultūras centra 
vadītāja K. Lapsa

Viļakas novada svētku laikā
12.jūlijā Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā notika
garīgās mūzikas koncerts. afišas
pirms koncerta vēstīja, ka kon-
certā ērģeles spēlēs tālivaldis
deksnis un dziedās tenors Žoržs
Siksna. Pārsteigumu apmeklē-
tājiem sagādāja koncerta pro-
gramma, kurā atklāja, ka kon-
certā dziedās arī mecosoprāns
anna zaiceva. koncerta norisi
atbalstīja Valsts kultūrkapitāla
fonds un Viļakas novada dome.

Tas ir liels notikums pašiem
dzirdēt un redzēt (ar video pro-
jektora palīdzību) Latvijas mūzikas
akadēmijas profesora, ērģelnieka
Tālivalda Dekšņa ērģeļu spēli,
koncertā spēlēja baroka meistaru
Johana Sebastiana Baha un Fran -
suā Kuperēna skaņdarbus, pava-
dījumu nodrošināja solistu Žor ža
Siksnas un Annas Zaicevas uz-
stāšanās, kuri izpildīja autoru
Franča Šū berta, Džulio Kačīni,
Jāņa Kalniņa, Jāņa Ivanova, Mar-
ģerta Zariņa, Arvīda Žilinska un
Raimonda Paula darbus. Šādā sa-
stāvā Tālivaldis Deknis, Žoržs
Siksna un tenora skolniece Anna

Zaiceva koncertēja pirmo reizi. 
Visvieglāk Žorža Siksnas dzie-

dāšanu bija uztvert viesiem no
Pitalovas (Krievijas) un Räpina
(Igaunijas), jo viņi nezināja, ka
Žoržs Siksna savulaik ir bijis po-
pulārs estrādes dziedātājs, savulaik
dziedājis kopā ar Viktoru Lapče-
noku un Margaritu Vilcāni. Lat-
viešiem ir daudz grūtāk pieņemt,
ka Žoržs Siksna dzied arī nopietno
mūziku. Koncerts neatstāja klau-
sītājus vienaldzīgus, kādus tas ie-
priecināja, kādiem tas likās pārāk
nopietns, bet pats galvenais, ka
Viļakas novada iedzīvotājiem un
viesiem bija iespējams dzirdēt kā
skan Viļakas katoļu baznīcas ēr-
ģeles. Pavadot Sv. Misi ērģelniekam
nav iespējam izmantot daudzus
manuālus, pedāļus, reģistrus, va-
riējot ar klusākām un skaļākām
ska  ļām, tāpēc svarīgi ir rast iespē -
ju ērģelēm skanēt koncertos.

Laikā, kad visi aizsteidzās, lai
piedalītos vai vērotu novada svēt -
ku gājienu, ērģelnieces Janīna Du -
kaļska un Maruta Pitkeviča izman -
toja iespēju, lai tiktos ar profesoru
Tālivaldi Deksni. Ērģelnieces bija
saviļņotas par koncertu un priecī -

gas, ka profesors ir atradis laiku
un spēlējis Viļakā. Maruta Pitkeviča
atcerējās, kad T.Deksnis Viļakas
katoļu baznīcā kopā ar Jāni Spro -
ģi, Arvīdu Klišānu un Andri Bau-
mani spēlēja pirms vairāk kā 10
gadiem.

Kopš 1984.gada T.Deksnis
strādā Latvijas mūzikas akadēmijā,
kur ilgus gadus viņš bija ērģeļu kla -
ses vadītājs, šobrīd ir ērģeļu kla -
ses profesors. T.Deksnis ir vadījis
vairāku ērģeļu izstādīšanas darbus,
darbojas kā ērģeļu restaurators un
ērģeļbūves eksperts, veicis arī Viļa -
kas katoļu baznīcas apsekošanu. 

«Ērģelēm lielākais ļaunums
ir pārlieku liels mitrums un pār -
lieku liels sausums. Šodien klimats
bija labs, mitrā laikā uzbriest taus -
tiņi. Gandrīz divas stundas pirms
koncerta, rūpīgi izpētīju ērģeles,
pielaboju. Vecām ērģelēm nekad
nevar zināt, kuras skaņas izdosies
izvilināt, kuri reģistri strādās. Lai -
cīgi ir jābrauc un jāmēģina kā
skanēs ērģeles tieši koncerta die -
nā», atklāja T. Deksnis.

«Uztraucos vai šeit nedziedāju
par skaļu, jo baznīcā ir laba akus-
tika. Koncertēju šeit pirmo reizi,

regulāri koncertēju Dubultu baz-
nīcā, tur esmu pieradis koncertēt
un zinu katru zāles niansi. Latvijā
ir grūti lauzt manu tēlu – estrādes
dziedātājs. Dziedāšana baznīcā
sākās ar dziedāšanu Ziemassvēt -
kos. Sākums bija ļoti grūts, vē lē -
jos dziedāt luterāņu baznīcā, bet
mācītājs teica» Jums jāatnāk uz
baznīcu, lai cilvēki pierod, ka Jūs
esiet draudzes loceklis». Tā saņē -
mu pirmo atteikumu, taču pēc pā -
ris gadiem iepazinos ar ērģelnieci
Edīti Alpi (Tālivalda Dekšņa dzī-
vesbiedri). Sākās mūsu sadarbī -
ba. Esmu par to, ka jābūt daudz-
veidīgam repertuāram. Esmu bijis
arī operas solists Lietuvā, tur bija
vieglāk dziedāt, jo cilvēki nezinā -
ja, ka biju dziedājis «Muļķe sirds»
un «Genoveva». Gribētu koncertēt
ar divām programmām garīgās
mūzikas programmu un klavierēm
akustisko koncertu, jo manā bēr -
nībā lauku kultūras namos dziedā -
ja nopietno, klasisko mūziku, kon -
certēja baritons Pēteris Grāvels,
operas solists Jānis Zābers un
citi. Iespaidus, vēsturi un nākotnes
plānus pastāstīja Žoržs Siksna.

Tālivaldis Deksnis arī uzskata,

ka iedzīvotājiem regulāri ir jādot
iespēja klausīties nopietno, klasis -
ko mūziku, lai klausītājus piera-
dinātu un izglītotu. «Es arī pirmo
reizi Jāni Zābelu dzirdēju Aizputē.
Pirmo operu redzēju Aizputes kul -
tūras namā Liepājas trupas uzve-
dumu «Rigoleta». Tikai vēlāk no -
pietnās mūzikas koncertus ap-
meklēju Rīgā,» piebilda Tālivaldis
Deksnis. 

Vēlējums, lai Viļakas novada
kultūras namu zālēs un baznīcās
būtu iespējams arī nākotnē dzirdēt
nopietnās, klasiskās un garīgās
mūzikas koncertus, radot iespēju,
izaudzinot zinošus klausītājus un,
lai Viļakas katoļu baznīcas ērģeles
piedzīvotu satikšanos ar populā -
riem un talantīgiem Latvijas ēr-
ģelniekiem kā Aivaru Kalēju,
Kristīni Adamaiti, Ivetu Apkalnu,
Edīti Alpi, Diānu Jaunzemi, Gunu
Kisi un citiem!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Garīgās mūzikas koncerts Viļakas novada svētkos

Šķilbēnu pagastā pilngadības svētkus svin 15 jaunieši

Viesmāksliniekus sveic Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs un izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Tālivaldi Deksni sveic ērģelniece Janīna Dukaļska Žoržs Siksna (pirmais no kreisās puses), Anna
Zaiceva un  Tālivaldis Deksnis
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«No Jūsu smaidiem, sirds sil-
tuma ir palikušas siltākas šīs
nama sienas. Sudraba birzi izejot,
tika nosauktas vairākas darbavietas
dažādās nozarēs, no tā var secināt,
cik Jūs esiet daudzveidīgi un cik
liels pienesums ir dots Latvijas
tautsaimniecībā. Šodien aizmirsīsim
par tituliem, amatiem, darbiem
un pienākumiem, mums to šodien
nav, bet mums ir tiesības izdzīvot,
izspēlēt šo dienu priekā no sirds
uz sirdi. Trešajā Kokoreviču
saietā novēlu visiem apzināties
savas saknes, jo tie, kas zaudē tās
var pazust arī paši», atklājot

saietu, teica galvenā pasākuma
organizatore Silvija Gorbačova. 

Kokoreviču saietu 2014.gada
28.jūnijā Borisovā, Vecuma pa-
gastā, apmeklēja cilvēki, kuriem
ir uzvārds Kokoreviči, sievietes,
kuras ir dzimušas Kokorevičas,
bet tagad ieprecējušās citās
dzimtās. Saietu apmeklēja arī
skolotājas Albīna Veina, Veneranda
Medne, kuras Kokorevičus ir
mācījušas vairākās paaudzēs. «Jo
tālāk mēs aizejam no bērnības, jo
vairāk gribam atgriezties tur, kur
ir kārts mūsu šūpulis. Šodien
esam sapulcējušies piedzimušie

Kokoreviči, salaulātās ar Koko-
revičiem, bērni, mazbērni, sābri,
radi un draugi. Svētais mirklis ir
šis. Mans vacins un vacīte mātes
dzimtā ir Kokoreviči, manas
mammas jaunības uzvārds arī ir
Kokoreviča. Nāca atklāsme, ka
arī manī rit kādas lāses no Koko-
reviču asinīm. Mēs viens otram
esam Dieva dāvana. Katrs mēs
esam Dieva acīs vērtīgs un mīlēts.
Katrs mēs esam viens otram va-
jadzīgs, tāpēc svētīsim viens
otru,» atklāja Eva Dortāne (Ge-
nofeva Lakše). 

Kokoreviču saietu apmeklēja

arī vienkārši atbalstītāji un draugi.
Apmeklēja arī Vecumu pagasta
pārvaldes vadītāja Ligija Logina.
Pārvaldes vadītāja atzina, ka ir
patiess gods un prieks piedalīties
trešajā Kokoreviču saietā. «Nezinu
citu dzimtu Vecumu pagastā, kuri
būti tik uzņēmīgi, lai organizētu
šādas satikšanās. Un tāpēc liels
paldies Silvijai, kura uzņēmās šo
darbu. Novēlu Jums izbaudīt šo
vakaru, iepazīties ar radiniekiem,
nodibināt sakarus un šādu sali-
dojumu atkārtot drīzi vien,» vēlēja
Ligija Logina.

Patriotiskie Kokoreviči uz sa-

ietu bija ieradušies ar T-krekliem,
uz kuriem ir uzraksts Kokoreviči.
Tādus T-kreklus esot varējis ie-
gādāties pirmajā salidojumā. Ko-
koreviču saietā vadīja gājienu no
estrādes uz tautas namu, aicināja
iziet caur sudraba birzi, informāciju
par dalībniekiem stāstīja, nebēd-
nīgas atrakcijas organizēja teātra
grupa «Vakara naglas» no Vectilžas
jeb senais nosaukums Veckoko-
revas. 

Vecākā saieta dalībniece ir 86
gadus vecā Broņislava Kokoreviča,
kura ir dzimusi Kokoreviča un
arī apprecējās ar Kokoreviču.
Dzimtās mājas atrodas Rejevas
ciemā, bet jau kopš 1994.gada
dzīvo dzīvoklī Semenovā, jo pēc
vīra nāves vienai pašai bijis grūti
tik galā ar saimniecību. Kādreiz
Rejevā dzīvojušas 22 saimes,
tagad tikai 2 saimes. Esot ap-
meklējusi visus Kokoreviču saietus,
šādas satikšanās ir svarīgas.
«Nekur nav tik labi kā savā
dzimtenē. Ārzemēs esi kalps, bet
dzimtenē saimnieks. Jaunie negrib
zemīti apstrādāt, bet lai arī laukos
ir grūti, smagi jāstrādā, izaudzē
tīrus dārzeņus, augļus, būsi paēdis.
Veikalā var nopirkt tikai ķīmiju.
Aicinu jaunatni strādāt savā
zemītē, nebraukt prom uz citām
valstīm par kalpiem. Dievs sargā
un svētī mūsu Māras zemi,» lū-
dzoties teica Broņislava Kokore-
viča.

