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Viļakas novada muzejā
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piedalās ap 30 dalībnieku 

Medņevas pagasta Se me -
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Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki ir lielākie, no-
zīmīgākie un senākie skolu jau-
natnes tautas mākslas kolektīvu
svētki Latvijā. Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku
tradīcija aizsākusies 1960. gadā,
kad 23. jūnijā Rīgā no 178 Lat -
vijas skolām sapulcējās vairāk
nekā 8, 5 tūkstoši jauniešu. Tolaik
repertuāra pamatā bija dziesmas
krievu valodā, bet dziesmu latviešu
valodā bija maz. Turpmākajos
gados dalībnieku skaits skolēnu
dziesmu svētkos pakāpeniski pie-
auga, kā arī repertuārs latviešu
valodā pakāpeniski pilnveidojās,
un jau VI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos bērnu
koris diriģenta Leonīda Vīgnera
pavadībā izpildīja mūsu valsts
himnu Baumaņu Kārļa «Dievs,
svētī Latviju». Laiks pēc neatka-
rības atjaunošanas skolēnu dzies -
mu svētkiem saistās ar Svētku
programmas un dziesmu reper -
tuāra bagātināšanos tās visdažā-
dākajās izpausmēs. Kopš 2003.
gada svēt ki ir iekļauti UNESCO
Cilvēces mutvārdu un nemateriālā
kultūras mantojuma meistardarbu
klasē.

XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētku gaisotni
šogad paspilgtināja saturiskais
ietvars - BURT(u)BURVĪBA, kur
tika  iedzīvinātas 33 Latvijas vēr-
tības, un tāpēc svētku dalībnieki,
skatītāji un sabiedrības izvēlētie
vārdi tika izdziedāti, izdejoti, at-
skaņoti un radoši parādīti visda-
žādākajos veidos. Svētku sauklis
bija «Pats skani, līdzi skani». (in-
formācija no www.dziedundanco.lv)

Svētku nedēļas ietvaros notika
garīgās mūzikas koncerts «Lūgšana
Latvijai», piemiņas pasākums
«… un MŪŽĪBA ir viņu mērs»,
izstādes «Rakstu darbi» atklāšana
un laureātu godināšana, mūsdienu
deju lielkoncerts «Te mēs esam»,
koru fināla konkurss, folkloras
programma «Riti raiti», tautas
mū zikas koncerts «Lai balstiņas
tālu skan», svētku atklāšana, pū -
tēju orķestru koncerts «Taures
sauc», folkloras konkursu uzva-
rētāju koncerts «Gudru ņēmu pa-
domiņu», tautu deju kolektīvu
lielkoncerti «Līdz varavīksnei
tikt», kokļu mūzikas koncerts, no -
slēguma pasākums «Manā dzies -
mā Tu», ielu koncerti, Burtiski
burvīgs burziņš Vērmanes dārzā
un citas aktivitātes. 

Brīdī, kad vasara, šķiet, ir uz-
ņēmusi vislielākos apgriezienus
un viss ir pilnbriedā, Rīgā godu
dejai un dziesmai parādīja gan
lielie, gan mazie skolas bērni.  Mū -
su novads kopā ar Baltinavas un
Rugāju novada delegācijām dzī -
voja Jāņa Poruka vidusskolā.
Mēģinājumu un pasākumu slodzes
grafiks bija liels, taču noslēguma
pasākumi atsvēra visas grūtības.

Viļakas novada koordinatore
Inese Circene:

«No 6.–12. jūlijam Rīgu pie-
skandināja XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētki,
kuru plašo programmu veidoja
koru un deju kolektīvu, pūtēju un
simfonisko orķestru, vokālo un
instrumentālo ansambļu, mazo
mūzikas kolektīvu, mūsdienu deju
kolektīvu, folkloras kopu sniegums,
kā arī priecēja radošās darbnīcas,
teātru izrādes un citas aktivitātes. 

Arī mūsu novada kolektīvi –
Viļakas Kultūras nama tautas de -
ju kolektīvs «Dēkainīši» un Upītes
bērnu folkloras kopa pieskandi -
nāja Rīgu ar jautru dejas soli,
skanošām dziesmām un lustīgiem,
aizraujošiem akordiem. 

Skolēnu dziesmu un deju svētki
ir izskanējuši, taču cilvēki turpina
dalīties emocijās par aizvadīto
svētku nedēļu. Lielākajai daļai
svētku dalībnieku šī nedēļa paliks
atmiņā ar skaisto kopā būšanu
dziesmā un dejā un brīnišķīgu

emociju gammas dāvinājumu svēt-
ku skatītājiem. 

Paldies  Viļakas Tautas deju
kolektīva «Dēkainīši» un Upītes
bērnu folkloras kopas  dalībnie -
kiem par pacietīgu darbu, gara -
jiem mēģinājumiem un skaistajiem
koncertiem, paldies vadītājiem  Avi -
linai Jevstigņejevai, Elitai Loginai,
Ligitai Spridzānei un Andrim Sli-
šānam par ieguldīto darbu, ve-
cākiem, darba grupai – Initai
Raginskai, Terēzijai Babānei, Gin -
tai Locānei, Irinai Stapcānei par
atbalstu un ieguldīto darbu, ko-
lektīvu pavadošajām personām,
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājam Sergejam Maksimovam
par kopā būšanu izšķirošajā brīdī
un atbalstu, Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Leonī-
dam Cvetkovam, Viļakas novada
domes izpilddirektorei Zigrīdai
Vancānei, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājai Sarmītei
Šaicānei un Viļakas novada domes
ekonomistei Diānai Šmitei par
atbalstu, paldies Viļakas, Vecumu,
Medņevas, Šķilbēnu pagastu pār-
valdniekiem par laba vēlējumiem
dodoties ceļā,   šoferīšiem – Atim
Šimkēvičam, Jānim Mežalam un
Mārtiņam Kaļānam par sapratni,
atsaucību un izpalīdzību, paldies
visiem, kas mūs šajā nedēļā at-
balstīja un pārdzīvoja, un priecājās
kopā ar mums. 

Izskanējuši XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētki

No 5. līdz 12. jūlijam Rīgā notika XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētki.  Viļakas novadu tajos pārstāvēja Viļakas
kultūras nama tautu deju kolektīvs «Dēkainīši»  Elitas Loginas
un Akvilinas Jevstigņejevas vadībā un Upītes bērnu folkloras
kopa, Andra Slišāna un Ligitas Spridzānes vadībā.

(Turpinājums 10.lpp.)
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Viïakas no vadâ

Ak tU ALItātES VIļAkAS NoVADA Domē

Viļakas novada domes deputātu pieņemšanas
laiki 2015. gada II pusgadam

(Pieņemšanas laiks – divos mēnešos reizi)

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā
Projekta «Publisko interneta pieejas punktu

attīstība Viļakas novadā» 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/059/033, darbi kuri uzsākti 2014.gada
ir pabeigti. Projekta realizācijā ir piesaistīts

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda, Valsts
un Viļakas pašvaldības finansējums.

Izveidoti seši jauni un pilnveidoti seši pilnīgi funkcionāli inter -
neta pieejas punkti, kuri ir pieslēgti Internetam, aprīkoti ar dator -
tehniku, iekārtam un ir pieejami sabiedriskai izmantošanai.

Paaugstinātas Viļakas novada pašvaldības plašākam iedzīvotāju
lokam iespējas lietot publisko internetu, veicināt piekļuvi piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju
iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras pro -
ce sos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

25. jūnijā Viļakas novada domes sē -
žu zālē notika kārtējā Domes sēde, ku rā
tika izskatīti 27 jautājumi. Domes de -
putāti nolēma:

• 1. Izveidot Viļakas novada pašvaldības
iestādi «Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs».

2. Noteikt, ka Viļakas novada pašvaldī -
bas iestādes «Valsts un pašvaldības vieno -
tais klientu apkalpošanas centrs» juridiskā
ad rese ir  Abrenes  iela 26,  Viļaka,  Viļa kas
no vads, LV-4583.

3. Uzdot Viļakas novada domes izpil-
ddirektorei Zigrīdai Vancānei reģistrēt
Viļakas novada pašvaldības  iestādi «Valsts
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs» Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā
iestādē.

4. Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzī -
bas un reģionālās attīstības ministrijā
valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015.
gadā valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra  izveidei un uzturēšanai
(1.pielikums).

5. Apliecināt, ka ne mazāk par 30% no
valsts un pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveides izmaksām un
ne mazāk par 50 % no vienotā valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centra
uzturēšanas izmaksām Viļakas novada
dome sedz  no saviem budžeta līdzekļiem
finanšu vai kapitālieguldījumu veidā sa -
skaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

6. Organizēt atklātu konkursu uz Valsts
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra vadītāja amatu līdz 2015.gada 14.
augustam.

7. Lūgt Vides aizsardzības un reģionā -
lās attīstības ministrijai deleģēt savu pār -

stāvi komisijā pretendentu izvērtēšanai uz
Valsts un pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra vadītāja amatu.  

• 1.Veikt  finanšu ieguldījumu Sabie -
drī bā ar ierobežotu atbildību «Viļakas nam -
saimnieks» EUR 49000.00 (četrdesmit de -
viņi tūkstoši euro)  apmērā energoefektivitā -
tes pasākumu īstenošanai. 

2. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «Viļakas namsaimnieks» pamat-
kapitālu par ieguldījuma vērtību EUR
49000 (četrdesmit deviņi tūkstoši euro).

• 1. Veikt finanšu ieguldījumu Sabiedrī -
bā ar ierobežotu atbildību «ŽĪGURU NAM -
 SAIMNIEKS» EUR 35000.00 (trīsdesmit
pieci tūkstoši euro)  apmērā energoefekti-
vitātes pasākumu īstenošanai. 

2. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «ŽĪGURU NAMSAIMNIEKS»
pamatkapitālu par ieguldījuma vērtību
EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši
euro).

• Slēgt līgumu par atskurbtuves pakal-
pojumu izmantošanu ar Balvu novada pa-
švaldību, vienotais reģistrācijas numurs
90009115622,  uz 1 gadu (līdz 2016. gada
30.jūnijam).

• 1.Piešķirt pašvaldības budžeta finan-
sējumu biedrībai  «Atzelšana»,  reģ.nr.
40008214320, Viļakas novada jauniešu
at balstam, lai piedalītos IV starptautiskajā
koru un orķestru mūzikas festivālā  «St.Kli-
ment Ohridski»  – EUR 490.00 apmērā.

2. Finasējumu ieskaitīt biedrības kontā
LV56 UNLA 0050 0215 9330 4.

3. Biedrībai līdz 2015.gada 1.decembrim
jāiesniedz atskaite par piešķirto līdzekļu
izlietojumu.

• 1.Piešķirt finansējumu  385.00 euro

(trīs simti astoņdesmit pieci euro) apmērā
Viļakas sporta aktivitātēm dalībai Latvijas
pašvaldību sporta veterānu – senioru 52.
sporta spēlēs 2015. gada 18. un 19.jūlijā.

2. Līdzekļus piešķirt, samazinot izde-
vumus dotācijas pārejām organizācijām,
biedrībām (EKK3263).

3. Veikt grozījumus 2015.gada 20.feb-
ruāra Viļakas novada domes  Saistošajos
noteikumos Nr.1/2015.

• Pagarināt Nomas līgumu ar Nodarbi-
nātības valsts aģentūru par telpu Abrenes
ielā 26  (111.kab)  nomu  līdz 2017.gada
28. februārim. 

• 1. Izsniegt atļauju Viļakas pamatskolai,
vienotais reģistrācijas numurs  90009135864,
otrās kategorijas šautuves darbībai Pils
ielā 11 a, Viļaka, Viļakas novads, LV-
4583.

2. Atļaujas izsniegšanas termiņš- uz
nenoteiktu laiku.

• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Mež-
vidu ēkas remontdarbiem no Valsts kases

EUR 68744.04 (sešdesmit astoņi tūkstoši
septiņi simti četrdesmit četri euro 04 euro
centi) ar tās noteikto procentu likmi pa-
švaldības prioritāro investīciju īstenoša-
nai.

2.Aizņēmuma izņemšanas laika gra -
fiks – 2015. gada septembris.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Vi-
ļakas novada pašvaldības budžetu.

4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar
01.01.2016.

5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20
gadi.

• Apstiprināt maksas pakalpojumus Vi -
ļa  kas sociālās aprūpes centrā (tabula).

3. Ēdināšanas pakalpojumi vienam ie-
mītniekam (dienā): 3.85 EUR 

Brokastis 1.16 EUR
Pusdienas 1.54 EUR
Vakariņas 1.15 EUR

Ar pilnu 2015. gada 25. jūnija Do mes
sēdes pro tokolu var iepazīties Viļakas
novada mājas lapā www.vilaka.lv

l 25. jūnija Domes sēdes lēmumi

Viļakas novada pašvaldībā jūlija mēnesī
nodarbināti 16 skolēni

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Viļakas no -
va da domi šovasar ir atjaunojusi skolēnu nodarbinātības pasāku -
ma īstenošanu vasaras mēnešos. Viļakas novada dome šogad nodro -
šina darbavietas 16 skolēniem. Skolēni tiek nodarbināti Viļakas
pilsētā un pagastu pārvaldēs. Skolēnu darba laiks ir ne ilgāk kā 
7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, ja nav sasnie -
guši 18 gadu vecumu.

Jau maija sākumā Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka skolēnu
elektronisko pieteikumu reģistrēšanu dalībai pasākumā «Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglī tību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs». Pasākumā varēja pie -
teikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mā cās
vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības iestādē. Arī m ū -
 su novada skolēni izmantoja šo izdevību no pelnīt sev naudiņu, tāpēc
pieteicās elektroniski Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā.

Pašlaik Viļakas novada pašvaldībā jūlija mēnesī  darbu ir uzsākuši
16 skolēni, kas tiek nodarbināti Viļakas pilsētā un pagastu pārvaldēs. 

Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamat -
prasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi var jaunieši vecumā no 15
līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs.  Darba devējam piešķir dotāciju skolēna ikmēneša
darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas, savukārt otru pusi algas, kā arī nodokļus nomaksā darba de -
vējs. Tāpat NVA apmaksā skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz
normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm un nodrošina
skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Vairāk informācijas par skolēnu nodarbinātību Nodarbinātības
valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv

Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
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Projektā «ziemeļlatgales se-
nioru kolektīvu sadziedāšanās
un sadancošanās Viļakā» (Nr.
LkP2015/018) piedalījāmies sie -
ra gatavošanas meistardarbnīcā
un  pirts slotiņu siešanas meis-
tardarbnīcā. trešā projekta
meistar darbnīca notika vainagu
pīšanā svētdien, 21. jūnijā, Su -
sāju pagastā, kultūrvēsturiskā
lauku sētā «Vēršukalns» pie Al -
da Puš pura. meistardarbnīcas va -
dīja folkloras kopas «Atzele» va -
dītāja Anna Annuškāne un vi ņai
palīdzēja gan kopas dalībnieces,
gan etnogrāfiskā an samb ļa «Ab-
renīte» dziedātājas, Viļa kas kul-
tūras nama darbinie ki un vēl
krietns pulciņš vainagu vijēju.  

Ierodoties Alda saimniecībā,
kur visus sagaidīja ziedu un mai -
zes smarža, tika skandētas dzies -
mas un saimnieks sveikts ar vai-
nagu un ciemakukuli, un arī ap-
dziedāts. Anna dalījās zināšanās
par vainagu pīšanas tradīcijām un
ticējumiem, kā arī ierādīja mazāk
zināmu pīšanas veidu, izmantojot
divas auklas, ko, kā pati atzina,

noskatījusi internetā. Lai sanestie
puķu klēpji nevīstu, visi dalībnieki
naski ķērās pie pīšanas darbiem.
Anna uzsāka pīt lielo ozollapu
vainagu, kurš vēlāk tika izmantots
kā projekta noslēguma pasākuma
«No senču dziesmu, danču un dar -
biņu pūra» centrālais noformējuma
elements. Pārējie dalībnieki vija

galvās liekamus vainagus – no pī -
penēm, madarām, baltā un sarkanā
āboliņa, rudzupuķēm, zvaniņiem,
smilgām, raspodiņiem, ozollapām
u.c. zināmām un nezināmām zā -
lēm, izmantojot dažādas pīšanas
tehnikas – locīšanu, siešanu, pīša -
nu utt. Kamēr vieni vija, citi mā-
cījās, kā arī skandēja tautas dzies-
mas un stāstīja par vainagiem un

tajos vīto zāļu nozīmi, ka, piemē-
ram, vainags, kas no trejdeviņām
puķēm un zālēm pīts, ir kā ma -
ģisks aplis, un, galvā uzlikts, pa-
sargā no nelaimēm un slimībām,
atvaira skauģus un nelabvēļus. 

Laiks skrēja nemanot, vainagi
viens pēc otra tika likti galvās,
līdz vējš atnesa pamatīgu lietus
gāzienu, liekot steidzīgi pārvieto -

ties mājīgajās muzeja telpās, kur
saimnieks Aldis Pušpurs visus cie -
 nāja ar ļoti gardu zupu, ar svaigi
ceptu, vēl siltu, baltmaizīti (Pa ku -
ru laiku viņš to paspēja paveikt?).
Galdā bija gan mājās gatavots
sviests, gan krējums. Garšīgs pal -
dies Aldim!

Paldies par viesmīlīgo uzņem -
šanu, iespēju pabūt skaistā lauku
vidē un iepazīties ar muzeja krā-
jumiem!

Vainags ir viens no raksturīgā -
kajiem, būtiskākajiem un obligā-
tajiem latviešu vasaras saulgriežu
rituālajiem elementiem. Atvado -
ties, arī māju saimniekam galvā
tika uzlikts meistardarbnīcā izga-
tavots vainags, un, ziedu smaržu
pavadīti, meistardarbnīcu dalīb -
nieki gan darīti devās mājup. 

Teksts: Viļakas Kultūras
nama pasākumu organizatore

Silvija Kupriša

Vainagu pīšanas meistardarbnīca 

3.jūlijā norisinājās ziemeļ-
latgales uzņēmēju diena Balvos.
to rīkoja ziemeļlatgales Bizne -
sa un tūrisma centrs sadarbībā
ar 4 pašvaldībām – Balvu, Vi-
ļakas, Rugāju un Baltinavas.
Uzņēmēju diena iesākās ar lie-
lākas un mazākas lauksaim-
niecības tehnikas izstādi, uzņē-
mēju, amatnieku un mājražo -
tāju izstādi-tirgu, Vides aizsar-
dzības un reģionālas attīstības
ministrijas parlamentārā sek-
retāra Edgara tavara, Balvu,
Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novadu priekšsēdētāju uzrunām
un novadu koncertprogrammām. 

Dienas pirmajā pusē, kad no-
vadu dziedātāji un dejotāji pie-
skandināja Balvu pilsētas estrādi,
Balvu novada muzejā notika uz-
ņēmējiem visnopietnākā sadaļa –
semināri kopā ar Lauku atbalsta
dienestu, Ekonomikas ministriju,
Latgales plānošanas reģionu,
Balvu rajona partnerību, attīstī -
bas finanšu institūciju ALTUM
un Citadele banku. 

Katra no institūcijām galveno -
kārt apsprieda  tēmas, kuras saistī -
tas ar uzņēmējdarbības attīstību,
uzņēmējdarbības iespē jām Latgalē,
ES fondu atbalsta pasākumi jau -
najā plānošanas periodā. 

Savukārt pēcpusdienā durvis
apmeklētājiem vēra 14 Balvu uz-
ņēmēji, tādējādi iepazīstinot ap-
meklētājus ar savu nodarbošanos
un darba specifiku. Savācot no-
teiktu skaitu atzīmju par apmek-
lējumiem, apmeklētāji varēja pie-
dalīties loterijā, kurā par balvām
gādāja Citadele banka. Dienas no -
slē gumā noguru šos uzņēmēju die-
nas dalībniekus, pilsētas iedzīvo-
tājus un viesus prie cēja Normunda
Rutuļa koncerts un turpinājumā
sekoja balle kopā ar grupu Musiqq
un vietējiem mū ziķiem. 

Ārkārtīgi liels ‘paldies’ jāsaka
tiem mūsu novada darba rūķiem,

kuri ļoti palīdzēja Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas tapšanā un norisē: 

– Viļakas novada domei,
– Viļakas novada domes Teh-

niskās nodaļas vadītājam Mārti -
ņam Rēdmanim,

– Viļakas kultūras nama ap-
skaņošanas komandai,

– Kultūras metodiķei Inesei
Lā cei,

– Novada koncertprogrammas
vadītājiem – Andai Sergejevai un
Normundam Orlovam,

– z/s Kotiņi,
– z/s Ūdri,
– Ineses Matisānes mājražo-

šanas uzņēmumam,

– Meža labumu ciemam un
Andrai Korņejevai,

– SIA Ķira,
– Deju kopai ‘Dēka’ un vadī-

tājai Akvilinai Jevstignejevai,
– Vokālajam ansamblim ‘Can-

sone’ un vadītājai Ilonai Bukšai, 
– Līnijdejotājām ‘Šarmantās

ogas’ un vadītājai Elitai Siliņai,
– Bērnu vokālajam ansamblim

‘Pogas’ un vadītājai Elitai Logi-
nai,

– Šoferim Jānim Mežalam.
Informāciju sagatavoja 

Santa Bondare
Viļakas novada tūrisma

informācijas centrs

ziemeļlatgales uzņēmēju diena
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Ak tU ALItātES VIļAkAS NoVADā

Ai vasara, vasariņa,
Trīs koki žuburā.
Vienā – dziesmas, otrā – dejas,
Trešā – darbi krājušies.

