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8. un 9. jūlijā Ziemeļlatgalē
pulcējās novadu iedzīvotāji un
viesi, lai piedalītos dažādos pa-
sākumos – gan izglītojošos, gan
izklaidējošos. Balvu, Viļakas, Ru -
gāju un Baltinavas novada uz-
ņēmēji, mājražotāji, amatnieki
un biedrības prezentēja sevi, savus
produktus un savu novadu.

8. jūlijā Balvos notika Zie-
meļlatgales uzņēmēju dienu 2016
atklāšana, kurā piedalījās Zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs,
pēc atklāšanas – seminārs, kurā

runāja Lauku atbalsta dienesta
pārstāvji, Baltijas – Vācijas tird-
zniecības kameras pārstāve un
citi. Pēc semināra pasākuma ap-
meklētājiem bija iespēja pavieso -
ties Balvu uzņēmumos. Savas
durvis vēra arī Šķilbēnu pagasta
zemnieku saimniecība «Kotiņi»,
kur tika rādīta prezentācija par
zemnieku saimniecību, tās darbī -
bu un inovācijām. Klātesošos uz-
runāja «Kotiņi» īpašnieks Aldis
Ločmelis, darbinieks Rolands
Keišs un citi. Pasākumā uzstājās

folkloras kopa «Upīte» un Mārtiņš
Strods. Tika iemūrēta kapsula
jaunās ēkas pamatos, bija iespēja
apskatīt zemnieku saimniecības
īpašumā esošo tehniku un lau-
kus.

9. jūlijā Balvos tikās tirgotāji,
pircēji un tirgus apmeklētāji, uz-
stājās folkloras kopa «Upīte» un
Baltinavas sieviešu vokālais an-
samblis. Viļakā bija iespēja pie-
dalīties meistardarbnīcās, vērot
Ziemeļlatgales retrorallija dalīb-
niekus, iegādāties mājražotāju un
tirgotāju piedāvātās preces, doties
izjādē ponija mugurā, kā arī no -
tika «Triobet Latvijas Spēkavī ru
čempionāta» otrais posms. Ša jā
posmā spēcīgākais bija Artis Pliv -
da, otrajā vietā – Aivars Šmauk-
stelis, trešajā – Edgars Andersons.
Daudzie skatītāji atbalstīja visus
spēkavīrus, īpaši Arti Plivdu un
Didzi Zariņu, kurš ir viens no sa-
censību līderiem. Spēkavīri meta
mucas, cēla baļķi, vilka automa -
šīnu no zemes, turēja «Fiskars»
krucifiksu, veica «RERE grupas
stafeti», kā arī meta atlanta ak-
meņus. Arī skatītājiem bija iespēja
pārbaudīt savus spēkus, izstieptās
rokās turot «Fiskars» cirvjus. Katrs
pārbaudījuma dalībnieks dāvanā
saņēma momentfoto, labākais ie-
guva balvu. Tāpat skatītāji tika
aicināti piedalīties citos konkur -
sos – vīrieši, atrodoties balstā gu -
ļus, uz muguras turēja sievietes,
notika ģimeņu konkurss u.c. Pa-
sākums tika rādīts arī «Rīga TV
24» kanālā, tāpēc reklāmas pauzēs
sacensību vadītājs aprunājās ar
skatītājiem, vaicājot, kuru dalībnie -
ku tie atbalsta, noskaidrojot, par
ko vēlas kļūt bērni, kad izaugs
lieli.

Vakarā Viļakas pilsētas estrādē
visus koncerta apmeklētājus sveica
Juris Vucāns, ko skatītāji iepazi -

nu ši kā Daugavpils Oranžā kora
dalībnieku un kurš tagad muzicē
grupā «Bez PVN». Juris Vucāns
teica, ka viņš ir mērojis tālu ceļu –
150 km no Preiļiem, bet atzina,
ka viesi braukuši no tālākām ze-
mēm – no Ķīnas. Savu meistarību
instrumentu spēlē un vokālajā
mākslā demonstrēja Guļmira un
viņas uiguru ansamblis. J. Vucāns
pievienojās deju grupas «Nola»
meitenēm, izmēģinot «špagatu»,
kā arī priecēja skatītājus, izpil dot
dziesmas un spēlējot ģitāru. Viļakā
viesojās Rūjienas kultūras nama
pūtēju orķestris «Tālavas taurē -
tājs». Tā vadītājs Gvido Brenčevs
pastāstīja, ka Viļaku un Rūjienu
vieno lini – Viļakas novada un Rū-
jienas pilsētas ģerbonī ir attēloti
linu ziedi.

Viļakas pašvaldības Izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvaldes
kultūras metodiķe Inese Lāce sa -
ka paldies Ziemeļlatgales Biznesa
un tūrisma centra vadītājai Intai
Kaļvai un viņas komandai, ZS
«Kotiņi» īpašniekam Aldim Loč-
melim un viņa kolektīvam. Īpašs
paldies par sadarbību Viļakas no-
vada Tūrisma un informācijas
centra vadītājai Lindai Bisenie-
cei-Mieriņai un Rolandam Keišam.
Paldies Kultūras centra «Rekova»
vadītājai Kristīnai Lapsai par
skatuves noformējumu, Viļakas
Kultūras nama darbiniekiem, Vi-
ļakas novada domes Tehniskās
nodaļas darbiniekiem. Paldies vi-
siem meistardarbnīcu vadītājiem,
mājražotājiem un amatiermākslas
kolektīvu dalībniekiem!

Teksts: Lietvedības, komuni-
kācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Rūta Cibule

Foto: Andris Zelčs, Linda
Biseniece-Mieriņa, Rūta Cibule

Turpinājums 20. lpp.Svinīgā kapsulas iemūrēšana jaunās ēkas pamatos

«Triobet Latvijas Spēkavīru čempionāta» otrā posma uzvarētājs Artis Plivda

Notikušas Otrās Ziemeļlatgales
uzņēmēju dienas
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Viïakas no vadâ

aktualitātes Viļakas NoVada domē

• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Viļakas novada
paš valdības vārda nekustamo īpašumu – zemes
gabalu ar kadastra numuru 3815 004 0025, platībā
1636 m2, kas atrodas Pils ielā 18A, Viļakā, Viļakas
nov.;

2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamu īpašumu – zemes vienību ar kadastra ap -
zī mējumu 3815 004 0025, platībā 1636 m2, Pils ielā
18A, Viļakā, Viļakas nov., par brīvu cenu.

• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 4, Sko -
las ielā Nr. 2, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas no -
vadā,  īpašumā uz pašvaldības vārda;

2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 4, Skolas ielā Nr.
2, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā par brī -
vu cenu.

• Apstiprināt Valsts un pašvaldības vienotā klien -
tu apkalpošanas centra nolikumu.

• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts ka -
ses 167 168,35 EUR (viens simts sešdesmit septiņi
tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro trīsdesmit pieci
centi)Viļakas pilsētas un Kupravas pagasta ielu se -
gu ma atjaunošanai un ūdens atvades sakārtošanai;

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016.
gada jūlijs;

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas no -
vada pašvaldības budžetu;

4. Aizņēmuma atmaksu veikt, sākot ar 01.01.2017;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.
• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts

kases 84 864,55 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši
astoņi simti sešdesmit četri euro 55 centi) ar tās
noteikto procentu likmi pašvaldības noteikto
prioritāro investīciju projektu īstenošanai – Viļakas
novada so ciālo pakalpojumu infrastruktūras uzla-
bošanai;

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016.
gada augusts;

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas no -
vada pašvaldības budžetu;

4. Aizņēmuma atmaksu veikt, sākot ar 01.01.2017;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.
• Apstiprināt universālā ekskavatora-iekrāvēja

pakalpojumu maksu par stundu bez PVN:
o izmantojot hidraulisko triecienāmuru – 32.66

euro;
o pārējiem pakalpojumiem – 23.14 euro.
• 1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības

2015. gada publisko pārskatu;
2. Gada publisko pārskatu publicēt pašvaldības

mājaslapā internetā www.vilaka.lv.
• 1. Apliecināt partnerību Latvijas vides aizsar -

dzības fonda projektu vadlīnijas «Multisektorālie
pro  jekti» aktivitātes «Latvijas vides un dabas vēr tī -
bu cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas
simt gadi» izsludinātā projektu konkursā ar projektu
«Lo ba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku
sevī»;

2. Nodrošināt pašvaldības ieguldījumu projektā
10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām Viļakas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā īstenojamo aktivitāšu daļā.

• Slēgt vienošanos ar Balvu novada pašvaldību
par atskurbtuves pakalpojumu izmantošanu.

• 1. Precizēt adresi apbūvētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3815 004 0059 un uz tās eso-
šajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3815 004 0059 001, 3815 004 0059 002, 3815 004
0059 003, 3815 004 0059 005, 3815 004 0059 007
uz Jaunatnes iela 25, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583;

2. Likvidēt adresi Jaunatnes 25A, Viļaka, Viļa -
kas novads, LV 4583.

• 1. Apvienot pašvaldībai piekritīgās zemes vie -
nības ar kadastra apzīmējumiem 3815 004 0112 ar

platību 0,0610 ha un 3815 004 0026 daļu, platībā
0,2085 ha, precizēt kopējo platību uz 0,2695 ha un
izveidot jaunu zemes vienību;

2. Dzēst adresi Pils iela 20A, Viļaka, Viļakas no -
vads, LV 4583;

3. Noteikt jaunizveidotajai, apbūvētajai zemes
vienībai ar kopējo platību 0,2695 ha adresi: Pils
iela 20, Viļaka, Viļakas novads, LV 4583;

4. Noteikt, ka jaunizveidotā zemes vienība ar
platību 0,2695 ha ir pašvaldībai piekritīga zeme
(apbūvēta zemes vienība);

5. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt ze -
mes lietošanas mērķi (NĪLM kods 0601) individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme;

6. Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3815 004 0111, platība
0,0810 ha, pievie not no zemes vienības 3815 004
0026 atdalīto ze mes daļu platībā 0,0339 ha, tā pa -
lielinot tās platību līdz 0,1149 ha un precizējot
zemes vienības konfigurāciju;

7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3815
004 0111 ar precizēto platību 0,1149 ha saglabāt ie-
priekš noteikto adresi Parka iela 55, Viļaka, Viļakas
nov., LV 4583;

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3815
004 0111 ar precizēto platību 0,1149 ha noteikt zemes
lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

• 1. Apstiprināt izsoles rezultātus zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0154, platībā
2,2034 ha, Medņevas pagastā, Viļakas novadā, no -
mas tiesībām, nosakot par uzvarētāju zemnieku sa-
imniecība «Virbi», Reģ.Nr. 42401019850, adrese
«Salenieki», Lazdulejas pagasts, Balvu novads, ku -
ra nosolījusi augstāko nomas maksu – 22,52 EUR
(divdesmit divi euro un 52 euro centi) gadā bez PVN;

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku sa-
imniecībai «Virbi», Reģ.Nr. 42401019850, adrese
«Salenieki», Lazdulejas pagasts, Balvu novads, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002
0154, 2,2034 ha platībā, kas atrodas Medņevas pa -
gastā, Viļakas novadā, nomu uz 10 (desmit) ga -
diem, ar lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

3. Zemes gabala nomas maksa gadā saskaņā ar
izsoles rezultātiem ir EUR 22,52. Nomnieks papil -
dus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN.

• 1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
Susāju pagastā, Viļakas novadā ar kadastra apzī -
mējumu 3878 012 0150, platība 1,4619 ha, trijās
daļās, precizējot platības (pielikums Nr. 1):

o Zemes gabals Nr.1, platība – 0,7623ha;
o Zemes gabals Nr.2, garums 166 m, platums

6,0 m, platība – 0,0996 ha;
o Zemes gabals Nr.3, platība – 0,6 ha.
2. Atdalītajam zemes gabalam Nr. 2., platība

0,0996 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;

3. Atdalītajam zemes gabalam Nr. 2., platība
0,0996 ha, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un
piešķirt nosaukumu pašvaldības ceļš: Susāji–Pok-
šova;

4. Atdalītajiem zemes gabaliem Nr. 1, platība
0,7623 ha, Nr. 3, platība 0,6 ha, mainīt zemes
lietošanas mērķi –no zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101), uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar -
bība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Visu 28. jūnija kārtējās domes sēdes protokolu
var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes
sēdes.

• Festivāla «Reka veļikaja», kas notiek
Opočkā, Krievijā, no 24. līdz 26. jūnijam, kultūras
programmu pārstāvēt ar šādiem amatiermākslas
kolektīviem:

o Žīguru kultūras nama Dāmu deju kolektīvs
«Alianse»;

o Žīguru kultūras nama Vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Skatiens»,

o Žīguru kultūras nama Ritmikas un līnijdeju
grupa «Punktiņi»;

o Žīguru kultūras nama Krievu dziesmu an -
samblis «Ivuški»;

o Žīguru kultūras nama Valentīnas Bečas rok-

darbnieču pulciņš;
o Biedrības «MĀRO» vokāli instrumentālā gru -

pa «Brīvais vējš».
• Piedalīties Eiropas Mobilitātes nedēļā no

2016. gada 16. līdz 22. septembrim un deleģēt Vi -
ļa kas novada Tūrisma informācijas centra vadītāju
Lindu Bisenieci – Mieriņu par Viļakas novada paš -
valdības pārstāvi Eiropas Mobilitātes nedēļas
ietvaros rīkoto pasākumu koordinēšanai.

Visu 22. jūnija ārkārtas domes sēdes protokolu
var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes
sēdes.

l Viļakas novada domes 2016. gada 22. jūnija ārkārtas sēdē nolēma:

l Viļakas novada domes 2016. gada 28. jūnija kārtējā sēdē nolēma:

Aizsargātajiem lietotājiem 
par AS «Sadales tīkls» jaunajiem

tarifiem būs jāmaksā mazāk
No š.g. 1. augusta stājas spēkā jaunie as «sadales tīkls»

tarifi elektroenerģijas sadales pakalpojuma komponentei mak-
sājumos par patērēto elektroenerģiju. Jaunie as «sadales tīkls»
tarifi paredz fiksētas abonenta maksas ieviešanu visiem elek-
troenerģijas patērētājiem. aizsargāto lietotāju grupas par ja -
najiem tarifiem varēs norēķināties par zemāku cenu. elektrum
klientiem informācija par tarifa izmaiņām un piemēroto atlaidi
tiek sniegta www.elektrum.lv, kā arī atspoguļota rēķinos. 

AS «Sadales tīkls» jaunais tarifu modelis paredz fiksētas abo -
nenta maksas ieviešanu visiem elektroenerģijas patērētājiem atbilsto -
ši izmantotajai jaudai. Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju,
valstiski ir pieņemts lēmums aizsargāto lietotāju grupām par jau -
najiem tarifiem norēķināties par zemāku cenu. Aizsargāto lietotāju
apkalpošanas funkcijas Latvijā 2016.gadā nodrošina Elektrum,
piemērojot klientiem viņiem atbilstošo atlaidi. 

I. Grupas, kas saņem atbalstu un pieteikšanās
atbilstoši likumam, atbalstu norēķiniem par as «sadales

tīkls» jaunajiem tarifiem un patērēto elektroenerģiju var sa -
ņemt aizsargātie lietotāji: 

• daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aiz bilsta -
mie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar trīs un vairāk bērniem
viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina
mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu.

• personas ar 1. grupas invaliditāti;
• ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem;
• trūcīgas un maznodrošinātas personas.
Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalstam nav jā pie -

sakās, jo nepieciešamo informāciju ik mēnesi sniedz pašvaldības
sociālais dienests. Savukārt daudzbērnu ģimenes, personas ar 1. gru -
pas invaliditāti un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā
līdz 18 gadiem, aicinām aizpildīt pieteikumu www.elektrum.lv. 

II. Atbalsts norēķiniem 
par AS «Sadales tīkls» jaunajiem tarifiem

atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu fiksētajai maksai:
• Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju

lieto 1 aizsargātais lietotājs, kam piešķirts atbalsts:
Ja līgumā ir 1 objekts ar:
- 1 fāzes pieslēgumu – tiek kompensēta fiksētā maksa par pie -

slēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN).
- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas

lielumu līdz 16 ampēriem – atbalsts tiek piešķirts EUR 3,872
apmērā (ar PVN). 

- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem –
atbalsts tiek piešķirts maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru
ampēru (ar PVN). Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir
32 ampēri. 

Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:
- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – tiek kompensēta fik -

sētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar
PVN).

- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts tiek
piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru
ampēru (ar PVN). Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir
32 ampēri. 

• Ja elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroe-
nerģiju lieto vairāki aizsargātie lietotāji:

- trūcīgas un maznodrošinātās mājsaimniecības, personas ar
1.grupas invaliditāti, kā arī ģimenes ar bērniem invalīdiem katra
saņem atbalstu EUR 1,50 apmērā (ar PVN).

• Ja elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroe-
nerģiju lieto vairākas daudzbērnu ģimenes, kam piešķirts at-
balsts:

- katra ģimene saņem atbalstu EUR 4,50 apmērā (ar PVN).
III. Atbalsts par patērēto elektroenerģiju

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi par pirmajām 100
(personām ar 1. grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns
invalīds vecumā līdz 18 gadiem, trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām) vai 300 (daudzbērnu ģimenēm) mēnesī patērētajām kilovat-
stundām, kā arī sadales sistēmas pakalpojumiem norēķināties par
zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās komponentes
(obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās. 

Neatkarīgi no atbalsta saņēmēju grupas, no 2016. gada 1.
augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu par pirmajām
100 vai 300 patērētajām kilovatstundām ir 0,02542 EUR/kWh (bez
PVN). 

Informāciju par iespējamo vai piemēroto atbalstu iespējams
noskaidrot www.elektrum.lv, kā arī sazinoties ar Elektrum klientu
servisu pa tālruni 80 200 400.

Papildu informāciju par sadales sistēmas pakalpojuma tarifa
izmaiņām atrodama www.sadalestikls.lv

Ivita Bidere AS «Latvenergo» Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv
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PašValdīBas daRBa aktualitātes

• Baznīcas ielā, posmā no
Ostratu ielas līdz Tautas ielai,
0.306 km garumā (Izmaksas –
16283.74 euro);

• Baznīcas ielā, posmā no
Ostratu ielas līdz Viļakas pilsētas
ro bežai, 0.332 km garumā (Iz-
maksas – 14645.57 euro);

• Ostratu ielā, posmā no Baznī -
cas ielas līdz Balvu ielai, 0.480 km
garumā (Izmaksas – 20316.99 euro);

• Parka ielā, posmā no Abrenes
ielas līdz Pils ielai, 0.884 km ga-
rumā (Izmaksas – 38445.32 euro);

• Jaunatnes ielā, posmā no Pils
ielas līdz Parka ielai, 0.181 km ga-
rumā (Izmaksas – 9820.28 euro).

Baznīcas ielas pārējā posmā
tiks veikta asfaltbetona seguma
at jaunošanas un ūdens atvades
sa kārtošana.

Kupravas pagasta Pagalma
ielā SIA «V.J.M. BŪVE» veic
ielas un stāvlaukuma asfaltbetona
seguma nomaiņu un ūdens atvades
sakārtošanu, mainot bruģi, uzstādot
apmales, nomainot aku vākus, iz -
būvējot asfalta virskārtu utt. Šī ob -
jekta izmaksas ir 30451.38 euro.

Esam priecīgi par šīm pār-
maiņām, kas uzlabos iedzīvotāju
ikdienu, pārvietojoties pa pilsētas
ceļiem. Pateicamies iedzīvotājiem
par neērtībām remontu laikā,
taču ieguvums priecēs vēl ilgu
laiku pēc tiem.»