Tālākie Kokoreviču dzimtas
pārstāvji bija ieradušies no Lietuvas.
Lidija Antanaite un Jozas Antanaitis
šobrīd dzīvo Viļņā. Lidija un
Jozas iepazinās tālajos Austrumos,
Sibīrijā. Jozas noskatīja skaisto,
sirsnīgo Lidiju un lūdza kļūt par
viņa sievu. Tā no tālajiem Aus-
trumiem, Lidija atgriezās uz dzīvi
Baltijā. Lidijas mamma Jekaterina
(īstajā vārdā Katra Kokoreviča,
jo Krievijā visus vārdus krieviskoja)
neko daudz nezināja par savas
dzimtas saknēm, bet visu mūžu
bija gribējusi tās noskaidrot. Viņai
bija palicis atmiņā vārds Marnava,
Marnauza. Mammas dzīves laikā
tā arī neizdevās atrast informāciju
par dzimtu. Jozas ir aizrautīgs
vēsturnieks, interesē dzimtas, ģe-
nētika. Sākoties interneta laik-
metam, atrada, ka Marienhauzena
ir senais Viļakas nosaukums, uz-
rakstīja e-pastus uz skolu. Un
liels bija viņu pārsteigums, ka uz
viņa e-pastu atsaucās Silvija, Re-
gīna Kokoreviča un Ināra Koko-
reviča. «Mēs bijām ļoti laimīgi,

Kokoreviči tiekas    trešo reizi

daudzas dzimtas gribētu tikties dzimtu salidojumos, bet nav neviena, kurš uzņemtos grūtos un
atbildīgos organizatora pienākumus. kokorevičiem ir paveicies, jo jau trešo reizi salidojumu rīko

Vecumu pagasta iedzīvotāja Silvija Gorbačova (dzimusi kokoreviča).

KOKOREVIČU VIZĪTKARTE 
Viļakas novadā dzīvo 246 Kokoreviči, Vecumu

pagastā – 144 Kokoreviči
Populārākais vārds un uzvārds Vecumu pagastā ir

Pēteris Kokorevičs
Kokoreviči ir mērķtiecīgi, sabiedriski, talantīgi
Pirmais salidojums notika 2007.gadā, otrais –

2010.gadā
Trešajā salidojumā piedalījās ~ 110 dalībnieki
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Kokoreviči tiekas    trešo reizi
kuLtŪRa

kad uz mūsu e-pastu atbildēja.
Droši vien viņas nodomāja, ka
mēs esam pavisam traki, jo jau
trešajā dienā pēc atbildes vēstules
saņemšanas atbraucām uz šejieni,
neskatoties uz to, ka bija ziemas
spelgonis. Lidijas vectēvs ir
dzimis 1862.gadā. 2010.gadā,
kad šeit notika Kokoreviču saiets,
mēs salaulājāmies Viļakas pa-
reizticīgo baznīcā. Tieši tajā pašā
dienā, bet tikai pirms 120 gadiem
Eržepolē bija laulājušies arī
Lidijas vecvecāki. Esmu pētījis
Kokoreviču ģenētisko kodu. Pa
vīriešu līnijai radu raksti aizved
uz Somiju, citiem uz Viduseiropu.
Visi Kokoreviči nav savā starpā
radi», emocionāli un aizrautīgi
pastāstīja Jozas Antanaitis, pie-
bilstot, ka tas esot tikai īss ievads
kā meklējuši un atraduši dzimtas
saknes. 

Ineses Rēvaldes (dz.Kokore-
viča) tēvs Anatolijs Kokorevičs
nāk no Badnovas ciema. «Ap-
meklējām jau pirmo Kokoreviču
dzimtas saietu. Kad šodien Silvija
Gorbačova aicināja piecelties
kājās tos, kuri pasākumu apmeklē
jau vairākas reizes, mani dēli ne-
gribēja celties, jo pirms 7 gadiem
viņi bija mazi un teica, ka
necelsies kājās, jo neko neatceras
no pirmā pasākuma. Dēlus uz

saietu ņēmām ar bažām, jo baidī-
jāmies kā bērni iejutīsies kompā-
nijā, kur daudz būs pieaugušo.
Bet puikas ir iejutušies labi, pie-
dalās atrakcijās. Bērnus ņēmām
līdzi tāpēc, lai saglabātu dzimtas
saknes, lai zina savas saknes, lai
zina, kur atrodas vecmammas un
vectēva dzimtene», pastāstīja
Inese Rēvalde. Daudzi dalībnieki
un arī Inese Rēvalde piebilda, ka
ļoti patīk, ka šajā reizē visi dalīb-
nieki sēž kopā pie viena galda.
«Tas dod sajūtu, ka esam kā ģi-
mene. Visi kopā, nedalāmies pa
ciemiem vai radu grupiņām. Visi
esam kopā pie viena galda, lai ie-
pazītos, parunātos un dalītos at-
miņās», piebilda Inese Rēvalde.

Silvija Gorbačova paldies vār-

dus teica viesiem pasākuma da-
lībniekiem, jo bez viņu ierašanās,
atbalsta, entuziasma pasākums
neizdotos. «Īpaši pateicos vīrie -
šiem, kuri ir vīri bijušajām Ko-
korevičām, jo viņi ir mīļi vīri un
šīs dienas pasākuma atbalstītāji.
Lai Jums veicās, veicas Jūsu ģi-
menēm, kā arī visiem Kokorevi-
čiem tālajā pasaulē!» tā S. Gor-
bačova. Dodoties mājās pasākuma
dalībnieki izteica vēlēšanos, ka
labprāt satiktos jau nākamgad!
Dzirdīgas ausis un darbīgas rokas
sadzirdiet šo aicinājumu un stei -
dziet palīgā Silvijai, lai noorga-
nizētu ne vienu vien salidojumu
Kokorevičiem!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne
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dzīVeSStāStS

Bērnība un skolas gadi
Antoņina dzimusi 1927. gada 1. sep-

tembrī Broņislava un Annas Lepnānu ģi -
menē. Bi jusi otrais bērns. Vēlāk piedzimis
arī brālis. Vecāki dzīvojuši Medņevas pa -
gasta Aizpurves ciemā. Bijuši nelieli zem-
nieki. Piederēja 12 ha zemes, vēlāk tēvam
ar zemes īpašumu pienācās dalīties arī ar
brāli. Tēvs bija labs amatnieks, prata bū -
vēt mājas. Ar šo darbu arī nopelnīja kādu
naudiņu ģimenes budžetam. Māte rūpējās
par bērniem un ģimenes pavardu.

Skolas gaitas Antoņina uzsākusi Lodumas
4-gadīgajā skolā, pēc tam piekto un sesto
gadu gājusi Eržepoles skolā Viļakā. Nākuši
vācu laiki. Ģimenei iztikšana bija grūta.
Māsa Helēna mācījās ģimnāzijā, bet An -
toņina mācības turpināja Šķilbēnu lauk-
saimniecības skolā. Tur pagāja divi gadi.
Aroda prasmes apguva Latgales lauksaim -
niecības vidusskolā. Šajā izglītības iestādē
meiteni pieņēma otrajā kursā. 1936.gada
10.septembrī Zemkopības ministrs J.Birz-
nieks deva rīkojumu Latgales vidusskolu
ar 1936./1937.mācību gadu saukt par Valsts
Malnavas lauksaimniecības vidusskolu,
kas izteica tās atrašanās vietu Latgalē.  

Vēstures mirkļi bija raibu raibie un Mal -
navas lauksaimniecības vidusskola daļēji
tika evakuēta uz Pļaviņām, kur mācības
notika Pļaviņu ģimnāzijas telpās, jo Mal -
navā tika ierīkots vācu štābs. 

1944.gada jūlijā mācību iestādi pārdēvēja
par Malnavas lauksaimniecības tehnikumu
un līdz 1946.gada aprīlim tā bija LPSR Zem-
kopības Tautas komisariāta pakļautībā.

«Dzīvojām pie saimnieka. Pa vakariem
mācījāmies. Tas bija vēl skarbāks laiks
nekā mūsu dižķibeles laiks pirms pāris ga-
diem, « saka Antoņina «Tas bija laiks, kad
visu deva uz taloniem, veikalā neko ne -
varēja iegādāties un nebija jau tādas lielas
rocības, lai to darītu.»

Antoņina atceras saimnieka labo sirdi,
kurš piedāvāja garšīgos jaunos vārītos
kartupelīšus. Tie bija tik īpaši garšīgi, tieši
tad, kad ļoti, ļoti gribējās ēst. 

Malnavas lauksaimniecības tehnikums
tika atpakaļ uz savām telpām un 1947.gadā
jauniete pabeidza piecgadīgo mācību kur -
su. Nozīmēja strādāt uz Baltinavu. 

Turpretim Indriks nāk no Baltinavas
puses, dzimis 1923. gada 30. septembrī
Aloiza un Apolonijas Taboru ģimenē. Ģi -
menē auguši 6 bērni. Indriks bija otrais

bērns ģimenē. Arī Indrika vecākiem pie -
derēja piemājas zemīte, kura tika apstrādāta
savām ģimenes vajadzībām. Tēvs piepelnījās
ar dažādiem darbiem. 

Skolas gaitas zēns uzsāka Baltinavas
6-kla sīgajā skolā, vēlāk iziet leģiona gai -
tas. 

Savas darba gaitas uzsāka sa va tēva
saimniecībā, vēlāk sāk vei doties kolhozi un
tur darba roku arī vajadzēja, bet tad ir iepa -
zīta Antoņina, un jaunietim ir savi dzīves
plāni. 

«Visskaistākais, kas cilvēkam var būt,
Ir draugs, ar kuru domas vienu ce ļu
iet» /o.Vācietis./

Pēc Malnavas lauksaimniecības tehni-
kuma beigšanas, Antoņina darbu uzsāka kā
agronome Baltinavā. Tur jau ar pirmo ska-
tienu tika ieraudzīts Indriks, kurš ar savu
šarmu un skatienu ir «iekritis» Antoņinas
sirdī. Draudzība ritēja divu gadu garumā. 

«Tajos laikos tādas bildināšanas nebija,
abi sarunājām, ka precēsimies un viss,» at -
ceras sirmgalve. Lai tiktu pie līgavas klei -
tas līgavainis brauca uz Ļeņingradu kaut
ko pārdot un, lai nopirktu baltu zīda audu -
mu. Pārdevējas nevarējušas saprast, kam
jaunietim nepieciešams balts zīda audums.
Un tā rezultātā jaunais vīrietis atklājis savu
noslēpumu, ka nepieciešams līgavas kleitai.
Audums tika atvests no lielpilsētas un
uzšūta tam laikam skaistākā līgavas kleita. 

1949. gada 4. jūnijā jaunieši sareģistrējās
Baltinavā, bet laulības notika 4. jūlijā Vi -
ļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā.
Par priesteri kalpoja Āboltiņš. «Viņš man
vēl pasmējās, kāpēc puisis esot ņemts no
cita pagasta, ja puišu tepat ir daudz,»
smejas Antoņina. 

Tajā laikā kāzas bija īpašas. Pirms kā -
zu dienas tika gatavots kāzu vainags un
dziedātas dziesmas. Vairāk tās bija tautas-
dziesmas, pa kādai arī baznīcas dziesmai. 

Par vedējiem tika ņemti krustmāte ar
krusttēvu. Šis datums bija īpašs ne tikai
Antoņinai un Indrikam, bet vēl vairākiem
jaunajiem pāriem, kuri gribēja salaulāties
baznīcā. Tie bija 6 vai 8 pāri (Antoņina
īsto ciparu neatceras). Viļakas baznīcas
dārzs bija pilns cilvēku, jo viens pāris ar
kāzu viesiem nomainīja otru. 