Vasaras ziedu un zāles smar-
žas pielietajā saulainajā Viļakas
estrādē 22.jūnijā notika projekta
«ziemeļlatgales senioru kolek -
tī vu sadziedāšanās un sadanco-
šanās Viļakā» (Nr. LkP2015/018)
noslēguma pasākums «No sen -
ču dziesmu, danču un darbiņu pū -
ra», kur  kopā pulcējās ziemeļ -
atgales senioru kolektīvi -visi, kas
nav vienaldzīgi pret tautas man-
tojumā atstāto gudrību un kas
ir apvienojušies, lai to bagātinātu,
spodrinātu un nodotu tālāk.

Viss sākas no vietas, kur esam
dzimuši un auguši. Svēta vieta ir
mājas, kur rīta cēlienā sadalīti dienas
darbi. Mājas, kur pagalms pieliets
ar bērnu smiekliem. Mājas, kur
sestdienās kurta pirts un sakopta
sēta, cepta rudzu maize, siets ķi-
meņu siers un brūvēts putojošs
apinis. Latvietim māja ir altāris,
pasaules centrs. No tās mēs ize -
jam un tajā mēs atgriežamies. 

Un veidojot  to māju, sētas dar -
bīgas dienas sajūtu, kas raksturīgs
mūsu mīļajai Ziemeļlatgalei, mūsu
cilvēkiem vasaras saulgriežus gai -
dot, svētdien pasākumā tika izdzie -
dātas skaistākās dziesmas, izdejotas
skaistākās dejas, darīti  svarīgākie
darbi. Dziedāja, dejoja un darbiņus
darija :

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa
«Abrenīte» baltās sievas ar vadītāju
Albīnu Veinu, folkloras kopas «At -
zele» dalībnieki Annas Annuš kā -
nes vadībā, Atzeles muzikanti Ilo -
nas Bukšas vadībā, Senioru deju
kopas «Intriga» dejotājas ar vadī -
tāju Akvilinu Jevstigņejevu, Krievu
dziesmu ansamblis «Sudaruška» –
vadītāja Svetlana Krasnokutska,

Medņevieši – etnogrāfiskais
ansamblis ar vadītāju Natāliju
Smušku, 

Žīgurieši – etnogrāfiskais an-
samblis «Mežābele»  Valentīnas
Igoveņas vadībā, dāmu deju ko-
lektīvs «Alianse» Ijas Krilovas
vadībā  un krievu dziesmu an-

samblis «Ivuški» – vadītāja Svet-
lana Romāne,

Vecumu pagasta vokālā an-
sambļa «Atvasara» dziedātājas  –
vadītāja Ilona Bukša,

«Rekavas dzintara» jautrie un
atraktīvie puiši un meitas ar Vili
Cibuli priekšgalā,

Upītes Andris Slišāns ar ka-
pelas muzikantiem,

Viesi – Balvu novada Balvu
KAC Eiropas deju kolektīvs «At-
vasara»  un  Rugāju novada Laz-
dukalna Eiropas deju kopa  «To-
nuss» – vadītāja Lūcija Jermacāne.

Saulgrieži. Vai tas nav laiks,
kad varam justies vienoti ar dabu,
vienoti savstarpēji? Kad varam
atvērties, uzdrīkstēties un priecāties!
Kad varam braukt ciemos viens pie
otra, varam smelties senču gudrības.

Latvieši vienmēr tur godā un
cieņā senču tradīcijas. Tās apgūs -
tam, stiprinām un nododam tālāk.
Arī darbs vienmēr māca, norūda
un bagātina. Senči mācīja, ka
darbs dara darītāju. Pacietība un
darbs dod ne tikai maizi galdā,
bet arī  bagātina dvēseli. Vasaras
saulgriežu laiks  ir pāreja no pa-
vasara uz vasaras darbiem. Jaunas
ražas gaidās saimnieki no pērnā
gada miežu atliekām dara alu, sa-
imnieces – sien sieru, cep karašas
un pīrāgus. Nekas nevar būt ve-
selīgāks un garšīgāks par paš -
ceptu maizīti, jo cepējs tajā ieliek
arī savu mīlestību. Alda Puš pura
rokām cepto maizīti varēja nogaršot
ikviens pasākuma apmeklētājs.

Kad galdā mēs liekam siera
rituli, tas atgādina par saules gais -
mu, siltumu.Tradicionāli latviešu
sieru liek galdā Līgo vakarā, taču
gardai maltītei tas noder visu
gadu. Aizdarīts ar ķimenēm, tas
garšo visiem, bet katrai saimniecei
tas padodas savādāks. Kad sieram
piekož rudzu maizi un nobauda
malku alus, tas pavisam noteikti
kļūst par vienu  no iemīļotākajiem
kārumiem. Pasākuma laikā tika
darināts siers – visi klā tienē varē -
ja skatīties vienkāršā un ātrā sie -
ra izgatavošanu, ko veica Skaidrīte
Šaicāne.

Un  kur gan latviešiem siers
bez alus. Prasmīgi gatavots miezītis
vai apinītis ļauj vīriem pie darba
veldzēt slāpes un piedod spēku
un enerģiju. Gan kolektīvu  da-
lībnieki, gan skatītāji  nogaršoja
Jāņa Bukša darināto miestiņu un
vēl vienas meistares Marutas Buk -
šas sieto sieru.

Kā viens no svarīgākajiem  ri -
tuāliem senajiem latviešiem ir
pir tī iešana, kad mazgājas tīra ne
tikai miesa, bet arī dvēsele. Pērša -
nās rituālam ir nepieciešamas slo -
tas, ko parasti visam gadam saga -
tavo vasarā. Vispopulārākās ir
bēr za, ozola, liepas un kadiķa za -
ru slo tas, taču īstenie pirtnieki
pēršanās pušķos liek visdažādā -
kos augus – gan veselībai, gan
aromā tam, gan enerģijai. Pirts
slotu dau dzos noslēpumus labi
pārzināja «Abrenītes» sievas un
deva padomu ikvie nam, kurš
vēlas būt stiprs un vesels.

Vasaras saulgriežu gaidīšanas
laikā pušķošana ir ļoti svarīga un
smalka lieta – jāzina, kur,  ko un
kāpēc pušķot. Tā, piemēram, Zā -
ļu vakarā jāpušķo bišu stropi ar
ozola zariem un jāsien pirts slotas,
lai neceļas kašķis. Ar bērza mei -
jām un pīlādža zariem jāpušķo
lopu novietnes; piebur lopu pie-
augumu, metot zāles laidarā (cik
zālīšu, tik telīšu!). Jāņu mātei
(saimniecei) govīm obligāti jānopin
kronis, tāpat Jāņu tēvam – saviem
zirgiem (mūsdienās – autiņam

Saulgriežos pītie vainagi ir ne
tikai rota svētkos, bet tiem piemīt
maģisks spēks, jo šajā laikā daba
plaukst un zied – pilna spēka un
saules enerģijas! «Atzeles» sievas
stāstīja kā šo maģiju sapīt no trej -
deviņām puķēm un zālēm. Vainags
kalpojot kā maģisks aplis, kas,
galvā uzlikts, pasargās no nelaimēm
un slimībām, atvaira skauģus un
nelabvēļus.

Un kāds vainags jāpin jaunām
meitām, lai papardes ziedu varētu
atrast.

Skatītāji uzzināja arī daudz derī -
 gu padomu un «padomiņu» kas
jādara sagaidot vasaras saulgriežus
un kāda nozīme ir jāņuzālēm.

Puķu, zāļu lasīšana tautas tra-
dīcijās cieši sasienas ar līgošanu –
ielīgot drīkst jau divas nedēļas
pirms Jāņiem, lai visi Jāņu dzies -
mu tūkstoši nepaliek vienam pa -
šam Zāļu vakaram. Etnogrāfisko
ansambļu, fokloras kopu un vokālo
ansambļu dziedātāji skandināja
savas skaistās dziesmas, jo meldiņu
viņiem nudien netrūka.

Saulgriežu svētkos tradicionāli
visi sanākam kopā pie ugunskura,
līgojam ezera krastā vai upes ma -
lā. Neviena sanākšana kopā neiz-
paliek bez raita dejas soļa. Jau iz-
senis latvieši caur kustību rādīja
savu raksturu, noskaņojumu un
pielūdza dabas spēkus, lai nestu
auglību savai mājai un ģimenei
un to dejā izrādīja Senioru deju
kolektīvu dalībnieces.

Interesanti, ka svētku pirmā de -
ja tradicionāli nav bijusi pāru de -
ja, bet riņķa dancis – auglības sim -
bols – ap mājas ozolu un tad virknē
cauri visam pagalmam, apdejojot
visas malas un atnesot svētību.

Arī  pasākuma kolektīvu dalīb -
nieki un skatītāji veidoja apli –
saules apli. Un dejoja kopā ar
Andra Slišāna saimi –  muzikan-
tiem no Upītes.

Saules aplis tika izdziedāts,
izdejots, bet, kā jau vasaras saul-
griežos pienākas, kājas dejā kārtīgi
jāizloka. Zaļumballi ieskandināja
folkloras kopa «Rekavas dzintars»,

bet kopā ar «Atzeles» un «Egles»
muzikantiem varēja izdejoties uz
nebēdu!

Sagaidot vasaras saulgriežus
kopā ar  Ziemeļlatgales senioru
ko lektīviem caur tautas dziesmu,
deju, ticējumiem un prasmēm
visi kopā  atcerējāmies saulgriežu
laika tradicionālās norises, apzi-
noties, ka tā ir  liela, vērtīga un
sar gājama mū su senču atstātā man -
tojuma bagā tība. Paldies visiem
dziedātājiem un dejotājiem par
jauko kopā būšanu.

Īpašs paldies viesiem – Balvu
KAC Eiropas deju kolektīvam «At -
vasara» un Rugāju novada Laz-
dukalna Eiropas deju kolektīvam
«Tonuss» un vadītājai Lūcijai Jer -
macānei!

Paldies  alus meistaram Jānim
Bukšam, siera meistarēm Marutai
Bukšai un Skaidrītei Šaicānei un
maizes cepējam Aldim Pušpuram!

Paldies Jolantai Vrubļevskai,
Vidai Zelčai, Ilgai Pizikai un Ju -
rim Tučam!

Paldies kultūras darba rūķiem
un Mārtiņam Rēdmanim!

Viļakas Kultūras nama vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva

«No senču dziesmu, danču un  darbiņu pūra»
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Jauniešu grupa kā pirmo apmeklēja z/s «kotiņi» saim -
niecību. Liekas, ka par novada lielāko zemnieku saim -
niecību viss ir zināms, bet ikreiz, kad tur ierodas, atklājas
jaunas lietas. «Kotiņi» nestāv uz vietas, viņi domā par
attīstību, jaunām un modernām tehnoloģijām. Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne at -
zinās, ka bija domājusi lauksaimniecības uzņēmums tikai
tehnika un apsētie lauki, bet bija pārsteigta, ka tik daudz
iekārtu un ir nepieciešams, lai iegūtu kvalitatīvus graudus
sēklai un, ka tik sarežģītu procesu veic lauksaimnieks
tepat Viļakas novadā. «Tāpat priecē, ka ikvienam pir -
cējam ir iespējams iegādāties vietējo preci- rapšu eļļu un
miltus. Saimniecības īpašnieks rūpējas par saviem darbi-
niekiem, ne tikai ierīkojot mājīgu virtuvi un atpūtas ista -
bu, kur patīkami uzturēties pusdienu pārtraukumā, bet arī
izklaidējot darbiniekus, dodot iespēju vizināties ar kartin -
giem, kas ir ekstrēma aktīvā atpūta un relaksācija no ik -
dienas rutīnas. Protams, par šīs zemnieku saimniecības
apmeklējumu visvairāk priecājās puiši, kuri interesējās
par lauksaimniecības tehniku un jau šobrīd savu nākotni
vēlas saistīt ar to. Jāpiebilst, ka daži no jauniešiem jau
prot vadīt dažādus traktorus un pat kombainus,» iespaidos
dalījās M. Jeromāne.

Jauniešus visvairāk pārsteidza divi uzņēmumi SIA
«Amati» un SIA «Amati projekts». SIA «Amati» ir spe-
cializējies apkures ierīkošanā, ūdensapgādē un elektro-
montāžā. Jaunieši šīs firmas paveikto ir redzējuši, jo SIA
«Amati» ir ierīkojis centrālo apkuri dabas parka «Balkanu
kalni» centrālajā namiņā un izdomāja interesanto risi -
nājumu ar skursteni, kas izaug tāpat kā koks no zemes.
SIA «Amati» vadītājs Andrejs Andrejevs aicināja jauniešus
paskatīties apkārt un saprast kādi pakalpojumi ir nepie -
ciešami apkārtējiem iedzīvotāji. Aicināja novērtēt to, ko
dara viņu vecāki un ja ir iespējams, tad turpināt attīstīt
viņu uzņēmumu. «Iesaku Jums sākumā sākt darboties ve -
cāku uzņēmumu paspārnē un kad esiet pietiekoši izauguši,
ieguvuši pieredzi, dibiniet savus uzņēmumus. Ja visi iet
uz Rīgu, tad es arī, ja visi ņem kredītus dzīvokļa iegādei
Rīgā, tad es arī! Aicinu domāt pašiem, esiet radoši, ne -
sekojiet pūlim,» ieteica A. Andrejevs.

Vēl vairāk ieinteresēja SIA «Amati projekts» vadītāja
Elīna Kaļva. Jaunā sieviete ir beigusi dizaina vidusskolu
un studijas Rīgā, un ir atgriezusies dzimtajā pilsētā, lai
vadītu uzņēmumu. «Rīgā abi ar vīru strādājām labos dar -
bos, īrējām dzīvokli, daudz naudas atdevām par īri. Dzīve
bija kā vāveres ritenī, darbs, mājas, darbs, mājas, nebija
vietas, ne kur izvest bērnu ārā un gribējās kaut ko savu, gri -
bējās savu dzīvi. Tāpēc nolēmām atgriezties. SIA «Amati
projekts» sniedz mārketinga pakalpojumus, izstrādā ener-
goauditu un veic projektēšanu. Veidoju maketus ikvienam
pasūtījumam. Darbs ir tāds, ka varam atrasties Balvos,

bet strādāt visai Latvijai, jo internets, mūsdienu komu -
nikāciju ierīces paver plašas iespējas darbībai,» atklāja
Elīna Kaļva. 

SIA «Eko fabrika» ir dibināta 2011.gadā. Uzņēmuma
vadītāja Dace Šulta informēja, ka trikotāžas ražošanas
uz ņē mums arvien palielina savu adīto izstrādājumu klās -
tu un sniegto pakalpojumu apjomu. Šo darbības virzienu
izvēlējās, jo jau senos laikos bija adījusi mājās ar vien -
kāršu adāmmašīnu. Pāris minūšu laikā darbiniece Marija
Bleive jauniešu acu priekšā noadīja briedi, kas simbolizē
Baltā brieža trasi Viļakas novadā. Uzņēmumā darbinieki
ada, sašuj, izmazgā, izgludina apģērbu. Pārsteidza uzņē -
muma izadītā produkcija, bet jauniešus adītājās nepār -
liecināja, ka adīšana var būt radošs un interesants pro -
cess. Jaunieši tomēr secināja, ka adīšana ir vienveidīgs un
fiziski diezgan smags darbs, kaut arī adot kaut ko jaunu,
vienmēr darbs ir atšķirīgs.

SIA «Autokruīzs» menedžeris Jānis iepazīstināja ar
autoservisa darbību. No vienas puses liekas, kāpēc gan
meitenēm ir jāapmeklē šādi uzņēmumi, tie jau interesē
tikai puišiem, bet meitenēm ir jāzina, kas un kā remontē
viņu mašīnu, jo ikvienai taču gribētos, lai viņai kādu
dienu piederētu auto. Puiši pētīja uzņēmumā piedāvātos
pakalpojumus, meitenes pēc šī uzņēmuma apmeklējuma
palika domīgas, pārdomāja iegūto informāciju. Jauniešiem
veicās un bija iespējams nobildēties pie Latvijas un
Baltijas motosporta čempiona Laura Eizāna kvadricikla.

2014. gada nogalē Ivars Frolovs realizēja Leader pro -
jektu «Atpūtas nama «Ezermalas» izveide». Ideju par
atpūtas nama izveidi Ivars Frolovs loloja jau 2012.gadā,
kad uzsāka darbu un ieguldīja personīgos līdzekļus, lai uz
mūra ēkas pamatiem uzliktu guļbūvi, bet, lai turpinātu
īsākā laikā īstenot sapni par atpūtas nama izveidi Balvu
ezera krastā, nolēma startēt projektu konkursā, pateicoties
projektam veica akmens mūra ēkas rekonstrukciju. Jau -

niešiem bija iespēja iepazīties ar jaunu cilvēku, kurš ir
uzcēlis nelielu viesu namiņu, un redzēt uzņēmumu, kas ir
savas darbības sākumā, soli pa solītim labiekārto teri to -
riju, iegādājas mēbeles. Jaunieši saprata, ka visam pa -
matu pamats ir darbs, ieguldīsi darbu būs rezultāts, ne -
ieguldīsi – nebūs.

Mācību vizīte noslēdzās ar Balvu centrālās bibliotēkas
apmeklēšanu, lai parādītu, ka bibliotēka ir iestāde, kurai
jāmainās līdzi laikmetam. Modernās tehnoloģijas attīstās
tik ātri, ka bibliotēkas darbiniekiem ir jāspēj tikt līdzi lai -
kam un jāspēj uzrunāt lasītāji viņiem saprotamā valodā.
Bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule parādīja cik daudzveidīgu
temperamentu un interešu cilvēki ir nepieciešami bib -
liotēkai, gan tādi, kuriem patīk pētīt vēsturi un sistemātiski
krāt materiālus, gan tādi, kuriem patīk bērni, citiem dar-
biniekiem jāprot komunicēt ar apmeklētājiem un jāprot
ieklausīties ikviena velmēs, bet tikpat labi bibliotēkā var
strādāt klusie darba rūķi, piereģistrējot jaunās grāmatas
vai sniedzot IT nodrošinājumu. Jauniešus pārsteidza Ne-
redzīgo filiālbibliotēkas aprīkojums un braila rakstā grā -
matas, un tas cik mūsdienu tehnoloģijas ir unikālas un
pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Izzinot un iepazīstoties ar profesijām jaunieši ir sa pra -
 tuši, ka šādas mācību vizītes uzņēmumos ir ļoti vērtīgas,
tās palīdz saprast kā strādā cilvēki, kādas prasmes ir ne-
pieciešamas. Tāpat tas veicina izpratni par to, ka ne tikai
ārpus laukiem ir iespējams nodarboties ar savu biznesu
un pelnīt iztikas līdzekļus. Jaunieši cer, ka arī nākotnē būs
iespējams iepazīties ar dažādām profesijām un pateicās
visiem, kuri viņus uzņēma un kuri organizēja interesanto
dienu Ziemeļlatgalē.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Madara Jeromāne un Vineta Zeltkalne 

JAUNIEŠU AktUALItātES

Jaunieši iepazīst uzņēmumus ziemeļlatgalē
Drosmīgākie un zinātkārākie Viļakas novada jau nieši, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas audzēkņi 17. jūnijā nenobijās un piedalījās džungļu

ekspedīcijā jeb karjeras izglītības braucienā pa ziemeļlatgali. mācību vizītes laikā, kas ir projekta Nr. 4-33/31 «Ekspedīcija džungļos» aktivitāte, jaunieši tikās ar
uzņēmējiem Viļakas un Balvu novados. 

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas
2015.gada valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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SENIoRU AktIVItātES

Kā zināms, šos pašdarbnieku
svētkus sāka organizēt vairāk
nekā 10 gadus atpakaļ: senioru I
festivāls notika Rēzeknē 2002.
gadā, kurā piedalījās tikai daži
kolektīvi kopā apmērām ar 450
cilvēkiem. Šogad dalībnieku skaits
ir palielinājies vairākas reizes.
Festivālam Dagdā pieteicās ap
900 cilvēki no 62 dažādiem se -
nioru kolektīviem. Pasākumi tika
organizēti vairākās Latgales pil-
sētās, piemēram, Preiļos, Ludzā,

Balvos, Rēzeknē, un četri gadi
atpakaļ – 2011. gadā – senioru X
jubilejas festivāls notika mūsu
Viļakā. 

20. jūnijā skaistajā Latgales
pilsētiņā Dagdā, kura zināma kā
apdzīvota vieta jau no 17. gadsimta,
sabrauca no dažādām Latgales
vietām gan kori, gan vokālie un
etnogrāfiskie ansambļi, gan fol-
kloras kopas un lauku kapelas,
kā arī Eiropas un tautas deju ko-
lektīvi, līnijdeju kopa. Festivāla

dalībnieki visas dienas garumā
aktīvi piedalījās mēģinājumos,
nelielos koncertos pie Dagdas
novada domes un VSPC «Dagda»,
kolektīvu svētku gājienā un no-
slēguma koncertā «Sanāciet, sa-
dziediet, sasadancojiet» skaistajā
parka estrādē. 