Kultūras ministre Dace Melbārde: «Latvijas aina -
va ir daļa no Latvijas nacionālās identitātes. Tieši
Latvijas daba ir viena no spēcīgākajām saitēm, kas
cilvēkiem Latvijā ļauj sajusties piederīgiem sim -
boliskai kopienai. Tāpat mūsu ainavas savdabība un
ar to saistītās tradīcijas arī ārzemēs dzīvojošajos
latviešos rada visspēcīgāko vēlmi kādreiz atgriezties
Latvijā. Tādēļ simtgades kontekstā ir svarīgi ar rūpēm
un lepnumu izcelt šo neizsīkstošo piederības avotu.» 

«»100 darbi Latvijai» mērķis ir sapost Latviju uz
tās nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus padarīt
skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos pozitīvos
un paliekošos darbus, kas stiprinās Latvijas dabas
vērtības nākotnē. Visi darbi tiks apkopoti vienotā
kartē iniciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv,
vērienīgākie un oriģinālākie tiks iemūžināti īpašos
video žurnālos, bet projekta noslēgumā taps Latvijas
simtgadei veltīts vides tūrisma ceļvedis,» stāsta
ZAAO valdes priekšēdētājs Aivars Sirmais. 

ZAAO ir apņēmies šos labos vides darbus apko -
pot, un, uzrunājot pēc iespējas plašāku sabiedrību,
savest kopā tos, kuriem ir idejas, resursi un amata
prasmes. Sadarboties vides darbu realizācijā aplie-
cinājušas jau 28 Vidzemes un Latgales puses pa-
švaldības. Interesi par šo projektu izrādījuši arī uz-
ņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt savus resursus ap -
kārtējās vides uzlabošanā. 

Darbus veikt ir aicināts ikviens – iedzīvotājs vai
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums,

pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kas ceļā
uz Latvijas simtgadi vēlas paveikt ko paliekošu un
nozīmīgu. Tie var būt dažādi vides labiekārtošanas,
izdaiļošanas, atjaunošanas un sakopšanas darbi, kā
arī aicinām organizēt vides izglītības aktivitātes ar
mērķi radīt sabiedrībā skaidru izpratni par savas
rīcības ietekmi uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu
un rāmju, tos var īstenot gan privātā, gan publiskā
teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus
bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. 

savu labo vides darbu aicinām savlaicīgi pie-
reģistrēt www.100darbilatvijai.lv, sadaļā «Piesaki
savu darbu», jo tiek plānota interesantāko darbu
filmēšana. līdz pat mūsu valsts dzimšanas die -
nai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi
arī sociālajos tīklos  - Facebook un YouTube. 

Vides iniciatīvas «100 darbi Latvijai» autors
ZAAO ir pašvaldību dibināts uzņēmums, kas nodro -
šina kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakal -
pojumus 28 novados, Vidzemes un Latgales pusē. Lī -
dzās savai pamatdarbībai uzņēmums veic ievērojamu
sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu ar
mērķi radīt izpratni par pareizu atkritumu apsaim-
niekošanu un cilvēku rīcības sekām uz vidi. 2015.
gadā ZAAO saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma
«Zaļās izcilības balva» augstāko vērtējumu.

Papildus informācija: Līga Ivanova, «100 darbi
Latvijai» koordinatore, 26464686, info@100darbi-
latvijai.lv

Aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi paveikt 100 vides darbus

Gatavojoties latvijas simtgadei, at-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmums
Zaao ir uzsācis vides iniciatīvu «100
darbi latvijai» un aicina iedzīvotājus
apvienot savas zināšanas, idejas, prasmī -
gās darba rokas un resursus, lai līdz
2018. gada 18. novembrim kopīgiem
spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus
darbus vides labiekārtošanā, izdaiļo -
šanā un izglītībā.

Viļakas novada dome lēma par nekustamā
īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, (kadastra Nr. 3815 003
0108) un nekustamā īpašuma Pils ielā 9a,Viļakā,
(kadastra Nr. 3815 003 0095) iegādi, jo tas ir ne-
pieciešams likuma «Par pašvaldībām» 15. panta
pirmās daļas 10. punktā noteiktās paš valdības
autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko dar -
bību at tiecīgajā administratīvajā teri torijā, rū -
pēties par bezdarba sama zināšanu – īstenošanai.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs sergejs
maksimovs stāsta par plāniem muižas kompleksa
pārvērtību realizēšanai: «Latgales programmas ietva -
ros tika lemts par šo objektu – Viļakas muižas kom-
pleksa jeb linu fabrikas – iegādi. Šobrīd šīs program -
mas ietvaros tiek organizētas iepirkumu procedūras
tehnisko projektu izstrādei. Šajā projektā plānots
rekonstruēt ceļus, uzbūvēt laukumus. Tiks sakārtota
degradētā teritorija, nojaucot linu fabrikas ēku dru -
pas, izbūvējot komunikācijas (ceļš, centrālais ūdens -

vads, kanalizācija, siltumapgāde, elektrība u.c.),
kā arī, pārbūvējot telpas, kas nodrošinās uzņēmēj-
darbības aktivitāšu organizēšanu projektā «Uzņē-
mējdarbības attīstība austrumu pierobežā». Muižas
kompleksā plānots izveidot naktsmītņu un atpūtas
zonas kompleksu. Drīzumā tiks uzsākts darbs pie
projektēšanas. Tiklīdz projektēšanas darbi tiks pa -
beigti un tiks sagatavota tehniskā dokumentācija,
Viļakas, Balvu, Rugāju un Baltinavas novads Centrā -
lajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegs projekta
pieteikumu. Būvniecības darbi varētu tikt uzsākti
nākamajā gadā. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas
izremontētajām telpām tiks rīkotas nomas izsoles.
Muižas kompleksa gadījumā – naktsmītņu pakalpo -
jumu sniegšana un atpūtas aktivitāšu organizēšana.
Ezera piekrastes daļā plānots iesniegt pārrobežu
projektu kopā ar partneriem no Krievijas Federācijas.
Plānots izveidot autotreileru apstāšanās parku un
kempingu kompleksu.»

Viļakas muižas kompleksa pārvērtības

Viļakā notiek ceļu
uzlabošanas darbi

Vairākās Viļakas pilsētas ielās pašlaik notiek liela rosība – tiek
uzlabots ceļa segums un infrastruktūra. Viļakas novada domes
priekš sēdētājs sergejs maksimovs saka: «Pateicamies iedzīvotājiem
par sapratni un izrādīto iniciatīvu labojamo ceļa posmu izvēlē.
Gribētu atgādināt, ka šis segums nav asfalts, tas prasa sau dzīgāku
attieksmi ekspluatācijas laikā – nav vēlams veikt straujus, asus, pa-
griezienus, pārvadāt smagas kravas u.tml. Diemžēl ir bijuši
gadījumi, ka Parka ielā agresīvi autovadītāji sabojājuši segumu.
Citu pašvaldību prakse liecina, ka, saudzīgi izturoties pret šķembu
segumu, tā kalpošanas laiks tiek paildzināts par vairākiem gadiem,
tādēļ lūdzam uz ceļiem būt saudzīgiem. Esam pateicīgi sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību «8CBR» par darba kvalitāti. Tiek domāts arī
par Abrenes ielas uzlabošanu, diskutējot ar Latvijas Valsts ceļiem,
kuriem jālemj par šī procesa realizēšanu.»

Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne stāsta
par ceļa posmiem, kuros notiek darbi: «Grants seguma ielu atjau -
nošana ar divkāršo virsmas apstrādi notiek vairākās ielās:
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Garšīgā Aijas maize
Vilkovas ciemā dzīvo maizes cepēja

Aija Pumpure. Viņu Viļakas novada
domes izsludinātajā projektu konkursā
uzņēmējiem pierunāja piedalīties bērni.
Pašai būtu bijis bail iesaistīties tik
nezināmā jomā kā projekti, bet bērni pa-

manīja sludinājumu, palīdzēja rakstīt un
rēķināt, visu kopā izdomāt.

«Pirms projekta rakstīšanas pakonsultējāmies ar
Rekavas vidusskolas skolotāju Mariju Vancāni. Projektā
saņēmu pašvaldības atbalstu 2000,00 euro apmērā, līdzfi-
nansēju projektu ar 10% savas naudas. Projekts palī dzēs
turpināt uzsākto mājražotājas darbu, jo tieši pirms
projektu konkursa salūza krāsns, ar kuru es cepu maizi un
dažādus konditorejas izstrādājumus. Atradām vecāku
plīti un cepām ar to. Domāju, ka varbūt vairs neturpināt

mājražotājas darbu, bet bija skumji neturpināt uzsākto
darbu. Pateicoties šī projekta atbalstam, ir iespējams
turpināt iesākto un sagatavot vairāk produkcijas, ko tirgot
zaļajos tirdziņos,» par projekta gaitu pastāstīja Aija Pum-
pure.

Projektā Nr. 2016-VNd-1-11 «aijas maize» iegādā -
jās inventāru: cepeškrāsni, mīklas mīcītāju, cepešpannas
un mikseri. Aija iesaka citiem projektu īstenotājiem, lai,
iegādājoties preci no interneta veikaliem, tomēr aizbrauc
un apskatās to. 

Viens internetveikals esot ļoti operatīvi atsūtījis pie-
dāvājumu, cenas, bet, aizbraucot un paskatoties preci uz
vietas, saprata, ka to negribēs iegādāties no šīs firmas. Tā
esot bijusi ļoti pārsteigta, ka pircējs ieradās Rīgā apskatīt
preci.

Aija uzsvēra, ka katrai krāsnij ir sava specifika, katrai
krāsnij arī mīkla ir jāgatavo citādāk. Pamazām vēl tikai
apgūst jauno krāsni, cep, eksperimentē un pēta, jo šī
krāsns strādā tikai ar ventilatoru. Konditorejas izstrādājumi

maksā, sākot no euro centiem par smalkmaizītēm līdz
desmitiem euro par lielām tortēm.

«Vislabākā reklāma manai ceptajai produkcijai ir
cilvēku atsauksmes. Viens otram pastāsta, un tā rodas
jauni klienti. Regulāri apmeklēju zaļos tirdziņus Viļakā
un Baltinavā. Tagad produkciju var iegādāties arī veikalā
«Ražots Latgalē!» Rēzeknē. Pieprasīta ir sezonas prece,
ja ir rabarberu laiks, cepu rabarbermaizes, ja zemeņu
laiks, daudzi vēlas, lai torte tiek izrotāta ar zemenēm.
Pašai visvairāk patīk cept saldskābmaizi,» par savu
darbību pastāstīja Aija.

Maizes cepēja aicina uzņēmējus nebaidīties un
piedalīties šādā projektu konkursā. Svarīgi ir arī turpināt
mūžizglītību dzīves laikā. Aija ir apguvusi konditoru
kursus, gribētu apmeklēt kulinārijas kursus un mācīties
vēl pārtikas tehnoloģiju. Lai piepildās Aijas sapņi un lai
Viļakas un kaimiņnovadu saimes galdā ir Aijas ceptā
maize un citi gardumi!

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

PRoJektu koNkuRss

Šķilbēnu pagasta uzņēmējs Renārs
Rudzišs saņēma 620,00 euro atbalstu Vi -
ļa kas novada domes izsludinātajā projektu
konkursā topošajiem un esošajiem uzņē-
mumiem. Projekta Nr. 2016-VNd-1-12

«autoservisa darbības paplašināšana»
mērķis – paplašināt autoservisa darbību un

uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un apkalpošanas
ātrumu – ir sasniegts, iegādājoties hidraulisko presi, at spe -
ru savilcēju, leņķa uzgriežņu skrūvēšanas pneimopistoli,
bremžu cilindrīšu atspiedēju, uzgriežņu atslēgu komplektu
un eļļas atsūcēju.

Reģistrējot un izveidojot autoservisu, jaunais uzņēmējs
līdz šim visu inventāru, aprīkojumu iegādājās no ieņē -
mumiem, kuri radās, sniedzot auto remontus, turpināja
paplašināt darbību un pieņēma darbā divus darbiniekus.

Iegādājoties pamatlīdzekļus, ir uzlaboti esošie pa kal -
pojumi, strādniekiem kļuvis vieglāks darbs, jo iepriekš
daudz darīja ar rokām, tā kā nav tik daudz finanšu re -
sursu, lai iegādātos visas nepieciešamās modernās iekārtas.
Ir uzlabojušies darba apstākļi darbiniekiem un apkal -
po šanas ātrums klientiem, dienā var apkalpot vairāk
klientus.

«Esmu apmierināts ar šādu projektu konkursu. Gri -
bētos, lai atbalstītu ar lielākām summām, bet labi, ka paš-
valdība nolēma izsludināt projektu konkursu uzņēmējiem.
Iegādā tie instrumenti palīdzēs ātrāk veikt autoremontus
un varēšu plānot, kā paplašināt darbību. Darbiniekus
dabūt ir ļoti grūti, esmu priecīgs, ka man ir paveicies ar
dar bi niekiem. Puiši ir vietējie un atnāca strādāt pēc skolas

beig šanas, strādā atbildīgi. Domāju, ka arī nākotnē paš -
valdībai vajadzētu izsludināt projektu konkursu uzņēmējiem,
jo ir svarīgi atbalstīt cilvēkus, kuri darbojas. Šis ir parei -
zais virziens, kā attīstīt novadu un saglabāt to mazumu,
kas vēl novadā varētu pastāvēt un attīstīties. Ja šādu pro -
jektu kon kursu izsludinās, tad noteikti ieteiktu citiem uz-
ņēmējiem daudz nedomāt, bet piedalīties. Pakonsultējie -
ties un raks tiet projektu,» atklāja Renārs Rudzišs.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Realizēts projekts «Autoservisa darbības paplašināšana»
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iZGlītīBa

Pirmais apskates objekts –
Āraišu ezerpils. Āraišu arheolo-
ģiskais muzejparks atrodas glez-
nainā Vidzemes novadam rakstu -
rīgā ainavā, 7 km uz dienvidiem
no Cēsīm. Par ezera izcelšanos,
tā krastu apdzīvotājiem un brīnu-
mainiem notikumiem viņu dzī -
vē vēsta latviešu tautas teikas.
Stāsta arī, ka Āraišu ezerā esot
nogrimu si pils – tajā vietā, kur
tagad at rodas maza saliņa. Ārai -
šu ezera saliņa kā arheoloģisks
pieminek lis zināma jau kopš 19.
gs. bei gām, taču īsto Āraišu ezera
senmītnes raksturu uzzināja ti -
kai pēc tam, kad desmit arheolo-
ģisko sezonu laikā (1965.–1969.,
1975.–1979.) arheologa Jāņa Apa -
la vadībā izpētīja ¾ no apmē ram
2500 m² lielās ezerpils pla tības. 

Āraišu ezerpils bijusi pastā -
vīgi apdzīvota, pilskalniem līdzīgi

nocietināta dzīvesvieta, kas aiz-
sardzības nolūkā celta uz mazas,
pārplūstošas saliņas. Ezerpili cē -
luši un 9.–10. gs. apdzīvojuši
senie latgaļi. Tā bijusi sociāli di-
ferencēta kopiena, domājams,
kāda latgaļu dižciltīgā rezidence,
kurā viņš mājoja kopā ar saviem
tuviniekiem un saimes ļaudīm.
Ezerpils iemītnieki nodarbojās ar
zemkopību, lopkopību, meža drav-
niecību un tirdzniecību. Kultūr -
slānī atrastās rotaslietas un ieroči
visnotaļ raksturīgi seno latgaļu
kultūrai, tomēr to vidū ir arī atse-
višķi zemgaļu un skandināvu
cilmes priekšmeti, kas liecina par
kontaktiem ar kaimiņu kopienām
un tautām. 

Āraišu ezerpils rekonstrukcija
atspoguļo seno latgaļu dzīvesveidu
un celtniecības tradīcijas Latvijā
vikingu laikmetā. Gide iepazīsti -

nāja skolēnus ar seno latgaļu dzī -
vi, nodarbošanos un parādīja
senos darbarīkus.

Protams, nevarējām pabraukt
garām Āraišu baznīcai. Pašreizē -
jais baznīcas veidols ir saglabājies
no 1791. gada. Interjera sastāvda -
ļas galvenokārt pārstāv 18. gs.
gald nie cības darinājumus (soli,
kan cele). Atsevišķi iekārtas priekš-
meti ir 19. gs. pirmās puses dari-
nājumi. Baznīcā apskatāma V. Krī-
gera altār glezna un 1904. gadā
Jēkabpils meistara Krēsliņa būvē -
tās ērģeles.

Āraišu vējdzirnavas, nākamais
apskates objekts, atrodas apkaimes
augstākajā vietā ar skaistu skatu.
Latvijā vienas no retajām holan-
diešu tipa vējdzirnavām (1852.
g.), kas atrodas darba kārtībā. Te
varējām iemēģināt roku graudu
malšanā, iepazināmies ar dzir-

navnieku darba specifiku.
Viduslaiku tērpu darbnīcā Cē -

su vecpilsētā mūs sagaidīja Mai -
ja Ulme, kur noskatījāmies pa -
saku «Mežcirtējs un viņa meitas»
kopā ar pašdarinātām lellēm, mū-
ziku un skaņām. Darbnīcā varē -
jām iepazīties ar viduslaikiem
rakstu rīgu apģērbu, apaviem, ak -
sesuā riem – cepures, pie jostas
liekamas somiņas, jostas u.c.; no-
klausīties sa līdzinošu stāstījumu
par šo priekšmetu tapšanu (arī
senlat viešu). Mums bija iespēja
piemērīt viduslaiku tērpus, bru-
ņukreklu (tas bija tik smags!) vai
kādu no daudzajām cepurēm.
Vērojām se no amatu – sveču lie -
ša nas noslēpu mus, pēc vēlēšanās
varējām izliet un ņemt līdzi uz
mājām savu sve ci – krāsainu, ko -
šu. Varējām ievingrināt roku vai -
roga apgleznošanā, kā arī pierādīt
izveicību un precizitāti dažādās
viduslaiku spēlēs, piemēram, ša-
ušanā ar loku.

Pēc rosīgas darbošanās Cēsu
pils pagalmā mūs sagaidīja ordeņa
brālis Jirgensons, kurš pastāstīja
par senajām Cēsu pilīm. Uzzinājām,
ka Cēsu vecākā celtne ir vecā
pils un Jāņa baznīca. Gids mums
pastāstīja par dzīvi viduslaikos
senajā Vendenē. Uzzinājām par
tā laika nozīmīgākajām celtnēm
un personībām.

Izmantojot iespēju, ka esam
Cēsu pusē, izlēmām apskatīt īpašu
vietu – Svētavotu. Svētavota iz-
celsmes un pastāvēšanas vēsture
ir ļoti sena, tie ir daudzi gadsimti.
Gaujas senlejas sāngravā atrodas
13 m gara Svētavota ala. No šīs

vietas sākas dziļa grava, pa kuru
gleznainā dabas parka nogāzē
aiztek leģendām apvītais, ziemā
neaizsalstošais Svētavots, kura
ūdens satur daudz dzelzs savie-
nojumu. Tas izplūst no 88 m
zemes dziļuma tīrā, lielā, dabiskā
baltas smilts iezī. Pirmie raksti
latviešu valodā ir parādījušies ap
1800. gadu. Toreiz avota nosau-
kums bija «Dzelzs vārti», bet pir-
mās brīvvalsts laikā dēvēts par
Māras avotu vai arī par «Svēta-
votu», un to pamatoja ar ūdens
dziednieciskajām īpašībām. Iz -
pil dījām senu rituālu, uzņemot
spē kus no «Svētavota», un piepil -
dī jām traukus ar Svētavota ūde ni
līdzvešanai mājās. Ceļā mūs pa -
va dīja ņiprās gides vēlējums, lai
visiem būtu savs mērķis un lai
ietu uz to neatlaidīgi, tad viss iz-
dosies.