Pirmā kāzu diena pagāja jaunās sievas
mājā. Ceļš uz Aizpurves mājām tika

braukts zirga pajūgos. Sievas vecāki
deva svētību, sagaidīja ar maizes klaipu
un sāls trauciņu, lai dzīvē nepietrūkst paša
galvenā. Notika kāzu mielasts. Bija
dziesmas un dejas. 

Otrās dienas rītā jau visi pulcējās, lai
brauktu uz jaunā vīra mājām, uz Baltinavu.
«Tas bija skaisti. Diena bija karsta, ceļš
garš, kāzu viesiem tas nebija šķērslis,» at -
ceras sirmgalvji.

Nu lustēšanās varēja sākties jaunā vīra
mājās. Atmiņās kavējoties, Antoņina stāsta,
ka «nonākot vīra mājās, sākās apdziedāšana.
Sievas radi slavēja savējos, kritiskāk skatī -
jās uz jaunā vīra radiem, tad arī kādam ti -
ka kritisko dziedāmo dziesmu vārsmu
ska nīgums.»

Pēc kāzām jaunā ģimene neilgi dzīvoja
vīra vecāku mājās, bet 1950. gadā pārcēlās
uz Šķilbēnu pagastu. 

«Ģimene vienmēr būs sabiedrības
pamats» /Balzaks./

Šķilbēnu pagastā jaunajai ģimenei sā -
kas kopīgs ceļš. Agronomes darbu Antoņina
turpināja arī šajā pagastā, tad 5 gadus no-
strādāja par grāmatvedi. Kad atvēra sa -
dzīves pakalpojumu punktu, Antoņina sā -
ka strādāt par tā vadītāju. Un tā šajā amatā
pavadīti tika 25 gadi. 

Turpretim Indriks strādāja pienotavā
Čilipīnē. Darba vietās gan Antoņina, gan
Indriks mācēja sastrādāties ar kolēģiem un
tagad par viņiem saka vien labus vārdus. 

Abiem bija kopīgs sapnis tikt pie savas

privātās mājas, jo sākotnēji dzīvoja pagast -
mājā. Un ar savu roku palīdzību tapa sava
ģimenes māja. «Vīrs labs darba darītājs,
visu darīja pats,» savu dzīvesbiedru slavē
Antoņina. 

1951. gada 4. jūlijā piedzimst meita Il -
ziņa, kura ir ģimenes prieks un laime. Mā-
cījusies Rekavas vidusskolā, studējusi ki-
bernētiku Latvijas Universitātē. Tagad strā -
dā Valsts ieņēmumu dienestā.

Taboru ģimenes galva Indriks lepojas
ar labo balsi, ar kuru izdziedātas gan baz -
nīcas, gan laicīga satura dziesmas. Dziedājis
gan Baltinavas, gan Šķilbēnu katoļu baz -
nīcas korī. 

Sirmgalve atceras kādu pasākumu, ku -
rā visi sēdējuši ne visai priecīgi, visbeidzot
vīrs iesācis dziedāt «Šalc zaļais mežs»,
visi atraisījušies un sākuši dziedāt līdzi.
Pēc šī pasākuma kultūras darbiniece In -
driku paaicināja dziedāt ansamblī. Ar ko-
lektīviem apmeklēja pasākumus. «Greiz-
sirdīga nebiju, sēdēju mājās un auklēju
meitu,» atzīst Antoņina. 

Tagad Taboru ģimene priecājas par mei -
tas ģimeni, mazdēlu Nauri un mazmazdē -
liņu Tomu.

Kopā pavada katru mirkli
Antoņina un Indriks pašlaik priecājas

viens par otru, kur tiek uzsvērta ģimenes
vislielākā vērtība-saticība. 

Antoņina: «Ja ģimenē būs saticība un
mīlestība, tad varēs dzīvot ar mazumiņu.»
Šis mazumiņš ir Dieva dāvana un piemērs
mūsu bērniem. Baznīcā tika svinētas visas
kāzu apaļās jubilejas, par ko seniori ir pa-
teicīgi Dievam. 

Abi seniori iekopuši skaistu, lielu dār -
zu, kurā katram augam un dekoratīvajam
kokam ir atrasta sava vieta. Ierīkots dārza
baseins, dīķī koši zied ūdensrozes. 

2005.gadā Šķilbēnu pagasts piedalījās
konkursā «Sakoptākais Latvijas pagasts»
un ieguva «2005.gada Latgales novada sa-
koptākā pagasta» titulu. Noslēguma pasā-
kumā tika godināti sakoptākie īpašumi pa-
gastā, arī Taboru ģimenes īpašums 2007. gadā
Šķilbēnu pagasta konkursā par sakoptāko
sētu tika atzīts Taboru ģimenes īpašums
«Liepas-1». 

Antoņinas vaļasprieks daudzus gadus
bija izšūšana. Balto darbu tehnika. Tika
darinātas segas, spilventiņi.

Tagad seniori lielākoties uzmanību velta
viens otram, pastaigājoties pa nelielajām
iemītajām takām piemājas mežiņā, lasot
avīzes un žurnālus, diskutējot par notiekošo
apkārt. Ar lielu nepacietību pastkastītē gaida
jauno laikrakstu «Latvijas Avīze», «Viļakas
novadā» un «Vaduguns» izdevumus. 

Klausoties Antoņinas un Indrika stās-
tījumā jāpiekrīt izcilā aktiera Ēvalda
Valtera vārdiem: «Mīlestība ir Liktenis.
Visvairāk cilvēkus satur kopā gara tuvums.
Tas arī baro mīlestību. Patika nāk un aiz -
iet, gara tuvums paliek uz mūžu. Par mī -
lestību nevajag daudz runāt, vajag mī lēt.
Karstāk mīlēsi, ilgāk dzīvosi!»

Senioriem vēlu stipru, stipru veselību! 
Paldies par stāstījumu daudzu desmitu

gadu garumā!
Terēzija Babāne

Antoņina un Indriks Tabori 
nosvin 65 gadu kāzu jubileju

Šogad 4. jūlijā 65 gadu kāzu jubileju svinēja antoņina un indriks tabori no Šķilbēnu pagasta Rekovas, kuri
Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas svētajā misē apliecināja savu mīlestību un uzticību tāpat kā pirms
65 gadiem.  

Prāvests tēvs Staņislavs kovaļskis sveica taboru ģimeni un klātesošajiem uzsvēra, ka «tas ir labs ticības
piemērs mūsu bērniem un mazbērniem. tas ir mīlestības krusts, kurš nests ar mīlestību un ticību, jo tas ir
brīnums šādai laulības dzīvei.»  Saruna ar antoņinu un indriku notiek viņu mājā Šķilbēnu pagasta Rekovā.
tas ir kā ieskats vēstures lappusēs gandrīz gadsimta garumā. 

arī visa sirmgalvju dzīve ir piemērs mūsu jauniešiem, kuri grib vīt ģimenes ligzdu. 

g
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JauNieŠu aktuaLitāteS

No 2014. gada 9. jūnija līdz
15. jūnijam Viļakā norisinājās
projekts nr. 1-08/60/2014 «Būt
«zaļam» ir forši - eko nometne
Viļakas novada bērniem un jau -
niešiem» Latvijas vides aizsar-
dzības fonda rīkotajā projektu
konkursā «atbildīgs dzīvesveids»
aktivitātē «Nometņu organizē-
šana bērniem un jauniešiem».
Nometnes mērķis bija Viļakas
novada bērniem un jauniešiem
veidot izpratni par vides aiz-
sardzību un saglabāšanu un
motivēt jauniešus aktīvi līdz-
darboties vides aizsardzībā. No-
metnē piedalījās 25 bērni un
jaunieši.

Pirmdien jauniešiem notika
iepazīšanās un saliedēšanās akti-
vitātes, tapa nometnes karogs,
tika izgatavota atribūtika sporta
spēlēm, kuru gatavoja no plas-
tmasas pudelēm, kartona, koka,
dabas materiāliem, lai jauniešiem
būtu izpratne par to, ka ir
atkritumi, kurus var pielietot arī
interesantās aktivitātēs. 

Otrdien bija brauciens uz Žī-
guriem, kur apmeklēja Annas
Āzes meža privātkolekciju, pabija
arī mežā, kur iepazinās ar meža
tehniku, klausījās aizraujošajā
Annas stāstījumā par cilvēka
pēdām mežā un noslēgumā devās
piknikā, kur paši jaunieši vārīja
uz ugunskura zupu, cepa desiņas. 

Trešdien jaunieši devās mācību
ekskursijā uz Latvenergo Efekti-

vitātes centru, kurā varēja iegūt
jaunas zināšanas par enegroresursu
taupīšanu un optimizēšanu, pabija
arī pie jūras un apmeklēja Jūrmalas
brīvdabas muzeju, kurā bija dota
iespēja iepazīties zvejnieka sētu
ar tai raksturīgām ēkām – dzīvo-
jamo māju, klēti, tīklu šķūni,
zivju kūpinātavu, pirti un citām
būvēm. Varēja apskatīt enkuru
un zvejas laivu kolekciju, koka
zvejas motorkuģi «Marts» un
zvejas kuģi «Undīne», kā arī
lielāko virvju vīšanas rīku, mate-
riālu un paraugu kolekciju Latvijā. 

Ceturtdien un piektdien jaunieši
piedalījās radošajās darbnīcās,
kurās strādāja ar tekstila un
papīra materiāliem, lai jauniešiem
būtu izpratne par otreiz pārstrā-
dājamām lietām un iespējām,
kuras dotas cilvēkam, saudzējot

dabu, dabas resursus. Izgatavotās
rotaļlietas no tekstila un papīra
dāvinās Viļakas pirmsskolas iz-
glītības iestādei. Lielu interesi
izraisīja papīra izgatavošana pašu
rokām, kas lika aizdomāties par
papīra taupīšanu un racionālu iz-
mantošanu. 

Sestdien- Sporta dienā jaunieši
piedalījās orientēšanās sacensībās
un «zaļā sporta» aktivitātēs, kuras
paši nometnes laikā arī bija orga-
nizējuši un gatavojuši tām atri-
būtiku. Tika izveidots buklets
«Dzīvo atbildīgi!», kurš aicina
arī citus jauniešus saudzēt dabu
un taupīt dabas resursus. 

Svētdien-noslēguma dienā gal-
venais uzdevums bija fotoizstādes
«Kopā būšanas prieks vairo at-
bildību» izveidošana. Tā bija kā
atskats uz kopā aizvadīto nedēļu,

kura bija patīkamu emociju un
notikumu pilna.

Jauniešu atziņas pēc vides
nometnes:

«Cieni sevi, cieni citus, cieni
dabu!»

«Nepiesārņo un saudzē dabu!
Rūpējies par apkārtējo vidi! Šķiro
atkritumus!»

« Lai patērētu mazāk elektrī-
bas, mēs varam mainīt paradumus
un tādējādi maksāt mazāk un sa-
udzēt dabas resursus!»

«Pa nedēļu iemācījos dzīvot
taupīgāk.»

«Skaistas lietas var izgatavot
pat no atkritumiem. No nevaja-
dzīgām lietām ir iespējams pa-
gatavot praktiskas un vērtīgas
mantas.»

Sirsnīgs paldies Latvijas vides
aizsardzības fondam, Viļakas no-

vada domei, nometnes radošo
darbnīcu vadītājām Andrai Kor-
ņejevai, Valentīnai Bečai un Lanai
Ceplītei, meža dienas vadītājai
Annai Āzei, Viļakas Valsts ģim-
nāzijas ēdnīcas pavārītēm un šo-
ferītim Zigfrīdam Strapcānam!

Projektu Nr. 1-08/60/2014
«Būt «zaļam» ir forši – EKO no-
metne Viļakas novada bērniem
un jauniešiem» realizēja «Skolēnu
vecāku biedrība», to finansēja
Latvijas vides aizsardzības fonds,
atbalstīja Viļakas novada dome.
Informāciju sagatavoja nometnes

vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Andra Korņejeva, Valen-

tīna Beča, Madara Jeromāne

atskats uz eko nometni «Būt «zaļam» ir forši!»