Aktīvu līdzdalību svētku da-
lībnieku sagaidīšanā un pavadīšanā
uzņēmās 9.–12. klašu skolēni no
brīvprātīgās jauniešu biedrības
«Dagne», kuri organizēja festivāla
dalībniekiem iepazīšanās ekskursiju
pa pilsētas kultūrvēsturiskām vie-
tām (Dagdas Vissvētās Trīsvienības
katoļu draudzes baznīca, piemi-
neklis «Sērojošā māte»), iestādēm
un skaistākajām dabas takām. 

Mums bija ļoti patīkami vie-
soties jaukajā Dagdas pilsētā,
piedalīties ikgada nozīmīgajā no-
tikumā Latgalē un atrasties
lieliskajā mākslinieku pulkā.

Liels paldies Viļakas novada
pašvaldību kultūras iestādēm,
kuras atbalstīja šo braucienu, kā
arī Viļakas novada pensionāru
biedrības un kolektīvu vadītājiem. 

Prieks, ka Kultūra, Dziesma
un Deja vieno visas paaudzes un
tautības! Tiksimies nākamgad ju-
bilejas XV festivālā Aglonā!

Latgales novada senioru XIV festivāls
«Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet»

2015. gada 20. jūnijā Dagdā notika Latgales novada senioru XIV festivāls «Sanāciet, sadziediet,
sasadancojiet», kuru apmeklēja mūsu novada pašdarbnieku kolektīvi:  

F Viļakas etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte», vad. Albīna Veina
F Viļakas novada folkloras kopa «Atzele», vad. Anna Annuškāne
F Viļakas krievu vokālais ansamblis «Sudaruška», vad. Svetlana krasnokutska
F Viļakas novada kupravas etnogrāfiskais ansamblis, vad. Valentīna Romanovska
F Viļakas novada Žīguru kultūras nama vokālais ansamblis «Ivuški», vad. Svetlana Romāne
F Viļakas novada Žīguru kultūras nama folkloras kopa «mežābele», vad. Valentīna Igovena
F Viļakas novada Vecuma pagasta pensionāru biedrības «Viola» vokālais ansamblis

«Atvasara», vad. Ilona Bukša

Viļakas folkloras kopa «Atzele»

Viļakas krievu vokālais ansamblis «Sudaruška»

Informāciju sagatavoja: krievu vokālā ansambļa «Sudaruška» da -
lībniece Anželika Abdušelišvili un Viļakas etnogrāfiskajā ansambļa
«Abrenīte» dalībniece Inese Petrova

Foto: Jānis PužulisMuzikantu kapela «Atzele»

Viļakas etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
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30.jūnijā Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedza centralizēto eksāmenu
sertifikātus 19906 jauniešiem, kas šogad kārtoja centralizētos eksāmenus un
ieguva vispārējo vidējo izglītību. Viļakas novadā sertifikātus par vispārējo vidējo
izglītību saņēma 40 jaunieši: 20 Rekavas vidusskolas un 20 Viļakas Valsts ģim -
nāzijas absolventi.

Kā liecina VISC sniegtā informācija, šajā mācību gadā valstī 457 skolās jaunieši ir
nokārtojuši 52806 obligātos centralizētos eksāmenus. Mūsu novada divās skolās kopā
ir nokārtoti 125 centralizētie eksāmeni: Viļakas Valsts ģimnāzijā – 65 eksāmeni un Re -
kavas vidusskolā – 60 eksāmeni. 

Valstī obligāto centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtojuši 14629 izglītojamie,
bet obligāto centralizēto eksāmenu matemātikā – 14616 jaunieši. Populārākais svešva -
lodu eksāmens izglītojamo vidū bija angļu valodas eksāmens, to šogad  kārtoja 13626
izglītojamie. Pārējos svešvalodu eksāmenus jaunieši šogad izvēlējās mazāk: krievu
valodu – 2344, vācu valodu – 154, franču valodu – 36 izglītojamie. Arī pārējos izvēles
eksāmenos kārtotāju skaits ir krietni mazāks kā obligātajos eksāmenos: vēstures
eksāmenu kārtoja 4769, bioloģijas – 1141, fizikas – 963, ķīmijas – 529 izglītojamie.

Pēc VISC sniegtā centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājuma var redzēt,
ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, valstī vērtējums ir uzlabojies matemātikas,
ķīmijas, bioloģijas, vēstures, franču valodas, vācu valodas un krievu valodas ek sā -
menos. Bet ne daudz zemāki rezultāti valstī šogad ir eksāmenos latviešu valodā, angļu
valodā un fizikā.

Pēc VISC dotajiem skolu vidējiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos var seci -
nāt, ka valstī CE vidējais vērtējums ir 50,17%. Mūsu novada skolu vidējie vērtējumi  ir
augstāki par valsts vidējo vērtējumu: Viļakas Valsts ģimnāzijā – 61,2% un Rekavas
vidusskolā – 56,3%. Prieks, ka Viļakas Valsts ģimnāzija ir izpildījusi Ministru kabineta
noteikumu Nr.129 «Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas
kārtība un kritēriji» svarīgu punktu, ka valsts ģimnāzijām eksāmenu vidējiem rezul tā -
tiem ir jābūt vismaz par 10 procentiem augstākiem nekā vidējais procentuālais novēr -
tējums valstī. Viļakas Valsts ģimnāzijas eksāmenu vidējie rezultāti ir par 11,03%
augstāks kā vidējais valsts novērtējums.

Lai iegūtu sertifikātu par vispārējo vidējo izglītību, bija jāsasniedz vismaz 5%.
Šogad valstī zem 5% eksāmena  kopvērtējums bija  96 eksāmenu kārtotājiem: 27 – lat -
viešu valodā, 62 – matemātikā, 6 – angļu valodā un 1 – vēsturē. Mūsu novadā sertifi -
kātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma visi 40 eksāmenus kārtojušie jaunieši, jo
nevie nam vērtējums nav zemāks par 5%.

Viļakas novada skolu jaunieši šogad kārtoja eksāmenus 7 mācību priekšmetos –
latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā,
uzrādot labus vidējos vērtējumus eksāmenos. 

No obligātajiem eksāmeniem Viļakas novada izglītojamajiem augstākie rezultāti ir
matemātikas eksāmenā – 63,74%.

Matemātika 

Jāpiezīmē, ka matemātikas eksāmena rezultāti novadā tradicionāli ir krietni augstā -
ki par vidējiem rezultātiem valstī. Matemātikas eksāmenā seši novada jaunieši sa ņē -
muši vērtējumu 71 – 80% robežās, 5 izglītojamie ieguvuši vērtējumu 81 – 90% ro bežās
un  viens absolvents saņēmis vērtējumu 91-100% robežās (93% – Viļakas Valsts
ģimnāzijas izglītojamā).

No svešvalodām augstākie vērtējumi novadā ir krievu valodas eksāmenā, lai gan
nedaudz zemāki kā vidējais procentuālais novērtējums valstī.

Krievu valoda   

Līdzīgi vidējie vērtējumi novadā ir ķīmijas, fizikas un bioloģijas eksāmenos. Šo eksā -
menu vidējie vērtējumi ir augstāki par vidējo procentuālo novērtējumu valstī. Jāpie zīmē,
ka šos izvēles priekšmetus mūsu novadā ir izvēlējušies pavisam nedaudzi izglītojamie.

Ķīmija 

Fizika  

Bioloģija   

Vidējo rezultātu samazinājums šogad valstī un arī novadā ir latviešu valodas eksā menā,
lai gan novada vidējais procentuālais novērtējums ir augstāks par valsts vidējo novērtējumu.

Latviešu valoda

Arī angļu valodas eksāmenā valstī šogad ir samazinājies vidējais  procentuālais novēr tē -
jums. Diemžēl novada angļu valodas vidējie rezultāti ir zemāki par valsts vidējiem rezultātiem.

Angļu valoda

Sīkāku informāciju par 2014./2015.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī
par 3. un 6.klašu diagnosticējošiem darbiem, 9.klašu eksāmeniem un vidusskolas ne-
centralizētajiem eksāmeniem var skatīt Viļakas novada mājas lapas sadaļā «Izglītība».

Informāciju sagatavoja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne

IzgLītīBA

Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti

ŽīgURU PIRmSSkoLAS IzgLītīBAS IEStāDE «LāCītIS» 
aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

(kods pēc klasifikatora 234201) uz noteiktu laiku
Priekšroka – pieredzei, izglītībai, bērnu mīlestībai un prasmei strādāt kolektīvā.
Pieteikties pie iestādes vadītājas A. Agejevas pa tāl   runi 28612252 līdz šī gada 

10. augustam. Uz individuālām pārrunām līdzi CV, Portfolio (ja tāds ir).

mEDņEVAS PIRmSSkoLAS IzgLītīBAS  IEStāDE «PASACIņA»
aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

(kods pēc klasifikatora 234201) uz noteiktu laiku
Interesentus lūdzu atsūtīt CV uz e-pastu: mednevapasacina@inbox.lv vai per -

sonīgi piesakot  vizīti pie vadītājas, zvanot pa telefonu 28380882 līdz šī gada 
10. augustam.
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kULtūRA

«Dzintarieši» uz festivālu BALtICA
šogad dosies jaunajos zābaciņos

Latgales kultūras programmas
projektu konkursam pieteiktais
pro jekts «Arheoloģiskie zābaciņi
folkloras kopas «Rekavas dzintars»
dalībniekiem», ko iesniedza  biedrība
«Dardedze»,  tika rea lizēts.

Folkloras kopas «Rekavas dzintars»
tērpi ir pašu gādāti pēc Daņilovkas
kapulaukā atrasto tērpu parauga: linu
krekli, tumši zili virstērpi, celaiņu
jostas un meitu galvasauti. Kopējam
tērpa vizuā lajam tēlam ļoti pietrūka
apavi – arheoloģiskie zābaciņi.  Pa-
teicoties projekta dotajai iespējai zā-
baciņi ir iegādāti.

Projekta uzdevums bija 10 arheolo -
ģisko zābaciņu izgatavošana folkloras
kopas «Rekavas dzintars» dalībnie -

kiem. Kopējās projekta izmaksas 480 EUR, no kuriem 400 EUR ir no
programmas  piešķirtais finansējums un 80 EUR ir pašfinansējums.

Projekta realizācija notika no 2015. gada maija līdz jūlijam.
Pasūtījumu veica apavu izgatavotājs SIA «Kristāla kurpīte» Rēzeknē.
Tādejādi tika atbalstīts  vietējais  Latgales uzņēmējs. Šis uzņēmums
savu amata prasmi pierādījis izgatavojot daudziem pašdarbības ko-
lektīviem apavus (pastalas, kurpes, zābaciņus, zābakus). Kurpnieks
pie ktajā paaudzē, Andris Kačkāns ir izveidojis SIA «Kristāla kur -
pīte».  Veiksmīgu uzņēmējdarbību nodrošina arī apavu remonts un
ortopēdisku apavu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma.   Īstenojot
Eiropas Sociālā fonda programmu, šeit ar darbu nodrošina arī
cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Paldies Andrim par viesmīlīgo uz -
ņem šanu un vērtīgo gala produktu.

Projekta realizācijas efektivitātes rādītāji būs pasākumu apmeklētāji
Eiropā, Latvijā, Latgalē, Viļakas novadā un Šķilbēnu pagastā, kuri
priecāsies par tradicionālo muzicēšanu pievilcīgajos tērpos.

Folkloras kopas «Rekavas dzin-
tars» dalībnieki pateicīgi Latgales
reģiona attīstības aģentūrai, Valsts
kultūtkapitāla fondam un A/S Lat -
 vijas valsts meži par iespēju papildināt
savus tērpus ar arheoloģiskajiem zā-
baciņiem, realizējot šo projektu.
Projekta vadītāja  Inese Cibule

Vasaras vidū Viļakas novada
bērni svin Bērnības svētkus. 

Šogad Pasaku feja aicināja bēr -
nus ciemoties Pasaku zemē, lai sa -
tiktos ar tās iedzīvotājiem. Bērni
satikās ar Pepiju Garzeķi (V. Zel -
ča), kuras dārzā bija uzau dzis zel -
ta koks. Taču Pepija noskuma, jo
kokā nebija nevienas lapiņas. Arī
Malvīne (J.Vrubļevska) bija pa-
visam noskumusi, jo viņai pazudusi
atslēdziņa, ar ko atvērt vecmāmiņas
dāvāto lādi. Palīgā draugiem nāca
Karlsons (I. Lindenberga). Kā vī -
rie tim labākajos gados Karlsonam
pirms darba vajag sātīgi paēst.
Pagatavot ko garšīgu viņš sauca
palīgā mazos gaviļniekus un visi
kopā vārīja biezputru. Arī Kar-
lsonam neizdevās atrast atslēdziņu
un viņš palīgā sauca Pasaku lau-
miņas, Modes deju grupu. Tad Mal -
vīne atcerējās, ka draugam Buratīno
(R. Martiņenko) ir zelta atslēdziņa,
ar ko varēs atvērt lādi. Buratīno
tiešām atvēra lādi un tajā draugi
atrada skolas grāmatu, kurā stāstīts,
ka Viļakas novada bērni svin Bēr -

nības svētkus, jo pienācis laiks
rudenī sākt skolas gaitas. 

Mazos gaviļniekus uzrunāja
goda krustēvs – novada domes
priekšsēdētājs S. Maksimovs.  

Katrs bērns Pepijas kokā uz -
kāra krāsainas lapiņas ar savu
vārdu. Izšūpojušies svētku šūpo -
lēs un saņēmuši dāvanas, gan bēr -
ni, gan vecāki un krustvecāki vie -

nojās jaut rās dejās un cienājās ar
svētku torti.  

Svētku noslēgumā visus bērnus
izvizināja Pasaku zemes zirgs.
Paldies par pārsteigumu Kristīnei
Vasiļjevai.  Ar skanīgām dziesmām
gaviļniekus sveica bērnu vokālais
ansamblis «Pogas».

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga

Bērnības svētki Pasaku zemē

6. jūlija dzestrajā vasaras  rī tā
46 cilvēku grupa izbrauca no Vi-
ļakas, lai dotos 2 dienu ekskursijā
uz Baltkrieviju. to organizēja
Viļakas novada pensionāru bied-
rības vadītāja maija golubeva.

Ap plkst. 11.00 no rīta iebrau -
cām Glubokaja pilsētā, kur mūs jau
sagaidīja gide Jeļena. Viņa mūs
iepazīstināja ar pilsētu, interesanti
pastāstīja par ievērojamiem cilvē -
kiem, kas cēlušies no Glubokajas,
parādīja baznīcas, ezeru un citas
skaistākās pilsētas vietas. Fotog-
rafējāmies pie Glubokajas Ķiršu
pieminekļa, izstaigājām Jaunlaulā -
to parku, Centrālo pilsētas lauku -
mu. Ielās bija redzamas padomju
laiku mašīnas, autobusi. Apkārtne
bija sakopta, tīra un nepiegružota.

Pēcpusdien mēs tikām viesmī -
līgi uzņemti Kultūras namā, kur
uzstājās pensionāru koris «Mo-
nolīts». Tajā dziedāja atraktīvas kun -
dzes un kungi labākajos gados,
pie krūtīm lepni piesprauduši vi -
sus dzīves laikā saņemtos apbal-
vojumus – ordeņus. Viņi ne tikai
aizrautīgi un ar prieku  dziedāja,
bet arī skaitīja savus dzejoļus,
stāstīja satīriskus notikumus. Pār-
steidza tas, ka gan viņu dziesmas,
gan dzejoļus caurstrāvo patiesa
mīlestība pret Baltkrieviju, savu
dzimto pusi, Glubokuju, lepnums
par savu valsti.

Arī latviešu delegācija dziedāja
latviešu un latgaliešu dziesmas, kā
arī divas baltkrievu tautas- dziesmas.

Maltītes Glubokajas kafejnīcā,
bistro un restorānā bija vienkāršas,
bet garšīgas.

Pirmās dienas vakarā ar ne-
pacietību gaidījām Ivana Kupala
svētkus, bet spēcīgā lietus dēļ tos
atcēla. Bet mēs vakaru dīkā ne-

aizvadījām. Savācāmies kopā, saklā -
jām galdu un līdz pat pusnaktij
dziedājām, tērzējām un pat uz-
dancojām latviešu dančus.

7. jūlijā mēs iepazināmies ar
Minsku. Pa autobusa logu apbrī-
nojām platās Minskas ielas un
trotuārus, kolonnu ieskautos teātru,
cirka, augstskolu u.c. ēkas, varenos
pieminekļus, jaunceltņu rajonus
un renovētās pēckara ēkas. Ar sa-
jūsmu apskatījām un izstaigājām
salīdzinoši nesen uzcelto Minskas
Centrālo bibliotēku. Ar liftu uz-
braucām bibliotēkai pašā augšā
uz jumta un apskatījām pilsētu
no augšas – varens skats! Stiklotā
bibliotēkas ēka mums atgādināja
Rīgas Gaismas pili, kurā daudzi
no mums vēl nav bijuši.

Tika dots laiks pazemē uzcel-
tajam 3-stāvīgajam tirdzniecības
centram, kur nopirkām suvenīrus,
konfektes, balzāmu u.c. Jo īpaši
padomājām par našķiem un ciema
kukuļiem tiem, kas mūs gaidīja
mājās Latvijā.

Pa ceļam iegriezāmies Hatiņā –
memoriālā piemiņas vietā  Otrajā

Pasaules karā nodedzinātajam cie -
mam ar 186 cilvēkiem, kas mums
skaudri atgādināja par kara šaus-
mām un ciešanām. Skatoties Mū-
žīgās uguns liesmās un klausoties
māju skursteņos ieskanamies zva-
niem, mēs katrs klusībā lūdzā -
mies, lai nekas tamlīdzīgs  neat-
kārtotos mūsdienās. 

Otrās dienas vakarā iegriezā-
mies atkal  Glubokajā, kur resto -
rānā bija uzklāts atvadu galds.
Sātīgi paēdām, iedzērām un su-
minājām tos, kuri bija rūpējušies,
lai šī ekskursija izdotos – ekskur-
sijas organizētāju Maiju Golubevu,
ekskursijas vadītāju Inesi Lāci, balt-
krievu gidi Jeļenu, kā arī šoferīšus.

8. jūlija rīta agrumā Latvija
mūs sagaidīja ar miglas vāliem un
spirdzinošu rīta gaisu, pēc pazīs-
tamajām putnu dziesmām mēs sa -
jutām, ka atgriežamies mājās...

Sirsnīgs, paldies, par izdevušos
ekskursiju un novēlam Maijai
Golubevai spēku un enerģiju nā-
košajā gadā noorganizēt jaunu
interesantu braucienu!

Teksts: Ilona Bukša

Ekskursija uz Baltkrieviju

Kultūras pasākumi novadā
v 7. augustā Medņevas Tautas namā Pilngadības svētki

Medņevas pagasta jauniešiem: 
Plkst. 19.00 Svētā mise Viļakas Jēzus Sirds Romas Kato -

ļu baznīcā; 
Plkst. 20.00 svinības Medņevas Tautas namā, Balle, mu -

zicēs «Medņevas muzikanti».  
Ieeja 2,50 pilngadnieku ģimenēm ieeja brīva.
v 21. augustā plkst.18.00 laukumā pie Kupravas pagasta

pārvaldes konkurss «Dziesma manai paaudzei»
v 22.-23. augusts Nemateriālās kultūras centrā «Upīte»

«Svātki Upītie»:
v 22. augustā Mūzikls, meitardarbnīcas, atrakcijas, spor -

tiskās aktivitātes, nakts trasīte. Balle kopā ar grupu «Un -
kown Artist»

v 23. augustā plkst. 17.00 Latvijas nacionālā teātra iz -
rā de «Pieaugušie», balle kopā ar grupu «Ginc un es»

v 22. augustā plkst. 14.00 Viļakas kultūras namā Etnog-
rāfiskā ansambļa «Abrenīte» 30 gadu jubilejas pasākums

v 30. augustā plkst. 13.00 kultūras centrā «Rekova» Re -
kovas ciema svētki. Svētku koncerts, radošās darbnīcas.
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kULtūRA

Saulgriežu laikā no 20.-21. jū -
nijam Rēzeknes novada Gaigalavas
pagastā notika 1. Starptautiskais
sieviešu deju kopu festivāls «Spī-
ganu dejas ezera atspulgā», kurā
piedalījās dejotājas no Latvijas

un Igaunijas. Festivāla atklāšana
un norise notika 20. jūnijā ūdens-
tūrisma attīstības centrā «Bāka»,
piedalījās kolektīvi no Baltinavas,
Cēsu, Ķeguma, Jelgavas, Lielvār -
des, Lubānas, Madonas, Mērsraga,

Viļakas, Skrīveru, Siguldas nova -
diem, kā arī 3 kolektīvi no Igau -
nijas. Veidojot Saules apli, tika
izdejotas  kopdejas un  kolektīvu
atšķirīgas dejas. Pēc koncerta bau -
dījām zivju zupu, vērojām Saul-
griežu tradīcijas etnogrāfiskā an-
sambļa «Rikava» sniegumā. Vaka -
ra gaitā darbojās amatnieku un
mājražotāju tirdziņš.

Pirms festivāla koncerta da-
lībniekiem tika piedāvātas ekskur -
sijas – Gunāra Igauņa mūzikas
instrumentu muzejs, Tīrumnieku
purva taka un Īdeņas pilskalns.