Apskatījām arī Ērgļu klintis,
kuras kā varena, majestātiska sie -
na ceļas ārā tieši no Gaujas. Tei -
ka stāsta, ka atbalss pret šo klinti
skanējusi kā ērģeles, tādēļ tās ie-
dēvētas par Ērģeļu klintīm. Sā-
kotnēji tās sauktas par Pieškaļu
iezi, bet padomju gados pārdēvē -
tas. Klinšu siena ir 700 m gara un
300 m apskalo Gauja. Mūsu acis
priecēja vakara saules ieskautie
ko ki un gaismas spēles Gaujas
ūdeņos.

Vislielākais PALDIES Latviešu
biedrības centram Monreālā par
iespēju piedalīties projektā un fi-
nansiālo atbalstu ekskursijas or-
ganizēšanā!

Teksts: skolotāja Sandra Bukša
Foto: S. Bukša, I. Romka

upītes pamatskolas ekskursija uz Cēsīm projekta
«izzini latvijas vēsturi» ietvaros

26. maijā upītes pamatskolas 36 skolēni un 4 skolotāji projekta «izzini latvijas vēsturi», kuru
organizē monreālas latviešu biedrība, devās ekskursijā uz Cēsīm un āraišiem.

ir noslēgusies 2016. gada
valsts pārbaudes darbu sesija.
30. jūnijā Valsts izglītības satura
centrs (VisC) izsniedza centra -
lizēto eksāmenu sertifikātus
19427 jauniešiem, kas šogad ie-
guva vispārējo vidējo izglītību.
Viļakas novadā sertifikātus par
vispārējo vidējo izglītību saņēma
36 jaunieši: 18 Rekavas vidus-
skolas un 18 Viļakas Valsts ģim -
nāzijas absolventi.

Kā liecina VISC sniegtā in-
formācija, šajā mācību gadā valstī
jaunieši ir nokārtojuši 51223 ob-
ligātos centralizētos eksāmenus.
Mūsu novada divās skolās kopā
ir nokārtoti 115 centralizētie ek-
sāmeni: Viļakas Valsts ģimnāzijā
– 56 eksāmeni un Rekavas vi-
dusskolā – 59 eksāmeni.

Obligātie eksāmeni ir mate-
mātika, latviešu valoda un svešva -
loda, kas jākārto visiem vispārējās
vidējās izglītības ieguvējiem. Ek-
sāmenus matemātikā un latviešu
valodā valstī kārtoja nedaudz
vairāk nekā 14000 izglītojamo.
Savukārt angļu valodu kārtot bija
izvēlējušies gandrīz 13000 izglī-
tojamo, krievu valodu – aptuveni
2500 izglītojamo, bet vācu valodu
– 93 izglītojamie.

Tāpat kā iepriekšējā mācību
gadā, izglītojamo mācību sasnie-
gumi centralizētajos eksāmenos
ir izteikti procentuāli. Novērtējums
ierakstīts vispārējās vidējās izglī-
tības sertifikātā, norādot kopējo

procentuālo novērtējumu un pro-
centuālo novērtējumu katrai ek-
sāmena daļai. Svešvalodu eksāme -
nos procentuālais vērtējums tiek
izteikts atbilstoši Eiropas valodu
kopīgās pamatnostādnēs (EVKP)
noteiktajiem valodas prasmes lī-
meņiem: C1 (95-100%), B2 (70-
94%), B1 (40-69%). Tiem izglīto -
jamajiem, kuru svešvalodu eksā-
mena rezultāts ir zemāks par 40%,
tas netiek izteikts atbilstoši EVKP
līmeņiem, bet tikai procentos.

Lai iegūtu sertifikātu par vis-
pārējo vidējo izglītību, ir jāsa -
sniedz vismaz 5%. Pēc VISC in-
formācijas, valstī šogad pieaudzis
nesekmīgi nokārtotu eksāmenu
skaits. Zem 5% eksāmena kopvēr -
tējums šogad bija 35 eksāmenu
kārtotājiem latviešu valodā un
199 eksāmenu kārtotājiem mate-
mātikā, kopumā veidojot 234 ne-
sekmīgi nokārtotus eksāmenus
(pagājušajā mācību gadā – 106).
Mūsu novadā, tāpat kā visus ie-
priekšējos mācību gadus, sertifi-
kātus par vispārējo vidējo izglītību
saņēma visi eksāmenus kārtojušie
jaunieši, jo nevienam vērtējums
nebija zemāks par 5%.

Pēc VISC dotajiem skolu vi-
dējiem rezultātiem centralizētajos
eksāmenos var secināt, ka valstī
CE vidējais vērtējums ir 49,9%.
Mūsu novada skolu vidējie vērtē -
jumi ir augstāki par valsts vidējo
vērtējumu: 

Rekavas vidussko lā – 64,00%,

Viļakas Valsts ģim nāzi jā – 61,70%.
Šogad centralizēto eksāmenu

sesijā skolēnu sniegums valstī uz -
labojies angļu valodas un latviešu
valodas eksāmenā. Nedaudz ze-
māki rezultāti ir eksāmenā ķīmi -
jā un krievu valodā (svešvalodā),
bet krietni zemāki – Latvijas un
pasaules vēsturē, kā arī matemā-
tikā.

Viļakas novada skolu jaunieši
šogad kārtoja eksāmenus 8 mācī -
bu priekšmetos – latviešu valodā,
angļu valodā, krievu valodā, ma-
temātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā
un vēsturē, uzrādot labus vidējos
vērtējumus eksāmenos.

No obligātajiem eksāmeniem
Viļakas novada izglītojamajiem
augstākie rezultāti ir svešvalodu
eksāmenos: krievu valodas (sve-
švalodas) eksāmenā – 66,28% un
angļu valodas (svešvalodas) ek-
sāmenā – 64,37%.

Vidēji valstī krievu valodas
eksāmenā ir 67%, salīdzinot ar pa -
gājušo mācību gadu, rādītājs kri -
ties par 4,8%. Savukārt angļu va-
lodas eksāmenā šogad sniegums
vidēji valstī uzlabots par 6,9%,
sasniedzot 61% līmeni.

Tradicionāli mūsu novadā ma-
temātikas eksāmena rezultāti ir
krietni augstāki par vidējiem re-
zultātiem valstī. Matemātikas ek-
sāmenā pieci novada jaunieši sa-
ņēmuši vērtējumu 71 – 80% robe -
žās, septiņi izglītojamie ieguvuši
vērtējumu 81 – 90% robežās.

Kā liecina VISC apkopotā in-
formācija, valstī šogad, tāpat kā
pērn, matemātikas eksāmenā uz-
rādīts zemākais rezultāts visu ek-
sāmenu vidū, vidēji izdevies sa-
sniegt tikai 36,2% rezultātu. Salī -
dzinot ar 2014./2015. mācību ga -
du, kad vidēji uzrādīti 43,6%, re-
zultāts krities par 7,4%.

Salīdzinot ar pagājušo mācību
gadu, vidēji valstī šogad pieau -
dzis rezultāts latviešu valodas
centralizētajā eksāmenā – tajā bi -
jis 51,3% rezultāts (pagājušajā
mācību gadā – 48,70%). Arī nova -
da latviešu valodas eksāmena re-
zultāti ir pieauguši, sasniedzot
61,18% (pagājušajā mācību gadā –
54,66%). Novada latviešu valodas
eksāmena vidējais procentuālais
novērtējums ir augstāks par valsts
vidējo novērtējumu. Valodas ek-
sāmenā 8 novada jaunieši saņē -
muši vērtējumu 71 – 80% robežās,
6 izglītojamie ieguvuši vērtējumu
81 – 90% robežās.

Šogad vidusskolās un ģimnā-
zijās ir nedaudz palielinājies to
izglītojamo īpatsvars, kuri izvēlē -
jās kārtot bioloģiju, fiziku un ķī-
miju. Jāpiezīmē, ka šos izvēles
priekšmetus mūsu novadā ir iz-
vēlējušies kārtot pavisam nedaudzi
izglītojamie.

Šogad 50% līmeni vidēji valstī
nav izdevies sasniegt arī fizikas
eksāmenā, kur uzrādīts vidējais
rezultāts 49,60%.

Mūsu novadā fizikas eksāmenu

kārtoja tikai viens Rekavas vidus -
skolas izglītojamais, eksāmenā
iegūstot 70,00%.

Ķīmijas eksāmenā valstī ir uz -
rādīts 61,5% rezultāts, salīdzinot
ar iepriekšējo mācību gadu, tas
samazinājies par 4,1%. Savukārt
novadā ķīmijas eksāmenā rezultāts
ir zems – 41,21% (pagājušajā mā -
cību gadā – 67,83%).

Bioloģijas eksāmenā izglīto-
jamo sniegums vidēji valstī šogad
ir nedaudz uzlabots. Salīdzinot ar
iepriekšējo mācību gadu, rādī tājs
kāpis par 0,8%, sasniedzot 63,8%.
Līdzīgi kā ķīmijas eksāmenā, arī
bioloģijas eksāmenā novadā vidē -
jais rezultāts ir zemāks par valsts
vidējo rezultātu – 49,50% (pagā-
jušajā mācību gadā – 66,08%).

Šogad mūsu novada izglītoja -
mie kārtoja arī vēstures eksāmenu.

Ja valstī centralizētajā eksāme -
nā vēsturē ir otrs zemākais re zul -
tāts – 41,9% -, tad mūsu novada
izglītojamo sasniegtais vidē jais
rādītājs ir augsts – 80,64%.

Sīkāku informāciju par 2015./
2016.m.g. centralizēto eksāmenu
rezultātiem, kā arī par 3., 6., 8.,
9. klašu diagnosticējošiem dar -
biem, 9. klašu eksāmeniem un
vi  dusskolas necentralizētajiem 
eksāmeniem var skatīt Viļakas no -
 vada mājas lapas sadaļā «Izglītība
→ Valsts pārbaudes darbi».

Informāciju sagatavoja IKS
pārvaldes izglītības darba 

speciāliste Maruta Brokāne

Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti
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Viïakas no vadâ

iZGlītīBa/kultūRa

Viļakas etnogrāfiskais an-
samblis «abrenīte», folkloras
kopa «atzele» un medņevas et-
nogrāfiskais ansamblis piedalījās
krāsainā un atraktīvā pasākumā
«Novadu dienas», kas norisinājās
Rīgā, etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā.

Latvijas daudzveidību varēja
iepazīt ikviens, izdziedot skaistākās
novadu dziesmas, nogaršojot rak-
sturīgos ēdienus un iepazīstot
amata meistaru darinājumus.

Tika ieviesta jauna tradīcija –
konkurss «Man bij’ daudz skaistu
dziesmu». Organizētāji bija parū -
pējušies par kolektīvu sacenšanos
vairākos posmos – dziesmu ma-
ratonu, kur vērtēja tautas dziesmu
repertuāra plašumu, dažādību,
dziesmu melodiju un vārdu pārzi -
nāšanu; mēmo šovu, kur vajadzēja
pierādīt savu atraktivitāti, artis-
tiskumu un asprātību; dziesmu no -
saukumu minēšanu, kur vajadzēja
pierādīt zināšanas par dažādo et-
nogrāfisko ansambļu, folkloras ko -
pu un citu kolektīvu repertuāru.

Dalību šajā konkursā uzdro-
šinājās pieteikt mūsu novada pār-

stāve – «Abrenīte». Cītīgā gata-
vošanās un uztraukumi nebija
veltīgi – izcīnīta 3. vieta. Lija
lietus, bija auksti, bet dziesma un
sirsnīgā kopā būšana sasildīja.
Latvijas Nacionālā kultūras centra
folkloras eksperte Gita Lancere,
izsakot pateicības vārdus dalīb-
niekiem, atzīmē: «Īpašs sveiciens
visiem Dziedāšanas konkursa da-
lībniekiem! Ciešā pulciņā un
draudzīgi mēs tās divas stundas

vadījām un varu teikt atklāti –
svētdien, kad spīdēja saule, kon-
kurss nebija ne uz pusi tik jautrs
un draudzīgs.»

Arī «Abrenītes» vadītāja Albīna
Veina ir iepriecināta par ansambļa
dalībnieču azartisko dziedājumu,
atjautīgumu, drosmi un izsaka
pateicību par kopā būšanu, izturību
un latviskās dziesmas mīlestību.

Etnogrāfiskā ansambļa «Ab-
renīte» vadītāja Albīna Veina

Novadu dienas latvijas etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā 11.–12. jūnijā

2. jūlijā Viļakas pilsētas es-
trādē notika novada Bērnības
svētki kopā ar mazo Raganiņu
un kraukli abraku.

Bērnus vienmēr ir aizrāvis un
interesējis nezināmais un tas, ko
nedrīkst! Mammas varbūt dus-
mosies? Nē, jo kopā ar Mazo Ra-
ganiņu uz brīdi gan lielie, gan
mazie var aizmirst par ikdienišķo
un pabūt pasaku mežā, kur rit ne-
parasta dzīve.

Mazajai Raganiņai ( I. Lāce)
gribējās padraiskoties ar savām
māsīcām, bet krustmāte Rumpum -
pele viņas nobaidīja. Raganiņa
centās burties, lai sodītu veco ra-
ganu, taču nekas neizdevās. Krauk-
lis Abraks ( I. Lindenberga) drau-
dzeni pamācīja, ka ne vienmēr ar

maģiju un burvestību var panākt,
ko vēlies, bet ar draudzību, paklau -
sību un labu sirdi var paveikt brī-
numus. Pasaku varoņi uzmeklēja
mežā ieradušos bērnus, kurus pū -
ce Gudrīte jau šoruden gaidīs sko -
lā. Kopā ar krustvecākiem mazie
gaviļnieki izšūpojās šūpolēs un
saņēma no goda krusttēva – Viļa -
kas novada domes priekšsēdētāja
Sergeja Maksimova – dāvanas.

Pasākuma laikā klātesošos
priecēja jautrās raganiņas (grupas
«Nola» meitenes) ar deju, Mazā
Raganiņa mācīja, kā noņemt no-
gurumu – enerģiski izvingrojoties.
Ar Mazās Raganiņas buramvār -
diem - sīsiki, nīsiki, lusiki, pusiki,
bums – bērni nonāca «Meža brī-
numu laboratorijā», kur Cēsu

«Zinoo» centra darbinieces de-
monstrēja zinātni uzskatāmā un
taustāmā veidā. Bērni redzēja, kā
kustas gaiss, rodas mākoņi, kā
uzšaujas vulkāns. Klātesošo acu
priekšā katliņā tika ielikti 7 ba -
loni, bet vēlāk tos tādus pašus apa -
ļus no katliņa arī izņēma. Svētku
izskaņā katrs gaviļnieks saņēma
un nogaršoja laboratorijā ar sa-
saldētu slāpekli pagatavotu sal-
dējumu.

Arī mazā Raganiņa saprata,
ka skolā iemācās interesantas un
vajadzīgas lietas, tāpēc arī viņa
gatavos skolas somu, lai dotos
turp. Sekmes skolas gaitās mūsu
bērniem!

Teksts: I. Lindenberga
Foto: no pasākuma arhīva

Viļakas novadā 
notiek brīnumi!

muzeju
simpozijs

1. jūlijā ontona slišāna upī -
tes kultūrvēstures muzeja vadī -
tāja ligita spridzāne piedalījās
pirmajā reģionālo muzeju sim-
pozijā, kas norisinājās Ziedoņa
mājās murjāņos. simpozijā ko -
pā piedalījās trīsdesmit dažādu
reģionālo muzeju darbinieki.

Simpozija laikā bija interesanti
stāstījumi – pieredzes un iedvesmu
stāsti. Par pētniecības iespējām
stāstīja basīšu pētnieks Varis Au-
ziņš. Par muzeju stratēģiju un fi-
nanšu resursu iespējamo piesaisti
stāstīja Žanete Jaunzeme Grende.
Par starptautisko sadarbību – starp -
tautiskās mākslas grupas «Serde»
vadītāja Signe Pucane. Par maza
muzeja darbu ar apmeklētājiem,
tūristu piesaisti un mārketinga
kampaņām stāstīja Nemateriālās

kultūras mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns.

Pēc interesantajiem un ie-
dvesmojošajiem stāstiem sadalī-
jāmies grupās, kurās diskutējām
par šādiem jautājumiem: Krājumi,
Izglītība, Pētniecība un Komuni-
kācija. Noslēgumā visi vienojās,
ka turpināsim savstarpēju sadar-
bību, atbalstīsim viens otru un
tiksimies kādā citā muzejā nāka-
majā muzeju simpozijā.

Teksts: Ligita Spridzāne

Žīguru pagasta sporta organizatora amata 
vakance (0,5 slodze)

Viļakas novada Žīguru pagasta pārvalde aicina darbinieku
darbam ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – veicināt
veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību pagasta teritorijā.

(kods pēc profesijas klasifikatora 235905)
Prasības:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• pieredze dažādu sporta pasākumu plānošanā, organizēšanā

un vadīšanā;
• prasmes darbā ar datoru;
• svešvalodas zināšanas būs par prioritāti;
• teicamas komunikācijas spējas darbam ar cilvēkiem.

Pieteikumu, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt
Žīguru pagasta pārvaldē līdz šī gada 1. augustam.

Pieteikties pie Žīguru pagasta pārvaldes vadītāja personīgi
vai pa tālruni 29289480.

Pēc piedalīšanās festivālā «Reka Velikaya» krievijas federācijas
pilsētā opočkā, jau 2. jūlijā Žīguru kultūras nama krievu dzies -
mu ansamblis «ivuški» bija aicināts uz Pededzi.

Šajā Alūksnes novada ciemā tur godā slāvu tradīcijas. Tauta dzī -
vo, kamēr atceras savas saknes. Ar Pededzes Tautas nama pašdarb -
niekiem mums ir izveidojušās draudzīgas attiecības. Viņi ir bieži cie -
miņu mūsu krievu tradīciju pasākumos, mēs esam bijuši pie viņiem
krievu Masļeņicas pavadīšanā, seno tradīciju krievu kāzu svinībās un
šogad – Ivana Kupala svētkos.

Ivana Kupala svētkus pareizticīgie svin 7. jūlijā par godu Saulei,
līdzīgi latviešu Līgo svētkiem. Slāvi tic, ka šajā naktī var pārvarēt visus
nelabos, sadedzināt ugunskura liesmās savas problēmas, sa meklēt
papardes ziedu. Svētkos bija ieradies Neptūns ar Nāriņu no jūras, kā
arī neiztika bez raganas. Tautas nama vadītāja Tatjana Steklova
organizēja dažā dus konkursus, kuros aktīvi piedalījāmies arī mēs. Par
mīklu atminē šanu mūsu kolektīvs ieguva galveno balvu. Viens pāris
sameklēja arī papardes ziedu. Apmeklētājiem koncertu rādīja gan
vietējie pašdarbnieki, gan mēs, par ko Neptūns uzcienāja ar garšīgu,
karstu zivju zupu. Vakars neiz palika bez dejām un pasēdēšanas.

Paldies ansambļa dalībniekiem, kuri jau otro sestdienu pavada
līdz vēlam vakaram.

Krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» vadītāja
Svetlana Romāne

ivana kupala svinēšana Pededzē

Valsts Kultūrkapitāla fonds
ir atbalstījis iesniegto Viļakas Mūzikas 

un mākslas skolas projektu

Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis iesniegto Viļakas
mūzikas un mākslas skolas projektu «datortehnikas un dator-
programmu iegāde Viļakas mūzikas un mākslas skolai».

Projekta kopējais finansējums ir 1076 eiro, kura ietvaros tika iegā -
dāti divi stacionārie datori, printeris un nepieciešamās datorprogrammas.
«VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS» PROGRAMMAS skolēniem
tā būs iespēja pilnvērtīgāk izprast kompozīcijas, mākslas valodas
pamatu, darbs materiālā un citu mācību priekšmetu apmācības pos -
mus. Moderni datori ļaus skolēniem pilnveidot mācību procesu un
pilnvērtīgāk apgūt vizuāli plastiskās mākslas programmas saturu.

Kopā ar skolotājiem viņi izmantos iegūtās zināšanas risināt rado -
šus uzdevumus ar datorgrafikas programmas palīdzību. Apgūs dator-
programmas COLER DRAW lietošanas pamatus, darbību, pamata
instrumentus, attēlu precīzu konstruēšanu, zīmēšanas rīkus, dažādu
efektu un filtru pielietošanu konkrētā uzdevuma veikšanā.

Skolotājas un skolēni pateicas par atbalstu un palīdzību idejas
realizācijā skolas direktoram Aldim Prancānam.
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smaržīgais zāļu vakars ar

līgo dziesmām un dejām kā
satraucošs viesulis pārlidojis
Viļaku. 

Tik daudz smaidīgu, čalojošu
un laimīgu cilvēku vienkopus es-
trādes sirmie koki jau sen nebija
redzējuši. Sirsnīgie mājražotāji
Jāņu vainagos ar aromātiskajiem
pīrāgiem, kūkām, ķimeņu sieriem
un īstu apiņu miestiņu sagaidīja
pasākuma apmeklētājus. Ogres
Tautas teātra izrāde «Skroder -
dienas Silmačos» bija kā svaiga

ūdens malks teātra mākslas cie-
nītājiem. Izrāde uzlādēja un ie-
dvesmoja vakara turpinājumam
pie gleznai nā ugunskura kopā ar
folkloras kopas «Upīte» dalīb-
niekiem un teātra aktieriem. Lat-
viskās spēles un rotaļas ieinteresēja
gan lielus, gan mazus darboties
gribētājus.

Šajā vakarā par Labākā Jāņu
siera meistaru balsojuma rezultā -
tā kļuva Una Kozlovska no «Ra-
sas» mājām.

Paldies visiem tiem cilvēkiem,

kas mums radīja svētkus: Viļakas
Kultūras nama kolektīvam, Viļakas
novada domes Tehniskās nodaļas
darbiniekiem, Ogres Tautas teātrim
un režisoram Jānim Kaijakam,
folkloras kopai «Upīte», visiem
mājražotājiem, degustētājiem un
visiem, kas atbalstīja, bija un
lustējās kopā!

Viļakas novada domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldes
kultūras metodiķe Inese Lāce

Foto: Andris Zelčs

«No visas sirds
vēlos dāvāt tev klēpi laimes
Un ziedus, kas nenovīst,
Un vasaras sauli, kad līst.»

2. jūlijā šķilbēnu pagasta
Rekovas ciemā norisinājās tra-
dicionālais pasākums «Pilnga-
dības svētki». 

Tradicionāli pasākums norit
divās daļās – Sv. Mise un svinīgā
daļa. Šogad jauniešu nodomā Sv.
Misi vadīja Pr. Ivars Vigulis. Sv.
Misē visus aizkustināja Initas
Raginskas dziedājums, kurš pa-
pildināja Priestera Viguļa lūgšanas
jauniešu nodomā. Paši gaviļnieki
pirms Sv. Mises savā nodomā ie-
dedza sveces liesmiņu un to
veltīja Dievam, lūdzot vai patei-
coties, kas palika pie katra kā no-
slēpums. Svinīgo daļu atklāja
Alan Walker – «Faded» dziesma
Lāsmas Mežales saksofona izpil-
dījumā. Jauniešus zālē svinīgi ie-
veda Šķilbēnu pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Mežals – pa zie -
du paklāju, ko izveidoja mazās

meitenes: Žanete, Madara un Ra-
faela, kurām vēlāk pievienojās
Beat rise. Viņas gaviļniekus un vie -
sus iepriecināja ar skaistu deju
«Diendusa». Gaviļnieki pirms
vecāku sveikšanas savā uzrunā
atgādināja, ka likumu pasaulē,
valstī ir ļoti daudz, bet Dievam tie
ir tikai desmit, viens no tiem ir:
«...Tev būs savu tēvu un māti cie -
nīt un godā turēt.»

Kad tika izsaukti gaviļnieki,
viņiem vajadzēja iesēsties mammas
klēpī un tikt samīļotiem, pēc tam
tika uzņemts momentfoto, kurš
attīstījās 2 minūšu laikā un, pa-
ņemot to rokā, jaunieši zināja, ka
tas ir tieši šis jaunības mirklis,
kas paliks atmiņā. Kā vēl viens

apsveikums – dāvana, kurā izska -
nēja pasākuma tēma: «No visas
sirds» – Jauniešu Iniciatīvu centra
«Zvaniņi» ģitāristu ansamblis un
tā vadītājs Vilis Cibulis sveica ga-
viļniekus, izpildot grupas «Galak -
tika» autordziesmu «No visas sirds».
Svētku balles muzikanti Rolands
un Aleksandrs parūpējās, lai mū -
zika patiktu visām gaumēm.

Paldies pasākuma vadītājām Sa-
bīnei un Viktorijai, kā arī ska ņu/
gaismu pavēlniekam Mikum un Ar -
 tim. Paldies jauniešiem, ku ri at sau -
cās ielūgumam svinēt šos svēt kus
kopā, kā arī visiem, kas palīdzēja,
lai šie jaunības svētki izdotos!

Teksts, foto: Kultūras centra
«REKOVA» vadītāja K. Lapsa

llīīGGoo  
VVii ļļaakkāā   22001166

«No visas sirds» – Pilngadības svētki šķilbēnu pagastā

«meklējot dievišķo» – ar šā -
du nosaukumu 19. jūnijā iz-
skanējis saviļņojošais un elpu
aizraujošais arfas ģitārista, kom-
ponista džeisona kārtera kon-
certs kultūras centrā «Rekova».
«seeking the divine» ir māksli-
nieka 18. albums arfas ģitāras
solo kompozīcijām. šis bija pa-
saulslavenā mākslinieka pirmais
un vienīgais koncerts latvijā.

Džeisona Kārtera muzikālais
dziļums ir atstājis neizdzēšamas
pēdas visā pasaulē. Viņš ir savijis
savu neatkārtojamo mūzikas stilu
ar klasisko. Uzstājies gandrīz 100
pasaules valstīs un ceļojis vai rāk
nekā miljons kilometrus, muzicējot
Afganistānā, Uzbekistānā, Zie-
meļkorejā, Pakistānā un Persijas
līča valstīs. Komponējot savus
skaņdarbus, Džeisons ir ārkārtīgi
radošs, nepārtraukti rada valdzino -
šus un neatkārtojamus skaņdarbus.
Lai gan viņš strādā galvenokārt
kā solo mūziķis, Džeisons regulāri
sadarbojas ar citiem profesionā-
lajiem mūziķiem un orķestriem.
Viņš ir spēlējis ko pā ar Prāgas
Fil harmonijas orķestri, Novosi-

birskas orķestri, Nanjing ķīniešu
orķestri un neskaitāmiem citiem
mūziķiem no visas pasaules. Viņa
darbu var atrast daudzu skalvenu
mūziķu singlos, piemēram, Anous-
hka Shankar, Barbara Streisand,
Led Zeppelin, Joe Satriani, Steve
Morse un Ozzy Osbourne.

Ar savu neatkārtojamo mūziku
Džeisons nes mieru gluži kā vēst-
nieks, caur mūziku atverot durvis
uz starpkultūru komunikāciju.
Džeisons ir saņēmis apbalvojumus
un balvas par šiem centieniem un
tiek atbalstīts arī no UNESCO,
ANO un Lielbritānijas valdības.

Pēc satraucošā koncerta notika
ģitārspēles meistarklase, kurā visi
interesenti varēja iegūt jaunas ie-
maņas ģitārspēles dažādošanai
un prasmju pilnveidošanai.

Paldies Latvijas vēstniekam Uz -
bekistānā Edgaram Bondaram un
visiem atsaucīgajiem cilvēkiem,

pateicoties kuru atbalstam šis kon -
certs varēja norisināties par brīvu.

Uz tikšanos nākamajos kon-
certos!

Viļakas novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes kultūras metodiķe

Inese Lāce

džeisona kārtera pirmais koncerts latvijā –
kultūras centrā «Rekova»

Jau vairāk nekā pusgadu Žī -
guru bibliotēka ir aktīvs Face-
book lietotājs un, pateicoties tam,
Žīguru bibliotēku apciemoja iz -
devniecības «Zvaigzne aBC»
suns Herolds kopā ar savu saim -
nieci Viju kilbloku – izdevnie-
cības «Zvaigzne aBC» īpašnieci
un valdes priekšsēdētāju, latviešu
bērnu grāmatu māksliniece, ilus-
tratore agija staka, kā arī iz-
devniecības «Zvaigzne aBC» pro -
jektu vadītāja kristīne ilziņa.

Žīguru bibliotēka, kļūstot par
4100. draugu sunim Heroldam,
laimēja Z. Montimīni grāmatu
«21 diena pretī dzīvesspēkam».

Suns Herolds arī ir aktīvs Fa-
cebook lietotājs, un viņš pats pie-

teicās nogādāt šo grāmatu biblio-
tēkai, aicinot līdzi mākslinieci
Agiju Staku.

8. jūlijā bibliotēkā pulcējās
krietns bērnu skaits, jo katram gri -
bējās tikties ar suni un mākslinieci.

Kad ciemiņi bija klāt, suns He -
rolds uzdāvināja bibliotēkai grā-
matu, ar kuru viss sākās, savukārt
māksliniece A. Staka sniedza bēr -
niem meistarklasi zīmēšanā un
krāsošanā, kā arī pastāstīja par
dažām grāmatām, kuras viņa ir
ilustrējusi. Bērni krāsojamā lapā
krāsoja suņa Herolda bildi, kuru
māksliniece zīmēja speciāli savai
jaunajai krāsojamai grāmatai pie-
augušajiem «Mirkļa burvība».

Māksliniece A. Staka labprāt

atbildēja uz bērnu jautājumiem
un sniedza padomus zīmēšanā un
krāsošanā. Visi bērni saņēma dā-
vanas no apgāda «Zvaigzne ABC».

Žīguru bibliotēka dāvanā no
apgāda «Zvaigzne ABC» saņēma
30 grāmatas bērniem, pusaudžiem
un pieaugušajiem, kā arī bibliotēkas
vadītāja A. Plačinda – 3 grāmatas
personīgi.Vēlāk ciemiņi apmeklēja
A. Āzes Meža muzeju un pastaigā -
joties apskatīja Žīguru ciematu.

Nākamajā dienā, joprojām
Ziemeļlatgales skaistuma un pār-
domu iespaidā, viņi devās mājup.

Informāciju sagatavoja:
Žīguru bibliotēkas vadītāja 

Anastasija Plačinda
Foto: Vija Kilbloka

Žīguru bibliotēkā viesojās apgāda «Zvaigzne aBC» suns Herolds 
un latviešu bērnu grāmatu māksliniece agija staka
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šogad folkloras kopai «upī -
te» vasaras saulgriežu ielīgo -
ša na un Jāņu līgošana pavadīta
daudzos koncertos, dančos,
dziesmās un rotaļās.

Ielīgošanu iesākām 21. jūnijā –
devāmies uz Jelgavu, kur kopā ar
Jelgavas pilsētniekiem un Jelga -
vas pilsētas un Jelgavas novada
folkloras kopām ieskandinājām Jel -

gavas pilssalu. Izdziedājām sau les,
ozola un spēka dziesmas, izdan-
cinājām ļaudis. Iekūrām saulgriežu
ugunskuru. Aizdzinām vi sas dienas
lielo lietu un ar dziesmām un ro-
taļām sagaidījām skais tas zvaig-
žņotas debesis un saullēktu.

Nākamajā dienā, 22. jūnijā,
devāmies uz Šķilbanu ciemu, kur
pie muižas mūs sagaidīja Kristīna
Lapsa un Šķilbanu ciema iedzī-
votāji. Kopīgi līgojām un rotājām.
Protams, neizpalika Saulgriežu
maģiskās rotaļas.

Tālāk pie instrumentiem ķērās
Upītes kapela, tad nosēdēt neva -
rēja neviens, visiem kustējās kājas.

Ielīgojuši Šķilbanu ciemu, va-
karā beidzot varējām dziedāt, de -
jot un rotaļas iet tepat, Upītē, parkā
«Ontona Slišāna duorzs». Kopīgi
ar daudzajiem līgotājiem izspēlē -

jām vairākas Saulgriežu ro taļas,
izdziedājām Saulgriežu dzies mas,
iededzām ugunskuru un Upī tes
kapelas pavadībā izdancojām dau-
dzus dančus. Dzie dot, dancojot
sauli pavadījām aiz apvāršņa, un
Upītes pamatskolas stadionā sā -
kās skaļā nakts «π – dzīdam»,
kur līdz pat saullēktam grupu
«Ginc un es», «Medņevas muzi-
kanti» un «Unknown Ar tist»
dziesmu pavadījumā dejoja, prie-
cājās, ēda Jāņu sieru un uzdzēra
Jāņu alu vairāk nekā 300 līgotāji.

No rīta mazliet pagulējām un
jau 23. jūnija pēcpusdienā devā -
mies uz Viļaku, kur izrādi «Skro -
jām ar skanīgām dziesmās un
dančiem, bet pēc izrādes pie es-
trādes iekūrām Jāņu ugunskuru
un apmeklētājus izdancinājām
dažādos jautros dančos.

Mazliet atpūtušies, 26. jūnija
rītā devāmies uz Semenovu, kur
kopā ar fondu «1836.lv» devāmies
pārgājienā Semenova – Upīte. Kopā
gājām gandrīz 60 cilvēki vairāk
nekā 30 grādu karstumā, pa ceļam
iegriežoties Šķilbanu pareizticīgajā
baznīcā, un, nonā kot Upītē, de-
vāmies uz parku «Ontona Slišāna
duorzs», kur visi lēcām dīķī at-
veldzēties. Atpūtāmies un turpat,
parkā, sagaidījām daudzus klau-
sītājus un kopā ar fonda «Viegli»
mūziķiem radījām skaistu koncertu
Saul griežu nedēļas noslēgumam.

Prieks par folkloras kopas
«Upī te» izturīgajiem un profesio -
nālajiem dalībniekiem.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns
Foto: Lolita Spridzāne, 

Andris Slišāns, Andris Zelčs

«upīte» leigoj Jelgovā, škilbanūs, upītie i Viļakā

iV starptautiskā deju festi-
vāla «eima, eima» koncertos
piedalījās vairāk nekā 700 da-
lībnieki. festivāla atklāšanas
koncerts 1. jūlijā notika Rugājos,
2. jūlijā vieskolektīvi uzstājās
arī Balvu pansionātā, Vīksnā
un kubulos. 

Lielkoncertā 2. jūlijā Balvu
estrādē bija iespējams vērot vie-
skolektīvu priekšnesumus, Zie-
meļlatgales, Ludzas, Lubānas un
Rēzeknes novada tautas deju ko-
lektīvu sniegumu un tautas deju
ansambļa «Daiļrade» (no Rīgas)
uzvedumu. Lielkoncerta noslēgu -
ma deju «Rikovas kadriļu» vie-
skolektīvi apguva pirms svētku
gājiena. Dejotājtauta ātri apgūst
jaunus deju soļus un 1400 kājas
Balvos piedimdināja estrādi. Fes-
tivāla noslēguma koncertā Viļakā
3. jūlijā piedalījās ap 200 dejotā -
jiem no Igaunijas, Polijas, Serbijas,
Čehijas, Slovākijas, tautas deju
an sambļa «Daiļrade» un Rēzeknes
novada Feimaņu pagasta Kultūras
nama jauniešu deju kolektīva
«Vī myns».

Lai izdzīvotu skaistos svētkus
un noskatītos interesantās vie-
skolektīvu sagatavotās program-
mas, skatītājiem būtu jāapmeklē
visi festivāla «Eima, eima» kon-
certi. Viļakas koncerta apmeklē-
tājiem bija iespējams iepazīt da -
žādu valstu tautas dejas. Ne visi
no mums aizbrauks uz visām
koncertā pārstāvētajām valstīm,
tāpēc skatītāji bija ļoti pateicīgi,
ka tautu priekšnesumus bija ie-
spējams vērot festivāla koncertos.
Lietus un pielijušās, slidenās es-
trādes dēļ Viļakas koncerts bija
jāpārceļ uz Viļakas Valsts ģimnā-
zijas sporta zāli. Visiem nedaudz
bija jāpiedzīvo neērtības, atrodoties
karstās telpās, bet skatītājiem ie-
guvumi bija iespēja redzēt dalīb-

niekus tuvumā. Varēja izpētīt skais -
tos tērpus, novērtēt vieskolektīvu
izšūtos apakšsvārkus, krāsainos
izšuvumus un redzēt prieku dejo -
tāju sejās, secinot, ka dejotāji de -
jo tāpēc, ka viņiem patiešām pa -
tīk dejot, nevis kāds viņiem liek
to darīt. Novērtējot pielijušo es-
trādes skatuvi, izskanēja viedok -
lis, ka varbūt koncerts ir jāatceļ,
tad pirmie protestētāji šādai do -
mai bija festivāla «Eima, eima»
dalībnieki, jo viņi ļoti gribēja
parādīt sagatavotās koncertpro-
grammas skatītājiem.

Koncertu Viļakā atklāja tautas
deju ansambļa «Daiļrade» uzve-
dums. Lielkoncertā Balvos ko-
lektīvs piedalījās ar citu pro-
grammu, bet Viļakā «Daiļrades»
dejotāji balto mīlestības stāstu
izdejoja tik viegli, vijīgi un gra -
ciozi, ka skatītājiem aizrāvās elpa
un uzstāšanās mirklis šķita tik
īss. Koncertā patīkamu pārsteigu -
mu sagādāja ikviens vieskolek -
tīvs. Tautas deju kolektīviem
Polijā, Čehijā un Serbijā ir pie-

ņemts, ka kolektīvi dejo dzīvās
mūzikas pavadījumā. Interesanti,
ka kolektīvos dejotāji ne tikai
dejo, bet arī dzied līdzi, droši,
skaļi un pārliecinoši, tā papildinot
priekšnesumu. Jauniešu deju un
dziesmu ansamblis «Kębłowo»
no Polijas uz Latviju bija atbrau -
kuši ar 4 tērpu komplektiem. Ko-
lektīvā katram dalībniekam kopā
esot 16 tērpu komplekti. Daudzi
tautas tērpi ir roku darbs un izšu-
vumus ir šuvušas pašas kolektīva
vadītājas.