Šī gada 7.jūlijā Viļakas jau-
niešu iniciatīvu centra jaunieši
un vadītāja no zemkopības mi-
nistrijas Valsts meža dienesta
vecāka mežziņa māra Leitena
rokām saņēma ilgi gaidītās at-
slēgas, kuras vērs durvis Viļakas
jauniešu iniciatīvu centra jaunajai
filiālei Parka ielā 42, Viļakā. 

Kā zināms, šobrīd centrs atrodas
Viļakas Valsts ģimnāzijas pagrab -
stāva telpās, kuras nav pla šas un
tām nav sava sanitārā mezgla, kā

arī lietus laikā regulāri applūst, tā -
pēc jaunieši ir ļoti sajūsmināti par
jaunām un daudz plašākām telpām. 

Agrāk Parka ielas namā nr.42
atradās mežniecība, kura tur pa-
stāvēja daudzus gadus, taču pēdējo
gadu laikā tā bija slēgta, tāpēc šo
ēku Zemkopības ministrija dāvina
Viļakas pilsētai un tajā tiks iz vei -
dota Viļakas jauniešu iniciatīvu
centra filiāle. Pie ēkas ir asfaltēts
laukums, plaša zāliena teritorija,
dīķis un šķūnis. Jaunieši ir ieinte-

resēti piedalīties jaunās filiāles
un tās teritorijas sakopšanā, lai
radītu sev tīkamu un mājīgu vidi.
Jaunieši vēlas ierīkot atpūtas vie -
tu pie dīķa, kurš pašreiz ir aiz -
audzis un ir jāsakopj, bet tas jau-
niešus neattur no savu ieceru sa-
sniegšanas. Šobrīd ir iesniegts pro-
jekts par ielu vingroša nas laukuma
izveidi, kuru, apstipri nāša nas ga-
dījumā, plāno realizēt šajā teritorijā.

Ir uzsākti sakopšanas darbi,
ku ru nav maz, bet plānojam jau -
nās tel pas atklāt jau septembra
sākumā.

Viļakas jauniešu iniciatīvu
centrs pastāvēs arī esošajās telpās,
lai jauniešiem būtu iespēja starp-
brīžos tās izmantot savām vaja-
dzībām.

Sakām lielu paldies Zemko-
pības ministrijai par dāvanu, kura
uzlabos Viļakas jauniešu lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu un sevis
pilnveidošanas iespējas!

Informāciju sagatavoja 
Viļakas jauniešu iniciatīvu 

centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Viļakas jauniešu iniciatīvu centram 
tiek veidota jauna filiāle

Viļakas jaunieši atjauno līdztekas
Viļakas jaunieši aktīvi no-

darbojas ar ielu vingrošanas
sporta veidu. tas ir viens no pa-
saulē populārākajiem sporta
veidiem un ir kļuvis aktuāls arī
mūsu jauniešiem, kuri ar interesi
ar to nodarbojas jau pāris ga -
dus, aizraujot un iesaistot arvien
jaunus sportot gribētājus.

Diemžēl Viļakā nav pieejams kvalitatīvs un pēc mūsdienu stan -
dartiem būvēts ielu vingrošanas laukums. Blakus Viļakas pilsētas sta -
dionam atrodas vecās līdztekas un pievilkšanās stieņi, kuri agrāk bija
paredzēti Valsts Robežsardzes darbiniekiem un kurus šobrīd izmanto
Viļakas jaunieši. 

Jaunieši ir iesnieguši jau otru projektu jauna un kvalitatīva ielu
vingrošanas laukuma izveidei un cer uz tā apstiprināšanu, bet kamēr
tiek izmantots šis laukums, jaunieši nolēma pašu spēkiem to uzlabot,
jo vēlas noorganizēt ielu vingrošanas sacensības. Sacensību realizācijai
bija nepieciešams no jauna iecementēt līdztekas, kuras kustējās un bija
jau nolietojušās. Jaunieši tās izraka, sametināja no jauna stipri nāju mus
un iecementēja atkal, kas prasīja diezgan smagu un atbildīgu darbu. 

Jaunieši mērķtiecīgi sevi attīsta ielu vingrošanā ar labiem panāku -
miem un pārstāv gan Viļakas pilsētu, gan novadu arī dažādās sacensī-
bās- piemēram, 2012. un 2013. gadā piedalījās «Spēka dienā», Indoor
challenge ielu vingrošanas sacensības Malnavā, kur guvuši godalgo tas
vietas. 2014. gada jūnijā piedalījās Latvijas ielu vingrošanas čem pio -
nātā, kur Deivis Dvinskis ieguva 1.vietu «Muscle – up king» disciplīnā.

Paldies labvēļiem un Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas
darbiniekiem par atbalstu!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne
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Viļakas novada futbola komanda piedalījās Latvijas Sporta
veterānu savienības 51. sporta spēlēs, kas notika 2014. gada 28. –
29. jūnijā Jelgavā (zemgales olimpiskajā centrā).

Viļakas novada komanda minifutbolu spēlēja kungi 35+ vecuma
grupā.

Kopumā šajā vecuma grupā bija pieteikušās septiņas komandas.
Viļakas novada komanda tika ielozēta «B» apakšgrupā kopā ar

Jūrmalas pilsētas, Olaines novada un Balvu novada komandām. Ot -
rajā «A» apakšgrupā bija ielozētas trīs komandas – Jēkabpils pilsēta,
Saldus novads un Daugavpils pilsēta.

«B» apakšgrupā bija sekojoši rezultāti: Viļaka – Balvi (3:1);
Jūr mala – Olaine (6:0); Viļaka – Jūrmala (0:2); Balvi – Olaine (1:1);
Jūr mala – Balvi (4:0) un Viļaka – Olaine (3:0). Jāpiebilst, ka Olaines
komanda izstājās no tālākās cīņas, jo citā vecuma grupā (kungi 50+)
negaidīti saļima un kā vēlāk izrādījās mira viens no Olaines novada
futbolistiem. Pēc šī atgadījuma Olaines novads vairs neturpināja
LSVS 51. sporta spēles minifutbolā nevienā no vecuma grupām.

«a» apakšgrupā bija sekojoši rezultāti: Jēkabpils – Saldus
(0:5); Jēkabpils – Daugavpils (1:2); Daugavpils – Saldus (2:0).

No katras apakšgrupas 2 labākās komandas (1. un 2. vietas) otrā
dienā spēlēja tā saucamo «krustu» («A» apakšgrupas 1. vieta ar «B»
apakšgrupas 2. vietu un otrādi). 

«A» apakšgrupā 1. vietu izcīnīja Daugavpils pilsēta, 2. vietu Sal -
dus novads.

«B» apakšgrupā 1. vietu izcīnīja Jūrmalas pilsēta, 2. vietu Viļakas
novads.

Otrās dienas (pusfinālos) pirmajā spēlē savā starpā tikās Dau gav -
pils pilsēta un Viļakas novads. Uz otra laukuma (pusfinālā) tikās
Jūrmalas pilsēta – Saldus novads. 

Pusfinālu rezultāti:
Daugavpils – Viļaka (1:8); Jūrmala – Saldus (10:0).
Finālā par 1. un 2. vietu tikās Daugavpils – Jūrmala un par 3.vietu

Viļaka – Saldus.
fināla rezultāti: 
Jūrmala – Daugavpils (1:0); Viļaka – Saldus (2:0).
Vietu sadalījums:
1. vieta Jūrmalas pilsēta; 5. vieta Balvu novads;
2. vieta Daugavpils pilsēta; 6. vieta Olaines novads;
3. vieta Viļakas novads; 7. vieta Jēkabpils pilsēta.
4. vieta Saldus novads;

ervīns Veļķers,
sporta darba organizators Viļakā

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Viļakas novada futbola komanda
izcīna 3. vietu Latvijas Sporta veterānu

savienības 51. sporta spēlēs 

SE NI ORU AK TI VI TÂ TES

4. jūlijā Viļakas sociālās ap-
rūpes centrā tika dziedā tas
kristīgās dziesmas ar īpašu spē -
ku un prieku. 

Katra diena ir īpaša diena.
Mēs esam aicināti slavēt Kungu.
Slavēt ne tikai ar vārdiem, bet ar
dzīvi, ar sirdi, ar balsi un ticību.

Centra iemītniekus un darbi-
niekus garīgajās dziesmās ievadīja
medņevietes Marianna Kokoreviča
un Anastasija Ercika. Dieva sla-
vēšana caurstrāvo visu Bībeli, tā
ne vienmēr ir viegla. Tā pie prasa
sirds brīvību, paļāvību, uzticēšanos.
Dažreiz mēs nespējam slavēt, jo
pietrūkst izlīgšanas un piedošanas.
Bet slavēšanas un pateicības lūg-
šana mūs atbrīvo no egoisma. Iz-
teiksmīgs piemērs ir Jēzus māte
Marija, kas steidzas pie savas ra-
dinieces Elizabetes, un tiklīdz to
ir satikusi, viņa dzied un slavē
Kungu: «Augsti slavē Kungu,
mana dvēsele!» 

Divu stundu garumā tika iz-
dziedātas daudzas dziesmas, kas
aizskāra katra klātesošā sirdi,
piemēram, «Nāciet visi Dieva
ļaudis», «Skaistais Kungs Jēzu»,
«Tuvāk pie Dieva kļūt». Īpašu
noskaņu radīja dziesma «Laiva»,
kura tika dziedāta vairākas rei -
zes. Tās melodija un vārdi atspo-
guļo cilvēka gatavību paļauties
un sekot Kungam «pasaules
mantas man nava, bet tik rokas,
kas gatavas darbam, tās dodu Te-
vim no tīras sirds.»

Paldies Mariannai Kokorevičai
par garšīgo sieru, kuru baudot
pie tējas tases raisījās spraigas
diskusijas. 90. gadīgā iemītniece
Malvīne Šaicāne piesaistīja uz-
manību ar dzīves gudrību un sa-
biedriskumu. 

Svarīgi ir ietērpties priekā, at -

rast spēku, lai slavētu Kungu, jo
prieks vienmēr ir Dievam patīkams,
Dievs to gaida no mums. Tāpēc
izbaudīsim prieku! Priecīgs dara
labu, domā labu un nicina skumjas. 

Teksts un foto:
Viļakas sociālās aprūpes centra 

darbiniece Inese Logina

tuvāk pie dieva kļūt2. augustā Viļakas pludmalē 

Nakts volejbola turnīrs 2014. 
Sīkāka informācija Elvis Logins tālr. 29100762

Latvijas čempionāta ložu šaušana
2014. gada 11.–13. jūlijā dobelē notika šā gada galvenās

sacensības Latvijas ložu šāvēju saimei, kurās startēja labākie
valsts šavēji, kuri dzimuši 1999. gadā un agrāk.

Viļakas novadu šajās sacensībās pārstāvēja Viļakas  novada
Bērnu un jaunatnes  sporta skolas ložu šaušanas nodaļas izglītojamie-
Viktorija Agnese Vancāne, Vaira Strupka, Evija Kravale (Viļakas
Valsts ģimnāzija), Artūrs Meijers, tiesneša pienākumus teicami  Lat -
vijas ložu šaušanas čempionātā pildīja Dreiks Ludikovs (abi Žīguru
pamatskola). 

Mūsu jaunieši labāko valsts šavēju vidū iejutās ļoti labi, kaut arī
šajā kompānijā bija paši jaunākie, būtiski labojot savus personīgos
rekordus, kā arī labojot skolas un novada rekordus un labākos
sasniegumus.  

Paldies vecākiem, novada domei par atbalstu jauniešiem, sevišķs
paldies autovadītājam Atim par sapratni, palīdzību un līdzi jušanu.

Lai pietiek pacietības treniņos un panākumi būs!
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas

ložu šaušanas nodaļas treneris Ē.Vancāns

Novadniekam Valdim Bušam 
26. jūlijā paliktu 90 gadi

Līdz pat 2014. gada. 3. mar-
tam Valdis Bušs bija vecākais
aktīvi strādājošais gleznotājs
Latvijā. Šovasar 90-tajā dzim-
šanas dienā  (dzimis 1924.gada
26.jūlijā) bija paredzēta plaša
gleznu personālizstāde Jūrmalas
muzejā un arī izstāde uzbekis-
tanā, vēlāk rudenī vēl Vācijā.