21. jūnija rītā, laukumā pie
Gai galavas kultūras nama, skatī -
tā jus priecēja ar lustīgām dzies -
mām Mārtiņa Ezeriņa kapela
«Aiviekstes plostnieki», vēlāk pul -
 cējāmies uz koncertu kultūras
na mā, kur katrs kolektīvs izdejoja
2 sev vēlamas un zināmas dejas.

Divu dienu festivāla noslēgu -
mā kopīgi iededzām Saulgriežu
ugunskuru, un katrs kolektīvs, pa -
 teicībā par piedalīšanos, saņēma
siltu liesmiņu no kopējā ugunskura. 

Lielisko iespēju uzstāties jau -
nos tērpos mums sagādāja Dagni -
ja Dalbiņa, Aija Šļakota, sadarbībā
ar Zviedrijas organizāciju «Gnosjo
Hjalper», šuvējas Celerīna Slišāne
un Daina Boroņenko. Paldies!

Par brīnišķīgi pavadītajām die -
nām paldies Žīguru pārvaldes va -
dītājam Oļegam Keskam, Žīgu ru
kultūras nama vadītājai Valentī -
nai Kaļānei, šoferim Mārtiņam
Ka ļānam. 

Deju kopas «Alianse» vadītāja
Ija Krilova

Žīguru deju kopa «Alianse» piedalās
Starptautiskajā sieviešu deju kopu festivālā

Latvijas Senioru deju apvienības valdes priekšsēdētāja Laim -
dota Andersone uzrunāja sieviešu deju kolektīvus Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā, lai tiktos dejas valstībā un baudītu kopā sa-
nākšanas prieku.

Šī gada 5. jūlijā mēs, Žīguru
kultūras nama krievu dziesmu
ansamblis «Ivuški», piedalījā -
mies tautas daiļrades festivālā
«Slāvu vainags» Vangažos. fes-
tivāls šajā pilsētā ir rādies pa-
teicoties ukraiņu biedrības «Jat-
raņ» iniciatīvai un šogad svinēja
savu 10 gadu jubileju.

Vangaži – pilsēta, kuru cēla,
veidoja atbraucēji no daudzām
bijušajām padomju republikām
un kurā aktīvi darbojas slāvu an-
sambļi – krievu «Russkaja kadriļ»,
ukraiņu «Jatraņ» un «Kvitočki»,
baltkrievu «Viselka» un «Žurau -
ka», kuri ar dziesmu kopīgi atklā -
ja jubilejas festivālu.

Apsveikuma vārdus klātesoša -
jiem teica Inčukalna domes priekš-
sēdētājs Aivars Nalivaiko, kā arī
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijas Sabiedrības integrācijas
departamenta direktore Solvita Vē -
vere. Festivāla vainagā savas pu -
ķes iepina arī ielūgtie viesi: sa-
ulespuķes – ukraiņu ansambli no
Rēzeknes «Vodograj», «Džerelo»
no Jelgavas, «Javir» un duets «Čar-
ziļļa» no Jēkabpils, margrietiņas –
krievu ansambli no Salaspils «Ot-
rada» un «Sunrise», «Uzori» no
Līvaniem un mēs, «Ivuški».

Kuplināja slāvu vainagu lat-
viešu tautas deju meiteņu kolektīvs
«Ciprese» un pirmsskolas izglītī -
bas iestādes «Pīlādzītis» mazie
dejotāji, Vangažu vidusskolas de -
ju kolektīvs «Kolibri», kā arī vo-
kālais ansamblis «Kaprīze».

Priecē, ka savas tautas kultūru
pārņem un saudzē arī jauna paaudze
un tas nozīmē, ka tautu tra dīcijas,
dziesmas, dejas dzīvos mūžīgi.

Četras stundas paskrēja nema -
nāmi, un uz skatuves visi pil sētas
slāvu ansambli ar nobeiguma
dziesmu «Vangaži». Noslēdzot fes -
tivāla dienas kārtību debesīs pa -
cēlās krāsaini baloni.

Paldies vārdi un uz satikšanos
sāka visiem festivāla organizatori.

Bet mēs, festivāla dalībnieki,
sākām paldies svētku organizato-
riem par iespēju vēl reiz pieskarties
slāvu kultūrai  un iegūt iedvesmi
turpmākai darbībai.

Ansambļa «Ivuški» vadītāja
Svetlana Romāne

Žīguru  ansamblis «Ivuški» iepin ziedu
«Slāvu vainaga» Vangažos

Šogad mēs atzīmējam Latvijas un Latgales Atbrīvošanas cīņu
95. gadadienu, bet ir arī kāds īpašs notikums, kas noticis pirms
80 gadiem 1935. gadā.

Viļakas pilsētas tuvumā ir apdzīvota vieta Jaškova. Šīs apdzīvotās
vietas nosaukums radies no kādreizējā Marienhauzenas (Viļakas)
muižas pārvaldnieka Jēkaba Sķērstiņa vārda, kuru visi saukusi par
Jašku. Jēkabs Šķērstiņš, būdams luterānis, ticis guldīts zemes klēpī
šajā vietā pirmais un šī vieta, kur viņš apglabāts, kļuva par luterāņu
kapsētas vietu ar nosaukumu Jaškova. Tas viss noticis cara laikos.

Kad 1920.gada sākumā brīvību ieguvušajiem Latvijas iedzīvotājiem
nācās aizstāvēt savu jaunizveidoto valsti no lieliniekiem, tika izvei -
dots Latgales Partizāņu pulks. Vēlāk partizāņu pulkam palīgā nāca
Latvijas armijas vienības, kas sadarbībā ar igauņu un poļu karavīriem
izcīnīja smagas kaujas Latgalē. Daudzi no varonīgajiem Latvijas ar -
mijas 8. Daugavpils kājinieku pulka un igauņu karavīriem krita kau -
jas Viļakas apkārtnē. Daži Atbrīvošanas kaujās kritušie karavīri tika
apglabāti pie luterāņu kapsētas Jaškovā jau 1920. gadā. 1923. gada
18. novembrī pie luterāņu kapsētas tika ielikts pamatakmens pie -
minekļa būvei. 1924. gadā tika uzsākti Braļu kapu izbūves darbi. Ar
vietējās Brāļu kapu komitejas un aizsargu nodaļas gādību 1929.gadā
tika pārvesti un pārapbedīti Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pīšļi
no citām Viļakas apkārtnes vietām. Viļakas Brāļu kapu komitejas
nodaļa vāca līdzekļus  no pasākumiem un ziedojumiem, un, kad ne-
pieciešamie līdzekļi pieminekļa būvei bija savākti, 1935.gada vasarā
tika uzsākta tā būve. Par pieminekļa  meta autoru tika izvēlēts Kārlis
Zemdega. Granīta piemineklis simbolizē lāpu ar svēto piemiņas
liesmu, lāpu rotā uzraksts: «Viļakas laukos kritušajiem Latvijas atbrī-
votājiem»

Brāļu kapu pieminekļa būvē ar vislielāko rosību darbojās Viļakas
virsmežniecības darbinieki ar virsmežzini K. Jozuus priekšgalā. Pie -
minekļa būve tika pabeigta un piemineklis tika atklāts un iesvētīts
1935.gada 22.septembrī.

Tajā dienā svētki sākās ar svinīgo dievkalpojumu luterāņu, pa -
reizticīgo un katoļu baznīcās. Pārpildītajā luterāņu baznīcā svētku
dievkalpojuma liturģiju ievadīja Viļakas un Balvu luterāņu draudzes
mācītājs Grīvāns, bet svētrunu teica armijas mācītājs P.Apkalns.

Pēc dievkalpojuma klātesošie devās gājienā uz pieminekļa vietu
Jaškovā. Gājēju rindas stiepās pusotra kilometra garumā.

Pieminekli kara ministra ģenerāļa Baloža un armijas komandiera
ģenerāļa Berķa vārdā atklāja Latgales Divīzijas komandieris ģenerālis
Krustiņš. Pieminekli iesvētīja armijas mācītājs P.Apkalns.

Nāca okupācijas varas. Padomju okupācijas laikā 20. gadsimta
40.-50. gados piemineklis tika nopostīts. Ar daudzu drosmīgu cilvē -
ku gādību pieminekļa detaļas, lai gan daļēji bojātas, tika atrastas Bal -
vos un pat Berģos. Viens no šiem drosmīgajiem vīriem, kurš sagla -
bāja pieminekļa detaļas, bija Aloizs Pundurs. 

Ar Viļakas pilsētas domes gādību un līdzekļiem 1990.gadā pie -
mineklis Lačplēša dienā tika atjaunots. Kā Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā, tā arī mūsdienās Jaškovas Brāļu kapi ir tā vieta, kur pieminēt
kritušos Brīvības cīnītājus nāk gan veci, gan jauni. Pirmās brīvvalsts
laikā pie pieminekļa salutēja mazpulki un aizsargi, mūsdienās jau -
natne nāk pieminēt varoņus un nolikt ziedus un vainagus.

Caur gadiem skan pieminekļa atklāšanas dienā armijas mācītāja
Apkalna teiktie vārdi: «Tikai ar Latvijas dēlu asinīm un dzīvībām ir
izpirkta mūsu brīvība, tāpēc ar savām sirdīm šodien solīsimies un
zvērēsim pret šo pieminekli kritušajiem, ja mums kādreiz draudēs
briesmas, stāvēsim vienotu sirdi, ar vienotu garu par tēvu zemi, par
dārgo Latviju!» 

Šis solījums jau reiz tika izpildīts, 2. Pasaules kara laikā, kad ap -
kār tējo ciemu vīri un sievas cīnījās līdz pēdējai asins lāsei Viļakas
novada mežos un kaujas laukos par savu dārgo Tēvzemi-Latviju!

Francis Slišāns
Rakstā izmantoti materiāli:
Leontīna Maksimova.Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos. Lat ga -

les Kultūras Centra izdevniecība.Rēzekne.2005
Materiāli no laikrakstiem: 
Latgales Vēstnesis Nr.85(05.08.1938)
Latvijas Kareivis Nr.217(24.09.1935)
Meža Dzīve Nr.121(01.09.1935)

VēStURES LAPPUSēS IELūkoJotIES

Piemineklis Latvijas Brīvības
cīņās kritušajiem
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Paldies gribu teikt skolas, ku -
rā mēs dzīvojām, administrācijai
par jauko uzņemšanu un skolas
pavārītēm par garšīgajiem ēdie-
niem! Paldies svētku organizato-
riem!» 

«Lai pietiek spēka un izturības,
radošuma gatavojoties nākama -
jiem dziesmu un deju svētkiem!»
dziesmu un deju svētku dalībnie-
kiem novēlēja interešu izglītības
metodiķe, dziesmu un deju svētku
Viļakas novada koordinatore Inese
Circene. 

Par Viļakas kultūras nama
tau tu deju kolektīvu «Dēkainīši»
stāsta vadītāja Akvilina Jevstig-
ņejeva: «Pie mums bērni nāk de -
jot jau 4 gadus. Vadītāja Elita Logi -
na deju nodarbības ar bērniem
sā ka jau tad, kad bērni bija Viļakas
un Medņevas pirmsskolas izglītī -
bas iestāžu audzēkņi. Bērnu vecāki
ļoti atbalstīja  savu atvašu  iesaistī -
šanos deju kolektīvā. Sākumā, pro -
tams, bija rotaļas un rotaļdejas,
bet ar laiku jau varēja mācīties tau-
tisko deju soļus un arī dejas. Pro -
tams, neizpalika arī mūsdienīgu
deju soļi, kas bērniem īpaši patika.

Laika gaitā deju kolektīvam
piebiedrojās bērni no Medņevas.
Pašlaik kolektīvā danco 9 pāri-
18 bērni no Viļakas pilsētas, Med -
ņe vas, Susāju un Vecumu pagas-
tiem. Un ar mūsu kopīgo darbu,
rezultātā mēs ieguvām labus re-
zultātus de ju kolektīvu skatē un
bijām dziesmu un deju svētku da-
lībnieki. Mums ir ļoti labi dejotāji
bērni un ļoti atsaucīgi un saprotoši
vecāki. Paldies visiem!»

Upītes bērnu folkloras kopa,
Andra Slišāna un Ligitas Spri-
dzānes vadībā Rīgā, Brīvdabas
muzejā ieradās trešdien, 8.jūlijā,
kur kopā ar citām folkloras kopām
piedalījās rotaļprogrammas mē-
ģinājumā. Visas nedēļas garumā
Vērmanes dārzā notika ārzemju
viesu kolektīvu koncerti, izrādes,
radošās darbnīcas, tautas lietišķās
mākslas studiju demonstrējumi,
popgrupu koncerti un citas akti-
vitātes. Ceturtdienas vakarā Vēr-

manes dārzā notika danči ar fol-
kloras kopām, kurā piedalījās
Upītes folkloras kapela. Tas bija
jauks pasākums, kur piedalījās
gan lielie, gan mazie dejotāji. 

Piektdien, 9. jūlijā folkloras
kopa piedalījās mēģinājumā Me-
žaparkā, pēcpusdienā pie Brīvības
pieminekļa notika folkloras kopu
koncerts «Rotaļu raksti», kur ko-
lektīvs saņēma dāvanu-atpūtu
Līvu akvaparkā. Šo dāvanu iz-
mantoja sestdien starp mēģinājumu
laikiem.  

Arī sestdien, 11. jūlijā abi mū -
su novada kolektīvi piedalījās
svētku pasākumos – tautu deju
kolektīvu noslēguma lielkoncertā
«Līdz varavīksnei tikt» un ģene-
rālmēģinājumā Mežaparkā.

Svētdienas rīts dziesmu un de -
ju svētku dalībniekiem atnāca ar
negaidītu ziņu-svētku gājiens ne-
notiek saistībā ar notikumiem Me -
ža parka estrādes noslēguma kon-
certa ģenerālmēģinājumā sestdien
vakarā, kad noģība ļoti daudzi pasā -
kuma dalībnieki. Nakts pagāja
no vada koordinatorei sazvanoties
ar Valsts izglītības satura centra
speciālistiem, domes vadību. Rīta
ag ru mā tika nolemts-mūsu novada
kolektīvi brīvprātīgi piedalīsies
gājienā. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs maksimovs: «Ir
grūti izstāstīt cik svarīgi Latviešu
tautai ir dziesmu un deju svētki.
Vēl svarīgāk, lai Latvijas bērni un
jaunieši jūtas piederīgi savi tautai,
kultūrai, valstij, un dziesmu un
deju svētki ir spilgtākais  aplieci-
nājums. Šogad, lai varētu pieda-
līties XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos kolektī-
viem bija jāiztur ļoti liela konku-
rence un ne visiem tas izdevās.
Paldies kolektīvu vadītājiem un
kolektīvu dalībniekiem par ilgstošu,
mērķtiecīgu darbu un izturību. 

XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētki daudziem
mums paliks atmiņā arī ar garu
un uztraukumu pilnu pirms svētku
gājiena nakti. Vakarpusē apciemojot
svētku dalībniekus Jāņa Po ruka

vidusskolā, aprunājoties ar svētku
dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem
un vecākiem – svētku dalībnieki
ju tās labi un pacilāti. Medmāsa
Irina Stapcāne par bērnu veselību
teica, ka bērni jūtas labi. Bija ne -
lieli nobrāzumi, bet kopumā vese -
lības stāvoklis ir labs, neskatoties
uz piesātinātu dienas kārtību. Va -
karā dzirdējām satraucošu ziņu,
ka Mežaparkā ģenerālmēģināju -
mā ir noģībuši daudzi bērni. Sa-
zinoties ar koordinatoriem, no-
skaidroju, ka ar Viļakas novada
bērniem viss kārtībā. Naktī tika
paziņots, ka no rīta paredzētais
svētku gājiens ir atcelts, bija jā-
paziņo par svētku gājiena atcelšanu
visiem tiem, kas plānoja braukt
uz gājienu no Viļakas novada.

Ap pulksten sešiem rīta, Inese
Circene zvanīja un paziņoja, ka
skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku dalībnieki var piedalīties
svētku gājienā, ja pašvaldība uz-
ņemas atbildību par dalībnieku
veselību un drošību. Ņemot verā,
ka Viļakas novada XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem veselības stāvoklis
bija stabils, tika pieņemts lēmums
piedalīties svētku gājienā. Paldies
gribu pateikt kolektīvu vadītājiem
un vecākiem par sapratni un spē -
ju ļoti īsā laikā sagatavoties gā-
jienam. Diemžēl mājās sagatavotie
pušķi un vainadziņi tā arī palika
neatvesti uz Rīgu. Paldies visiem,
kas tos gatavoja un paldies koor-
dinatoriem, kas Rīgā operatīvi sarū -
pēja puķes.

Izskanēja krāšņi un emocijām
bagāti XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētki, bērniem
tie būs neaizmirstami. Novēlu vi-
siem Viļakas novada bērnu un jau-
niešu kolektīviem jau šogad sākt
gatavoties XII Latvijas skolu jaunat -
nes Dziesmu un deju svētkiem!»

Par pavadīto nedēļu Rīgā
pārdomās dalās kolektīvu da-
lībnieki un vecāki:

madaras Šmites mamma
Diāna: «Skolēnu dziesmu un deju
svētki ir liels pārdzīvojums ne ti -
kai bērniem, kolektīvu vadītājiem,

Izskanējuši XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētki

(Sākums 1.lpp.)

bet arī bērnu vecākiem. Tāpēc
devos kopā ar «Dēkainīšiem» lī -
dzi savai jaunākajai atvasītei  uz
Rīgu. Izbaudīju kopā ar bērniem
visas šo svētku aizkulises gan grū -
tos deju mēģinājumus, nogurumu,
bērnu skumjas pēc vecākiem,
gan deju lielkoncerta krāšņumu,
prieku un saviļņojumu, ka starp
gandrīz 17000 dejotājiem ir arī
mūsējie. Īpašs saviļņojums un
kopības sajūta bija kad Dauga -
vas stadionā  skatītāji un dejotāji
visi kopā dziedāja Valsts himnu.» 

Sofijas un Sabīnes zarembu
mamma olga: «Bērniem nedēļa
bija emociju pilna. Patika. Nedēļa
bija grūta, bet mēs dzīvojām ļoti
skaistā, klusā vietā. Bērni sadrau -
dzējās ar Rugāju un Baltinavas
kolektīvu dalībniekiem. Pati biju
uz sestdienas tautu deju kolektīvu
lielkoncertu «Līdz varavīksnei tikt».
Tas bija pilns emocijām ar prieka
asarām. Bērniem novēlu, lai viņi
ir tikpat draudzīgi kā visu svētku
nedēļu, un, lai mācās no skolotā-
jām. Liels paldies skolotājām Eli -
tai un Akvilinai, kā arī Ivetai Kor -
ņejevai!» 

kristera kokoreviča mamma
Inga: «Dziesmu un deju svētku
laiks bija uztraukuma pilns ne
tikai mazajam «Dēkainīšu» de-
jotājam Kristeram, bet arī mums
vecākiem Ingai un Jānim. Gata-
vojoties braucienam uz Rīgu
Kristers dikti priecīgs nebija.Uz
autobusu dēlu pavadīja tētis.
Aizbraucot uz Rīgu, jau otrajā
dienā zvanīja tētim un teica, ka
vairs nedejošot. Viņš vēl neizprata,
kā var lepoties pats ar sevi. Ne
jau katram ir iespēja nokļūt uz
lielās skatuves. Pēc dažām dienām
jau bija pieradis un saprata-
dejošu gan! Atbraucot mājās pa-
ziņoja-mēs nākošajā sezonā vairs
nebūsim «dēkainīši», bet gan «dē -
kaiņi», pastalas arī nevilksim, bet
gan kurpes. Jautāju: «Kristeriņ,
līdzi paņemto naudiņu iztērēji?»
«Iztērēju gan, Rīgā dzīvošana dār -

ga,» atbildēja puika. Mājās pēc
svētkiem vēl Kristers varēja uz-
dancot un teica, ka neesot noguris.
Mājās par brāli uztraukums bija
arī māsai Elīzai, visi jutām līdzi,
arī vecmamma Tamāra. Paldies
visiem, kas bija kopā ar mūsu
Kristeru. Mīļš, mīļš paldies sko-
lotājām Elitai un Akvilinai. Bez
viņām bēr ni tur nenokļūtu.»

Ernesta mamma Ilona Buk-
ša: «Dēlu uz Dziesmu svētkiem
pavadīju ar nemieru sirdī, jo uz
tik ilgu laiku projām no mājām
nebija vēl bijis. Uztrauca – kā
tiks pats galā ar visām līdzpa-
ņemtajām mantām, drēbēm, cik
labi varēs izgulēties, kā baros un
kā ēdiens  garšos Ernestam u.c.
sīkumi. Bet jau pirmajos vakaros,
kad sazvanīju dēlu, dzirdēju viņa
mundro balstiņu un Ernests ar
sajūsmu stāstīja par lielo Dauga -
vas stadionu, par mēģinājumiem,
par tūkstošiem tādu pašu dejotāju,
par to, ka ir labi paēdis, tikai aiz -
mieg  vēlāk, jo puišu galā ievelkās
nakts sarunas.