Mierīgākie un nosvērtākie kon -
certa dalībnieki bija vidējās pa-
audzes deju grupa «Portáš» de -
jotāji, kuri prezentēja čehu tautas
dejas. Negaidīti jautri, dzīves-
priecīgi dejoja deju grupas «Kan-
nel» un «Siisik» no Igaunijas.
Mūsu kaimiņu Vōru pilsētas da-
lībnieku tautas tērpi prezentēja
divus reģionus, melnie tērpi ir
tradicionālie dienvidigaunijas tērpi,
bet sarkanie, svītrotie tērpi nāk
no Igaunijas salām. Īpaša un ne-
redzēta bija igauņu vīru deja, ko-

lektīva vadītājas zināja stāstīt, ka
šo deju igauņi esot noskatījušies
no zviedriem, bet dejojot to ne-
daudz citādāk nekā zviedri.

Neparasti skaisti bija jauniešu
deju grupas «SREM» no Serbijas
un jauniešu deju grupas «Rakon -
ca» no Slovākijas priekšnesumi,
ne viens vien skatītājs būtu gri -
bējis piedalīties meistardarbnīcā,
kur šie kolektīvi pamācītu ikvie -
nam interesentam Serbijas un Slo -
vākijas tautas deju soļus. Latvijas
sērdienītes stāstu un jestro Ābrama
polku parādīja Rēzeknes novada
jauniešu deju kolektīvs «Vīmyns».
Katram skatītājam īpaši tuvs
kļuva kādas valsts priekšnesums,
kāds neaizmirsīs staltos igauņus,
cits – krāšņos poļu tērpus, citi at-
cerēsies neparastās serbu aitādas
cepures vai slovāku uzgrieztos
un izlēktos dančus. Neviens šādā
tautas deju krāsainībā nepalika
vienaldzīgs. Festivāla organizato -
ru pārstāvim – Balvu novada domes
priekšsēdētājam Andrim Kazinovs -
kim – un sadarbības partnera –

Viļakas novada domes priekšsē-
dētāja vietniekam Leonidam Cvet-
kovam – nebija viegli piemeklēt
vislabākos vārdus, lai pateiktos
kolektīviem par priekšnesumiem.
Pat pasakot tūkstoš reizes sirsnīgo
PALDIES, liktos, ka vēl neesam
pateikuši to sajūsmu un prieku,
ko saņēmām, redzot tautas deju
krāšņumu.

Festivāla mākslinieciskais va-
dītājs Agris Veismanis un projekta
vadītāja Ilga Oplucāne atzina, ka
ceturtais starptautiskais tautas
deju festivāls ir izdevies lieliski,
tik neparasti skaistus priekšnesu -
mus nebija gaidījuši pat organi-
zatori. Festivāls «Eima, eima» ir
sevi spēcīgi pieteicis tautas deju
festivālu vidū un pats svarīgākais
būšot pēc diviem gadiem šo lī -
meni noturēt, lai priecētu dejas
mīļotājus un skatītājus ar vēl ne-
redzētiem priekšnesumiem. Kopā
mums izdosies! Uz tikšanos 2018.
gada festivāla koncertos!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

starptautiskā deju festivāla dalībnieku
priekšnesumi pārsteidz skatītājus

Vilakas novada_JULIJS_2016_avize.qxd  18.07.2016  17:27  Page 8



9

Viïakas no vadâ

iNteRViJa

kā tu pavadi vasaras brīv-
laiku? Vai velti laiku arī mācī-
bām?

– Līdz šim vasaras brīvlaiku
pavadu slaistoties, jo apzinos, ka
nākamgad būšu studiju skolas
meklējumos, tāpēc ir īstais brīdis
izbaudīt «bērnības» priekus. Plā-
noju arī pastrādāt, lai varētu no-
pelnīt. Mācos katru dienu, bet ne
jau to, ko māca skolās. Ir svarīgi
iemācīties, kā pareizi ravēt dārzu,
uzsmaidīt pretimnākošajam un
būt laimīgai. To var iemācīties
tikai dzīves skolā.

uz kurām mācību stundām
skolā tu ej labprāt, uz kurām –
tāpēc, ka ir jāiet?

– Viennozīmīgi nemīļākais ir
sports, tomēr pārējie mācību
priekšmeti sagādā tikai prieku. Ir

interesanti katru dienu uzzināt
kaut ko jaunu vai atkārtot pie-
mirsto.

kurās mācību priekšmetu
olimpiādēs tu piedalies, kā šo -
gad veicās?

– Esmu piedalījusies dažādās
olimpiādēs, piemēram, matemā-
tikas, ķīmijas, vēstures, angļu va-
lodas, latviešu valodas, ģeogrāfi -
jas, tomēr šogad neizdevās startēt
nevienā no iecerētajām olimpiā -
dēm, lai gan cītīgi gatavojos.

kuras ārpusstundu nodar-
bības tu apmeklē?

– Skolā dziedu vokālajā an-
samblī, jo tas sagādā prieku un
vairo kopības sajūtu, kas ir ļoti
svarīgi, līdzdarbojoties jebkurā
kolektīvā.

apsveicu ar panākumiem
zinātniski pētniecisko darbu
aiz stāvēšanā! lūdzu, pastāsti
par savu darbu «Viļakas novada
susāju pagasta viensētu stās-
ti»!

kāpēc izvēlējies šo tēmu?
– Šis temats bija mīļš, jo Su -

āju pagasts ir dzimtā vieta. Per-
sonīgi vēlējos uzzināt vairāk par
pagasta ļaudīm, rast kontaktu ar
tiem, apstiprināt to, ka mūsu Vi -
ļakas novada bagātība ir iedzīvo -
tāji un to dzīvesstāsti, vēsture.

Cik ilgi pētījums tika veikts?
– Pētījumu veicu 6 mēnešus,

tajā ietilpa saimnieku aptaujāšana,
viensētu apskatīšana, fotografē -
šana un iegūtās informācijas ana-
lizēšana, apkopošana.

Cik viensētu ir susāju pa-
gastā, cik tu pētīji?

– Nav zināms konkrēts skaitlis,
cik viensētu ir Susāju pagastā, jo
daudzas ir pamestas un ieaugušas
mežu biezokņos, taču būtu inte-
resanti apskatīt pagasta teritoriju,
uzskaitīt viensētas un uzzināt to
stāstus. Savā darbā apkopoju 10
viensētas, tomēr ir iegūta infor-
mācija par vēl dažām.

Vai domā pilnveidot pētījumu
un izdot grāmatu?

– Viennozīmīgi vēlos turpināt
iesākto darbu, jo saskatu per-
spektīvu un jēgu iesāktajam. Vē-
lētos izdot grāmatu par Susāju
pagasta viensētu stāstiem, jo Lat -
vijā šādas grāmatas ir guvušas
atzinību. Viensētas «Mežābeles»
un «Cīrulīši» jau ir aprakstītas
šāda veida izdevumos, tas ir pa-
godinājums Viļakas novadam, jo
par mums interesējas apkārtējie,
tāpēc noteikti neapstāšanos. Mēs
varam lepoties ar kultūrvēsturisko
mantojumu.

Zinātniski pētniecisko darbu
konferencē daugavpils univer-
sitātē tu ieguvi 1. vietu un

iespēju studēt daugavpils uni-
versitātē. Nākamgad tu absolvēsi
Viļakas Valsts ģimnāziju, kādi
ir tavi nākotnes plāni?

– Diemžēl iespēju studēt bu-
džeta grupā Daugavpils Univer-
sitātē nevarēšu izmantot, jo tā
būtu jāizmanto 2016./2017. mācību
gadā, bet vēl ir palicis viens gads
Viļakas Valsts ģimnāzijā. Par to
īpaši neskumstu, jo piedāvātās
programmas Daugavpils Universi -
tātē, ko ieguvu, nav man saistošas.
Šobrīd izvēlos starp divām pro-
grammām Latvijas Universitātē,
taču neatklāšu, kuras tās ir, jo
gada laikā domas vēl var mainī-
ties.

Plāni, protams, var mainīties,
taču, vai pagaidām domā, ka
varētu dzīvot Viļakas novadā?
kāds ir tavs viedoklis par si-
tuāciju, ka novadā samazinās
iedzīvotāju skaits?

– Nākotnē sevi redzu šeit,
taču, lai paliktu, ir jāmainās teju
vai paaudzei, bet jau tagad ir re-
dzams, ka Viļakas novada iedzī-
votāji uzlabo vidi sev apkārt, mai -
 nās domāšana un pieeja kļūst ra-
cionālāka. Tie, kuri grib aizbraukt,
tie nepaliks, lai kas arī mainītos.
Ticu, ka ir novadnieki, kas ļoti
grib atgriezties, bet apstākļi nav
piemēroti, lai to darītu, bet gan
jau kādreiz mēs visi atkal būsim
kopā sava novada robežās.

šī gada pavasarī Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēni un skolotāji
viesojās somijā. lūdzu, pastāsti,
kādus iespaidus guvi, ko pie-

dzīvoji, kas visspilgtāk palicis
atmiņā?

– Somijā bija sajūta, ka esmu
dienvidu valstīs, jo tajās cilvēki
parasti ir atvērti visam jaunajam,
dzīvi uztver mierīgi, bez steigas
un stresa. Somi ir aktīvi sporto -
tāji un brīvo laiku cenšas pavadīt
pēc iespējas vairāk svaigā gaisā
un kustoties. Visvairāk patika
somu pirtis un saunas, kā arī
kopā pavadītais laiks ar skolas
biedriem un apmaiņas program -
mas dalībniekiem. Katru dienu
varēja iemācīties ko jaunu, gūt
jaunas emocijas un piedzīvoju-
mus.

Par ko biji priecīga, atgrie-
žoties mājās? kā pietrūka, esot
ārzemēs?

– Visvairāk pietrūka vecāku,
draugu un mājdzīvnieku. Ģimenē,
kura mani uzņēma, bija nedrau -
dzīgs un bailīgs trusis, tāpēc no-
ilgojos pēc mīļuma, tomēr pārē -
jie mājinieki bija ļoti atsaucīgi
un viesmīlīgi. Liels prieks atgrie-
žoties bija par to, cik ātri viss
bija saziedējis, saplaucis. Tā kā
esmu dabas mīļotāja, tad pēc at-
braukšanas vēl divas dienas ap-
skatīju un priecājos par katru uz-
plaukušo pavasara puķi.

ko tu novēli visiem infor-
matīvā izdevuma lasītājiem?

– Laimei nav rītdienas, tai
nav arī vakardienas, tā neatceras
to, kas pagājis, un nedomā par to,
kas nāks. Tai ir tikai tagadne – un
tā nav diena, bet acumirklis…
Esiet laimīgi un priecājieties par
katru dienu!

iZVēlies VieNu

Rīts, diena, vakars vai nakts?
– Rīts ir katras dienas sākums, kaut kā jauna, neizzināta,

neizjusta gaismas stars.

Tēja vai kafija?
– Tēja, jo katru reizi tā garšo citādāk.

Balts vai melns?
– Balta krāsa ievieš pozitīvismu dzīvē.

Grāmata papīra vai elektroniskā formātā?
– Grāmata papīra formātā, jo mazāk bojā redzi :)

Saruna dzīvē, zvans vai sarakste?
– Saruna dzīvē, jo labāk var izprast, kāda personība ir tavs

sarunu biedrs.

Dziesma vai deja?
– Deja, jo tā sevī ietver arī mūzikas ritmus, ar to var radīt

savu dziesmu un stāstu.

Pilsētas vai lauku vide?
– Lauku vidē vari būt brīvs un smelties enerģiju no dabas.

Darba diena vai brīvdiena?
– Darba diena, jo arī tā var būt baudāma. Svarīgākais, lai

darbs aizrauj.

Pavasaris, vasara, rudens vai ziema?
– Pavasaris. Mostas daba un viss tai apkārt. Rodas jaunas

iedvesmas, mērķi, sapņi. Vairāk saules un gaismas ikdienā.

liels Paldies par veltīto laiku! lai tev izdevusies vasara
un lai piepildās visas ieceres! 

Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja Rūta Cibule

Viļakas novada domes mājaslapas www.vilaka.lv
un informatīvā izdevuma lasītāji 2015./2016.

mācību gada laikā vairākkārt lasījuši par Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolnieces Raineldas Zondakas panākumiem
mācībās un ārpusstundu aktivitātēm. Rainelda ir arī
viena no Viļakas novada 2016. gada «laureātiem». šajā
sarunā Rainelda atbild uz jautājumiem par paveikto, kā
arī par nākotnes plāniem.

«...gan jau kādreiz mēs visi atkal būsim kopā
sava novada robežās...»

«Eiropas Jauniešu dienās Somijā»

«Rainelda Zondaka - 
Viļakas novada Laureāts 2016»
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lauksaimNieku aktualitātes

Agronomu
saiets Balvos
savulaik latgales agronomiem bija

tradīcija vienreiz gadā tikties, dalīties
pieredzē, draudzīgi aprunāties par darba
lietām, panākumiem, atcerēties studiju
gadus mācību iestādēs. tikšanās mērķis
bija rūpes un ikdienas raizes nolikt
malā, saņemt pozitīvu lādiņu turpmā-
kajam darbam.

19. jūnijs bija saulaina, silta diena, tik-
šanās vietā – Baltinavā – Ludzas, Rēzeknes,
Krāslavas un Balvu nodaļu agronomi
smaidīgi satikās, teica «labdienu» viens
otram un devāmies uz pirmo apskates
objektu Augstasila ciemā - vīnogu dārzu
«Kalnajāņi» Austrumlatvijas augstienē,
kur mūs laipni sagaidīja dārza saimniece
Ingrīda Jeromanova. Protams, visi ar
interesi klausījās saimnieces stāstīto par
dārza ierīkošanu, kopšanu, šķirņu piemērotību

vietējiem apstākļiem un devās to apskatīt.
Nākamais apskates objekts – krūm-

melleņu, lielogu dzērveņu ražojošu stādījumu
apskate Nauduševas purvā, par to audzēšanas
īpatnībām, šķirnēm informēja zemnieku
saimniecības «Dālders» īpašniece agronome
Sandra Paidere. Turpat blakām bija kūdras
ieguves objekts «Balvi-Flora», kur šī uz-
ņēmuma vadītājs agronoms Ivars Zaharāns
stāstīja par produkcijas ražošanu, cilvēku
nodrošināšanu ar darbu. Pēc tam agronomus
Sandra aicināja apskatīt siltumnīcu kom-
pleksu 1 ha platībā, kur tika audzēti gurķi,
visi ar interesi apskatīja krūmmellenes
plēvju mājā minerālaugsnē kūdras tuneļos.
Te bija atrisināti mēslošanas un laistīšanas,
produkcijas realizācijas jautājumi. Pēdējais
apskates objekts bija produkcijas pir-
mapstrādes cehs, kas nesen nodots eks-
pluatācijā.

Dienas programma noslēdzās Balvu
muižā, kur tika pasniegti Zemkopības mi-
nistrijas Atzinības raksti Svetlanai Suveizdai
/Krāslavas nodaļa/, Antoņinai Babānei

/Ludzas nodaļa/, Birutai Circenei, Līvijai
Gabrānei /Balvu nodaļa/ un pārrunāti tur-
pmākie uzdevumi.

Noslēgumā tika izteikti priekšlikumi
arī turpmāk rīkot pieredzes apmaiņu, pār -
runāt biznesa attīstības iespējas Latgalē.

Latvijas Agronomu biedrība atbalsta šādu
pasākumu rīkošanu, par to mēs sakām
LAB valdei, Viļakas novada domes priekš-
sēdētājam, domes deputātiem – «paldies».

imants kārkliņš,
LAB valdes loceklis no Latgales

Tās rozes, ko nolauza vēji,
Aizgāja vakara mākoņos sārtot.
Es kavējos dārzā vēl ilgi 

pie atvērtiem vārtiem...

Tās rozes, kas palika sniegos,
Es pārvērtu lūgšanā svētā,
Lai saredz zeme un debess,
Cik atmiņas pilnas ar rētām.

/R. Vasile/

14. jūnijā pie Vecumu dzelzceļa sta -
cijas tika atklāta piemiņas plāksne, kas
vēsta: «mūžam nedzīstoša sāpe mūsu
tautas dvēselē… 25.03.1949.» Pēc svinīgā
brīža Borisovas tautas namā norisinājās
pasākums «laika pēdas sibīrijas smil -
tīs», kur satikās savulaik izsūtītie Viļa -
kas novada iedzīvotāji, tika demonstrēta
dokumentālā filma «Četrreiz katrs viens»
par četriem leģionāriem.

Vecumu pagasta kultūras dzīves orga-
nizatore Jolanta Vrubļevska pirms piemi -
ņas plāksnes iesvētīšanas teica: «Ik gadu
25. martā un 14. jūnijā mēs esam kopā
šeit, pie Vecumu dzelzceļa stacijas, lai
atkal atšķirtu vēstures lappuses, kurās ir
ierakstīti 1941. un 1949. gada baisie
notikumi. Ta jās ir ierakstīti mūsu tautiešu
vārdi, kuriem liktenis, pret pašu gribu,
bija lēmis izstaigāt Sibīrijas plašumus.
Esam šeit, lai atcerētos un godbijībā pie-
minētu svešumā mūžībā aizsauktos, lai
godinātu tos, kas pārdzīvoju ši izsūtījuma
šausmas un ir mūsu vidū. Tas ir laiks, kad
represijās cietušo un viņu tuvinieku sirdīs
no jauna uzviļņo sāpes.»

Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja Li -
gija Logina teica šādus vārdus: «Šie ir tra -
ģiski mūsu tautas vēstures mirkļi, kurus
nedrīkst aizmirst. Šī sāpe iet cauri gadiem
un atbalsojas gandrīz katrā latviešu ģimenē.
Lai arī piemiņas plāksne ir veltīta 1949.

ga da 25. marta represijām, visi šie notikumi
sasaucas arī ar 1941. gada 14. jūnija tautas
traģēdiju, kad no mūsu apkaimes tika iz -
sūtīti daudzi tautieši, kuri neatgriezās
dzim tajās mājās. Šī piemiņas vieta ir vel-
tījums visiem, kas izcietuši tos traģiskos
notikumus un aizgājuši mūžībā, tā arī ne-
ieraugot dzim to krastu, kā arī tiem, kuri
izcieta represiju šausmas un atgriezās
mājās. Ideja un materiālais atbalsts pie -
miņas vietas izveidoša nai ir no Viļakas
novada domes, darbā tika lūgts iesaistī -
ties skolotājs Jānis Laicāns, kurš ir šīs 
piemiņas plāksnes idejas autors, un idejas
realizētājs ir vietējais pieminekļu amatier-
meistars Jānis Kokorevičs. Vēlētos teikt
lielu paldies pagasta pārvaldes darbiniekiem
un sabiedrisko darbu veicējiem. Paldies
Jums visiem par ieguldīto darbu!»

Uzrunu teica arī Viļakas novada domes
izpilddirektore Zigrīda Vancāne: «Šodien
mēs pieminam un cilvēcei atgādinām par
to, kas notika pirms 75 gadiem. Ko pār-
dzīvoja, kas notika šo cilvēku domās un
sirdīs, šodien mēs varam uzzināt tikai no
atmiņu stāstiem. Cilvēki bija bez tiesas no -
tiesāti, pazemoti, izcieta badu, aukstumu
un slimības. Viņi bija tie, kas ar savu darba
tikumu pierādīja tās puses vietējiem iedzī-
votājiem, ka viņi nav noziedznieki. Viņi ir
strādīgi, izpalīdzīgi, nevēlas nevienam ļau -
nu atdarīt ar ļaunu. Mums visiem dziļā
cieņā un ar lielu mīlestību jānoliec galvas
to cilvēku priekšā, kuri izsūtījumu pārdzīvo -
ja un atgriezās. Atgriezās ar salauztām sir -
dīm un sadragātu veselību. Viņus vada lie -
la mīlestība pret dzīvību, viņos staro cilvē -
cība, labestība, sirsnība. Paldies viņiem par
to! Mums visiem kopā jādara viss iespēja-
mais, lai neatkārtojas līdzīgas cilvēces tra-
ģēdijas, kas notika pagājušajā gadsimtā.»