Valdis Bušs ir ļoti spēcīga
per sonība Latvijas mākslā un arī
sabiedrībā. Ļoti patstāvīga un
spilgta personība. Valdis Bušs
dzimis 1924. gada 26. jūlijā Bal -
vu rajona Susāju pagasta Pokševas
ciemā. Tēvam piederēja 6 ha ze-
mes, bet ģimenei pabarot un iz-
skolot septiņus bērnus nebija
viegli. Valdis Bušs mācījies Zvaig-
znes pamatskolā, Viļakas pamat-
skolā, beidzis Viļakas ģimnāziju. 

Tūlīt pēc ģimnazijas beigša -
nas iesaukts latviešu leģionā. Ie-
vainots. Vēlāk nokļuvis komunistu
gūstā un pēc tam padomju armijā.
Atkal ievainots. Bet karam bei-
dzoties, 1945. gadā sāk studijas
Latvijas Mākslas akadēmijā Glez-
niecības nodaļā. Taču dzīve nes
jaunu pārbaudījumu. 1949. gadā
uz Sibiriju tiek izsūtīta viņa lī -
gava Anna. Lai arī iesākts dip-
lomdarbs, Valdis Bušs ņem aka-
dēmisko atvaļinājumu augstskolā
un un dodas uz Sibiriju pie lī -
gavas. Kad 1951. gadā Valdis un
Anna Buši atgriežas Latvijā, dip-
lomdarbu izstrādāt viņām neatļauj.
Iemesls – precības ar represēto.
Arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā
nav atļauts dzīvot. Un tā  Valdis
Bušs kļūst par jūrmalnieku. Visu

mūžu aktīvi  radoši glezno. Nupat
februārī saņemtais Jūrmalas pilsē -
tas apbalvojums par mūža iegul-
dījumu kultūras darbā nav vienīgā
atzinība mākslinieka daiļradei.

Kad 90-tajos gados Latvija
atguva neatkarību, Valdis Bušs bija
viens no pirmajiem starp māksli-
niekiem, kuram rodas iespējas
sarīkot personālizstādes ārzemēs
– Norvēģijā, Dānijā, Vā cijā.

Valda Buša galvenā tēma
glezniecībā ir Latvijas daba. Kon-
krētus sižetus izmanto maz, gal-
venais ir noskaņa, mirkļa emo-
cionālais tvērums. Mākslinieka
izteiksmes līdzeklis ir krāsa, kurai
pakārtota kompozīcija un zīmē-
jums. Valdis Bušs glezno vērie-
nīgiem ekspresīviem triepieniem,
biezām faktūrām, izmantojot gan
otu, gan paletes nazi. Krāsu gam -
ma šais gleznās nav latviešu glez -
 niecībai tradicionāla. Bet cieņa
pret Dzimtenes dabu gan. Līdz
pašai mūža izskaņai mākslinieks
glezno ainavas plenērā.

Vēl šopavasar Valdis Bušs at-
zīstas: «Esmu atradis jaunu iz-
teiksmes veidu, es gleznoju vēl
vispārinātāk, tēlaināk. Gribu attēlot
Sauli, Gaismu, saprast tās filozo-
fisko būtību.»

Virzība uz augstāku nosacītī -
bas pakāpi ir nevis pašmērķis,
bet mākslas tēla iedarbības vārdā.
Gleznas reflektē  ne tik daudz uz
reālo tēlu, kā paša mākslinieka
attieksmi un pārdzīvojumu.

Viens no visbiežāk izmanto-
tajiem motīviem Valda Buša glez-
niecībā ir koks. Viņa gleznās ko -

ki arī mežā ir individuāli ne tikai
krāsas, bet arī siluetu nesaplūsta-
mības dēļ. Visbiežāk tie ir veci
koki ar dramatisku mūža pieredzi.
Mākslinieku interesē koka raks -
turs, personība, nevis tā piederība
kādai konkrētai sugai. Valda Buša
glezniecība it kā vīrišķīgi skarba,
bet tomēr ir ļoti romantiska. 

Latvijas vēstnieks Uzbekistā -
nā Edgars Bondars  informēja,
ka māksli nieks Valdis Bušs  regu -
lāri rīkoja personālizstādes Agijas
Sūnas galerijā «Asūna» Rīgā.
Jūlijā izstāde bija izveidota, Uz-
bekistānā, Samarkandā. No 2014.
gada 24. jūlija Valda Buša mākslas
darbu izstāde būs apskatāma Uz-
bekistānā, Taškentā.

Iespēja iepazīties ar izcilās
personības darbiem, ielūkojoties
mākslas galerijas «Asūna» arhīvos:
http://www.antonia.lv/lv/gleznie-
ciba/buss-valdis/. 

Informāciju sagatavoja: 
Agija Sūna

Informāciju iesūtīja:
Edgars Bondars

ie dzi Vo ta Ju zi NāŠa Nai!



13

Viïakas no vadâ

ie dzi Vo ta Ju zi NāŠa Nai!

Pamatojoties uz Personu ap-
liecinošu dokumentu likuma
4.panta pirmo daļu, kur minēts,
ka Lat vijā personu apliecinoši
dokumenti ir tikai per sonas ap-
liecība jeb tā dēvētā id karte un
pase, un Pacientu tiesību likuma
15.panta ceturto daļu, kur mi -
nēts, ka persona, reģistrējoties
ārstniecības iestādē vai saņemot
ārstniecību, pēc ārstniecības per -
 sonas pieprasījuma uzrāda per-
sonu apliecinošu dokumentu,
sākot no 2014. gada 1. septembra
Bērnu slimnīca kā personu ap-
liecinošus dokumentus pieņems
tikai pasi vai id karti.

Informējam, ka šādi nosacījumi
attieksies tikai uz plānveida ārs-
tniecības un aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, piemēram, operācijām,
izmeklējumiem, ārsta konsultā-
cijām. Ja pacientam tiks sniegta
neat liekamā medicīniskā palīdzī -
ba, personu apliecinošu dokumentu
uz rā dīšana tiek atlikta, līdz brīdim,
kad tas ir iespējams. 

Tāpat, bērna likumiskajam
pārstāvim jāpierāda tā juridiskais
statuss attiecībā pret nepilngadīgu
bērnu. Vecākiem šim mērķim der
atbilstošs ieraksts tēva vai mātes
pasē vai bērna dzimšanas apliecība
ar norādītiem vecāku vārdiem.
Citām personām, tai skaitā vec -
ve cā kiem, brāļiem, māsām, citiem
tuviniekiem u.c. ir nepieciešams
saga tavot notariāli apstiprinātu
pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās
tiesības un intereses.

Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas juriskonsults Natālija
Jev  tušoka: Bērna likumiskajiem
pārstāvjiem ir svarīgi zināt, ka
in formācija par bērna veselību ir
ierobežotas pieejamības informā-
cija. Slimnīcas personālam, pirms
šādas informācijas izpaušanas, ir

jāpārliecinās par informācijas pie-
prasītāja tiesībām to saņemt.
Viens no pārbaudes kritērijiem ir
informācijas pieprasītāja identitātes
pārbaude. 

Lai izvairītos no nepatīkamām
situācijām un saņemtu plānotos
ārstniecības pakalpojumus īstajā
laikā un vietā, aicinām vecākus
jau laikus parūpēties par savu un
bērna personu apliecinošu doku-
mentu klātesamību, apmeklējot
speciālistu vai veicot izmeklējumu
Bērnu slimnīcā.

Pamatojoties uz Personu ap-
liecinošu dokumentu likuma 4.pan-
ta pirmo dalu, kur minets, ka Lat -
vija personu apliecinoši dokumenti
ir tikai personas aplieciba jeb ta
de veta ID karte un pase, un Pa -
cien tu tiesibu likuma 15.panta
ceturto dalu, kur minets, ka per -
sona, re gistre joties arstniecibas
iestade vai sanemot arstniecibu,
pec arstniecibas personas piepra-
sijuma uzrada personu apliecinošu
do kumentu, sakot no 2014. gada
1.septembra Bernu slimnica ka
per sonu apliecinošus dokumentus
pienems tikai pasi vai ID karti.

Informejam, ka šadi nosacijumi
attieksies tikai uz planveida ars-
tniecibas un aprupes pakalpojumu
sniegšanu, piemeram, operacijam,
izmeklejumiem, arsta konsulta-
cijam. Ja pacientam tiks sniegta
neatliekama mediciniska palidziba,
personu apliecinošu dokumentu
uzradišana tiek atlikta, lidz bridim,
kad tas ir iespejams. 

Tapat, berna likumiskajam
parstavim japierada ta juridiskais
sta tuss attieciba pret nepilngadigu
bernu. Vecakiem šim merkim der
atbilstošs ieraksts teva vai mates
pase vai berna dzimšanas aplieciba
ar noraditiem vecaku vardiem.
Citam personam, tai skaita vec -

vecakiem, braliem, masam, citiem
tuviniekiem u.c. ir nepieciešams
sagatavot notariali apstiprinatu
pilnvaru parstavet berna likumiskas
tiesibas un intereses.

Bernu kliniskas universitates
slimnicas juriskonsults Natalija
Jevtušoka: Berna likumiskajiem
parstavjiem ir svarigi zinat, ka
informacija par berna veselibu ir
ierobežotas pieejamibas informa-
cija. Slimnicas personalam, pirms
šadas informacijas izpaušanas, ir
japarliecinas par informacijas pie-
prasitaja tiesibam to sanemt.
Viens no parbaudes kriterijiem ir
informacijas pieprasitaja identitates
parbaude. 

Lai izvairitos no nepatikamam
situacijam un sanemtu planotos
arstniecibas pakalpojumus istaja
laika un vieta, aicinam vecakus
jau laikus parupeties par savu un
berna personu apliecinošu doku-
mentu klatesamibu, apmeklejot
specialistu vai veicot izmeklejumu
Bernu slimnica.

Personas apliecinošs dokuments
(personas apliecība jeb ID karte
vai pase) ir obligāts personai no
15 gadu vecuma. Tātad, bērnam
līdz 15 gadu vecumam, saņemot
pakalpojumus Bērnu klīniskās
uni  versitātes slimnīcā, nepiecieša -
ma tikai dzimšanas apliecība.

Savukārt, bērna likumiskajiem
pārstāvjiem savas identitātes ap-
liecināšanai būs nepieciešams uz-
rādīt personas apliecību jeb ID
karti vai pasi.

Papildus informācija: 
Beate Bartaševiča

VSIA Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīca

Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67064483, 25680188

E-pasts: www.bkus.lv,
beate.bartasevica@bkus.lv

Biedrības «Balvu rajona partnerība»
PaziņoJumS

Biedrība «Balvu rajona partnerība» izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma «Vietējās
attīstības stratēģijas» ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 20.
jūlija līdz 2014. gada 20. augustam. 

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 21 191,28.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā «Balvu rajona partnerība»

Brīvības ielā 48, Balvos, ēkas 2. stāvā. Kontakttālrunis 26691977
(stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone). Projekta ie-
sniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu «Elektronisko dokumentu
likumā» noteiktā kārtībā, iesniedz, nosūtot uz lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam 4. ass 413. pasākuma «Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros:

6.1.aktivitātē – «Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh -
noloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un in-
frastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem»;

1.rīcībā – Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība,
pieejamais finansējums EUR 21 191,28.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām dar -
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Brīvības ielā 48, Bal -
vos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, kontaktpersona:
stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone, mob. tālr.
26691977, e-pasts: svetlana.tomsone@gmail.com.

No 1. septembra Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca kā personu apliecinošu dokumentu

nepieņems autovadītāja apliecību

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas Alūksnes filiālē

dokumentu noformēšana studijām 
no 7. jūlija līdz 15. augustam!