Ceturtdien man vajadzēja ar
Baltinavas  bērnu kolektīvu uz-
stāties Rīgā, tāpēc pie reizes ap-
ciemoju Viļakas dejotājus un ap-
runājos ar čaklajām līdzbrau -
cējām mammām, kas ļoti palīdzēja
tikt galā bērniem ar sadzīviskām
lietām. Zāle, kur dzīvoja bērni,
bija matračiem pilna, bet visi
kārtīgi sakārtoti, bērniem mantas
saliktas pa kaudzītēm. Tā kā es
pazīstu savu dēlu, tad es biju par
redzēto patīkami pārsteigta. Pal-
dies, deju skolotājām un visiem
labajiem «gariņiem», kas Dzies -
mu svētku saspringto nedēļu pa-
darīja bērniem patīkamu un ne-
aizmirstamu. Kad jautāju dēlam
par aizvadīto nedēļu Rīgā, tad
Ernests sprigani iesaucās: «Nemaz
tik grūti nebija!»»

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja
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«LĪDZ VARAVĪKSNEI TIKT» –
Maza meitenīte Arta meklē ceļu,
kā nokļūt turp, – līdz varavīksnei.
Var būt ceļu var parādīt skudras?
Varbūt pakāpties uz savas mājas
un pieturēties pie skursteņa? Bet
varbūt kā pasakā doties augšup
pa balto pupu? Tik ļoti gribas tikt
tur – nezināmajā, vilinošajā, krā-
sainajā un gaistošajā varavīksnes
tiltā.

Mazās Artas ceļu līdz vara-
vīksnei «Daugavas» stadionā iz -
deja 16 700 mazi un lieli bērni no
visiem Latvijas novadiem, sākot
no pirms skolas dejotājiem līdz
vidusskolēniem. Viņi uzbūra bēr-
nības sapņus un domas, ko grodā
pavedienā bija salikuši koncerta
mākslinieciskie vadītāji Agris Daņi -
ļevičs, Inga Pulmane un Indra

Ozoliņa. Svētku idejas autore ir
aizsaulē aizgājusī horeogrāfe Arta
Melnalksne.

Ceļu līdz varavīksnei bērni
un jaunieši rādīja 28 tautas dejās
un 8 horeogrāfiskās ainās. Līdzās
tautas mūzikai skanēja Renāra Kau-
pera – Burtu vīra – speciāli atla -
sītās dziesmas. Scenogrāfs Rei -
 nis Suhanovs visus dejotājus līdz
«Daugavas» stadiona zaļajam klā -
 jienam atgādāja ar īpašiem auto-
busiem, bet režisore Inga Cipe ko -
pā bija salikusi tradicionālo tautas
deju un mūsdienu horeogrāfiju,
pa rādot, cik dažādas ir dejas iz-
pausmes. Vairāk nekā 600 Latvijas
skolēnu deju kolektīvu kopā ap-
liecināja – deja ir burvība, un
mēs varam kāpt augšup!

Paldies visiem «Dēkainīšu»

dalībniekiem par izturību mēģi-
nājumos un koncertos! Paldies
par  neaizmirstamajām emocijām
un prieka asarām pēc koncerta
noskatīšanās..!

Paldies vecākiem par atbalstu
un līdzi jušanu!

Paldies vecākiem, kuri bija kopā
ar mums,  par lielo atbalstu un  palī -
 dzību un brīnišķīgo kopā būšanu!

Paldies Inesei Circenei par
atbalstu un sapratni! Paldies
darba grupai un šoferītim Jānim
Mežalam! 

Paldies Skaidrītei Veinai par
«Dēkainīšu «karoga darināšanu!

Paldies Viļakas novada domes
priekšsēdētājam Sergejam Mak-
simovam par atbalstu un  mūsu
darba atzinīgo novērtēšanu un
paldies Mārtiņam Rēdmanim un
Jurim Prancānam par saldumiem
bērniem!

Paldies Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei un mū su AT-
BALSTĪTĀJIEM – Jaroslavam
Kozlovam un Valdai un Venjami-
nam Buzijaniem par iespēju ie-
gādāties deju kolektīvam vienādus
mēģinājumu tērpus!

Viļakas kultūras nama deju
kolektīva «Dēkainīši» vadītājas  

Akvilina Jevstigņejeva un
Elita Logina

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie
Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki,

kuri notiek rei zi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas
apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas
tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas un  piedalīšanās tajos
ir kā balva par neatlaidīgu darbu 5 gadu garumā. Arī  mūsu
Viļakas kultūras nama bēr nu tautisko deju kolektīvs «Dēkainīši»
ar savu centīgo darbu izcīnija tiesības piedalīties  XI skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. No  1.–4. klašu C grupas  157
kolektīviem «Dēkainīšiem» bija 22.rezultāts. Un no 6.–12.
jūlijam «Dēkainīši» bija starp 16 700 dejotājiem, kuri  piedalījās
Daugavas stadionā Deju lieluzveduma «Līdz varavīksnei» mēģi-
nājumos un 4 koncertos.

Viļakas «Dēkainīši» 
skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos Rīgā
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kULtūRA
Daugavpils novada Višķu pa -

gastā notika viens no spilgtāka -
jiem šīs vasaras kultū ras noti-
kumiem Latgalē – deju svētki
«Večerinka Viškūs». 

Tajos piedalījās ap diviem tūk-
stošiem  jauniešu, vidējās paaudzes
un senioru kolektīvu dejotāju no
dažādiem Latgales novadiem. Vi-
ļakas novadu svētkos pārstāvēja
Viļakas kultūras nama deju kopa
«Dēka», kultūras centra «Rekova»
jauniešu deju kolektīvs «Bitīt'
matos» un Rekavas vidusskolas
10.–12. klašu deju kolektīvs.

Svētkos dejotāji caur deju so-
ļiem un Latgales mūziku uzbūra
Latgales «večerinkas» noskaņu,
izspēlēja stāstu par tikšanos, mī-
lestību, deju, pošanos uz deju no
senajiem laikiem līdz mūsdie -
nām. «Večerinkā» dejotājiem bija
iespēja dejot  pie kapelas «Dziga»
mūzikas.

Latgales deju svētku režisors
Māris Susejs pasākumā parādīja,
ka «večerinka» Latgalē joprojām
pastāv. 

Nenoliedzami tā ir ieguvusi

citu saturu un šarmu, tomēr tā
aizvien ir dzīva. Skatītāji varēja
redzēt kā tautas deja, tautas mū -
zika un tautas dziesma saskan
kopā ar mūsdienīgo – folkroka/

metāla «Green Novice «mūziku.
Dejotāji vērtējums –  Latgales

deju svētki»Večerinka Latgalē»
ir labākais, interesantākais, emo-
cionālākais  dejotāju pasākums,

kas ir redzēts un piedzīvots svēt-
kos.

Viļakas  kultūras nama deju
kopas «DĒKA» vadītāja 
Akvilina Jevstigņejeva

«Dēka» un «Bitīt' matos» Latgales deju svētkos 

27.jūnijā, notika Starptautiskā folk -
loras festivāla BALtICA ieskaņas kon -
certs Upītē un vēl 26 vietās Latvijā. 

Ieskaņas pasākumu mērķis ir atgādināt
par festivāla nozīmību kultūras un sabiedrisko
procesu kontekstā. Stiprinot etniskās iden-
titātes izjūtu cilvēkos, folkloras festivāls
«Baltica» ievērojami veicinājis sabiedrības
vienotību gan Latvijas, gan visu triju
Baltijas valstu mērogā. Pirmajā festivālā
1988. gadā Latvijā piedalījās 28 folkloras

kopas, 2015.gadā – 204 kopas no Latvijas,
10 ārvalstu un četras ārvalstu latviešu
kopas, publicitātes materiālos informēja
«Baltica 2015» ieskaņas pasākumu projekta
vadītājs Pēteris Jansons.

Starptautiskais folkloras festivāla BAL-
TICA notiek gadā reizi kopš 1988.gada.
Katru reizi pēc kārtas citā Baltijas valstī -
Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. Šogad
festivāls notiek Latvijā. Katru gadu
festivālam ir īpaša tēma (daļa no tēmām):
1988. - SAULE; 1991. - ĢIMEŅU GODI;
1994. - SAULE, PASAULE, VIŅSAULE;
1997. - CILVĒKS UN DARBS; 2000.-
JŪRA; 2003. - ZEME; 2006. – MŪSMĀ-
JAS; 2009.- ZĪMES; 2012. – CEĻŠ;
2015. – MANTOJUMS. Festivāls BALTICA
ir iekļauts Starptautiskās Folkloras Festivālu
organizācijas (CIOFF®) apritē, saņēmis
tās sertifikātu. BALTICA ir Baltijas tautām

ļoti nozīmīgs folkloras festivāls, kurš de-
monstrē tautu tradicionālo kultūru - dzies -
mas, instrumentālo mūziku, stāstījumus,
rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu,
amatniecību, un citas tautas kultūras iz-
pausmes formas. Festivālā piedalās etnog-
rāfiskie ansambļi, folkloras kopas, indivi-
duālie izpildītāji, kā arī citas grupas un in-
divīdi, kuru priekšnesums atbilst festivāla
rīkotāju iecerēm (dati no http://www.festi-
valbaltica.com).

Festivāla BALTICA ieskaņas koncertā
Upītē piedalījās Viļakas novada kolektīvi:
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»
(vadītāja Albīna Veina); Viļakas folkloras
kopa «Atzele» (vad. Anna Annuškāne);
Medņevas folkloras kopa «Egle» (vad.
Ināra Sokirka); Medņevas etnogrāfiskais
ansamblis (vad. Natālija Smuška); Kupravas
etnogrāfiskais ansamblis (vad.  Valentīna
Romanovska); Šķilbēnu etnogrāfiskais an-
samblis (vad. Irina Husare); Žīguru folklo -
ras kopa «Mežābele» (vad. Valentīna Igo-
vena), folkloras kopa «Rekavas dzintars»
(vad. Vilis Cibulis); Upītes etnogrāfiskais
ansamblis (vad. Līvija Supe), folkloras ko -
pa «Upīte» (vad. Andris Slišāns); Upītes
bērnu kapela (vadītāja Liene Logina) un Re-
kovas puišu kapela (vadītājs Arnis Bukšs).

Ir labi ik pa laikam būt kopā visām no-
vada folkloras kopām un etnogrāfiskajiem

ansambļiem, lai redzētu un dzirdētu viens
otru. Ieklausīties un novērtēt, lai saprastu,
kurš kolektīvs ir kļuvis spēcīgāks, kuram
kolektīvam ir jāsaņemas, ko var pamācīties
viens no otra. Katram kolektīvam ir sev
vien raksturīgais stils, kas kaut nedaudz ir
savādāks nekā citiem kolektīviem. Kolektīvi
dziedāja Līgo dziesmas, skanīgas dziesmas,
ko dzied no Jāņiem līdz Pēteriem. Folkloras
kopas «Upīte» jaunieši ne tikai dziedāja,
bet arī dancoja un mācīja Ziemeļlatgales

dančus arī citiem interesentiem. Var
skatīties dančus kaut simts reizes, bet ne-
iznāks iemācīties, ja paši neizmēģinās
deju soli un nebaidīsies iziet un mēģināt
dancot. Par to, lai deju solis būtu raits,
rūpējās Upītes bērnu kapela. 

Upīte parādīja, ka folkloru te mīl un
saglabā bērni, jaunieši, pieaugušie un
seniori. «Folkloras tradīcija Upītē ir dzīva.
Mēs priecājāmies, ka tradīciju no mums
pārņem Upītes jaunā paaudze. Mēs kļūstam
vecākas, tāpēc mums grūti visur izbraukāt.
Šogad uz Balticas festivālu brauksim, bet
pār tālāku nākotni grūti spriest. Daudzas
dalībnieces dzied etnogrāfiskajā ansamblī
kopš dibināšanas. Nedzied tās, kuras aiz-
gājušas mūžībā. Folkloras tradīcija noteikti
ir jāsaglabā. Patika, ka notika BALTICAS
ieskaņas koncerts, kurā varējām satikt
visas Viļakas novada folkloras kopas un

etnogrāfiskos ansambļus,» teica Upītes et-
nogrāfiskā ansambļa vadītāja Līvija Supe.

Paldies Dievam par saulaino vakaru!
Paldies Nemateriālās kultūras mantojuma
centra «Upīte» direktora Andrim Slišānam
par pasākuma organizēšanu! Paldies et-
nogrāfisko ansambļu un folkloras kopu
vadītājiem un dalībniekiem par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu Viļakas
novadā! Paldies Upītes ciema ļaudīm un
viesiem no tuviem un tāliem novadiem

par vēlēšanos izzināt tradicionālo dziedāšanu
un apgūt Ziemeļlatgales rotaļas un dančus! 

Uz tikšanos no 15. līdz 19.jūlijam fes-
tivālā BALTICA pasākumos Rīgā un no-
vados Latvijā! Aicinām 17.jūlijā plkst.
19.00 apmeklēt festivāla BALTICA koncertu
Viļakas pilsētas estrādē, kur plāno piedalīsies
kopa «Zemgalietis», Jelgavas folkloras
kopa «Dimzēns», Lēdurgas folkloras kopa
«Putni»; Cesvaines novada Kraukļu
folkloras kopa «Krauklēnieši», Ventspils
novada Piltenes folkloras draugu kopa
«Pill tīn» un viesi no Īrijas. 

Ieskaņas sarīkojumu norisi atbalstīja
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Viļakas
novada dome un Nemateriālais kultūras
mantojuma centrs «Upīte».

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA ieskaņas koncerts Upītē
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Laikā no 21.07.2015. līdz
22.08.2015 Viļakas novada mu-
zejā skatāma izstāde «Iepazīsti
koka dvēseli».  

Koka priekšmetu kolekcija Mu-
zeja krājumā, kas veidojusies no
novadnieku dāvinājumiem, būtis -
ki papildina stāstu par Viļakas no -
va da pagātni un kultūrvēsturi.

Iz stādes mērķis ir ne tikai
iepazīsti nāt muzeja apmeklētājus
ar kok amatniecības izstrādājumu
dažā dību mūsu novadā, bet arī
pa rādīt sabiedrībai līdz šim neek-
sponētos koka priekšmetus no
muzeja krājuma. 

Izstādē skatāmi arī mūsdienu
kokamatnieku-novadnieku, kuri,
neskatoties uz mūs dienu tehnolo -
ģiju straujo attīstību, spējuši sa -
glabāt mīlestību pret ko ku, dari-
nājumi.

Koka apdares tradīcijas pastāv
jau tūkstošiem gadu, par ko lie -
cina arheoloģiskajos izrakumos ak -
mens laikmeta apmetnēs iegūtie
senie koka sadzīves priekšmeti.
Kokamatniecības attīstību Latvijā
sekmējušas mūsu mežu bagātības.
Pieminams fakts, ka kokmateriāli
jau no 13. gs. bijuši viena no va-
došajām Latvijas eksportprecēm.
Koka trauki, mēbeles un citi sa-
dzīves priekšmeti, kas bija piepra -
sīti daudzus gadsimtus atpakaļ,
arī mūsdienās ir nozīmīgi gan ar
savu tiešo pielietojumu, gan kā
suvenīri. Koks ir ekoloģisks ma-
teriāls, un šī iezīme ir vēl viens
faktors, kas joprojām uztur tā ak-
tualitāti sabiedrības ikdienā. 

Muzeja krājumā esošie koka
priekšmeti apbur ar savu vienkār -
šību un praktiskumu. 

Izstādē apskatāmi dažādām
dzīves sfērām attiecināmie dari-
nājumi no koka, gan sadzīvei
raksturīgās koka karotes, bļodas,
lādes drēbju un labības uzglabā-
šanai, gan dekoratīvi lietišķajai
mākslai piederīgie svečturi un
novadnieku darinātās un spēlētās
kokles, kā arī Viļakā savu laik
esošā uzņēmuma «Daiļarde»
filiāles ražojumi. 

Izstādē pārstāvēti novadnieku
Jāņa Šaicāna, Igora Dmitrijeva
un Jura Golubeva darbi. 

Katram eksponētajam priekš-
metam ir savs stāsts un savs ceļš
uz muzeju, kas izzināms, apmek-
lējot izstādi. Visi laipni aicināti!

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

glabātāja M. Boldāne

kULtūRA

Viļakas novada muzejā skatāma izstāde
«Iepazīsti koka dvēseli»

Svētceļojumā uz gulbenes novadu
1. jūlijā Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes bērni,

tēvs S. kovaļskis ofm Cap., misionāri un viena mamma devās
vienas dienas svētceļojumā uz gulbenes Vissvētākā Sakramenta
baznīcu.

Tur mūs sagaidīja draudzes prāvests priesteris Pāvils Kamola.
Vispirms bija kopīga svētā Mise, tad pr.Kamola pastāstīja par
baznīcu. Pēc tam sekoja kopīga maltīte ārā un slavēšana – Gulbenes
prāvests spēlēja ģitāru, bet mēs pārējie dziedājām slavas dziesmas
Dievam par godu. 

Tāpat bērni savām rokām taisīja rokdarbu, kurā bija redzami
cilvēki, kas sadevušies rokās – tā simbolizējot šo mūsu sadraudzību
ar Gulbenes draudzi un to, ka esam brāļi un māsas, jo esam visi Dieva
bērni. Vēl sekoja vairākas spēles pie baznīcas esošajā pļaviņā, kurā ir
arī Dievmātes skulptūra. 

Atceļā uz mājām iebraucām apskatīt Stāmerienes pili un tās
apkārtni. Esam pateicīgi Dievam par skaisto Dienu, ikvienam, kas
palīdzēja sagatavot šo svētceļojumu, paldies bērniem par viņu
prieku! 

Un lūdzam Dievu lai arī augustā notiek šāds svētceļojums
bērniem, bet nu jau uz citu baznīcu.

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas misionāre 
Ruta Linde

BAz NīCAS DRAU DŽU zI ņAS!

Viļakas, kupravas un Liepnas 
Romas katoļu draudžu kapsētās

Svētdien 26. jūlijā  Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc
tam uz kapiem plkst. 14.00; Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00.

Svētdien 2. augustā  Viļakas sv. Mateja kapos plkst 13.00.
Sestdien 8. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien 22. augustā Rejevas kapos plkst. 14.00.

Prāvests Staņislavs Kovaļskis, OFMCap

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapusvētki
25. jūlijā Bakarevas kapos (Šķ) 13.00; Ploskīnes kapos (Šķ)

plkst. 15.00.
1. augustā Lotušu kapos (Šķ) 13.00; Dukuļevas kapos (Ba)

plkst. 15.00.
8. augustā Svičevas kapos (Šķ) plkst. 13.00; Augstasila kapos

(Šķ) plkst. 15.00.

Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos, vai arī vietējā
draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.
Mūžīgo mieru dod viņiem Kungs!

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests: 
pr. Staņislavs Prikulis

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

28. jūlijā plkst. 10.00 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā (II stāvā)

notiks Svētā mise

28. jūnijā uz Bērnības svēt-
kiem Šķilbēnu pagasta kultūras
centrā «Rekova» pulcējās 13 bērni. 

Šogad Bērnības svētkus svi -
nēja Arvis Boriss, Nikita Ivanovs,
katrīna keiša, Dorisa kozlovs -
ka, Laine mežale, fēlikss Nikola -
jevs, kristers Slišāns, Jēkabs

Slišāns, matilde Slišāne, kristers
Sobols, Janeks Supe, Ramona
Romanova, Daniils Vorobcovs. 

Bērnus kopā ar krusttēviem
un krustmātēm sagaidīja Feju
Krustmāte ar savu mazo palīgu.
Bērni iepazinās ar Feju krustmā -
ti, kura pat atļāva viņiem paturēt

rokā savu burvju nūjiņu. Visiem
bērniem vajadzēja Feju krustmā -
tei mazliet palīdzēt, jo viņai nekā
neizdevās uzburt varavīksni.
Tomēr, kad bērni bija salasījuši
pielijušās lietus lāsītes un saulīte
bija uzspīdējusi, varavīksne bei -
dzot uzbūrās. Tad bērni varēja
ķerties pie svētku jaukākās daļas,
kad krusttēvi un krustmātes vi -
ņus šūpoja šūpolēs. 

Gaviļniekus priecēja «Mazu-
līšu» mazās dejotājas un ar dzies -
mu sveica Dana Romanova. 

Izšūpoti un saņēmuši dāvani -
ņas, ko pasniedza Šķilbēnu pagasta
pārvaldnieks Andris Mežals, bērni
kopā ar krustvecākiem pulcējās
uz kopīgu foto un svētku kūkas
notiesāšanu. 

Paldies Inesei Lācei, Karīnai
Romanovai un Mikum Maksi-
movam.

Inta Ločmele 
Kultūras centra «Rekova»

vadītāja

Bērnības svētki Šķilbēnu pagastā
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Jau desmito reizi visu Latviju
pieskandinājis «Starp tautiskais
folkloras festivāls 2015. Daudzas
festivāla norises notikušas no-
vados; turaidā, Rē zeknē, Dikļos,
Viļakā, Dobelē un citviet Latvijā.
festivāla tēma – «mantojums».
Arī mūsu novada etnogrāfiskie
ansambļi, folkloras kopas pie-
dalījās dažādos pasākumos. 

Festivāla rīkotāji ir Latvijas
Nacionālās kultūras centrs, kas
rosīgi darbojās saskaņojot un or-
ganizējot svētkus. Šogad svētkos
piedalījies rekordliels dalībnieku
skaits – 3500. 