Baltinavas un Šķilbēnu draudzes prā -
vests Staņislavs Prikulis aicināja visus

kopā lūgties par deportācijas upuriem, kas
vairs nav starp mums, kā arī par tiem, kas
bija ieradušies un kam nebija iespējas ieras -
ties pie piemiņas plāksnes. Prāvests Sta -
ņislavs Prikulis iesvētīja piemiņas plāksni
un atgādināja klātesošajiem, ka cilvēka
uzdevums nav izveidot paradīzi zemes
virsū, bet dzīvot mīlestībā pret Dievu.

Pēc Jolantas Vrubļevskas lasītajiem 
R. Vērnieces dzejas vārdiem:

«Tikai cilvēkam būt un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes...
Ja vajag - dalīt uz pusēm gabalu maizes.

Atvērtu atmiņu turēt un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles, kurām par agru

bij’ dzist kaut kur Ziemeļu sniegos...
Tās salauztās dzīves neaizmirst,
Kurās nerimst pusgadsimtā sāpe,
Kurās joprojām dzīvs jautājums:
«Kāpēc?»

Lai ziedi piemiņas vietās gulst,
Lai svecīšu gaisma kā sveiciens viņiem,
Tiem, kuri Latvijai zuda...»
klātesošie tika aicināti pie piemiņas

plāksnes nolikt svecītes un ziedus. Laikā,
kad piemiņas plāksni sedza ziedu paklājs,
Aldis Prancāns izpildīja vienu no skaistā-
kajiem skaņdarbiem saksofonam – «Ilgais
ceļš kāpās».

Pēc piemiņas plāksnes atklāšanas pa-
sākuma dalībnieki devās uz Borisovas Tau -
tas namu, kur notika dokumentālās filmas
«Četrreiz katrs viens» skatīšanās un tik -
šanās ar vienu no tās autoriem – žurnālistu
Ati Klimoviču.

Viļakas novada muzeja vadītāja Rita
Gruševa atgādināja, ka valsts nevarēs at-
tīstīties, neņemot vērā un necienot savu
vēsturi. Laiks iet, notikumi kļūst senāki,
tāpēc mūsu pienākums ir atcerēties un
stāstīt. Norādīja, ka jaunā piemiņas plāksne

būs vieta, kur pēc 50 gadiem jaunā pa -
audze varēs pulcēties un atcerēties tā laika
notikumus.

Jolanta Vrubļevska klātesošajiem Ati
Klimoviču pieteica kā tālu ceļu braukušu,
taču žurnālists atzina, ka braucis no
Sēlijas. Ja arī būtu mērots ceļš no Rīgas –
250 kilometri nav daudz. 2013. gadā iznā-
kušās filmas autori ir Sandijs Semjonovs,
Atis Klimovičs, Pāvels Širovs, Ainis
Kupčs, Inese Zandere. Filmas ideja – Atis
Klimovičs, producents – Sandijs Semjo -
novs. Autori par dokumentālo filmu saka:
«Filma veltīta mūsu vectēviem, kuri krituši
cīņā par brīvu Latviju. Lielāko daļu mūža
viņi nodzīvoja, klusējot par savu pagātni.
Tas bija viņu beidzamais lielais zaudē -
jums, jo viņiem jau bija nācies zaudēt
savas mājas, savu valsti un savu nākotni –
tādu, kādu viņi to bija iecerējuši un iztēlo-
jušies. Četri puiši, kas piedzima un uzauga
vienā laikā ar Latvijas valsti, kopā ar to
tika ierauti karā, kurā gan valsts, gan
cilvēka cerība un cīņa bija palikt dzīvam.
Latvijas valsts bija divkārt okupēta. Valsts
it kā vairs nebija. Bet cilvēki bija. Un šī
valsts tobrīd pastāvēja tikai cilvēkos, katrā
vienā. Daudzi šo sakarību apzinājās un
bezcerīgajos apstākļos, kuros viņi nebija
noteicēji, tomēr uzturēja domu, ka cīnās
par Latviju. Arī šie četri vīri atradās tuvāk
nāvei nekā dzīvei, lai gan tolaik bija tik jau -
ni. Tomēr viņus karš nesamala, un katrā
no viņiem izdzīvoja un patvērās Latvijas
valsts. Viņiem pietika spēka arī pret naidī -
go padomju tagadni un trimdas grūtībām
noturēties ar cilvēcību, likt lietā savas spē -
jas, strādāt un sagaidīt Latvijas valsts atgrie -
šanos. Mūsu filma par četriem leģionāriem
cenšas atdot viņiem pagātni.» Atis Klimovičs
atklāja, ka trīs no četriem leģio nāriem
diemžēl vairs nav starp dzīvajiem.

Borisovas Tautas namā bija izveidota
izstāde «Mēs neesam aizmirsuši…» – grā-
matas un pētnieciskie darbi par pagājušā
gadsimta notikumiem un ļaudīm, izsūtīto
cilvēku līdzi ņemtās lietas, piemēram, Ge-
novefas Loginas izsūtījuma kastīte – če-
modāns, V.E. bīskapa Kazimira Duļbinska
lādīte – altāris un rožukronis, kas viņam
bija līdzi izsūtījuma laikā Sibīrijā, Nellijas
Āboltiņas lakats, sedziņa, brilles, karote,
medaljons u.c.

Paldies visiem, kas ieradās uz piemiņas
plāksnes atklāšanu, uz piemiņas brīdi, uz
filmas skatīšanos un tikšanos ar autoru.
Mēs neesam aizmirsuši un atcerēsimies
arī turpmāk!

Teksts, foto: Viļakas novada domes
Lietvedības, komunikācijas un informāci-

jas nodaļas vadītāja Rūta Cibule

Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē...
atCeRoties PaGātNi
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BaZ NīCas dRau dŽu Zi ņas

1. jūlijā Viļakas Jēzus sirds Romas
katoļu draudze organizēja latgales katoļu
draudžu bērnu un jauniešu tikšanos. Pirms
plkst. 12:00 kultūras un radošo industriju
centrā sākās dalībnieku reģistrācija, kat -
ram dodot emblēmu ar viņa vārdu un
vienlaicīgi sadalot piecās darba grupās
(āboli, apelsīni, arbūzi, Bumbieri un Ze-
menes). Pasākumā piedalījās pavisam 75
dalībnieki, pārstāvot Balvu, Baltinavas,
šķilbēnu, kupravas, Viļakas un līvānu
draudzes no latgales. Bija arī ciemiņš no
Jelgavas.

Pēc draudzes vecākās Initas Raginskas
uzrunas un informācijas par gaidāmajām ak-
tivitātēm grupas izvēlējās sev vadītājus, sa -
ņēma Viļakas karti ar 10 kontrolpunktiem un
devās ceļojumā. Katrā kontrolpunktā bija
jāatrod lapa ar Bībeles panta numuru un tā
tekstā norādītu vārdu (piemēram, Mt 28. 6. –
7. vārds), kā arī jāpārraksta tas dotajā darba
lapā. Pēc ceļojuma, kura laikā dalībnieki sa -
ņēma arī «lietus veldzi», varēja baudīt pus -
dienas kafejnīcā «Pierobeža».

Dienas otrajā pusē katra grupa noteiktā
secībā apmeklēja radošās darbnīcas un veica
uzdevumus:

1. Viļakas novada muzejā vadītāja Rita
Gruševa pastāstīja par pilsētas vēsturi,
muzeja eksponātiem un mūsu novadnieka

bīskapa Kazimira Duļbinska piemiņas istabā
esošo kolekciju.

2. Pēc muzeja apmeklējuma, atceroties
dzirdēto un redzēto, bija jāieraksta «pazudušie
vārdi» muzejā saņemtajās darba lapās.

3. Bībelē nācās meklēt kontrollapās norā-
dītos vārdus, līdz izveidojās teikums: «Jēzus
ir aug šāmcēlies, lai ikviens no mums iemantotu
mūžīgo dzīvību».

4. Skolotājas Viktorijas vadībā tika veidoti
krāšņi taureņi, kuri pēc tam rotāja apģērbu
vai tika noglabāti somās.

5. Uz koka pamatnītēm bērni līmēja ne -
lielas svētbildītes, tām pēc patikas veidojot
aplikācijas.

Viļakas Romas katoļu baznīcā notika sla-
vēšana, kuru vadīja Inga Paršova, un tika svi -
nēta Sv. Mise.

Pēc intensīvas darbošanās darbnīcās un
dalības Sv. Misē visi bija izsalkuši un ar sku -
bu sēdās pie vakariņu galda.

Tika nolemts, ka nākamo tikšanos organi -
zēs Šķilbēnu Romas katoļu draudze, un prā -
vests Staņislavs Prikulis saņēma pasākuma

simbolu – ceļojošo Dievmātes statueti.
Dienas izskaņā notika spēles un rotaļas.

Dalībnieku erudīcija tika pārbaudīta, uzdodot
jautājumus par Dievu, Baznīcu, Veco un
Jauno Derību.

Jautras rotaļas vadīja Medņevas Jaunatnes
iniciatīvu centra vadītāja Antra Prancāne.

Dažādus pasākuma sagatavošanas darbus
veica un tikšanās dienā nesavtīgi darbojās
draudzes katehētes Inita, Regīna un Rutta.
Aktīvi palīgi bija Inese Logina, Līga Babāne,
jaunietes Evija, An da, Līga, Sabīne, brīvprātī -
gās Ra mo na un Linda. Paldies darbnīcu va -
dītājām Viktorijai Zaharovai, Ritai Gruše vai.
Paldies Skaidrītei Šaicā nei par garšīgu putru
vakariņās.

Sirsnīgs paldies Viļakas Jēzus Sirds Ro -
mas katoļu draudzes prāvestam Staņislavam
Kovaļskim par atbalstu un sapratni, semināris -
tam Laurim, organizatoriem un dalībniekiem.
Dieva svētību Jums visiem!

Informāciju sagatavoja katehēte 
Rutta Jeromāne

Foto: V. Zeltkalne, R. Jeromāne

Šis nav parasts volejbola tur -
nīrs, šis ir neparasts turnīrs, jo
aicina jauniešus novērtēt arī kris-
tīgās vērtības un māca pateikties
Dievam par visu, ko viņš mūsu
dzīvē dara. Pirms volejbola spē-
lēšanas notika Sv. Mise Šķilbēnu
Romas katoļu baznīcā, kuru ce-
lebrēja Aglonas draudzes priesteris
Juris Skutels, Baltinavas un Šķil-
bēnu draudžu priesteris Staņis -
lavs Prikulis un Tukuma draudzes
prāvests Ingmārs Zvirgzdiņš.
Pries teris Juris Skutels sprediķī
aicināja jauniešus padomāt par
šādu līdzību: Baznīca ir kā kuģis,
kurš peld pa šīs pasaules vētraino
jūru, un ka Dievs mūs aicina uz
kuģa, lai kopā ar Dievu sasniegtu
dvēseles pestīšanu mūžībā, taču
apkārt kuģim peld dažādas pel-
dierīces, kuras mūs kārdina un
aicina sekot pasaules labumiem.
Ja mēs izkāpjam no kuģa un
esam dzīves bangainās jūras ap-
tverti, tad grēksūdze ir kā glābša -
nas riņķis, tur mēs apzināmies
savas kļūdas, lūdzam piedošanu,
apņemamies laboties un saņe -
mam grēku piedošanu. Priesteris
Juris aicināja arī šodien volejbola
turnīru saskatīt kā vienu iespēju
turpināt sekot kuģa kursam uz
debesu valstību.

Šķilbēnu katoļu draudze bija
nopietni gatavojusies turnīra nori -
sei, sadalot atbildīgos par konkrē -
tām pozīcijām. Pēteris Vancāns
uz ņēmās galvenā tiesneša lomu,
palīdzēja sagatavot lauku mus un
rūpējās, lai sacensības noritētu
pēc sporta spēļu standartiem, sa-
gatavojot protokolu par katru
spēli un kopvērtējumu. Esam prie-
cīgi, ka no Aglonas drau dzes pie-
dalījās divas komandas, pastā -
vīgi volejbola turnīra dalībnieki
ir Ludzas komanda kopā ar prā -
vestu Jāni Kolnu, bet pirmo reizi
šādā turnīrā piedalījās Viļakas un
Baltinavas komandas. Viļakas
katoļu draudzes prāvests Staņislavs
Kovaļskis, OFMCap, un šobrīd
praksē esošais seminārists Lauris
Kārkls drosmīgi iesildījās volej -
bola spēlē, tomēr pašā turnīrā vēl
nepiedalījās.

Sešas komandas izspēlēja vie -
nu spēli katra ar katru, piecās kār -
tās noskaidroja uzvarētāju. Pirmo
vietu ieguva Baltinavas koman -
da, otro vietu – Viļaka un trešo –
Šķil bēnu draudzes jaunieši.

Baltinavas un Šķilbēnu drau -
džu priesteris Staņislavs Prikulis,
pasakoties dalībniekiem un apbal -
vojot uzvarētājus, uzsvēra, ka ir
svarīgi pēc šī turnīra turpināt se -

kot Dievam, nebaidīties no pār-
baudījumiem, bet izvēlēties, kā
es vēl šovasar varu stiprināt savu
ticību, piemēram, dodoties uz Pa -
saules jauniešu dienām Krakovā,
dodoties svētceļojumā vai izlasot
kādu garīga satura grāmatu.
«Sportā vienmēr ir pirmā, otrā
un citas vietas. Visi nevar iegūt
pir mo vietu, ja tu uzvari, tad cieš
pretinieka komanda. Ja tu zaudē,
tad pats pārdzīvo. Bet garīgajā dzī -
vē mēs visi esam uzvarētāji. Ga -
rīgajā dzīvē nav zaudētāju, visi
piedzīvoja Dieva klātbūtni. Katram
ir ceļš pie Dieva. Aicinu jauniešus
vasaras brīvlaiku izmantot, lai
augtu garīgi. Īpaši pateicos Aglonas
draudzei, kura mēroja vistālāko
ceļu un no kuras bija ieradušās
divas komandas,» aicināja Sta-
ņislavs Prikulis.

Paldies Dievam par saulaino
laiku un iespēju turpināt iesākto
tradīciju! Paldies Skaidrītei Šaicā -
nei par gardo uz ugunskura vārīto
zivju zupu! Lai Dievs dod spēku
Baltinavai nākamgad sarīkot garī -
gu, draudzīgu un sportisku pasā-
kumu!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

starpdraudžu volejbola turnīra
ceļojošais kauss turpina ceļot

28. jūnijā sesto reizi notika starpdraudžu volejbola turnīrs
meitenēm. šoreiz turnīra loģistika bija nedaudz sarežģīta, jo tur -
nīru rīkoja 2015. gada uzvarētāji, šķilbēnu draudzes komanda,
taču šķilbēnu pagastā nevienā ciemā nav blakus vismaz divu
volejbola laukumu, tāpēc par volejbola spēles vietu izvēlējās
Viļakas pilsētu, kur pie estrādes atrodas trīs volejbola laukumi.

latgales katoļu draudžu bērni
un jaunieši tiekas Viļakā

24. jūlijā Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu draudzē
Rēzeknes-Aglonas diecēzes
bīs kapa VE Jāņa Buļa vizi-
tācija. 

Būs iespēja saņemt Iesti -
pri nāšanas sakramentu. mi -
se plkst. 11:00.

Kapusvētki
Viļakas novadā

2016. gadā
Viļakas, Kupravas 

un Liepnas Romas katoļu
draudžu kapsētās:

Svētdien, 31. jūlijā, kup-
ravas baznīcā sv. Mise plkst.
12:00, pēc tam kapos plkst.
14:00; liepnas saidu kapos
plkst. 15:00

Svētdien, 7. augustā, Viļakas
sv. mateja kapos plkst. 13:00

Sestdien, 13. augustā, Vē-
deniešu kapos plkst. 13:00

Sestdien, 20. augustā, Re-
jevas kapos plkst. 14:00

Baltinavas un Šķilbēnu
draudžu kapusvētki

23. jūlijā Bakarevas kapos
(Šķ) plkst.  13:00;Ploskīnes
kapos (Šķ) plkst. 15:00

30. jūlijā lotušu kapos
(Šķ) plkst. 13:00; dukuļeva
kapos (Ba) plkst. 15:00

6. augustā svičevas kapos
(Šķ) plkst. 13:00; augstasila
kapos (Šķ) plkst. 15:00

Svētā mise par aizgājējiem
tiks noturēta kapos vai arī vie -
tējā draudzes baznīcā norādītajā
laikā, kas tiks paziņots kapu-
svētkos.
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Projektā piedalījās jaunieši
no Zviedrijas, Rumānijas, Spānijas
un Latvijas.

Jauniešiem bija iespēja ap-
skatīties un iepazīt populārākās
vietas Madridē Spānijas brīvprātīgo
jauniešu pavadībā, kā arī apgūt
cirka trikus Alcobendas cirkā,
kurus arī bija iespēja nodemonstrēt
festivālā Arco Iris. Jaunieši par
šo iespēju bija sajūsmā, jo varēja
iemācīties dažādus trikus, sākot
ar žonglēšanu, beidzot ar gaisa
akrobātiku, kas ir nedaudz bīsta-
mi.

Jauniešiem bija iespēja iepa-
zīties ar bēgļiem gan no Ukrainas,
gan no citām valstīm, kas dzīvoja
bēgļu centrā C.A.R., kur viņi
mācās spāņu valodu, meklē darbu,
bērni mācās spāņu skolās, lai
varētu dzīvot Spānijā kā tās ie-
dzīvotāji, kamēr viņu valstīs ir
nemieri. Jaunieši atzīst, ka bija
nedaudz nobijušies, kad gāja pie
bēgļiem, taču bailes drīz vien pa-
zuda, jo viņi ir tādi paši cilvēki
kā mēs visi. Viņi bija atvērti,
draudzīgi, jautri un priecīgi par
to, ka latvieši runā krieviski, jo
bēgļi no Ukrainas angļu valodu
neprata.

Nedaudz grūti bija pierast pie
spāņu ēdiena, jo viņi vienā ēdien-
reizē savieno kopā tādus produktus,
kurus mēs nekad kopā neēstu.
Tas bija viens no iemesliem,
kāpēc pirmajā dienā gribējās
mājās, taču, dienām ejot, neviens
neiebilda, ka varētu palikt ilgāk,
jo visi pierada gan pie ēdiena,
gan karstuma.

Projekta laikā jaunieši uzzināja
par citu tautu kultūru un tradīcijām,

prezentēja Latvijas valsti, tās tra-
dīcijas, kultūru, ēdienus. Sadrau-
dzējās ar jauniešiem no citām
valstīm.