Studiju programmas: «Pirmsskolas un sākumskolas sko lo -
tājs», «Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu
pamatskolā», «Komercdarbība un uzņēmuma vadība», «Cilvēk-
resursu/ Biroja administrēšana», «Darba aizsardzība», «Komer-
cdarbības organizācija», maģistrantūra «Organizāciju vadība».

tālr. 64381168, 26443798, e-pasts: aluksne@rpiva.lv

30. jūnijā Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā darbu ir
uzsākusi kafejnīca. 

Aicinām ikvienu apmeklēt kafejnīcu «Rulete». Piedāvājam no -
bau dīt tēju, kafiju un svaigi ceptas bulciņas. Kafejnīcā ir ie spējams
paēst pusdienas un vienkārši atpūsties! Skatīt darba laiku.

TrakTorTehnikas Tehniskās apskaTes 2014. gada jūlijā
graudaugu novākšanas tehnikas tehniskās apskates laiki un vietas
BalVU, ViĻakas, rUgājU, BalTinaVas novados 2014. gada jūlijā

Pilsēta/Pagasts  Vieta Datums Laiks Norises vieta
Susāju Centrs 23.07. 10.00. Pie pagasta pārvaldes
Vecumu Centrs 23.07. 12.00. Pie pagasta pārvaldes
Šķilbēnu Rekova 24.07. 10.00. Pie pagasta pārvaldes
kubulu Centrs 24.07. 13.00. Pie pagasta pārvaldes
Lazdukalna Liepari 28.07. 10.00. Pie veikala

Centrs 28.07. 11.00. Pie pagasta pārvaldes
Baltinavas Centrs 29.07. 10.00. Pie pagasta pārvaldes
Briežuciema Centrs 29.07. 12.00. Pie pagasta pārvaldes
medņevas Centrs 30.07. 10.00. Pie pagasta pārvaldes
Vīksnas Centrs 30.07. 13.00. Pie pagasta pārvaldes
Balvu Centrs 30.07. 15.00. Pie pagasta pārvaldes

$

$

16. augsutā «Svātki Upītie» – Biernība
Programma vusas dīnas garumā: Meistardarbnīcas, atrakcejas, sportiskuos aktivitates, Tripaku

čempionāts,  Bārnu i pašdarbnīku koncerts, leļļu teātris, Latvijas  Nacionālo teātra izruode «Īstā
bērnība», nakts trasīte ar Latvijas Nacionāluo teātra aktierīm, balleE kūpā ar grupu «SALA».

upītes kultūrviestures muzejā byus skotama izstuode – «muNa LeLLe StuoSta»
muzejs leidz 11. augustam aicynoj atnest biernības lelles ar stuostu izstuodes veiduošonai.
Suokūt nu 1. augusta upītes bibliotekā nūtiks Leļļu GataVuoŠoNaS meiStaRdaRBNīCaS. 
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uzlabojot klientu ērtības, no
2014. gada 1. jūlija Viļakas pasta
nodaļa visus pasta pakalpojumus
sniedz jaunās telpās – tirdznie-
cības centrā maks, Balvu ielā
5, Viļakā. Pasta nodaļas jaunās
telpas atrodas pilsētas centrā ne -
tālu no līdzšinējām nodaļas tel-
pām. apmeklēt Viļakas pasta no-
daļu klientiem ir īpaši ērti, jo
nodaļa izvietota tirdzniecības cen-
trā, kuram blakus ir plaša auto-
stāvvieta un kurā var viegli iekļūt
vecāki ar bērnu ratiņiem un
cilvēki ar kustību traucējumiem.

Viļakas pasta nodaļas apmek-
lētāji arī turpmāk pasta pakalpo-
jumus var saņemt ierastajā laikā
– darbdienās nodaļa strādā no
plkst.8 līdz 14, savukārt sestdienās
– no plkst. 8.00 līdz 11.00. 

Jaunās pasta nodaļas telpas ir
gaišas un modernas, un tajās ie-
spējama visu piedāvāto pakalpo-
jumu un preču pārskatāma izvie-
tošana. 

Viļakas pasta nodaļā klien ti
arī turpmāk var saņemt visus Lat -
vijas Pasta piedāvātos pakalpoju-
mus, tajā skaitā vēstuļu, sīkpaku,
paku u.c. sūtījumu saņemšanu un
nosūtīšanu, eksprespasta pakal-
pojumus, preses izdevumu abo-
nēšanu, komunālo un citu rēķinu
apmaksu, maksājumu pakalpoju-
mus Pasta norēķinu sistēmā, ma-
zumtirdzniecības preču iegādi utt.

Par VaS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts nodrošina plašā -

ko pasta pakalpojumu pieejamību
visā Latvijas teritorijā, uzturot
vairāk nekā 600 pasta pakalpoju -
mu sniegšanas vietu. Uzņēmuma
pamatfunkcija ir universālā pasta
pakalpojuma sniegšana, papildus
nodrošinot arī komercpārvadā ju -
mu, eksprespasta, maksājumu,
pre ses, mazumtirdzniecības un
filatēlijas pakalpojumus. Latvijas
Pasts ir valstij pilnībā piederošs
uzņēmums, kurā strādā vairāk
nekā 4000 darbinieku. Uzņēmu -
ma iekšzemes sūtījumu piegādes
kvalitātes mērījumus veic viena
no Latvijas vadošajām tirgus, so-

ciālo un mediju pētījumu aģentū -
rām TNS Latvia, savukārt pārro-
bežu sūtījumu piegādes kvalitātes
mērījumi tiek nodrošināti Starp-
tautiskās pasta korporācijas (In -
ter national Post Corporation) ie-
tvaros ar izpētes kompāniju TNS,
Ipsos un Quotas starpnie cību.

Zane Plone, Sabiedrisko 
attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67608504
Mob.: +371 28627003
E-pasts: zane.plone@pasts.lv 
twitter.com/latvijas_pasts; 
facebook.com/latvijas.pasts

Viļakas pasta nodaļa jaunās telpās

ar š. g. 21.jūniju Viļakā,
Balvu ielā 5 veikala «maks»
telpās darbību uzsākusi Latvijas
aptieka Nr. 49. 

darba laiki: no pirmdiena
līdz piektdienai, no 8.00-18.00;
sestdienās no 9.00-15.00; svēt-
dienās slēgts. 

Pensionāriem atlaide 5 %,
ir pieejamas atlaižu kar tes ar
punktu uzkrājumu. 

Viļakā darbu uzsākusi 
Latvijas aptieka Nr.49 

ie dzi Vo ta Ju zi NāŠa Nai!

l Ka pu svçt ki Vi ïa kas no va dâ kapsçtâs

Šķilbēnu pagasta kapsētās
Bākarovas kapsētā – 26. jūlijā plkst. 13.00;
Ploskīnes kapsētā – 26. jūlijā plkst. 15.00;
Lotušu kapsētā – 2. augustā plkst. 13.00;
Svičovas kapsētā – 9. augustā plkst. 13.00;
Augstasila kapsētā – 9. augsutā plkst. 15.00.

kapusvētki Viļakas, kupravas
un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās 

Svētdien, 27. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc
tam uz kapiem plkst. 14.00;

Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00;
Svētdien, 3. augustā Viļakas sv. Mateja kapos plkst 13.00;
Sestdien, 9. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00;
Sestdien, 16. augustā Rejevas kapos plkst. 14.00.

Svētceļojums Šķilbani – Aglona 2014
Svētceļojuma tēma: «Kā saglabāt ticību?»

Svētceļojumā mūs pavadīs priesteri:
ivars Vigulis un fēlikss Šneveļs

6. augusts – trešdiena Šķilbani – Baltinava (15 km) 
Pulcēšanās plkst. 13.30  Rekavā pie Baznīcas. 
Svētceļojumu  iesāksim ar Sv. misi.
7. augusts – ceturtdiena Baltinava – tilža (20 km) 
8. augusts – piektdiena tilža  – Gaigalava (34 km)
9. augusts – sestdiena Gaigalava – Viļāni (26 km) 
10. augusts – svētdiena Viļāni – Riebiņi (26 km)
11. augusts – pirmdiena Riebiņi – feimaņi (21 km)
12. augusts – otrdiena feimaņi – aglona (21 km)
13., 14. un 15. augusts – trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

–  aGLoNā

EJOT SVĒTCEĻOJUMĀ, NEPIECIEŠAMS EKIPĒJUMS:
Rožukronis, lūgšanu un dziesmu grāmata «TAVĀ  PATVĒ-

RUMĀ.» (Ja ir J)
Pieklājīgs apģērbs, ērti apavi. Krūze, bļoda, karote.

Matracis vai segas, vai guļammaiss (pēc ieskatiem, jo būs jāguļ
uz grīdas), var gulēt arī teltī, paņemot to līdzi. Higiēnas pie -
derumi (zobu birste un pasta, ziepes, dvielis u.tml.) Medikamenti
pēc vajadzības. obligāti plāksterus! Lietus mēteli!

Dalības maksa 3.00 EUR dienā + 1.50 euR dienā maksa
par naktsmītni aglonas katoļu ģimnāzijā (Aglonā var
nakšņot teltī, paņemot to līdzi, tad par naktsmītni nebūs
jāmaksā, bet būs jāmaksā par telts vietu! )

3-5 kg kartupeļu, kādus ievārījumus vai medu, 2-3 kon-
servus, tēju vai zāļu tējas vai ko citu, kas ir pieejams no
pārtikas produktiem un var noderēt virtuvē.

Ja nauda ir vienīgais šķērslis, kas Jums liek atturēties no
svētceļojuma, tad tā var izpalikt.

Pieteikšanās un jautājumi: tel. 2 6402788  (Žanna).

āfrikas cūku mēra (āCm)
dēļ izsludinot ārkārtas situāciju
Valkas novadā un tam piegulo-
šajos novados, ārkārtas situācijas
zona savienosies ar Latgalē no-
teikto zonu, tādējādi iekļaujot
visu pierobežu ar krieviju un
igauniju, pastāstīja Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVd)
vadītājs māris Balodis.

Par ārkārtas situācijas izslu-
dināšanu Valkas novadā un tam
piegulošo novadu teritorijās valdība
lems otrdien, 22.jūlijā, izskatot
Zemkopības ministrijas sagatavoto
informatīvo ziņojumu.

Kopumā ārkārtas situāciju pa-
redzēts izsludināt 20 novados –
Alojas, Mazsalacas, Rūjienas,
Naukšēnu, Valkas, Burtnieku,
Ko cēnu, Beverīnas, Strenču, Prie-
kuļu, Raunas, Smiltenes, Apes,
Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju,
Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes
novadā.

Jautāts, ka ĀCM infekcija
varēja no Latgales reģiona nonākt
Vidzemē, Balodis norādīja, ka
primāri jautājums ir par to, kā in-
fekcija nonāca meža dzīvniekos.
PVD veiks pārbaudes visā apkārtnē
saistībā gan ar cūkkopību, gan
kautuvju darbību, lai noskaidrotu,
vai gadījumā kādi produkti nav
nonākuši mežā.

Pagaidām ir skaidrs, ka mājas
cūku inficēšanās, visdrīzāk, notikusi
ar zaļbarību – zirņiem, ko pļāva
uz lauka un baroja cūkām. Šajos
zirņos ganījušās arī mežacūkas.

Par to, kā ĀCM nonākusi me -
ža dzīvniekos, ir vairākas versijas. 

Iespējams, ka notikusi meža-
cūku virzīšanās no Krievijas
puses, kas līdz šim nav konstatēta,
vai arī infekcijas izplatība saistībā
ar Latgali – piemēram, kāds
inficēts materiāls nonācis mežā

vai nu cūkkopības, gaļas pārstrā -
des vai kaušanas darbību rezultātā.
Trešā versija ir, ka meža dzīvnieku
populācijā sērga nonākusi tāpēc,
ka kāds indivīds izmetis inficētus
pārtikas produktus ceļa malā vai
citur brīvā dabā.