Tie bija etnogrāfiskie ansambļi,
folkloras kopas, stāstnieki, muzi-
kanti, lietišķās mākslas amatu
meistari un amatnieki. Svētku nori -
ses kuplināja ārvalstu grupas, kas
piedeva koncertiem īpašu šarmu
un kopības sajūtu. Festivāla dalīb -
nieki dalījās savā pieredzē tautas
mūzikas instrumentu spēlē, tau-
tasdziesmu, un deju izpildījumā.
Apguva citu tautu dziesmas un
dejas danču vakaros, ieguva jau -
nus draugus un domu biedrus, ai-
cināja braukt ciemos vēl. Dejojot
un muzicējot unisonā bija grūti
vilkt robežas starp kultūrām, jo
šķita, ka viss saplūst vienotā vese -
lā un savijas kā bize uz svētku
afišām.

Svētki noslēdzās Rēzeknes
pilsētā ar «Saimnieču rītu». Te
varēja izgaršot visu Latvijas no -
vadu saimnieču sarūpētos māju
labumus – pašceptu maizi, medu
un citus našķus. Tā omulīgi sēžot
pilsdrupu vidū starp visiem fes -
tivāla dalībniekiem radās īpaša
sajūta, kad gribas uzvilkt pašam
savus rakstainos svārkus, aplikt
ap pleciem seģeni un braši dziedāt
līdzi.

Ir vareni apzināties, ka esi ma -
 zas, bet garā tik stipras un dzie -
došas tautas daļa. Ir labi sajusties

piederīgam savai tautai ar gad-
simtiem ilgu vēsturi.

Paldies visiem kolektīviem
un vadītājiem par nesavtīgu darbu,
negulētajām naktīm, par gribas-
spēku un optimismu. Gribas no-
vēlēt: lai sajūtas, ko guvāt pieda-
loties svētkos jūs nepamet vēl il -
gi un dod spēku turpmākajā dar -
bā! Uz tikšanos nākamajos festi-
vālos «Baltica».  

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Kultūras metodiķe 

Inese Lāce
Foto Inese Cibule

Pateicoties tam, ka  Žīguru
kultūras nama rokdarbnieces
(vadītāja mārīte meijere) ar sa -
viem izstrādājumiem kļūst arvien
atpazīstamākas, jo ir piedalīju -
šās amatnieku tirgos Daugav -
pilī, Valkā, kā arī vairākās ak ci -
jās «Satiec savu meistaru!», pa -
visam negaidīti jūnija beigās
sekoja uzaicinājums no festivāla
pārstāves Latvijā kristīnes tol-
karevas – piedalīties amatnieku
un individuālo ražotāju gada-
tirgū krievijā, opočkas pilsētā.

Festivāls veltīts kultūras un
vēstures tradīciju atjaunošanai un
tālākai attīstībai Krievijas Ziemeļ -
rietumu reģionā un  labu attiecību
saglabāšanai ar pierobežas terito -
riju tautām (Baltkrievijas un Bal -
tijas valstīm).

Festivālā bija paredzēts daudz
apmeklētāju ne tikai no Pleska -
vas apgabala pilsētām un Krie -
vijas, bet arī tuvākajām kaimiņ-
valstīm. Festivāla mērķis –veicināt
ģime ņu tūristu intereses piesais-
tīšanu, sevišķi tos, kuri ceļo ar
autotransportu, jo pilsēta Opočka
veiksmī gi atrodas pie transporta
maģistrālēm. Šādu pasākumu
norise palīdzēs biznesa attiecību
veidošanai, pieredzes apmaiņai,
tautas tradīciju un amatu sagla-
bāšanai un lauksaimniecības at-
tistīšanai. 

«Meis taru Pilsēta» Opočkā bi -
ja  atvērta visas trīs festivāla die -
nas un sa vu darbu noslēdza  «Pil-
sētas svētku» dienā, kurā piedalī-
jāmies arī mēs. Festivāla norises
vieta: Pilskalns-Valnis (vēsturiskais
centrs Opočkā).

Rokdarbnieces apsvēra šo ra -
dušos iespēju un kolektīva darbus
|Opočkā piekrita prezentēt Andra
Korņejeva, kura šajā dienā veik-
smīgi tirgoja pašgatavotas da -
žādu veidu ziepes no dabīgā ma-
teriāla.

Turpmāk visu nācās kārtot un
saskaņot ar festivāla «Reka Veļi-
kaja» orgkomitejas vadītāju  Na-
deždu Smaginu, kura savukārt
piedāvāja sniegt arī savu kultūras
programmu. Uz šo piedāvājumu
atsaucās Žīguru kultūras nama
dāmu deju kolektīvs «Alianse»,
vidējās paaudzes tautas deju ko-
lektīvs (vadītāja Ija Krilova) un
ritmikas – līnijdeju grupa «Pun-
ktiņi» (vadītāja Laima Timmer-
mane). 

18. jūlija agrā rīta stundā ar
nelielu satraukumu kolek tīvi devās

ceļā. Daudzām dalībniecēm brau-
ciens uz Krieviju bija pirmo rei -
zi, tāpēc saviļņojums divkāršs-
kā mūs uzņems, vai spēsim ie-
priecināt un pārsteigt ar saviem
priekšnesumiem?

Laipna un smaidīga mūs sa-
gaidīja Nadežda Smagina, sekoja
uzaicinājums uz siltām brokastīm
romantiskā namiņā. Tad iemēģi-
nājām deju soļus uz svešās estrā -
des, noprecizējām programmu un
drīz vien sekoja koncerts, kuru
vēroja gan vietējie ļaudis, gan
pilsētas mērs Jurijs Iļjins. 

Koncerta izskaņā kultūras
nama direktore Valentīna Kaļāne
pasniedza Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka Leonida
Cvetkova un Lietvedības, komu-
nikācijas un informācijas nodaļas
vadītājas Terēzijas Babānes sa-
gādātās dāvanas pilsētas mēram,
pasākuma organizatorei un Opoč-
kas kultūras nama vadītājai. Sa-
vukārt mēs saņēmām diplomus
par piedalīšanos festivālā un se -
koja negaidīts uzaicinājums sniegt
vēl vienu papildus koncertpro-
grammu pilsētas stadionā vakarā.

Mājinieki bija parūpējušies par
sātīgām pusdienām un vēsturisku
ekskursiju pa pilsētu. Kaut arī
nedaudz nogurušas, toties pār-
steigtas par augsto novērtējumu
ar gandarījumu sniedzām otro
koncertu. Mājup devāmies ener -
ģijas bagātas un piesātinātas po-
zitīvām emocijām. Sakām mīļu
paldies mūsu šoferīšiem – Zigfrī-
dam Strapcānam un Dacei Tau-
kulei, kā arī izturīgajām pašdar-
bniecēm.

Žīguru kultūras nama 
direktore Valentīna Kaļāne

StARPtAUtISkAIS foLkLoRAS fEStIVāLS BALtICA 2015

festivāls «Река Великая» (Tradīcijas. Kultūra. Ekoloģija)
krievijā, Pleskavas apgabala pilsētā opočka,  2015. gada no 16. līdz 18. jūlijam 
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22. jūnijā Borisovā notika
tautas futbols, kur piedalījās 5
komandas no Žīguriem, med-
ņevas, Borisovas un divas Viļakas
komandas. 

Spraiga cīņa par pirmo vietu
bija starp Borisovas un Viļakas
komandām, kas savā starpā no-

spēlēja ar rezultātu 2:2, bet turnīrā
Borisovas komanda ieguva vairāk
punktu, tāpēc viņi kļuva par
čem pioniem, atstājot aiz sevis
Viļakas komandu. Savukārt trešo
vietu ie guva Žīguru komanda,
kurā spēlēja visjaunākais spēlētājs
turnīrā Artjoms Šaicāns. Viņam

ir tikai as toņi gadiņi, bet Viļakas
komandai jaunais futbolists iesita
3 vārtus. 

Kopvērtējumā komandas sa -
rin do jās šādi: 

1.Borisova; 2.Viļaka1; 
3.Žīguri; 4.Medņeva;
5. Viļaka

Pēc tautas futbola bērni, jau -
nieši un pieaugušie  varēja izmē-
ģināt savus spēkus nakts tautas
skrējienā. 

Rezultāti bija sekojoši:
Bērnu grupa
1. Harijs Babāns
2. Patriks Pavlovs

Bērnu grupa līdz 11 gadiem
1. Patrīcija Pavlova
2. Kristiāna Kokoreviča
3. Norberts Kokorevičs
Jauniešu grupa
1. Elvis Logins
2. Aigars Gruševs
3. Jānis Šaicāns
Sieviešu grupa
1. Rasma Pavlova
2. Antra Inķēna
3. Anžela Borisova
Vīriešu grupa
1. Arvils Zelčs
2. Intars Zondaks

Kamēr notika sportiskās akti-
vitātes, Aļona Petrova sportistiem
un līdzjutējiem pagatavoja garšīgu
zupu.

Vecumu pagasta sporta pasā-
kumu organizators 

Artjoms Kokorevičs,
Žīguru pagasta sporta pasā-

kumu organizatore
Ginta Locāne

Foto: Viktors Saveļjevs

Šogad Līgo svētku noskaņās
22. jūnijā savas dzimtās puses
patriots mārtiņš Šaicāns sadar -
bībā ar Viļakas Jauniešu inicia -
tīvu centru organizēja Viļakas
novada skrējienu – trīs, piecu
un desmit kilometru distancēs.
Skrējienā piedalījās 30 dalībnie -
ki, kurus ar entuziasmu atbalstīja
gan ģimenes, gan draugi. 

Dalībnieki bija dažādu vecuma
grupu- vecākajam skrējējam bija
55 gadi, bet jaunākajam – 11 ga -
di, kas liecina par to, ka skriešana
ir populārs sporta veids, kas aiz -
rauj ne tikai jauniešus, bet arī
viņu vecākus. Skrējiena mērķis
bija popularizēt sportiski aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu Viļakas
novada iedzīvotāju vidū, attīstīt
un popularizēt skriešanu un, pro-
tams, noskaidrot labākos dalīb-
niekus trīs skriešanas distancēs.

3 km distancē starp sievitēm
godalgoto pirmo vietu ieguva  Pau -
la Ločmele, otro – Gunita Šakina
un trešo – Žaklīna Orlovska. Starp

vīriešiem pirmo vietu izcīnija Da -
niels Šaicāns, otro – Arvils Zelčs
un trešo vietu Deivis Dvinskis.

5 km distancē starp sievietēm
pirmo vietu ieguva Mairita Mažule,
otro – Anastasija Plačinda un tre -
šo – Rasma Pavlova. Starp vīrie-
šiem pirmo vietu izcīnija Ainārs
Vasiļjevs, otro – Sandis Leitens un
trešo Mārtiņš Šaicāns.

10 km distancē starp sievietēm
pirmo vietu ieguva drosmīgā Tat-
jana Sadovņikova, savukārt 

Sandra Pavlova ieguva otro
vietu. Starp vīriešiem pirmo vietu
izcīnija Artis Logins, otro –
Aigars Gruševs un trešo – Gunārs
Lankovskis. 10 km distancē star -
tēja arī skrējiena vecākais dalīb-
nieks Jānis Circāns, kurš no tre -
šās vietas ieguvēja atpalika vien
par dažām minūtēm.

Katrs skrējiena dalībnieks sa-
ņēma medaļu, taču pirmo trīs
vietu ieguvēji katrā disciplīnā,
sieviešu un vīriešu grupās saņēma
balvas – stereo austiņas, «Meže-

zeru» un Kotiņu rapšu eļļu. Pēc
apbalvošanas skrējiena dalībnie -
kus un skatītājus ar savu sniegumu
iepriecināja atraktīvie Viļakas
ielu vingrotāji – Vairis Ločmelis,
Gints Dvinskis, Dairis Vaitnieks
un Norberts Barkāns.

Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra pieredze sporta aktivitāšu
organizēšanā nav liela, ir organi -
zēti sporta svētki Viļakas novada
svētku ietvaros, kā arī Viļakas
ielu vingošanas sacensības, kuras

tiek plānots organizēt arī šovasar
jaunizveidotajā ielu vingrošanas
laukumā, taču ar prieku tika uz-
ņemti skrējēji un atbalstīta šāda
veida aktivitāte, kas veicina ve-
selīgu dzivesveidu un lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu.

Paldies Mārtiņam Šaicānam
par Viļakas novada skrējiena ide -
jas īstenošanu! Paldies tiesnešiem
Pēterim Vancānam un Evīnam
Veļķeram! Paldies Tūrisma infor -
mācijas centra vadītājai Santai

Bondarei, Viļakas ielu vingrotājiem,
kā arī Valsts Policijas darbinie -
kiem par drošības nodrošināšanu!

Lielu paldies sakām arī skrē-
jiena atbalstītājiem: Viļakas no -
vada domei, z/s «Kotiņi», perso -
nīgi Aldim Ločmelim un SIA
«Ķira», personīgi Jaroslavam Koz -
lovam!

Informāciju sagatavoja 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu 

centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Borisovā sacenšas futbolisti

Viļakas novada skrējiens

Šī gada 12.jūlijā skrējēji
pulcējās Balkanos, lai iesāktu
skrējienu seriālu «Balkanu
apļi». Pavisam notiks 3 kārtas
un noslēgumā notiks tautas
skrējiens Rekova – Balkani –
Rekova. Uz pirmajām sacensī-
bām ieradās 28 skrējēji. 

Ļoti patīkami, ka daudzi
vecāki jau no mazotnes cenšas
pieradināt savas atvases skriešanai,
jo skriešana ir pati labākā nodarbe
veselībai.

Paldies visiem sacensību da-
lībniekiem par atsaucību, paldies
Inesei Šakinai un Inesei Lācei

par tiesnešu pienākumu pildīšanu,
paldies Kristīnai Lapsai par fo-
togrāfijām, paldies vecākiem par
bērnu aizvešanu uz sacensībām.

Visi sacensību dalībnieki sa-
ņēma diplomus un saldās balvi-
ņas.

Aicinu visus skrējējus pieda-
līties nākamajās kārtās un tautas
skrējienā, jo jūs gaidīs arī pār-
steiguma balvas.

Vēlu veiksmīgus startus!
Ar sacensību protokolu var

iepazīties www.vilaka.lv. sadaļā
Sports.

Pēteris Vancāns

BBaallkkaannuu  ddaabbaass  ppaarrkkāā  ssaacceennššaass  sskkrrēējjēējjii
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No 3.līdz 5.jūlijam Valmie -
rā, Cēsīs un Valkā notika 9. Lat -
vijas Jaunatnes vasaras olim -
piā de, ku rā piedalījās arī Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes spor -
ta sko las izglītojamie. 

Viļakas novadu pārstāvēja 5 lo -
žu šāvēji, 4 pludmales volejbolisti
un 2 vieglatlēti,  kopā 11 sportisti,
4 treneri, 3 tehniskā personāla pār -
stāvji, komandas vadītājs Ēvalds
Vancāns un komandas va dītāja
vietniece Inese Petrova. 

Pludmales volejbolisti ierindo -
jās 13.vietā. Vieglatlēti piedalījās
lodes grūšanas un šķēpa mešanas
disciplīnās. Tika uzlaboti personī -
gie rekordi. Ložu nodaļas izglīto -
jamā Vaira Strupka iekļuva lielajā
finālā, kur vingrinājumā PP-40
(pneimatiskā pistole)  ierindojās
5. vietā. Arī Anastasija Sediha ie-
kļuva finālā un vingrinājumā ar
pneimatisko šauteni (PŠ-40) iegu -
va 7.vietu. Artūrs Meijers  vingri -
nājumā ar mazkalibra šauteni
(MŠ-60) ierindojās 7. vietā. 

Paldies par atbalstu Viļakas no -
vada domei un priekšsēdētā jam
Sergejam Maksimovam, Izglītības,
kultūras un sporta pār valdei un va -
dītājai Sarmītei Šaicānei, par iztu -
rību un sasniegumiem – izglī to ja -
majiem, par sapratni un at balstu –
izglītojamo vecākiem, par audzēk -

ņu sagatavošanu olimpiādei –  tre -
ne riem Er vīnam Veļķeram, Līgai
Ca revai, Ēvaldam Vancānam un
Dāv im Keiselim, par atbalstu un
pacie tību – mūsu šoferiem Atim

Šimkevičam, Zigfrīdam Strapcā-
nam un Mārtiņam Kaļānam.

Informācija sagatavoja
Inese Petrova

Komandas vadītāja vietniece

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde

Latvijas čempionātā Viļakā 
startēs pasaules blakusvāģu līderi

25. un 26. jūlijā, Viļākā, «Baltā Brie ža» mototrasē norisināsies
pirmspēdējais, III Latvijas čem pionāta posms motokrosā. Sa -
censībās piedalīsies arī īpaši viesi, pašrei zējā Pasaules čempionāta
līderu ekipāža – kaspars Stu pelis un Et jēns Bakss. Paralēli no-
tiekošajam trasē, klātesošos izklaidēs arī nakts balle, atrakcijas
bērniem un LČmX minivelokrosa sacīkstes. 

Paralēli Latvijas čempionātam Viļakā norisināsies arī IV
Latvijas Kausa, Latvijas Junioru čempionāta un Latvijas čempionāta
kvadra cik liem un blakusvāģiem posms, kā arī noslēdzošais Baltijas
čempio nāta posms kvadraciklu klasēm. Tas nozīmē, ka sacensībās
varēsim vērot daudzus spēcīgus pašmāju un kaimiņvalstu sportistus.
Taču gaidītākais viesis noteikti ir Pasaules čempionāta blakusvāģiem
līderis Kaspars Stupelis, kurš kopā ar komandas biedru, holandieti
Etjēnu Baksu trasē dosies svētdien. 

Motokrosa apmeklētajiem tiks piedāvātas arī citas izklaides –
sestdienas vakarā tiks rīkota tradicionālā nakts balle, kurā uzstāsies
grupa «Tranzīts», bet diskotēku vadīs Ralfs Rubenis. Svētdien sa -
cen sību norises vietā tiks rīkots LČMX Minivelokrosa sacensības
bērniem vecuma grupās līdz pieciem gadiem. Sacensībām tiks vei -
dota īpaša trase un tajās varēs piedalīties ikviens interesents, kuram
pieder velosipēds bez pedāļiem. Vairāk info.: http://www.lamsf.lv/
arhivs/zinas/1765-lcmx-minivelokrosa-sacensibas-latgale-vilaka  

Šogad Latvijas čempionāta motokrosā ieskaitē paredzēti 4 pos -
mi, no kuriem divi jau aizvadīti – pirmais posms Aizputē, otrais –
Do belē. Noslēdzošais posms – Superfināls bija paredzēts 23. augustā
Cēsīs, bet visticamāk, ka šī posma norises datums būs 6. sep tembris,
kas ir skaidrojams ar neparedzētām izmaiņām FIM Pasaules
čempionāta kalendārā, pēdējā brīdī ieliekot 23. augustā GP posmu
Montovā, Itā lijā. Savukārt 6. septembrī paredzētās Latvijas Kausa
un Latvijas Junioru čempionāta sacensības Ainažos tiks pārceltas
uz 23. augus tu, lai pēc iespējas mazāk tiktu ietekmētas motosportistu
plānu izmaiņas.

Šobrīd čempionāta kopvērtējuma līderis prestižajā MX1 klasē
ir Dāvis Ivanovs, savukārt MX2 klasē pirmajā vietā ierindojas
Indrek Magi no Igaunijas, sportista tuvākais konkurents ir māji -
nieks Dā vis Līvs. MX85 klasē sezonas līderos arī igaunis Meico
Vettik, bet MX125 klasē vadībā ir Tamur Talviku. Q Pro klasē va -
dī bas grožus tur Kevin Saar, savukārt Q200 klasē īkšķi būs jātur
par vietējo sportistu Lauri Eizānu, kuram šobrīd 2. vieta, pirmo
vietu ieņemot Matīsam Palēvicam. Tikmēr blakusvāģu klasē šī brī -
ža spēcīgākā ekipāža ir Gordejev G./Mill M.  Latvijas Junioru čem-
pionāta klubu kopvērtējumā 2.vietu aiz «SK Elkšņi» ieņem «Camk
Latgale», kas ir vēl viens iemesls vietējiem motokrosa cienītājiem
aktīvi sekot līdzi notikumiem Viļakā. 

Viļakas video:  https://www.youtube.com/watch?v=Md2_8F5d5F8  
Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ābelniece
Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) preses sekretāre
Tālr.: +371 22173784. 
E-pasts: kristine@lamsf.lv

11. jūlijā medņevas pagastā Semenovā notika
Vislatvijas sporta spēles cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. 

Pasākumā savu dalību apliecināja  9 komandas
no dažādiem Latvijas novadiem, lai sacenstos spor -
ta spēlēs un jauki atpūstos. 

Šogad pasākuma organizēšanu uzņēmās invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba «Medņeva» vadītājs
Aivars Tūcis sadarbībā ar Viļakas novada domi un
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.  Pasākuma
norise jau iepriekš tika rūpīgi izplānota, tāpēc var
secināt, ka pasākums iz devās. 