Teksts: Rekavas vidusskolas
skolotāja Anita Koniševa

Foto: projekta arhīvs

kultūRa/JauNiešu aktualitātes

Rekavas vidusskolas jaunieši iepazīst spāniju
un diskutē par bēgļu jautājumu

«Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

No 18.-25. jūnijam spānijas pilsētā alcobendas norisinājās jauniešu apmaiņas projekts Nr. 2016-1-es02-ka105-007490
«festival arco iris», kurā piedalījās arī jaunieši no Rekavas vidusskolas - sabīne, amanda, Valdis un emīls. Grupas līdere

bija baltinaviete anna.

kad atvadīties
ir reizē skumji
un priecīgi

5. jūlijā Viļakas jaunieši pul -
cējās eiropas brīvprātīgā darba
veicēju rīkotājā aktivitātē «ka-
zino vakars». šis bija arī vācu
jaunietes Ramonas Weltes pēdē -
jais organizētais pasākums Vi-
ļakas Jauniešu iniciatīvu centrā,
jo Ramonas desmit neaizmir-
stamie mēneši Viļakas novadā
tuvojas noslēgumam un jaunietei
laiks atgriezties mājās, kur viņa
plāno uzsākt studijas augstskolā.

Jauniete darbojās Viļakas no-
vadā programmas Erasmus+ Ei-
ropas brīvprātīgā darba projekta
Nr.2015-2-LV02-KA105-000760
«Ten incredible months in Vilaka
municipality» ietvaros. Šis projekts
Viļakas novada iedzīvotājiem bi -
jis lieliska iespēja izprast Eiropas
brīvprātīgā darba projektu būtību,
to priekšrocības un arī vietējos
jauniešos izraisījis pārdomas par
šādas iespējas izmantošanu citās
valstīs.

Ramona atzīst, ka nebūtu brau -
kusi uz Viļakas novadu, ja pirms
projekta uzsākšanas būtu bijusi
iespēja ierasties un redzēt reālos
apstākļus laukos, kuri nebūt nelī-
dzinās Vācijas pilsētnieces ikdienas
dzīvei, taču šobrīd ir neizsakāmi
laimīga par šeit pavadīto laiku,

jo ir iepazinusi vietējos iedzīvotājus,
kuri vienmēr ir bijuši atsaucīgi
pret viņu, protams, lielākais jau-
nietes ieguvums ir projekta laikā
gūtā pieredze. Īpašu gandarījumu
sagādājusi Viļakas Jauniešu ini-
ciatīvu centra aktivitāšu ietvaros
realizētā simulācijas spēle «Mini
ciems», jo tā bija pašas Ramonas
iniciatīva – jauniete šāda veida
spēlē piedalījusies Vācijā.

Ramona teic, ka dalība Eiropas
brīvprātīgā darba projektā izmai-
nījusi pašu jaunieti, viņa paplaši-
nājusi savu redzesloku, kļuvusi
atvērtāka un drošāka, kā arī pa-
spējusi apceļot ne tikai Latvijas
skaistākās vietas, bet arī tuvākās
Eiropas valstis. Jauniete ilgosies
pēc jauniegūtajiem draugiem un

Viļakas novada, kurš visu šo Lat -
vijā pavadīto laiku bijis viņas ot -
rās mājas.

Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja atzīst, ka Ramona
ir kļuvusi par draugu daudziem
novada jauniešiem, tāpēc atvadas
tiešām izraisa skumjas, bet reizē
arī prieku un gandarījumu par
kopā paveikto.

Paldies Ramonai par ieguldī-
jumu Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra darbībā! Lai izdodas nā-
kotnes plāni un ieceres!

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne

ROMUALDS JERMAKS un TAUTASDZIESMA
caur balsi, kokli un ērģelēm

2016. gada 6. augustā plkst. 17:00 
Viļakas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā

Biruta Ozoliņa (balss, etnogrāfiskā kokle)
Anda Eglīte (koncertkokle)
Ilona Birģele (ērģeles)
Mūziķes Biruta Ozoliņa, Anda Eglīte un Ilona Birģele apvienojušās kopīgā

koncertprojektā, lai dāvātu klausītājiem ievērojamā latviešu komponista
Romualda Jermaka mūziku viņa nozīmīgajā jubilejas gadā - 2016. gada 10.
jūnijā izcilajam komponistam, pedagogam, ērģelniekam un ērģeļu būves
meistaram Romualdam Jermakam apritēja 85 gadi.

Koncerta programmas ietvaros skanēs Romualda Jermaka kompozīcijas
koklei un ērģelēm solo, balss dziedāta tautasdziesma, kā arī aranžijas un im-
provizācijas par R. Jermaka mūziku, klausītājiem sniedzot iespēju vienkopus
dzirdēt iepriekš vēl nebijušu, unikālu «instrumentu» salikumu – cilvēka balss,
kokle un ērģeles. Tie ir «instrumenti», kuri komponista Romualda Jermaka
daiļradē ieņem būtisku vietu. Programmas pirmatskaņojums notika 2016. gada
9. jūlijā Rīgas Svētā Jāņa. Šī programma tiks atskaņota arī šī gada 6. augustā
plkst. 17:00 Viļakas Vis svētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā, kā arī
divos koncertos šī gada septembrī Liepājā un Kuldīgā 15. Starptautiskā
Liepājas ērģeļmūzikas festivāla ietvaros.

Romualda Jermaka daiļradē būtisku vietu ieņem tautasdziesma, kas
ievīta neatkārtojamā, komponista radītā skaņu krāsu buķetē, tādējādi atklājot
tās visdažādākās šķautnes. Ar koncertprogrammu «ROMUALDS JERMAKS
un TAUTASDZIESMA caur balsi, kokli un ērģelēm» mūziķes vēlas godināt
komponistu Romualdu Jermaku, atskaņojot viņa iepriekšējos gados radītās
tautasdziesmu apdares un oriģinālkompozīcijas ērģelēm un koklei. Šajā kon-
certprojektā klausītājiem tiks piedāvāta ne tikai komponista Romualda
Jermaka oriģinālmūzikas partitūra, bet arī Birutas Ozoliņas, Andas Eglītes un
Ilonas Birģeles skatījums uz to - daļai programmas viņas veidojušas savas
aranžijas un improvizācijas, balstoties uz komponista sniegto materiālu. 

Šī projekta ietvaros komponists Romualds Jermaks ir radījis jaunas tau-
tasdziesmu apdares, kurās visi trīs «instrumenti» satiekas, lai radītu netradicio -
nālu, klausītājiem neierastu skaņu krāsu paleti - cilvēka balss patiesums, kok -
les dvēseles smalkums un ērģeļu majestātiskums latviešu tautasdziesmā.

Pašas mūziķes par jauno koncertprogrammu saka šādi: «Mēs ar šo
koncertu slavināsim latviešu sievietes baznīcā! Par pacietību, par atbildības
nastu, ko tās allaž uzņemas, par mežu, pļavu, cilvēku attiecību un darba skais -
tumu, ko viņas caur gadsimtiem ir iznesušas, dziedot tautasdziesmas. Mēs
dziedam un spēlējam šo mūziku, apzinoties, ka pārmantojam šo brīnumaino
un neievainojamo spēku, lai mūsu meitas un mazmeitas to var nest tālāk!». 

Projekta īstenotāji pateicas par atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Rīgas Svētā Jāņa baznīcas draudzei, Viļakas novada pašvaldībai un 
15. Starptautiskajam Liepājas ērģeļmūzikas festivālam.

Informāciju sagatavoja Egils Štāls
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Viïakas no vadâ

JauNiešu aktualitātes

Tika veidota reāla ciema simu -
lācija, kurā atradās dažādas iestā -
des, piemēram, pasts, banka, no-
darbinātības aģentūra, kafej nī ca,
policijas iecirknis, amatnieku centrs,
kā arī daudzas citas. Ciems tika
nodēvēts par Viļciemu un vietējā
valūta – par Viļciema eiro.

Iesākumā katram ciema ie-
mītniekam bija jānofotografējas
un jāizgatavo sava Viļciema iden-
tifikācijas karte, kura apliecināja
piederību ciemam, policijas dar-
binieki kontrolēja, vai iemītnieki
to ir paņēmuši līdzi katru darba
dienu, kā arī iekasēja sodu, ja tā
tika aizmirsta mājās. Katram da-
lībniekam tika izlozēts slepenais
draugs, kurš nedēļas garumā sle -
pus iepriecināja ar maziem pār-
steigumiem.

Tika organizētas arī Viļciema
priekšsēdētāja vēlēšanas. Par cie -
ma priekšsēdētāju tika ievēlēts
Markuss Milaknis, kuram bija jā -
uzrunā ciema iemītnieki un jāveic
arī citi atbildīgi pienākumi.

Katrs ciema iedzīvotājs pa-
švaldībā saņēma savu darba algas
grāmatiņu. Nodarbinātības aģen -
tū ra atbildēja par darba vietu sa -
dali, tajā katrs ciema iemītnieks
saņēma darba atļauju un devās
uz savu darba vietu. Darba vietā
tika aizpildīta darba algas grāma-
tiņa, kurā tika norādīts nostrādāto
stundu skaits, kuru ņēma vērā
bankas darbinieki, kad tika iz-

maksāta alga. Bankā iestādes va -
rēja noformēt kredītus, lai varētu
uzsākt savu darbību – nopirkt
reklāmu vietējā avīzē vai radio,
iegādāties seifu naudai un citus
materiālus. Pasts izgatavoja pa-
stkartes, aploksnes un seifus, kā
arī pārdeva iestādēm nepiecie -
šamās kancelejas preces. Tūrisma
informācijas centrs uzņēma tūris -
tus, kuri apciemoja Viļciemu, iz-
rādot tiem ciema iestādes un ie-
pazīstinot ar to darbību. Vietējā
avīze publicēja ciema aktualitā -
tes, savukārt radio izpildīja ciema
iedzīvotāju pasūtītās dziesmas,
reklamēja iestāžu piedāvājumus,
kas bija maksas pakalpojumi, kā
arī spēlēja fona mūziku. Aptiekā
tika izgatavoti «zālīšu maisījumi»,
kuriem tika piedēvēti dažādi no-
saukumi. Kafejnīcā, bārā un res-
torānā bija pieprasītākās darba
vietas, jo tajās tika dota iespēja
gatavot ēdienus – kokteiļus, picas,
kūkas un citus gardumus, kurus
par nopelnīto naudu varēja iegā-
dāties vietējie ciema iedzīvotāji.
Policijas iecirknis bija viena no
iecienītākajām darba vietām, jo
jauniešiem patika uzvilkt policista
maskas un iejusties policijas dar-
binieka ādā, atbildot par kārtību
ciemā. Atkritumu apsaimniekotāji
gādāja par Viļciema tīrību un sa-
koptību. Amatnieku centrā tika
dota iespēja izpausties radoši un
izgatavot dažādas preces, kuras

tika pārdotas gan katru dienu,
gan noslēguma dienas tirdziņā.

Simulācijas spēles nedēļas ot-
rajā daļā jaunieši gatavojās Viļ-
ciema svētkiem, kuros vecākus
iepriecināja ar pašu sagatavotiem
priekšnesumiem, gardumiem un
kopīgi piedalījās sportiskās akti-
vitātēs. Noslēguma dienā ciema
iedzīvotāji kopīgi dalījās spēles
laikā iegūtajās emocijās, viens
otram par piemiņu rakstīja labus
vārdus, komplimentus un vēlēju-
mus, parakstījās kopīgā gleznā,
atklāja savus slepenos draugus,
tirdziņā iztērēja iekrāto naudu un
izdejojās disenītē.

Simulācijas spēlē jauniešiem
bija iespēja izprast, ka reālajā
dzīvē par visu ir jānes atbildība,
lai kaut ko iegādātos, ir jāstrādā,
ja pārkāp noteikumus, saņem so -
du. Ne vienmēr bija iespēja strā -
dāt kārotāko darbu, jo darba vie -
tu un darbinieku skaits katrā
darba vietā bija ierobežots, kas
dažreiz bija nepatīkami, jo pie-
prasītākās darba vietās tikt bija
grūtāk, bet tas lika izprast dažādu
amatu un profesiju specifiku un
lika aizdomāties par to, vai nā -
kotnē tas ir saistoši vai nē. Simu-
lācijas spēle mācīja arī apieties
ar naudas resursiem – daži dalīb-
nieki krāja savu nopelnīto naudu,
glabājot to bankā, bet citi to iz -
tērēja jau pirmajā dienā.

Ciema iemītnieki gaidīja katru
jaunu dienu ar nepacietību, jo or-
ganizatori vienmēr centās dažādot
aktivitātes. Tika spēlētas dažādas
spēles, dejotas dejas un dziedātas
dziesmas, kurās ar prieku iesaistī -
jās visi ciema iedzīvotāji. Prieku
radīja arī starppaaudžu sadarbība,
jo arī vecāki iespēju robežās ap-
meklēja un piedalījās simulācijas
spēles aktivitātēs. Jaunākajam spē -
 les dalībniekam Markusam Lei-

Vai tu zini, kas ir Viļciems?

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Viļakas jauniešus aizrāvusi jauna aktivitāte – simulācijas spēle «mini ciems», kura nori -
sinājās Viļakas pamatskolā no 13. jūnija līdz 17. jūnijam projekta Nr. 4-27/2 «Nāc un

piedalies!» ietvaros. spēli organizēja Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs sadarbībā ar eiropas
brīvprātīgā darba veicējām Ramonu Welti no Vācijas un lindu Beridzi no Gruzijas.

tenam bija 5 gadi. Kopumā spēlē
iesaistījās 50 dalībnieki. Jau nieši
atzina, ka spēle tiešām ir aizraujo -
ša, kā arī vecāki pamanīja, ka
viņu bērni to uztver nopietni un
atbildīgi, cenšoties ievērot cie ma
noteikumus, vienmēr paņemt līdzi
savu ID karti, lai nebūtu jāmaksā
sods. Prieku sagādājušas atbildī -
gās darba vietas un prasmes, ku -
ras tika iegūtas simulācijas spēles
laikā. Jauniešiem patika pašiem
rīkoties ar savu nopelnīto naudu.

Jaunieši bija patiesā sajūsmā
par jauno aktivitāti, tāpēc iespēju
robežās to centīsimies ieviest kā
ikgadēju tradīciju, pilnveidojot
un dažādojot to.

Paldies Viļakas pamatskolas
direktorei Anželikai Ločmelei un
Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku un

apsaimniekojamās teritorijas pār-
zinim Jurim Pužulam par telpu
nodrošinājumu un tehnisko at-
balstu.

Paldies Eiropas brīvprātīgā
darba veicējām Ramonai Weltei,
Lindai Beridzei, Jauliai Weltei
un Berit Haupt un jauniešiem, ku -
ri ar entuziasmu piedalījās spē les
organizēšanā un norisē – Laurai
Loginai, Elīnai Sprukulei, Evijai
Kravalei, Lailai Milaknei, Dinijai
Romanovai un Sandim Leitenam.

Tāpat sakām paldies vecākiem,
kuri atbalstīja šo spēli un atrada
laiku piedalīties tās aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne

Foto: no simulācijas spēles
arhīva
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JauNiešu aktualitātes

Vācu meitenes Ramonas
pieredze latvijā

lēmums piedalīties eiropas brīvprātīgā darba
projektā (Nr.2015-2-lV02-ka105-000760 «ten incredible
months in Vilaka municipality») nozīmē pieņemt lēmu -
mu spert soli pilnīgi jaunā dzīvē. 

Šis lēmums nozīmēja, ka ir jāatstāj ierastā vide un
jādodas uz nezināmu vietu ar nepazīstamiem cilvēkiem,
jaunu kultūru un nezināmu valodu. Protams, tas nebija
viegls lēmums. Kad es devos prom no Vācijas, tad viena
mana acs rau dāja, bet otra smaidīja. Es biju bēdīga, ka
man bija jāatstāj viss, bet es biju pieņēmusi lēmumu un
zināju, ka man būs jauna dzīves PIEREDZE Rekovā.
Kad es sēdēju lidmašīnā, es domāju: «Tieši šobrīd es
uzsāku savu lielāko piedzīvojumu, kāds jebkad ir bijis
manā dzīvē. Viena pati, tikai ar divām ceļasomām, kas ir
piepildītas ar nedaudzām lietām, kas būs kopā ar mani
dažus mēnešus.»

Pirmā Eiropas brīvprātīgā darba mācība man bija –
iziešana no manas «komforta zonas» divos ceļos. No
vienas puses, man bija jāiedzīvojas pilnīgi citos dzīves
apstākļos. Mani dzīves standarti tika samazināti vienas

nakts laikā. Tāpēc man bija nepieciešams laiks, lai pie -
rastu un izturētu to. No otras puses, es biju prom no savas
«komforta zonas» un atvēru sevi jauniem cilvēkiem un
piedzīvojumiem.

Mana brīvprātīgā darba laikā Latvijā man bija jāpār -
var daudzi lielāki vai mazāki izaicinājumi. Man vislielākais
izaicinājums bija valodas barjera. Pirmkārt, man visu
laiku bija jākomunicē angļu valodā, kuru, domāju, ka
zinu ļoti labi, bet lietot to ikdienā ir citādi nekā lietot to
stundās skolā. Vislielākā problēma bija komunicēt ar vie-
tējiem, kuri vispār neprata runāt angļu valodā. Valodas
barjeras dēļ man darbs ar bērniem bija ļoti grūts. Es gri bēju
uzlabot šo situāciju, un mana motivācija iemācīties runāt
lat viski kļuva arvien lielāka un lielāka. Rezultātā bija prieks
no abām pusēm. Laimīga kļuvu es un latvieši. Vienmēr,
kad es mēģināju runāt latviski, es saņēmu pretī iedrošinošu
smaidu. Pozitīvā atbildes reakcija no ikviena ļāva man
arvien vairāk iemīlēt latviešu valodu. Es zinu, ka mana
latviešu valoda nav perfekta (patiesībā ir ļoti slikta), es
vēlētos latviski runāt skaidri un tekoši. Uzlabojoties lat -
viešu valodas zināšanām, arī mans darbs veicās daudz
vieglāk un guvu daudz prieka. Kļuva daudz vieglāk pašai
plānot savas aktivitātes un sadarboties ar bērniem.

Kā jau minēju, man bija daudz izaicinājumu Eiropas
brīvprātīgā darba projekta laikā. Neizskaidrojot detalizētāk
katru izaicinājumu, es varu teikt, ka es pieņēmu šos izai-
cinājumus, iegūtās mācības no tām ir ļoti svarīga dzīves
daļa mana brīvprātīgā darba laikā. Šajā laikā es ieguvu
jaunu skatījumu uz dzīvi. Es iemācījos, ka es nevaru
plānot visu un ka jebkurā plānā ir iespējamas izmaiņas.
Pirmo reizi atverot sevi svešiniekiem, es ieguvu daudz
lielāku pašpaļāvību un izpratni par citām kultūrām, īpaši
par latviešu kultūru. Es iemācījos daudz par Latviju un
tās kultūru, iemācījos iemīlēt un novērtēt to.

Desmit mēnešu laikā es redzēju ļoti daudzas skaistas

vietas Latvijā, par kurām es pat nevarēju iedomāties, ka
tādas pastāv (un es mīlu ikkatru no tām). Es ceļoju ne
tikai Latvijā, bet man bija iespēja redzēt daudzas vietas
arī Eiropā. Mana brīvprātīgā darba un ceļojumu laikā es
ieguvu tik daudz jaunus draugus no Eiropas. Jaunie drau -
gi, daudzi arī brīvprātīgā darba veicēji, ir no dažādām
valstīm, ar dažādu kultūru un pieredzi. Brīvprātīgo ko -
piena (sadarbība un sadraudzība starp visiem brīvprātīga -
jiem), kā es uzskatu, ir viena no vērtīgākajām lietām
mana brīvprātīgā darba laikā.

Vērtējot pavadīto laiku Latvijā, es saprotu, ka man
pieder daudz vairāk nekā tikai divi ceļojuma koferi, ar
kuriem es devos prom no Vācijas. Es ieguvu drosmi spert
soļus nezināmajā pasaulē. Es ieguvu jaunas zināšanas,
ieguvu iespēju personīgajai izaugsmei un izdevību iegūt
jaunus draugus no visas pasaules.