«Legāli no karantīnas zonām
Latgalē ne dzīvas cūkas, ne pro-
duktus ierobežojumu laikā izvest
nevar, jo visām cūku novietnēm
jau ir uzlikti pārvietošanas aiz-
liegumi, kā arī tiek organizētas
kontroles uz ceļiem,» uzsvēra
Balodis.

Balodis norādīja, ka Valkas ra -
jo nā tiks veikta skrupuloza izpēte,
lai saprastu, vai noticis atsevišķs
incidents, vai arī neizdarība kādā
no cūku aprites posmiem. Lai no -
skaidrotu, vai nav notikusi neli-
kumīga cūku vai cūkgaļas produktu
pārvietošana, PVD piesaistīs arī
policiju. Par šāda lieguma pārkāp -
šanu var piemērot administratīvu
sodu, atbildība par rīcībām, kas
rada infekciju izplatības draudus,
paredzēta arī krimināllikumā.

PVD vadītājs norādīja, ka Lat-
galē ārkārtas situācijas zonā de -
viņas policijas ekipāžas turpina
nodrošināt biodrošības pasākumus
- likumsargi patrulē un kontrolē,
kas tiek ievests un izvests no ār-
kārtas situāciju zonas. Tikmēr
PVD speciālisti Valmierā un
Valkā organizē dzīvnieku iznīci-
nāšanu un dedzināšanu.

Vakar par ĀCM izplatības zonu
informēti arī Igaunijas kolēģi, un
jebkurā gadījumā Eiropas noteiktā
riska zona skars arī Igaunijas te-
ritoriju. Pirmdien PVD plāno tikties
ar Igaunijas dienestiem, lai runātu
par turpmāku sadarbību.

Jauni ĀCM gadījumi vakar
vakarā un šodien no rīta nav
fiksēti, arī laboratoriski jauni ga-

dījumi nav apstiprināti, tomēr
Balodis atzina, ka tas ir tikai
laika jautājums, kad tiks konstatēti
atkal jauni gadījumi. «Pagaidām
dinamika neko labu neliecina,»
sacīja Balodis. Lai situāciju vērstu
par labu, jānodrošina stingri biod-
rošības pasākumi un jāveic me-
žacūku medības. Balodis norādīja,
ka mežacūku populācija Latvijā
trīs reizes pārsniedz normu.

Lai būtu iespējams kontrolēt
medību procesu un saimniecības
varētu ieviest biodrošības pasā-
kumus, Valkas novadā vismaz uz
40 dienām noteikta uzraudzības
un aizsardzības zona trīs un des -
mit kilometru rādiusā. Tas nozīmē,
ka no šīs zonas nevar izvest
nekāda veida lauksaimniecības
dzīvniekus – govis, zirgus, aitas
drīkst pārvietot tikai ar PVD sa-
skaņojumu un PVD uzraudzībā.
Pēc 40 dienām, ja ne tiks konstatēti
ĀCM gadījumi, šo karantīnu
atcels, taču tad, visticamāk, būs
stājušies spēkā Eiropas Komisijas
(EK) noteiktie ierobežojumi.

Kā skaidroja Balodis, patlaban
tiek gatavota informācija EK, lai
Eiropas līmenī šīs zonas tiktu
noteiktas kā pagaidu zonas. Jārē-
ķinās, ka pēc pāris nedēļām EK
ar savu lēmumu noteiks inficēto
teritoriju 40 kilometru rādiusā un
papildus tam – arī riska zonu 40
kilometru rādiusā ap ĀCM skarto
zonu.

EK aizsardzības un riska zo -
nas lēmuma darbības laikā vismaz
trīs gadus 40 kilometru rādiusā no
inficētās teritorijas būs ierobežota
cūkgaļas izvešana – dzīvas cūkas
nevarēs izvest, bet cūkgaļu – ti kai
pie konkrētiem, kompleksiem un
sarežģītiem nosacījumiem, kas no-
teikti konkrētai cūku novietnei.

Teksts no www.tvnet.lv

āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā
iekļaus visu pierobežu ar krieviju un igauniju 
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11. jūnija vakarā visus interesentus
Viļakas kultūras namā priecēja ar skais-
tām, jestrām un atraktīvām dejām un
dziesmām Rapinas pilsētas kolektīvi –
sieviešu ansamblis «fanni», deju grupa
«NÕtked Ja kaRVaSed» un sieviešu
tautas deju grupa «RÄPiNa NooRuS-
Likud NaiSed».

Bet pašā vakarā visi – kuri sirdī jau -
ni, kājas varēja izkustināt Viļakas plud-
malē kopā ar dj LB.

Novada svētku otrā diena sākās ar dar -
bīgo priekšpusdienu. Visi novada pagasti
pulcējās Viļakas estrādes laukumā, kur pre -
zentēja dzīvi pagastā, tās ļaudis, dabas un
kultūras bagātības.

Pēc daudziem prombūtnes gadiem no-
vada iedzīvotājas ieradās atkal dzimtajā
pusē un iepazinās ar dzīvi Viļakas novadā
piecu gadu laikā. Katra pagasta sētā caur
dziesmām, stāstījumiem gan nopietni, gan
ar jokiem klātesošie iepazinās, ar ko le -
pojas, ar ko bagāti pagasti un Viļaka – no -
vada centrs. Piecu gadu laikā pamazām
veidojušās kopīgas paražas, tā ir viena mā -
tes valoda un kopīga valdība. Novada do -
mes priekšsēdētājs atzina, ka pamazām ir
izveidota sava sistēma, kā augt un pilnvei-
doties, bet tā arvien jānostabilizē un jāpie -
mēro mūsu apstākļiem, iespējām.

Visu dienu svētku apmeklētāji varēja
skatīt izstādes, degustēt mājsaimniecību
ēdie nus un dzērienus, kā arī pirkt un pār -
dot. Pagastu sētās interesenti piedalījās ra-
došajās darbnīcās, kur pašgatavotus mākslas
darbus ieguva sev par piemiņu.

Dienas laikā pagastu pašdarbnieku ko-
lektīvi sniedza koncertu – skanēja gan tau -
tas dziesmas, gan šlāgeri, gan latviešu, gan
krievu dziesmas, tika izdejotas čigānu de -
jas un mūsdienu deju ritmi.

Latgaliešu spēks un atjautība tika izrā -
dīts sporta laukumā, kur notika gan ko -
man du sacensības, gan individuālās dis-
ciplīnas. 

Lielu skatītāju uzmanību saņēma Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes kinelogu
demonstrējumi, ieroču izstāde. Ik viens
va rēja apskatīt gan retro motociklus, gan
jaunāko zemnieku tehniku, bija iespēja ie-
justies ugunsdzēsēju lomā un izvizināties
ar kvadracikliem.

Bērni ar prieku darbojās piepūšamo at-
rakciju pilsētiņā, baudīja gardumus.

Skaists un krāšņs novads uzziedēja zie -
du paklājā, ko kopā veidoja novada ļaudis.

Viļakas novada svētku ietvaros nori-
sinājās arī Viļakas novada sporta svētki,
kurus organizēja izglītības, kultūras un
sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas
novada jauniešu iniciatīvu centriem.
Galvenais tiesnesis ervīns Veļķers.

Sporta svētku mērķis bija veicināt
novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās
aktivitātēs, popularizēt veselīgu dzīvesveidu
un stiprināt draudzību starp novada pārvalžu
iedzīvotājiem.

Dalībniekiem tika dota iespēja pārbaudīt
savus spēkus 6 disciplīnās individuāli, kā
arī piedalīties ģimeņu, radu un draugu ko-
mandu stafetē, kopīgi veicot atbilstošās
disciplīnas un ģimeņu/komandu stafeti.

Individuāli tika vērtētas visas disciplīnas
pa vecuma grupām. Ģimeņu, radu, draugu
paziņu  komandām tika summēti iegūtie
rezultāti attiecīgajās disciplīnās.

Apbalvoti tika katra vecuma grupas la-
bākā rezultāta ieguvēji individuālajās dis-
ciplīnās, savukārt ģimeņu un komandu
stafetē tika apbalvotas trīs godalgotās
vietas, kuras tika suminātas Viļakas novada
svētku noslēguma pasākumā.

Rezultāti individuālajās disciplīnās,
ģimeņu un komandu stafetē:

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma grupām
disciplīnā «Laucinieka triks», kurā uz
laiku ar grābekļa palīdzību bija jāpārvieto
bumbiņa no punkta A uz punktu B pa
noteiktu ceļu:

2007. g. un jaunāki – Elīza Slišāne,
Džeisons Kokarevičs;

2002. – 2006. g. dzimušie – Kintija
Zelča, Roberts Rēvalds

1999. – 2001. g. dzimušie – Samanta
Prancāne, Helvijs Kirilovs;

1996. – 1998. g. dzimušie – Linda Za-
remba, Deniss Sovetovs;

1975. – 1995. g. dzimušie – Antra
Prancāne, Raitis Štotaks;

1974. un vecāki – Inese Rēvalde, Juris
Šaicāns.

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma gru -
pām disciplīnās «daiļais vēliens», kurā
sievietēm uz laiku bija jāveļ riepa un 
«deviņvīru spēks», kurā vīriešiem uz
laiku bija jānes maiss:

1975. – 1995. g. dzimušie – Sandra
Ločmele, Intars Zondaks;

1974. un vecāki – Una Kozlovska,
Andris Strupka.

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma grupām
disciplīnā «tikai mērķī» kurā bija jākrāj
punkti sitot bumbu vārtos:

2007. g. un jaunāki – Elīza Slišāne,
Artjoms Šaicāns;

2002. – 2006. g. dzimušie – Alise

Prancāne, Genādijs Circens;
1999. – 2001. g. dzimušie – Elza

Elksnīte, Renardo Kokorevičs;
1996. – 1998.g. dzimušie – Linda Za-

remba, Arnis Leitans;
1975. – 1995.g. dzimušie – Rudīte

Miča, Aivars Šaicāns;
1974. un vecāki – Una Kozlovska,

Guntis Dupužs.

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma grupām
disciplīnā «Jo tālāk, jo labāk», kurā uz
attālumu bija jāmet peldriņķis:

2007. g. un jaunāki – Elīza Slišāne,
Džeisons Kokarevičs;

2002. – 2006. g. dzimušie – Rēzija Sli-
šāne, Roberts Rēvalds;

1999. – 2001. g. dzimušie – Amanda
Orlovska, Igors Prancāns;

1996. – 1998. g. dzimušie – Elija Kļa -
va, Vairis Logins;

1975. – 1995. g. dzimušie – Biruta
Ločmele, Artis Logins;

1974. un vecāki – Iveta Slišāne, Pēteris
Vancāns.

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma grupām
disciplīnā «Plukš un trāpīts», kurā ar
ūdeni piesūcināta švamme bija jāmet
dažādos attālumos novietotos spaiņos:

2007. g. un jaunāki – Elīza Slišāne,
Raivo Ločmelis;

2002. – 2006. g. dzimušie – Katrīna
Zaķe, Maiks Jermacāns;

1999. – 2001. g. dzimušie – Elza
Elksnīte, Vairis Ločmelis;

1996. – 1998. g. dzimušie – Anna Ve-
rodova, Arvils Zelčs;

1975. – 1995. g. dzimušie – Daiga
Elks nī te, Kristaps Gruševs;

1974. un vecāki – Inese Homko, Žanis
Orlovskis.

Pirmo vietu ieguvēji pa vecuma grupām
disciplīnā «Lokanais tārps», kurā bija
jāveic maršruts starp pārsietām virvēm,
bez pieskaršanās tām:

2007. g. un jaunāki – Elīza Slišāne,
Raivo Ločmelis;

2002. – 2006. g. dzimušie – Alise Pra n -
cāne, Kaspars Babāns;

1999. – 2001. g. dzimušie – Anete 

Dukovska, Dairis Vaitnieks;
1996. – 1998. g. dzimušie – Anna Ve-

radova, Artis Vītiņš;
1975. – 1995. g. dzimušie – Daiga

Elksnīte, Vitolds Prancāns;
1974. un vecāki – Una Kozlovska,

Rai monds Slišāns.