Komandas sacentās šādās spor ta disciplīnās: šau -
triņu meša nā, basketbola soda metienos, zvej nie ka
zābaka mešanā tālumā, boc ciā, figūrbraukšanā ar
ratiņkrēslu un bumbas vešana klēpī (invalīdu rati -
ņos sēdošiem), šāvienos mērķī ar pneimatisko šau -
teni, stafetē.  Noslēgumā  ar kausiem, medaļām un
diplomiem  tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji
visās discip līnās. Komandu kopvērtējumā:

1. vieta – medņevas komandai;
2. vieta – gulbenes komandai;
3. vieta – Valmieras komandai.

Paldies  par atbalstu – Viļakas novada domei,
Izglī tības, kultūras un sporta pārvaldei, Medņevas
pagasta pārvaldei, Viduču pamat skolai, Medņevas
Jaunatnes iniaciatīvu centram «Sauleszieds», par
tiesāšanu tiesnešiem – Ervīnam Veļķerim (galvenais
tiesnesis), Pē terim Vancānam, Aivaram Tūcim, Ka -
ri nai Aleksejevai, Jurim Vilkastem, Jānim Gruševam,
Raitim Berdņikovam, Mārtiņam Briediņam, kā arī
tiesnešu palīgiem,  par garšīgo maltīti – kafejnīcu
meitenēm «Rulete» un «Krabis», kā arī ikvienam,
kas pielika savu ro ku, lai svētki izdotos.

Nākošās Vislatvijas sporta spē les cilvēkiem ar
īpašām vajadzī bām notiks Balvos.

Informāciju sagatavoja Inese Petrova 
Vislatvijas sporta spēļu cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām galvenā sekretāre

Edgars Prancāns startē Eiropas
čempionātā svarbumbu celšanā

No 26. jūnija līdz 28. jūnijam Lietuvas pilsētā kauņā nori si -
nājās Eiropas čempionāts  jauniešiem svarbumbu celšanā. 

Latvijas izlases sastāvā Edgars startēja vecākā grupā U-18. Svara
kategorijā līdz 73 kg divcīņā Ed gars ieņēma piekto vietu un garajā
ciklā otro vietu. Tik liela mēroga sacensības Edgaram bija pirmās,
bi ja liels uztraukums un dažādi vēl iemesli, kuri liedza Edgaram uz -
rādīt labākos rezultā tus. U-18 jauniešu komanda kopvērtējumā
ieguva tre šo vietu piekāpjoties Krievijas jauniešu izla sei un Lietuvas
jauniešiem.

Jānis Dokāns

Sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
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Dārza pasaulē, 
kur ļaujamies valdzinājumam
Jau vairāku gadu garumā Viļakas sociālās aprūpes (turpmāk

tekstā VSAC) paspārnē ir izveidots dārzs, kuru pārlūko gan dar-
binieki, gan iemītnieki. Dārzs – tā ir neatkārtojama, nemitīgi mai -
nīga un tajā pat laikā neaprakstāmi skaista Pasaule, kurā ienā -
kot, baudām  acij, gan sirdij tīkamo. tas dod neaprakstāmu har-
monijas sajūtu, jo arī mēs esam dārza-dabas daļa.

Pateicoties zviedru sadarbības partneru sūtīto sēklu daudzveidībai,
šogad dārzā ir daudz garšaugu un vasaras puķu. Atlika vien agri pava -
sarī uzrakt dobes un katram, kurš vēlējās ielikt savu artavu kopējā
dārza izveidē, izdomāt – kādu dārza brīnumu viņš vēlas uzburt. Ru -
dens pusē, kad klāt būs Ražas svētki, atkal sanāksim visi kopā, lai
dalītos pieredzē ar izloloto un pašu rokām izaudzēto.

Mūsu dārzu nevar nosaukt par daiļdārzu, jo tas nav īsti precīzs
no sau kums un tajā daudz kas varbūt nav pareizi izveidots un sagru -
pēts, bet centra darbiniekus un iemītniekus ir aizrāvusi ideja, kas
mums šķiet ļoti interesanta – dārzs ar daudzveidīgiem augiem. Šis
darbs, ko mēs darām mūsu kopējā dārzā, katram no mums ir sirdslie -
ta, aizraušanās un hobijs, dažkārt tā ir atslodze pēc darba un sadzīves
sastrēgumiem.

Šogad esam sagaidījuši ienākam pirmo upeņu ražu no augļu dār -
za, kuru iestādījām 2014. gada agrajā pavasarī. Vēl ir jāpagaida pāris
gadi, kad sāks ražot plūmes, ķirši, pēc tam ābeles un bumbieres.

Priecājamies, ka mūsu iemītniekiem visas vasaras garumā ir pie -
ejami daudz dažādu piesēto  salātu veidi, kuri bagātīgi satur vitamīnu
C un karotīnu. Uztura speciālisti uzskata, ka burkāni un tomāti nespēj
sacensties ar salātiem karotīna pārpilnībā. Turklāt salāti satur folskābi –
vitamīnu, kas nepieciešams cilvēka imūnsistēmas un sirds un asins -
vadu sistēmas normālai attīstībai un darbībai, kā arī B grupas vita -
mīnus, vitamīnu K. Visi salāti bagātīgi satur dažādas minerālvielas.
To ties tie satur ļoti maz kalorijas un tos var ēst neierobežotā daudzu -
mā, kas nav mazsvarīgi mūsu iemītniekiem.

Liels prieks, ka mūsu puķu dobē lepni aug iemītnieces Malvīnas
Šaicānes burvīgā, smaržojošā lilija. Un kā gan bez ziedu karalienēm
rozēm, kuras šogad iestādījām pavasara talkas laikā. Dažas jau at -
vērušas savus pirmos pumpurus. 

Ir jauki, ka esam radījuši sev apkārt dārza pasauli, kur ikviens-
iemītnieks, darbinieks vai vienkārši garāmgājējs var pavērot  ziedus,
kas piebiruši ar vasarīgu rīta rasu un mirdz saulē pēc lietus. Šis skats
ir apburošs. Tas sniedz iekšējo mieru un harmoniju, un dzīve, šķiet ir
pārvērtusies par brīnumainu un patīkamu nodarbju virknējumu, kur
ļaujamies pozitīvām domām, atziņām, sapņiem.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja 
Ilze Šaicāne

AktUALItātES SoCIāLAJāS APRūPES māJāSLAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

No 2015. gada 14. augusta
līdz 2015. gada 15. septembrim
būs atvērta projektu iesniegšanas
kārta apakšpasākumā «Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai».
Pirmās kārtas pieejamais pub-
liskais finansējums apakšpasā-
kumā būs EUR 6 950 466. Pa-
sākuma ietvaros ir atbalstāmi
ilgtermiņa ieguldījumi un vis-
pārējās izmaksas lopkopības
nozarē. Plašāk par tiem iegul-
dījumiem, kas tie atbalstīti pir-
majā kārtā, var lasīt LAD mā-
jaslapā. 

Atbalsta pretendenti var būt gan
fiziskas, gan juridiskas personas.

Ja atbalsta pretendents ir fi -
ziska persona, jāievēro šādi no-
sacījumi:

4 projekta iesnieguma iesnieg -
šanas dienā nav vecāka par 40 ga -
diem;

4 ir ieguvusi augstāko vai vi -
dējo profesionālo lauksaimniecī -
bas izglītību, apgūstot lauksaim-
niecības priekšmetus vismaz 320
stundu apjomā saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta pie-

šķiršanu lauku un zivsaimniecī -
bas attīstībai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā, vai ir uzsā -
kusi mācības un izglītību iegūst
36 mēnešu laikā pēc tam, kad stā -
jies spēkā lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu;

4 nav reģistrēta Valsts ieņē-
mumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējs, kas nodarbojas
ar primārās lauksaimniecības
produkcijas ražošanu, ilgāk nekā
24 mēnešus pirms projekta ie-
snieguma iesniegšanas Lauku at-
balsta dienestā;

4 pirmo reizi dibina, pārņem
vai manto lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanas uzņēmumu
vai saimniecību kā īpašnieks, to
reģistrējot Uzņēmumu reģistrā
sešu mēnešu laikā pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.

Ja atbalsta pretendents ir ju-
ridiska persona, jāievēro šādi
nosacījumi:

4 ir reģistrēta vai pārņemta
ne agrāk kā 24 mēnešus pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas
un darbojas lauksaimniecības
produktu ražošanā;

4 dalībnieks ir fiziska perso -
na, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323
7.1. apakšpunktā minētajām pra-
sībām un kurai pieder vismaz 51
procents pamatkapitāla daļu un
paraksta tiesības vai kura ir sa-
imniecības īpašnieks.

Finansējuma apmēra ierobe-
žojums ir EUR 40 000, kas tiek
izmaksāts divās daļās atbilstoši
darījumdarbības plānam: pirmais
maksājums 80 procentu apmērā
no kopējā atbalsta, bet gala mak-
sājums 20 procentu apmērā no
kopējā atbalsta. 

Plašāka informācija par pieeja -
mo publisko finansējumu, tā sa -
dali un izmaksas kārtību pieejams
LAD mājaslapā izvēlnē «Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai».

Plašāku informāciju par atbalstu
var iegūt, zvanot pa tālruni
67095000.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas

vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: 
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Valdība otrdien, 14. jūlijā,
apstiprināja kārtību, kādā pie-
šķir atbalstu dabas katastrofās
un katastrofālos notikumos cie-
tušām lauku saimniecībām. At-
balsts samazinās epizootijas vai
epifitotijas dēļ radušās sekas
un veicinās saimniecības ražo-
šanas atjaunošanu un saimnie-
cisko darbību.

Dzīvniekiem sevišķi bīstamām
infekcijas slimībām (epizootijām)
ir raksturīga strauja izplatība un
dzīvnieku masveida saslimšana.
Tāpat arī jaunu augu karantīnas
organismu (epifitotijas) parādīša -
nos un izplatīšanos valstī ir grūti
prognozēt, bet, tos konstatējot, ir
svarīgi nekavējoties piemērot fi-
tosanitāros pasākumus, lai pēc
iespējas ātrāk ierobežotu orga -
nismu izplatīšanos vai pilnībā

tos iznīcinātu. Šādā situācijā sa-
imniecībām nav pietiekamu pašu
līdzekļu vai nav iespējams pierādīt
bankai saimniecības dzīvotspēju
savas darbības pārstrukturēšanai
vai esošā ražošanas profila atjau-
nošanai pēc slimības seku novēr-
šanas. Savukārt saimniecības dar-
bības pārtraukšana atstāj negatīvu
ietekmi uz pašvaldības un valsts
ekonomiku un nodarbinātību ko-
pumā teritorijā. 

Tādēļ noteikumi paredz atbals -
tu prevencijas pasākumiem (biod-
rošības prasību izpildei) saim-
niecībām, kurās slimība jau ir
konstatēta, kā arī profilaktisko
pasākumu ieviešanai ārpus epi-
zootijas vai epifitotijas zonas eso -
šām saimniecībām, lai mazinātu
epizootijas vai epifitotijas straujas
izplatības risku citās teritorijās.

Noteikumi paredz, ka prevencijas
pasākumu atbalstam vienotu ie-
sniegumu var iesniegt lauku sa-
imniecību grupa, tādējādi palie -
linot atbalsta intensitāti. 

Noteikumi nosaka arī atbalsta
pretendentus, atbalsta saņemšanas
nosacījumus, atbalsta apmēru un
intensitāti, atbalsta attiecināmas
izmaksas, atbalsta piešķiršanas
un pieteikšanās kārtību un ie-
sniedzamos dokumentus. 

Noteikumi paredz arī atbalstu
saimniecības ražojošā potenciāla
atbalstam. Potenciāls šo noteiku -
mu izpratnē ir saimniecībā esošie
dzīv nieki, kas reģistrēti saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par lauk-
saimniecības un akvakultūras dzīv -
nieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtību, un ilgga -
dīgie augi, kas ir nepieciešami

Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minētās pri-
mārās lauksaimniecības produk -
cijas ražošanai, kā arī saimniecībā
reģistrēto dzīvnieku barība. Uz at -
balstu varēs pretendēt fiziska un
juridiska persona, kas nodarbojas
ar primārās lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanu un kas ir saņē-
musi 

Pārtikas un veterinārā dienes -
ta vai Valsts augu aizsardzības
dienesta (kompetentā iestāde) ofi-
ciālu atzinumu par to, ka ir no -
tikusi epizootija un epifitotija,
saimniecībā iznīcinot vismaz 30%
lauksaimniecības potenciāla. 

Potenciāla atjaunošanas at -
balstā netiks iekļautas jau līdz šim
saņemtās kompensācijas, un sa-
imniecībai par saņemto atbalstu
būs jāatjauno ražošanas potenciāls

tādā apmērā, kāds tas bijis pirms
slimības konstatēšanas. 

«Noteikumi par valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķir -
šanas kārtību pasākumam «Da -
bas katastrofās un katastrofālos
notikumos cietušā lauksaimnie -
cības ražošanas potenciāla atjau-
nošana un piemērotu profilaktis -
ko pasākumu ieviešana»» stāsies
spēkā pēc to publicēšanas oficiā -
lajā izdevumā «Latvijas Vēst -
nesis». 

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, 
Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498 
ruta.rudzite@zm.gov.lv    

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Lauksaimnieciskā ražošana
nav iedomājama bez tehnikas
izmantošanas, un nav nekāds
noslēpums, ka tehnikas izmaksas
ir būtiska produkcijas pašizmak -
sas sastāvdaļa.

Kāds izmanto savu tehniku,
cits sauc palīgā kaimiņu, bet vēl
kāds pērk pakalpojumus, vieno-
joties par cenām ar pakalpojuma
sniedzēju. Tomēr bieži vien nā -
kas secināt, ka cilvēkiem nav
īstas pārliecības par to, cik tad
tehnika īsti izmaksā. Ir skaidrs,
ka jāmaksā par degvielu un trak-
toristu – to vēl iespējams vienkārši
izmērīt. Iespējams izmantot arī
tīmeklī pieejamo informāciju par
tāda vai cita pakalpojuma vidējo
cenu Latvijā – Tehnisko pakal-
pojumu cenas 2014. Tomēr katra
tehnikas vienība un katri apstākļi
ir unikāli, tāpēc vidējās cenas
piemērošana noteikti nav opti-
mālākais cenas noteikšanas ins-
truments, īpaši savas saražotās
produkcijas pašizmaksas aprēķi-
nāšanai.

Lai saprastu aprēķinu preci-
zitātes nozīmību, būtu vispirms
jāsaprot cenas veidošanās princips
un atbilstoši izmaksu posteņi. 

Tātad – tehnikas izmaksas sa -
stāv no sekojošām sastāvdaļām:
amortizācijas atskaitījumi; izmak -
sas tehniskajām apkopēm un re-
montiem; bankas kredītprocentu
izmaksas; apdrošināšanas izmak -
sas; glabāšanas izmaksas; degvie -
las izmaksas; darbaspēka izmak -
sas; nodokļi un nodevas, kā arī
izmaksas tehniskās apskates iz-
iešanai. 

Katram no šiem posteņiem ir
savas aprēķinu formulas, tāpat
jāvērtē dažādi nosacījumi, kas
raksturīgi vienīgi jūsu apstākļiem.
Visas šīs lietas apkopotas mūsu
piedāvātajā rīkā – Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centra
mājas lapā http://new.llkc.lv/lv/no-
zares/pakalpojumi/tehnikas-pa-
kalpojumu-izmaksu-aprekins-ta-
gad-pieejams-musu-majaslapa

Viss, kas jums jāizdara, ir jā-
ieraksta tukšajos lauciņos kon-

krētajai situācijai atbilstošās vēr-
tības, un programma pati tiks
galā ar aprēķinu veikšanu. 

Rezultātā iegūsiet savas teh-
nikas vienības izmaksas kā tehnikas
stundas izmaksas un izmaksas,
kas rodas, apstrādājot vienu hek-
tāru. 

Piedāvājam iespējas veikt ap-
rēķinus atsevišķi pašgājējmašīnai
un kopā traktoram ar lauksaim-
niecības mašīnu.

Ceram, ka tas būs noderīgi,
un vēlam veiksmes rīka izmanto-
šanā! Neskaidrību gadījumā dro -
ši zvaniet, rakstiet, brauciet cie-
mos.

Papildus piedāvājam veikt ap-
rēķinus sarežģītākām un kom-
pleksākām sistēmām. Iespējamas
konsultācijas arī tehnikas parka
plānošanas jautājumos.

Jānis Kažotnieks,
LLKC Inženiertehniskās 
nodaļas vadītājs
Tālrunis 26660676
e-pasts: 
janis.kazotnieks@llkc.lv

Atbalstīs dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušās lauku saimniecības

tehnikas pakalpojumu izmaksu aprēķins tagad pieejams
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapā
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Latvijas Sarkanā krusta Balvu
komitejas (turpmāk LSk) Viļakas
nodaļa jau trešo gadu pēc kārtas
rīko akciju ar mērķi palīdzēt Viļa -
kas novada pirmklasniekiem uzsākt
skolas gaitas.

Akcijas norises laiks 
no 15.07.2015. – 21.08.2015.

Šogad visjaunākos skolniekus plānots iepriecināt
ar krāsām un zīmēšanas blokiem, jo zīmēšanas, ap-
licēšanas un veidošanas nodarbības rosina bērniem
izteikt savus emocionālos pārdzīvojumus un attīstīt
radošumu. Akcijā var piedalīties ikviens, kurš vēlās
palīdzēt un atbalstīt labus darbus Viļakas novadā. 

Lai palīdzētu sasniegt mērķi, ikviens tiek aici nāts
ziedot – krāsainus zīmuļus, krāsainus krītiņus, gua -
ša vai akvareļkrāsas, otiņas un zīmēšanas blo kus.

Lai dāvanu saņemtu ikviens novada pirmklasnieks
ir nepieciešami 40 komplekti, līdz ar to, katra zī -
mu ļu kastīte, ko ziedosiet būs nozīmīgs solis uz
mēr  ķa sasniegšanu. 

Ja paši nevarat palīdzēt, bet zināt, kurš ir gatavs
to darīt, paziņojiet viņam par šo akciju, tas arī būs
vērtīgs ieguldījums no jūsu puses.

ziedojumu var nogādāt:
u Pensionāru saieta un atpūtas centrā – Parka

ielā 2, Viļakā;
u tuvākajā pagasta pašpārvaldē līdz 21.augustam;
u sazinoties ar LSK Viļakas nodaļas vadītāju un

vienojoties par vietu.
Viļakas novada pirmklasnieki kā ik gadu tiks

sveikti 1. septembrī svinīgajā līnijā!
Teksts: LSK Viļakas nodaļas vadītāja

Līna Barovska (kontakttālrunis: +371 27823277)

Akcija «Krāsains 1. septembris»

Kur tu skrīsi vanadzini? – visvairāk
spēlētā dziesma Latvijas Radio 2

folkloras kopa «Upīte» realizējot Vkkf
atbalstīto projektu «Upītes puses daudzbalsīgos
dziesmu ar pusbolsu CD izdošana» veica
ierakstu divpadsmit dziesmām. Ieraksta laikā
apsprie žot dažādas nākotnes ieceras ar dziesmu
popularizēšanu un diska izplatīšanu, dzima
ideja, ka kādai dziesmai vajadzētu uztaisīt
mūsdienu apdari. Protams šādu palīdzību
lūdzam Šķilbanietim, šīs jomas profesionālim
Artūram Slišānam, viņš ar prieku šo darbu uz-
ņēmās un pirms pašiem saulgriežiem tapa
dziesmas «kur tu skrīsi vanadzini?» remix. 

Dziesmu aizsūtījām uz Latvijas Radio 2 un
no 20. jūnija to regu lāri var dzirdēt visā Latvijā
un ar interneta palīdzību visā pasaulē Latvijas

radio 2 ēterā. Un mums pašiem par ļoti lielu pār-
steigumu mūsu dziesma kļuva par visvairāk
spēlēto dziesmu Latvijas radio 2 ēterā šī gada 28.
nedēļā. (http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nedeljas-muzika/
28.-nedela-lr2-speletako-dziesmu-1.-vieta-folklo-
ras-kopa-
upite.a54071/?utm_source=draugiem.lv&utm_me-
dium=say&utm_campaign=post_1455395042). 

Prieks, ka mēs tiekam novērtēti. Prieks, ka
visvairāk spēlētā dziesma Latvijas Radio 2 ir Lat-
galiešu valodā. Prieks un liels pal dies Artūram
Slišānam par neparasti interesanto remiksu. Paldies
Guntim Rasimam par ierakstu. Paldies Zanei
Šmitei par vokālo pedagogiju. Paldies folkloras
kopas «Upīte» lielajiem dziedātājiem. Dziesma
klausāma: https://youtu.be/xDQ1SDSdWK0

Nemateriālās kultūras mantojuma centra
«Upīte» direktors Andris Slišāns

Sestais Latgales ērģeļu
dienu festivāls norisināsies
no 2015. gada 17. jūlija-
2. augustam vairākās Lat-
gales katoļu baznīcās, ku -
rās līdz mūsdienām ir sa-

glabājušās īstas stabuļu ērģeles. Festivāla mērķis
ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un latviešu ēr-
ģeļmākslu, atbalstīt ērģeļu uzturēšanu un apkopi,
kā arī vēlreiz apliecināt to, ka Latgalē un Lat vi -
ja var lepoties ar spožu ērģelnieku saimi. Latga -
les ērģeļu dienas ir labdarības pasākums – ieeja
visos koncertos ir par ziedojumiem. Šī gada
festivālā savāktie ziedojumi tiks nodoti Nautrēnu
Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (šīs
ērģeles iegādātas 1939. gadā un ir valsts nozī -
mes mākslas piemineklis).

festivālā šogad uzstāsies ērģelnieki: Edīte
Alpe, Diāna Jaunzeme, Ilona Birģele, Iveta Pel -
še, Jānis Pelše, Larisa Carjkova, Guna Kise, Bai -
ba Betlere, Daugavpils Mūzikas vidusskolas un
J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēk -
ņi, kā arī solisti – klavesīniste Ieva Sa liete, ļe-
ģendārais estrādes dziedātājs Žoržs Siksna, oper -
dziedātāja Ilona Bagele un tautā iemīļotais mū -
zi ķis Andris Baltacis (grupas «Baltie lāči»

solists). Šī festivāla goda viesis un viesu kon cer -
ta ērģelnieks – Latvijas mūzikas akadēmijas pro-
fesors, ilggadējs ērģeļu mūzikas pedagogs, ērģe -
ļu restaurators, ērģeļbūves eksperts un pasauls -
lavenais koncertērģelnieks Tālivaldis Deksnis.