Visi, kuri nav saņēmuši diplomus,
medaļas un saldumus – to var izdarīt no
21. jūlija Viļakas novada domes 109. ka -
binetā izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē. 

Uzvarētāji Ģimeņu stafetē:
1. vieta – Prancānu ģimenei no Med -

ņevas pagasta;
2. vieta – Babānu ģimenei no Medņevas

pagasta;
3. vieta – Ločmeļu ģimenei no Med -

ņevas pagasta.

Uzvarētāji radu, draugu un paziņu ko-
mandu stafetē:

1. vieta – komandai «HK ŽĪGURI
MRS» no Žīguru pagasta;

2. vieta – komandai «Žīguru jaunieši»
no Žīguru pagasta;

3. vieta – komandai «Viļakas eži», ku -
ra pārstāvēja Viļakas pilsētu.

Paldies visiem dalībniekiem par pie-
dalīšanos Viļakas novada sporta svētkos!

Uz tikšanos un jauniem piedzīvojumiem
arī nākošgad!

Garīgās mūzikas koncerts
Viļakas novada svētkos

Viļakas novada svētku laikā Viļakas
Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baz -
nīcā notika garīgās mūzikas koncerts.
Koncertā ērģeles spēlēja Tālivaldis Deksnis
un dziedāja tenors Žoržs Siksna. Pārsteigu -
mu apmeklētājiem sagādāja koncerta pro-
gramma, kurā atklāja, ka koncertā dziedās
arī mecosoprāns Anna Zaiceva. Koncerta
norisi atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds
un Viļakas novada dome.

Tas ir liels notikums pašiem dzirdēt un
redzēt (ar video projektora palīdzību) Lat -
vijas mūzikas akadēmijas profesora, ēr-
ģelnieka Tālivalda Dekšņa ērģeļu spēli,
koncertā spēlēja baroka meistaru Johana
Sebastiana Baha un Fransuā Kuperēna
skaņdarbus, pavadījumu nodrošināja solistu
Žorža Siksnas un Annas Zaicevas uzstāšanās,
kuri izpildīja autoru Franča Šūberta, Džu-
lioKačīni, Jāņa Kalniņa, Jāņa Ivanova,
Marģerta Zariņa, Arvīda Žilinska un Rai-
monda Paula darbus. Šādā sastāvā Tālivaldis
Deknis, Žoržs Siksna un tenora skolniece
Anna Zaiceva koncertēja pirmo reizi. 

Kopš 1984. gada T. Deksnis strādā Lat -
vijas mūzikas akadēmijā, kur ilgus gadus
viņš bija ērģeļu klases vadītājs, šobrīd ir
ērģeļu klases profesors. T. Deksnis ir va -
dījis vairāku ērģeļu izstādīšanas darbus,
darbojas kā ērģeļu restaurators un ērģeļbūves
eksperts, veicis arī Viļakas katoļu baznīcas
ērģeļu apsekošanu. 

Izskanējuši pirmie Viļakas novada svētki

Turpinājums 16. lpp.

Uzvarētāji radu, draugu un paziņu komandu stafetē: 1. vieta - komandai «HK
ŽĪGURI MRS» no Žīguru pagasta, 2. vieta - komandai «Žīguru jaunieši» no
Žīguru pagasta, 3. vieta - komandai «Viļakas eži», kura pārstāvēja Viļakas pilsētu

Ģimenes stafetes uzvarētāji: 1. vieta - Prancānu ģimenei
no Med ņevas pagasta, 2. vieta - Babānu ģimenei no Medņevas
pagasta, 3. vieta - Ločmeļu   ģimenei no Medņevas pagasta

Räpinas sieviešu ansamblis «Fanni»Räpinas deju grupa «NÕTKED JA KARVASED»

Sākums 1. lpp.



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

Noslēguma koncerts 
«Skani, skani, olū teņi, latgalīšu

skandynuots…»
kas mūsu dzīvē ir svētki? tikai kā -

da notikuma vai laika sprīža kopīga at-
cere? Nē! tā ir vērtība katram to dalīb-
niekam, ko rada satraucošā gatavošanās
svētkiem, klāt būtnes pozitīvās sajūtas
un iespēja dalīties priekā to norisēs.

Viļakas novada izveidošanas piecu ga -
du svētku noslēguma koncerts «Skani,
skani, olūteņi, latgalīšu skandynuots…»
12. jūlijā pilsētas estrādē pēc piesātinātās
dienas programmas bija atpūta patīkamā
gaisotnē, sirsnīgs un saviļņojošs.

Ievadā skanēja Latgales dzejnieces An -
nas Rancānes spēcinošie vārdi:

Pīdzimt Latgolā, ar krysta zeimi iz pīris,
Saulis lāktam i rītam mejūtīs, īdadzinuotu.
Krystū sviņ krystūs, izdura vom vilktūs,
Egļu golūtnēs, īlu styurūs.
Pīdzimt Latgolā, īmontuot teiru asni,
Nu bārzu sulom i veigrīšku saknem,
Stypru i nasamaituotu,
Kas karsēj kaimiene šapyln brīds.
Pīdzimt Latgolā, nasabeitvuodeišonys,
Pajimt zemi sauvī, dabasu sajimt kliepī,
Atstuot dvēseli, myužeigi napaseitynuotu! 

Koncertā caur latgalisko domu, dzies -
mu, deju un mūziku tika atgādinātas un iz-
skandinātas Latgales cilvēka dzīves vērtības,
mantotas no mūsu senčiem: dzimtā vieta,
valoda, ģimene, tradīcijas, tautasdziesma,
darba tikums, reliģiskās vērtības, dvēseles
skaidrība, dabas mīlestība, cilvēku attiecī -
bās – latgaliskā vienkāršība, atklātība, sirsnī -
 gums, labvēlība, atsaucība, dāsnums, iz-
palīdzība, taisnīguma izjūta... .

Šīs vērtības visnotaļ bija sajūtamas katrā
priekšnesumā, sākot ar emocionālo dziesmu
«Olūteņis» novada vokālo ansambļu «Can-
sone», «Melodija» un «Relako» izpildījumā
un turpinoties novada pagastu un Viļakas
pilsētas amatiermākslas kolek tīvu izjusta -
jās, skanīgajās, ar latgalisku vitalitāti pie -
sātinā tajās programmās. 

Latgalē vienmēr goda lieta bijusi pie-
nācīgi sagaidīt ciemiņus. Arī Viļakas no -

vads svētkos saņēma viesus no Igaunijas
un Krievijas Federācijas. Ar igaunisku men -
talitāti dziesmās un dejās koncertu lieliski
papildināja Rāpinas pilsētas sievu tautas
deju grupa «Nooruslikudnaised», sieviešu
ansamblis «Fanni» un šov deju grupa «Nōt -
kedjakarvased», bet krieviskais tempera -
ments izskanēja Pitalovas rajona folkloras
kopas «Istoki» dziedājumā.

Koncerta dalībniekus, izsakot prieku
par svētku norisēm, sveica Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
ar novada dzejnieka Ontana Slišāna vārs -
mām un ļoti izjusti uzrunāja Viļakas novada
kultūras metodiķe Sandra Ločmele.

Koncerta izskaņā, skanot Viļakas vokālā
ansambļa «Cansone» dziedātajai «Paleidzi,
Dīvs», caur krāšņiem baloniem ar uzrakstiem
Viļakas pilsēta, Žīguru pagasts, Vecumu
pagasts, Šķilbēnu pagasts, Susāju pagasts,
Medņevas pagasts un Kupravas pagasts,
palaistiem vakara vējos, tika simboliski
atbrīvotas ļoti saviļņojošas emocijas visiem
tā dalībniekiem. Bija valgums acīs, prieks
un aplausi...

Pēc koncerta sākās Zaļumballe, kurā
spē lēja novada muzikanti un kapelas:
«Egle», «Ilgas», «Atzele», «Rekovas dzin-
tars», «Med ņevas juniori», «Naprouts»,
diskžokejs Marie un viesmuzikanti no
Baltinavas.

koncertā par latgalisko dzīvi un
vērtībām dziedāja, dejoja un muzicēja
Viļakas novada kolektīvi no

kupravas pagasta: etnogrāfiskais an-
samblis – vadītāja Aina Ažģiņa, vokāli
instru mentālai sansamblis «Strautiņš» –
vadītāja Ņina Baikova.

medņevas pagasta: vokālais ansamblis
«Melodija», kapela «Egle» – vadītāja Ini -
ta Raginska, deju kolektīvs – vadītāja Ka -
rina Aleksejeva, folkloras kopa «Egle»-
vadītāja Ināra Sokirka, Medņevas muzikanti
– vadītājs Ralfs Rubenis.

Šķilbēnu pagasta: koris «Viola», bērnu
vokālais ansamblis «Mākonīši» – vadītāja
Karīna Romanova, bērnu deju grupas
«Lāči», «Lācīši», Upītes bērnu ritmikas
pulciņš – vadītāja Inese Lāce, jauniešu
deju koletīvs «Bitīt´ matos!» – vadītāja
Diāna Astreiko, Upītes Jauniešu folkloras
kopa – vadītājs Andris Slišāns, Upītes Jau -
niešu kapela – vadītāja Liene Logina,
Upītes eksotisko deju pulciņš – vadītāja
Ilze Leišavniece, folkloras kopa «Rekovas
dzintars», Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zva-
niņi» ģitāristi – vadītājs Vilis Cibulis.

Vecumu pagasta: vokālais ansamblis
«Atvasara» – vadītāja Ilona Bukša, jauniešu
deju kolektīvs «Solis» – vadītāja Līga Ko-
koreviča, jauniešu vokālais ansamblis
«Lin ga-Ringa» – vadītāja Inga Makarova.

Žīguru pagasta: pirmsskolas bērnu
deju kolektīvs, vidējā paaudzes meitu deju
kolektīvs, dāmu deju kolektīvs «Alianse»
– vadītāja Ija Krilova, bērnu vokālie an -
sambļi «Čiekuri», «Čiekuriņi», vokālais
ansamblis «Relako» – vadītāja Daiga Elk-
snīte, sporta deju klubs «Silva» – vadītāja
Silva Dambe, līnijdeju grupa «Punktiņi» –
vadītāja Laima Timmermane.

Viļakas: bērnu deju kolektīvs «Dēkai-
nīši», bērnu vokālie ansambļi «Pogas»,
«Podziņas» – vadītāja Elita Logina, deju
kopa «Dēka» – vadītāja Akvilina Jevstig-
ņejeva, vokālais ansamblis «Cansone» –
vadītāja Ilona Bukša, līnijdeju grupa «Zie-
meļmeitas» – vadītāja Aija Leitena.

Programmu vadīja Anželika Ločmele,
Silvija Kupriša, Karīna Makšāne.

Koncertu apskaņoja Ivars Kuprišs, Ma -
rija Bratuškina, Sergejs Saveļjevs.

Paldies ikvienam novada iedzīvotājam,
kurš ar savu nesavtīgo darbu, radošām
idejām un izdomu bija klāt novada svētku
tapšanā un procesā. Paldies kultūras/tautas
namu amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem
un vadītājiem par skaistajiem priekšnesu-
miem svētkos.

Teksts: Akvilina Jevstigņejeva, Ineta
Lindenberga, Madara Jeromāne, Vineta
Zeltkalne, Silvija Kupriša.

Foto: Madara Jeromāne, Arvils Zelčs. 

Izskanējuši pirmie Viļakas novada svētki

Meistardarbnīcā - Žīguru pagasta pārstāvjiKristīne Vasiļjeva no Žīguru pagasta svētku
dalībniekus izvizina ar zirgu

Šķilbēnu pagasta sportistiSvētku gājienā - Viļakas pilsētas simbols - Ezis

Ar Viļakas vokālā ansambļa «Cansone» dziedāto dziesmu
«Paleidzi, Dīvs» izskan pirmie Viļakas novada svētki

Svētku dalībniekus un ciemiņus uzrunā Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Svētku gājiens no Viļakas novada domes

Pagastu pārvalžu prezentācijas

Sākums 15. lpp.