Vairākos koncertos ar video projekcijas palī -
dzību varēs vērot ērģelnieku spēli tuvplānā! Kā
arī, turpinot tradīciju, pēc koncertiem klausītājiem
būs iespēja vērot instrumentu demonstrējumus,
uzdot jautājumus ērģelniekiem un izmēģināt
savus spēkus, iejūtoties ērģelnieka vietā!

festivāla norise:
• RIEBIņU SVēto APUStUļU PētERA

UN PāVILA RomAS kAtoļU BAzNīCA –
24. jūlijs plkst. 18.00.

• NAUtRēNU RomAS kAtoļU BAz-
NīCA –  25. jūlijs plkst. 14.00.

• VIļAkAS VISSV. JēzUS SIRDS Ro mAS
kAtoļU BAzNīCA– 2. augusts plkst. 15.00.

• RēzEkNES JēzUS SIRDS kAtED-
RāLE – 2. augusts plkst. 18.00.

Latgales Ērģeļu dienu pārstāve 
Guna Igavena

Tālr. 26247534, e-pasts:
guna.igavena@gmail.com.lv

www.latgalesergeldienas.lv

Latgales ērģeļu dienu festivāls

SIA «VAIROGS 21»
Rīko autovadītāju kursus 

B kategorijā
Apmācība notiek ar GOLF

markas automašīnu,
(kā CSDD eksāmena)

n Skolēniem jūlijā 50% atlaides;
n kursu maksa iespējama pa daļām;
n skolas eksāmens bez maksas.

Uzņemšana notiek visu jūliju.
Tikšanās Viļakas pamatskolā  

22. jūlijā plkst. 15.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 22520266.

Brilles brauc pie tevis!
Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies

speciāli orga ni zēta profesionāla optometristu ko-
manda, kas piedāvās iespēju pār baudīt redzi un
par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles.
Mū su izbraukumu komanda būs aprīkota ar jau -
nā ko redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju
sertificētam optometristam novērtēt re dzes funkcijas
un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt receptes
bril lēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes
pārbaudei, ļaujot mums parūpēties par Jūsu acīm! 

• Viesošanās laikā iegādājoties brilles, opto-
metrista vizīte Jums būs bez maksas!

• Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles,
10 Eur 

Uzņēmums «Optika Metropole» tika dibināts
2003. gadā ar mērķi nodrošināt Latvijas reģionos
dzīvojošos iedzīvotājus ar kvalitatīvu un profesionālu
redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pār -
baudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu
piemeklēšanu. 

Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvi -
jas novados, ir pazīstami ar savu daudzveidīgo ap-
kalpošanu un plašo briļļu klāstu. Esam atvēruši arī
e-veikalu kontaktlēcu lietotājiem www.manaslecas.lv
Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz

25. jūlijam,  zvanot 65035635!  
Gaidīsim Jūs Viļakā,  Viļakas pensionāru 

saieta namā jau 28. jūlijā!
P.S. Izsakām pateicību Viļakas novada domei,

īpaši Zigrīdai Van cānei, par doto iespēju, veikt re -
dzes pārbaudi arī Jūsu novada ļaudīm!

Velosacensības 
«minivelokross» Latgalē

Jau nākamajā nedēļas nogalē – 26.jūlijā Viļakā, paralēli
Latvijas čempionātam motokrosā, norisināsies minivelokross
bērniem. Sacensībās varēs startēt bērni ar saviem velosipēdiem
bez pedāļiem, vecuma grupās līdz 5. gadiem. katru dalībnie -
ku personīgi apbalvos Pasaules čempionāta līderi blakusvāģu
klasē.

Jau 2.Latvijas čempionāta motokrosā posmā Dobelē tika aiz -
sākta jauna un aizraujoša tradīcija, radot sacensības pašiem mazā -
kajiem – tiem, kuri uz «mocīša» trasē vēl doties nevar, bet kuri
trases malā aktīvi brauc ar riteņiem bez pedāļiem jeb, kā tautā bieži
vien dēvē – «Dip Dapiem». 

Sacensībās aicināti piedalīties visi interesenti vecumā līdz 5 ga -
diem. Bērni tiks dalīti divās grupās – līdz trim gadiem un no 3 – 5
gadiem. Bērni cīnīsies gan par medaļām, gan arī piemiņas kausiem,
bet par spēcinošām un gardām balvām rūpēsies «Pūres šokolāde».
Katrs mazais sportists saņems piemiņas krekliņu no sacensībām, kā
arī diplomu un medaļu, bet trīs labākie katrā grupā – kā jau īstās sa-
censībās pieņemts – par kausiem. Tādēļ neviens dalībnieks bez
balvas atstāts netiks. 

Aicinām visus vecākus doties uz Viļaku kopā ar saviem bēr -
niem, kur divu dienu garumā darbosies gan piepūšamās atrakcijas,
gan lielā Fanu telts, bet svētdienā – sacensību 2. dienā Minivelo -
krosa sacensībām līdzi sekos arī pašreizējie Pasaules čempionāta
līderi blakusvāģu klasē – E.Bax/K.Stupelis un tieši viņi apbal -
vos Minivelokrosa dalībniekus. Aicinām ne tikai Latgales ģimenes,
bet arī ģimenes no visas Latvijas sportiski un atraktīvi pavadīt
nedēļas nogali Latgalē, Viļakas pusē, iepazīstot skaisto «Zilo ezeru
zemi». 

Trasīti Minivelokrosa dalībnieki varēs «iemēģināt» jau no sest -
dienas rīta, līdz pat svētdienas pēcpusdienai – pl.14.10, kad tiks
dots pirmais starts pirmajai dalībnieku grupai. 

Sacensībām jāre ģistrējas Latvijas čempionāta motokrosā 
Fanu teltī, kura darbosies abas sacensību dienas ne vēlāk kā līdz
26. jūlija plkst. 13.00, vai arī elektroniski sūtot pieteikumu
kristine@lamsf.lv

Sīkāka informācija www.motokross.lv : http://www.lamsf.lv/arhivs/zi-
nas/1765-lcmx-minivelokrosa-sacensibas-latgale-vilaka, kā arī
mūsu sociālajos tīklos

Medijiem lūgums par ierašanos sacensībās sazināties ar Kristīni
Ābēlnieci pa telefonu +37122177770, vai arī elektroniski kristine@
lamsf.lv, lai sakārtotu iekļūšanu trasē

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ābelniece
Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) preses sekretāre
Tālr.: +371 22173784
E-pasts: kristine@lamsf.lv
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Vasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgo -
tāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu aug ļu un
dār zeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm
ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu.
tas rada nevienlīdzīgu kon kurenci pašmāju zemniekiem
un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem, kuri
realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju,
kā arī norāda uz to, ka ievesto dārzeņu un augļu tir -
gotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuz rā -
da ieņēmumus un nemaksā nodokļus. tādēļ Valsts ieņē -
mu mu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pie vērsīs
pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos un
nakts tirdzniecības vietās.

VID atgādina, ka tās fiziskās personas, ku ras tirgo pa-
šaudzētu produkciju, t.i., piemājas saimniecībā audzētus
dārzeņus, augļus un ogas, un kuru ienā ku mi no to pārdo -
šanas nepārsniedz 3000 euro gadā, var nereģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicēji un tām nav jāizmanto ka -
ses aparāts. Saimniecisko darbību var nereģistrēt un kases
aparāts nav jāiz man to arī tām fiziskajām personām, kuras
gūst ienākumus no savvaļas velšu vākšanas (sēņošana,
ogo šana, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vāk šana, no
2015.gada 3.jūnija – arī parka vīngliemežu ieguve), ja tie
nepārsniedz 3000 euro gadā. Tomēr šīm personām ir jā -
spēj pēc pircēja pieprasījuma iz sniegt stingrās uzskaites
kvī ti, kā arī jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas
nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no
 mi nē tajām darbī bām pār sniedz 3000 euro gadā, personai
piecu dar  ba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējai un turpmāk jā iesniedz Gada ienā kumu
deklarācija. 

Savukārt, tirgū vai nakts tirdzniecības vie tās pār dodot
iepirktas lauksaimniecības pre ces, ir obligāti jāreģistrējas
VID kā saimnie ciskās darbības veicējam un jāizmanto
elektroniskais kases aparāts. Kases aparāts ir jāizmanto arī
ga dījumā, ja paša audzētu vai ražotu preču tirgotājs ir pie-
vienotās vērtības nodokļa maksātājs.

Citu valstu tirgotājiem, uzsākot pārdot Lat vijas tirgos
vai nakts tirdzniecības vietās ievestu lauksaimniecības
produkciju, ir jāreģistrējas VID kā pie vienotās vērtības
nodokļa maksātājam. Jāreģistrējas ir neatkarīgi no tā, vai
lauksaimnieciskās produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī
ir vai nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs,
kā arī neatkarīgi no pārdodamās produkcijas apjoma vai
vēr tības. Ja citas valsts persona ir VID elektroniskās dek-
larēšanas sistēmas (EDS) lietotājs, persona var reģistrēties
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā elektroniski
no savas mīt nes valsts. Pretējā gadījumā šai personai ir jā-
ierodas kādā no VID Klientu apkalpošanas centriem, kur
jāaizpilda iesniegums par reģistrēšanos VID pievienotās
vēr tī bas nodokļa mak sātāju reģistrā vai arī jānosūta iesnie -
gums ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi
vid@vid.gov.lv. VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā var reģistrēties arī uz noteiktu laika periodu (vie -

nu dienu, vienu nedēļas nogali, vienu nedēļu, diviem mē-
nešiem u.tml.).

VID atgādina, ka kopumā tirdzniecība tirgos ir atļauta
spe ciāli iekārtotajās, tirgus pārvaldītāja norā dītajās
tirdzniecības vietās juridiskajām vai fiziskajām personām,
kuras reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod pre -
ces, un fiziskajām personām, kuras pārdod pašu ražoto
lauksaimniecības produkciju.

Pārbaužu laikā Latvijas tirgos VID inspektori pārbauda: 
• vai tiek izsniegts elektroniskā kases apa rāta čeks, vai

tirdz niecības vietā atrodas pre ču izcelsmes dokumenti un
do kumentu reģistrs gadījumos, ja tiek tirgota iepirkta lauk -
saimniecības produkcija. Minētie nosacījumi attie cas arī
uz gadījumiem, ja tirgotājs tirgo paša  iegūtu vai ražotu
produkciju un ir reģis trēts VID pievienotās vērtības no -
dokļu maksātāju reģistrā;

• vai tirgotājs pēc pieprasījuma var izsniegt stin grās
uzskaites kvītis, ja tiek tirgota paša iegūta vai ražota pro -
duk cija, un tirgotājs nav reģistrēts VID pievienotās vērtī -
bas nodokļu maksātāju reģistrā;

Lai pārliecinātos, ka tirgotājs patiešām pārdod paš -
audzētu produkciju, t.i., Latvijā audzētus dārze ņus, augļus
un ogas, VID nepieciešamības gadījumā apseko pārdevēju
lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietas, pārliecinās
par zemes platības izmantošanu attiecīgās produkcijas au-
dzēšanai, par pārdevēju piedāvātā sortimenta audzēšanu,
kā arī pārbauda, vai ar esošajiem darba spēka resursiem
iespējams nodrošināt realizējamās produkcijas daudzumu.  

Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta lauk-
saimniecības produkcijas tirgotājiem no citām valstīm.
Ša jos gadījumos iespēju robežās tiek identificētas citu
valstu personas un fiksēti citu valstu transportlīdzekļu re-
ģistrācijas numuri, no kuriem tiek veikta tirdzniecība,
pār baudīti preču izcelsmes dokumenti, bet iegūtā infor -
mācija nosūtīta izvērtēšanai attiecīgās valsts nodokļu ad-
ministrācijai.

Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, VID
aicina arī Rīgas pašvaldības policiju pievērst uzmanību,
vai nakts tirdzniecības vietās lauksaimnie cības produkciju
netirgo personas no citām valstīm, un par konstatētajiem
gadījumiem informēt VID. 

VID aicina arī iedzīvotājus ziņot par iespējamiem
tirdzniecības pārkāpumiem Latvijas tirgos un nakts tird-
zniecības vietās, zvanot uz VID anonīmo dien nakts bez -
maksas uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz e-pasta
adresi: parkapumi@vid.gov.lv.   

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tāl runi 67120000,
konsultēties ikvienā VID klientu ap kal pošanas centrā vai
arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sada -
ļu «Uzdot jautājumu VID».

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

VID aicina ievērot atšķirīgās prasības vietējās 
un ievestās lauksaimniecības produkcijas tirgošanai 

VIļAkAS NoVADA DomE
izsludina atklātu konkursu uz

Žīguru pamatskolas direktora amatu
Prasības pretendentiem:

• Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedago-
ģiskā izglītība;

• Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglī-
tības vadības darbā;

• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts 
valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiro pas Savie-
nības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepie cieša-
majā apjomā; 

• Izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finan sē šanas
kārtību un iestādes budžetu;

• Prasmes darbā ar datoru;
• Zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
• Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• Vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu pārzināšana; 
• Labas komunikāciju un sadarbības prasmes 

Iesniedzamie dokumenti:
• Motivācijas vēstule; 
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglī-

tību apliecinošu dokumentu kopijas; 
• Žīguru pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 2 A4 la-

pām datorrakstā); 
• Dzīves un darba apraksts (CV)

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa e-pastu: dome@
vilaka.lv, pa pastu: Viļakas novada dome, Abrenes iela
26, Viļaka, Viļaka novads, LV-4583 vai iesniegt perso -
nīgi slēgtā aploksnē Viļakas novada domes Lietvedības
un komunikācijas nodaļā, Abrenes ielā 26, Viļakā, Vi -
ļa kas novadā, līdz 2015. gada 23. jū lijam  plkst. 17.00,
uz aploksnes jābūt norādei «kon kursam uz Žīguru
pamatskolas direktora amatu».
konkursa nolikums pieejams Viļakas novada domes 

mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Vakances

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) at gā -
di na, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai
izī rē nekustamo īpa šumu, tas ir uzskatāms par fi zis kās
perso nas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts
ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā per sona ienākumu gūst
no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas,
personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kār -
 tību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgu -
mu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir konstatējis, ka
viens no izplatītākajiem fizisko personu veiktās saim -
nieciskās darbības veidiem ir tieši nekustamā īpašuma iz-
īrēšana vai iznomāšana, tostarp tos piedāvājot dažādos
interneta portālos, piemēram, www.ss.lv, www.booking.com,
www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com u.c. 

Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu no -
dokļa maksātāja pienākumu un, izpildoties saimnieciskās
darbības reģistrēšanas nosacījumiem, reģistrēt saimnie -
cisko darbību, deklarēt un nomaksāt nodokļus.

VID atgādina, ka par fiziskās personas saim niecisko
darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ra -
žošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu snieg -
šanu par atlīdzību. 

Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma
izpildi saistīto darbību, pro fesionālo dar bību, nekustamā
īpašuma apsaim niekošanu, komercaģenta, māklera un in-
dividuālā komersanta darbību, kā arī fizis kās per so nas

īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un
zvejnieka saimniecības) dar bību.

Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko
darbību, ja tā atbilst vismaz vie nam no šādiem kritēri-
jiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātis kums – trīs un
vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos
gados;

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk
eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma at-
savināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo
lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);

3) darbības ekonomiskā būtība vai per sonas īpašumā
esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar
mērķi gūt atlīdzību.

VID vērš uzmanību, ka darījumos ar nekustamajiem
īpašumiem, kas ir viens no izplatītākajiem fizisko per -
sonu saimnieciskās darbības veidiem, darbības regularitāti
konsta tē, vērtējot darījumu ekonomisko būtību, tā dējādi
nav nepieciešams liels darījumu skaits, lai fiziskās per -
sonas darbību kvalificētu kā saimniecisko darbību.

Ja fiziskā persona ienākumu gūst no īpašuma, pie mē -
ram, iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, pārdodot
īres tiesības, no dodot lietu tālāk apakšnomniekam vai
apakšīr niekam, un tai nerodas saimnieciskās darbības iz-
devumi, vai tie ir nebūtiski, personai ir iespē ja izvēlēties
atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par no -

slēg to īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas. Savukārt pārējos gadījumos
saimnieciskā darbība ir jāreģistrē VID pirms tās uzsāk -
šanas. Saimnieciskās darbības vei cējiem ir iespēja izvē -
lēties piemērotāko no iespē jamiem iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksāšanas režīmiem.

VID brīdina, ka savlaicīgas saimnieciskās darbības
nereģistrēšanas gadījumā var tikt pie mē rota administratīvā
atbildība saskaņā ar Latvi jas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 165.2 pan tu «Nodokļu maksātāju reģistrēšanas
kārtī bas neievērošana», piemērojot naudas sodu no
divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit eiro.

Plašāka informācija par saimniecisko dar bību un tās
reģistrēšanu pieejama VID mājas lapā sadaļā «Nodokļi/Sa-
imnieciskās darbības veicēji». Aicinām arī apmeklēt VID
bezmaksas seminārus tieši jaunreģistrētiem nodokļu
mak  sā tājiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kas no -
tiek visā Latvijā.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000,
konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai
arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas
sadaļu «Uzdot jautājumu VID».

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

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām 
ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība 

VIļAkAS NoVADA DomE izsludina uz
Tehniskā speciālista vakanci

Viļakas novada domē, 1 slodze
Prasības pretendentiem:

• Vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• traktorista A, C kategorijas tiesības,  D kategorijas trans-

portlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām 
zināšanām (95. kods);

• labas iemaņas santehnikā, galdniecībā;  
• prasmei veikt metināšanas darbus, remontatslēdznieka

pienākumus;
• prasmei strādāt ar motorzāģi un krūmgriezi (nepieciešama

apliecība).

Pieteikuma vēstules, CV un nepieciešamo apliecību
kopijas iesniegt Viļakas novada domes Lietvedības, ko -
mu nikācijas un informācijas nodaļā 203.kabinetā Abre -
nes ielā 26, Viļakā vai sūtīt uz e-pastu dome@vilaka.lv,
tālrunis 64507224, 26540024 līdz 24.jūlijam plkst. 17.00.



Viïakas no vadâ

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

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

No 15.-19.jūlijam Latvijā no-
risinājās Starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2015». Šogad
festivāls Latvijā notika jau desmito
gadu, tēma «mantojums». Piekt-
dien, 17. jūlijā notika festivāla
«Baltica 2015» Novadu diena Vi-
ļakā. 

Festivāls BALTICA notiek kopš
1987. gada. Tā ir ikgadēja tradīcija,
kura notiek katru gadu pēc kārtas
Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. Fes-
tivāls BALTICA ir iekļauts Starp-
tautiskās Folkloras Festivālu orga-
nizācijas (CIOFF®) apritē, saņēmis
tās sertifikātu. 

Uz Novadu dienu Viļakā bija
sabraukuši: etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte», folkloras kopa «Rekavas dzintars», Upītes etnogrāfiskais
ansamblis, Upītes bērnu kapela, Rekovas puišu kapela, folkloras
kopas «Upīte», Lē durgas «Putni», Piltenes folkloras kopa «Pilteen»,
Cesvaines folkloras kopa «Krauklēnieši», «Zemgaļi», «Dimzēns» un
viesi no Īrijas. 

Ar jautru Upītes kapelas danci «Lidu, lidu vanadzini» sākās
novadu diena Viļakā. Katrā sētā pēc labi padarītiem darbiem kopā sa -
nāk kaimiņi, kuri kopā dzied, dan co un iet rotaļās. Katrs kolektīvs
visus klātesošos pasākuma dalībniekus un ciemiņus iepriecināja ar
saviem labākajiem folkloras dančiem, dziesmām un rotaļām. 

Pasākumu noslēdza Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs: «Kamēr mēs dziedāsim, kamēr mēs kopsim sa vu kultūru
un tradīcijas, mēs bū sim neuzvarama tauta. Šajā Bal ticas pasākumā
Viļakas novada domes vārdā gribu noņemt cepuri Jūsu (vadītāju)
priekšā, ka jūs kop jat savas tautas tradīcijas. Paldies par nesavtīgo ie-
guldījumu visas Latvijas tautas labā. Lai Dievs Jums aizmaksā!»

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja  

Festivāla «Baltica» novadu diena Viļakā