Visas šīs lietas es ielikšu savā pieredzes bagāžā, at-
griežoties Vācijā, un es nekad neaizmirsīšu brīnišķīgo
lai ku Latvijā.

Biedrība «Dardedze» un Viļakas, Šķilbēnu un Medņe -
vas jauniešu centri saka sirsnīgu paldies Ramonai par
iegul dīto darbu, prieku un dāvāto sirds siltumu jauniešu
centru aktivitātēs! Un novēl, lai iegūtā pieredze paver
Ramonai plašas iespējas turpmākajā dzīvē! Gaidām
ciemos Viļakas novadā jebkurā laikā!
Teksts: Eiropas brīvprātīgā darba veicēja Ramona Welte

Tulkojumu uz latviešu valodu nodrošināja:
Vineta Zeltkalne

«Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.»

2016. Gada iZlaidumi

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.

/O. Vācietis/

Šī gada absolventi ir radoši,
interesanti, saprotoši, patstāvīgi
un atbildīgi. Katrs no viņiem ir
spilgta personība. Kopā ar viņiem
droši varējām realizēt pašas fan-
tastiskākās idejas. Jaunieši prot
un atbalsta viens otru grūtā brīdī,

tas viņiem palīdz sadzīvot un paš -
realizēties. Tomēr katram ir savs,
īpašs dzīves ceļš. 

Novēlu viņiem nebaidīties no
grūtībām, iet pa dzīves ceļu pār-
liecinoši un atcerēties, ka arī no
pašas sarežģītā kās situācijas ir
izeja. 

No visas sirds vēlu veiksmes
Jūsu turp mākajā dzīvē!

Viļakas Valsts ģimnāzijas 
12. klases audzinātāja 

Gaļina Stepanova
Foto: A. Zelčs

Šogad Rekavas vidusskolu
absolvēja 63. izlaidums – 6 zēni
un 8 meitenes – otrā lielākā klase
skolā. Ne tikai lielākā, bet arī
gudrākā, jau no 5. klases mācību
priekšmetu vidējais vērtējums ir
bijis vairāk nekā 7,2 (tikai šogad
viņus apsteidza 5. klase). Daudzi
skolēni ir piedalījušies un ieguvuši
godalgotās vietas gan novada,
gan starpnovadu olimpiādēs un
konkursos. Klases labākie sportisti
ir piedalījušies gan novada, gan
starpnovadu sacensībās. Aktīvi
piedalījās gan skolas, gan ārpus-
skolas pasākumos. 12 skolēni
dejoja skolas tautu deju kolektīvā,
trešdaļa ir spēlējuši ģitāras, 4 ir
pabeiguši Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolu, 3 ir piedalījušies
Viļakas novada konkursā «Mis
& Misters».

Šī klase ir bijusi draudzīga, ir
izstaigājuši gan pagasta, gan kai-
miņpagastu ievērojamākās vietas,
izbraukājuši Latviju un nonākuši
pat Latvijas skaistākajā pilsētā –
Ventspilī. Kopā esam vākuši ak-
meņus no lauka, kā arī pirtī gāju-
ši.

Ar 1. jūlijā saņemtajiem ser-
tifikātiem un vidusskolas atestā -

tiem viņi ir nolēmuši iekarot Lat-
vijas augstākās mācību iestādes
un koledžas: 5 startēs Rīgas Teh-
niskajā universitātē, 2 – Latvijas
Universitātē, 1 – Latvijas Spor -
ta pedagoģija akadēmijā, 1 – Lat -
vi jas Lauksaimniecības universi -
tātē, 3 sargās Latvijas robežu, 1
rū pēsies par mūsu veselību un 1
būs kultūras darbinieks un mūs
izklaidēs.

Cerams, ka visi veiksmīgi

mācīsies izvēlētajās skolās un iz-
turēs vismaz pirmo semestri (bet,
ja godīgi, tad cerams, ka arī pa -
beigs savas izvēlētās skolas).

Lai maniem divpadsmitajiem
pietiek izturības, spēka, uzcītības
un uzņēmības neapstāties pusce -
ļā, bet iet līdz galam. Atcerieties
savu skolu, skolotājus, protams,
savus vecākus un viņu padomus.

Klases audzinātāja
Klavdija Ivļeva

Rekavas vidusskolas 63. izlaidumsViļakas Valsts ģimnāzijas
81. izlaidums
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VēstuRe

Jūnija nogalē mums radās izdevība piedalīties lauka
seminārā «Arheoloģija un tās metodes», ko organizēja

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta projekta
«Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka semi -
nārs Vecpiebalgā» ietvaros. Semināra vieta – vēlā dzelzs
laikmeta beigu jeb uz 11.–12. gs. attiecināmie Raskumu
senkapi, Alauksta ezera austrumu krastā, kur aptuveni divus
gadsimtus turīga latgaļu saime apbedīja savus aizgājējus.
Te zinātnieki pētījumus veica jau 1948. un 2015. gadā, to -
mēr neskaidra palikusi apbedījumu vietas austrumu un zieme -
ļu robeža, ko noteikt bija 2016. gada izrakumu mērķis.
Mēs abas gribējām atrast savu senču – seno latgaļu –
pēdas mūsdienu Vidzemes skaistuļa Alauksta ezera krastā.

Tā bija īpaša, lieliska iespēja atsvaidzināt vēstures
studiju laikā gūtās zināšanas. Darbs notika starpdisciplinārā
ekspedīcijas komandā, kurā strādāja divi vadītāji, māksli -

niece, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tekstiliju speciā -
liste, antropoloģe. Semināra laikā reāla darbošanās ar ar-
heologam raksturīgajiem instrumentiem mijās ar teorētiskām
nodarbībām – arheologu lekcijām par Vidzemes latgaļiem
aizvēsturē, arheoloģiskajiem pieminekļiem un to aizsardzību,
Latvijas paleodemogrāfiju un seno apģērbu Vidzemē, kā
arī skolotāju diskusiju par iegūtajām zināšanām un to
pārnesi vēstures mācību stundās. Rezultātā piecās dienās
izgājām cauri visām arheoloģiskajām lauka izpētes fāzēm:
laukumu iemērīšanu, virskārtas noņemšanu, arheoloģiskā
slāņa planēšanu, apbedījumu atsegšanu, fiksācijas un uz-
mērošanas darbiem, senlietu, tekstiliju un kaulu noņemšanu.
Neatņemama šo piecu dienu sastāvdaļa bija sarunas ar
kolēģiem, komunicēšana ar speciālistiem, īpašās gaisotnes
baudīšana Alauksta ezera krastā. Paldies projekta vadītā -
jiem Dr.hist. Rūdolfam Brūzim un Mg.hist. Ingai Doni -
ņai, LNVM arheoloģei Iritai Žeierei, Dr.hist. Gunitai Zari -
ņai, visai ekspedīcijas komandai par šīm saturiski
bagātajām dienām!

Arheoloģija ir zinātne, kas vēsturi pēta pēc lietiskajiem
avotiem – pagātnes cilvēka radītiem ieročiem, traukiem,
darbarīkiem, iedzīves priekšmetiem, rotām, būvju palie -
kām, kas saglabājušies zemē, virs tās un ūdenī. Arheo -
loģijas zinātnes uzdevums ir, balstoties uz arheoloģiskajiem
avotiem, dot hronoloģiski secīgu, loģisku pagātnes ainu,
īpaši par laika periodu, kad rakstīto avotu vēl nebija. Ar-
heoloģijas neatņemama daļa ir lauka izpētes darbi jeb iz-
rakumi. To ietvaros tiek pētīts arheoloģiskais piemineklis,
atsegtas dažādas konstrukcijas vai cilvēku apbedījumi, atrasti
lietiskie avoti jeb senlietas, cieņpilni un ar vislie lāko pie-
sardzību. Šo darbu rezultātā iegūtais informācijas kopums
pārtop arheologu sastādītās zinātniskās, populārzinātniskās

un mācību grāmatās. Arheoloģiskās senvietas ir līdz 18. gad-
simtam veidotas apbedījumu vietas, apmet nes utt. Pavi -
sam cita veida darbošanās pašlaik ir ļoti izplatīta Latvijā,
kad, savtīgu mērķu vadīti, ar metāla detektoriem bruņo -
jušies, «pagātnes pētnieki» meklē un pēc tam iztirgo ar-
heoloģiskās senlietas, kas nonāk pašmāju un ārzemju ko-
lekcionāru privātajās kolekcijās, nodarot būtiskus
zaudējumus ne vien pagātnes mantojumam, bet arī visai
Latvijas sabiedrībai. Kā gan mēs šodien varētu apbrīnot
seno sieviešu villaiņu krāšņumu, vīru izsmalcināto apro -
ču greznumu, izskaidrot smalko rakstu un ornamentu nozī -
mi, ja vienīgā informācija būtu pārdošanā ebay.com izlikto
priekšmetu foto?! Vai spētu no necila villaines gabaliņa,
kas drīzāk līdzinās dubļainam sakņu murskulim, «nolasīt»
informāciju par auduma pagatavošanas tehniku un ap -
ģērba krāsojumu. Un noteikti tā arī paliktu neuzzi nāts
fakts, ka mūsu senči tolaik mirušajiem pagalvī lika koka
dēlīti, bet līdzi deva visu skaistāko, kas pašiem dzīves
laikā sakrāts.

Mūsu zeme ir bagāta ar gadu tūkstošos uzkrātām kultūras
vērtībām. Arheoloģiskās senvietas, pilsētu vēsturiskie centri,
muižas, pilis, baznīcas, dārzu mākslas, tēlniecības, glez-
niecības, lietišķās mākslas, tehnikas vēstures un tautas celt -
niecības objekti veido mūsu pagātni, uz kā balstās mūsu
tagadne. Tas ir pamats tautas tālākajai attīstībai nākotnē.
Un to saglabāt un nosargāt ir mūsu uzdevums. Ar cieņu
izturoties pret savām saknēm, varam cerēt, ka tādu pat at-
tieksmi sagaidīsim pret sevis atstāto mantojumu no nāka-
majām paaudzēm.

Viļakas pamatskolas un Rekavas vidusskolas 
vēstures skolotājas Anželika Ločmele, Ivita Slišāne

Foto no personīgā arhīva

Latgales muižnieki bija Polijas-Lie-
tuvas muižniecības daļa un saglabāja

mazākas vietējās autonomijas tiesības. Muiž -
nieki bija priviliģēta kārta, kuras dzīvesveidu
noteica tradīcijas un piederība muižniecības
organizācijām, kārtas un dzimtas prestižs.
Muižas centri kļuva par saimniecisku kom p -
leksu, kurā atradās ne tikai muižas dzīvo -
ja mā ēka, bet arī dažādas saimnieciskās
celtnes – staļļi, kūtis, krejotavas un siernī -
cas, degvīna un alus brūži, dzirnavas. Bez
klaušu darbos muižas laukos nodarbināta -
jiem zemniekiem muižas peļņu un muižnieku
sadzīves komfortu nodrošināja dažādi mui -
žas kalpotāji.

Par pirmajiem Marienhauzenas muižas
muižkungiem kļuva Hilzenu dzimtas pār -
stāvji. Georgs (Juris) Konstantīns Hilzens,
Jans Augusts Hilzens, Justins Hilzens.
1772. gadā Polijas pirmās dalīšanas rezultātā
Latgali pievienoja Krievijas impērijai un
Marienhauzenas muiža pieder Ivanam Je-
laginam, Nikolajam Buturļinam, Sīmanim
Horožanskim. Muiža no 19. gs līdz 1920.
gadam piederēja Lippe-Lipsku Zabello ģi-
menei: Ignatam Lippe-Lipskim, Janam Lip -
pe-Lipskim, Alīnai Lippe-Lipskai, Marijai
Zabello un Sigismundam Zabello.

Dzimtbūšanas laikā muižas zemes ap-
strādāja zemnieki un muižniekus apkalpoja
kalpi. Gan dzimtbūšanas laikā, gan arī pēc
tās atcelšanas zemniekiem un kalpiem nā -
cās strādāt muižnieku labā. Katram bija savi
darba pienākumi un vieta sabiedrībā. Mui -
žas apkalpojošais personāls un kalpotāji,
kuri dzīvoja muižas mājās, bija galvenokārt
poļu cilmes.

Muižas kalpiem mēnesī maksāja 2,5 pu -
dus miltu vai graudu, 30 kg miežu putraimu
un 5 rubļus. Par ravēšanu muižas dārzos
sievietēm maksāja 35 kapeikas dienā. 20. gs
sākumā Marienhauzenas muižas centrā bi ja
algots darbaspēks – 15 ģimenes, pārvaldnieks,
kantorists, starosta, dārznieks, divi zirgu
puiši, divas veļas mazgātājas, divi pavāri,
viens sulainis un viena kalpone-istabene,
mežzinis. Pusmuižās arī bija algots dar-
baspēks. Tika eksportēts sviests un lini.

Zemnieku stāvoklis muižas laikos bija
smags. Zemnieks ar visu ģimeni piederēja
muižniekam. Muižniekam bija tiesības zem -
niekus pārdot, dāvināt un pārcelt citā vietā.
Ja zemnieki aizbēga, muižniekam bija tie -
sības viņus meklēt un vest atpakaļ. Zem-
niekiem nepiederēja nekāds īpašums, pat lau -
lību nedrīkstēja noslēgt bez kunga ziņas.
Tiem bija ierobežota zemes platība. Pēc
1834. gada revīzijas datiem Lippe-Lipsku
īpašumā bija 2903 zemnieki. Neražas gadi
galīgi izputināja zemniekus - sākās neap-
mierinātība ar Latgalē ieilgušo dzimtbūšanu,
jo Kurzemē un Vidzemē tā bija atcelta jau

1817.–1819. gados. Līdz zemniekiem nonā -
ca ziņa, ka krievu valdība gatavo dzimtbū-
šanas atcelšanu, tas zemniekos viesa cerību,
bet muižniekos – bailes no zemnieku ne-
mieriem.

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861. gadā
vēl ilgi bija jūtamas tās sekas, jo 19. gs
beigās zeme tika sadalīta šņorēs (4-10 m
platas), kuras bija grūti apstrādāt. Ganības
bija pa krūmiem. Klaušu vietā līdz zemes
izpirkšanai stājās spēkā rente. Zemnieku
iziešana viensētās sākās 19. gs 90. gados.
Zemniekiem zemes izpirkšanu apgrūtināja
divas lietas – naudas trūkums un katoļticī-
gajiem bija jāpierāda, ka viņi nav poļu tau-
tības, tāpēc gandrīz visa pirktā zeme bija
nonākusi vidzemnieku rokās.

Hilzenu laikā 1748. gadā tika uzcelta
jauna katoļu koka baznīca, kura nosaukta
Sv. Mateuša vārdā, to iesvētīja prāvests Ja-
nuškēvičs. 1783. gadā izveidojās Marien-
hauzenas dekanāts ar sākotnējo nosaukumu
Aiz-Ludzas dekanāts. Pēc Hilzeniem, kas
bija katoļi, muiža pārgāja Jelaginam, kurš
bija pareizticīgais. Jelagins pie muižas bija
iekārtojis pareizticīgo baznīciņu (iespējams,
kapelu), sīkāku ziņu nav. Savus piekritējus
pareizticīgo baznīca vervēja starp katoļiem,
daži mācītāji staigāja pa sādžām un mē -
ģināja pārliecināt katoļticīgos pāriet pa-
reizticībā, cienājot ar pīrāgiem un saldumiem.
Daļa katoļticīgo piespiedu kārtā pārgāja
pareizticībā, daļa brīvprātīgi, lai izpatiktu
Krievijas impērijas valdībai.

19. gs. beigās auga arī katoļu draudze,
un Viļakas draudze bija viena no lielākajām
Latgalē, vecā koka Sv. Mateuša baznīca kļu -
va par mazu Viļakas draudzei. Grāfiene Alī na
Lippe-Lipska ierosināja un sponsorēja jau -
nas katoļu baznīcas celtniecību tuvāk muižas
centram. 1891. gadā tika iesvētīta jaunā katoļu
baznīca Vissvētās Jēzus Sirds godam. Pie
baznīcas muižniece likusi uzcelt arī plebāniju
ar saimniecības ēkām prāvestam, dzīvojamu
māju ar saimniecības ēkām ērģelniekam,
slimnīcu un patversmi vecajiem ļaudīm,
kā arī grāfu Lippe-Lipsku Zabello kapenes.

Izglītības attīstība Marienhauzenas
muižā saistās ar Janu Hilzenu. Jans Hilzens,
lai paceltu tautas izglītības līmeni un arī
izrādītu pretimnākšanu muižas iedzīvotāju
kulturālo un garīgo vajadzību apkalpoša -
nā, uzaicināja uz Marienhauzenu apdāvināto
misionāru Miķeli Rothu (Rots). Ir ziņas,
ka Viļakā darbojusies Bernardīniešu ordeņa
mūku uzturēta skola, kur mācīja lasīt,
rakstīt, rēķināt, ticības mācību un ievadu
dabas zinībās, taču krievu valdība šo skolu

1832. gadā likvidēja, lai mazinātu poļu un
katoļu baznīcas ietekmi. Pirmā tautskola
izveidota 1866. gadā – Eržepoles skola. Sko -
lā mācīja lasīt, rakstīt un rēķināt, ticības
mācību visu konfesiju bērniem mācīja pa-
reizticīgo mācītājs. Skolā mācījās galvenokārt
zēni, zemnieku bērni.

Kad atcēla drukas aizliegumu, Viļakas
apkārtnē un pārējā Latgalē sākās nacionālā
atmoda. Plaši sāka darboties latgaļu tautas
atmodas darbinieki. Viļakā reliģisko lietu
tirgotājs Vincents Leiko tulkoja lūgšanu
un dziesmu grāmatas no poļu un latīņu va-
lodas. Viļakā tika organizēti Pēterburgas stu -
dentu teātra vakari (latviešu un krievu
valodā), oficiāli tikai latviešu valodā ne-
drīkstēja. Izrādēs piedalījās Francis Logins,

Helēna Jankēviča, Amalija Bžezinska, dzie -
dāja koris Jezupa Krīvāna vadībā, tika dzie -
dātas latviešu tautas dziesmas. Sāka vei -
doties dažādas biedrības, kuras sekmēja Vi -
ļakas apkārtnes kultūras un sabiedrisko
dzīvi. 1913. gadā nodibināta pirmā sabiedris -
kā bibliotēka. 20. gs. sākumā uzcelta un at-
vērta «Gaismas» zāle (tagadējā Viļakas
novada muzeja ēka), kurā notika dažādi
pasākumi, koncerti, referātu lasījumi u.c.

1829. gadā Marienhauzenai tika piešķir -
tas miesta tiesības. 19. gs. beigās Marienhau -
ze  nas muižā bija 187 apdzīvotas vietas, 5718
brīvlaistie zemnieki, 1394 privātpersonas.
2 rūpnīcas, 4 magazīnas – labības rezerves
noliktavas, 3 ūdensdzirnavas, 9 dzērienu tir-
gotavas. Muižas saimniecisko dzīvi ļoti ie-
tekmēja dzelzceļa izbūve, kas gāja cauri mui -
žas mežiem, lai varētu vieglāk izvest un pār -
dot kokmateriālus. Bija izveidota Ma rien -
hau zenas stacija (bijusī Vecumu stacija). Vi -
sus lauksaimniecības darbus muižā vadīja
pārvaldnieki – viens – Marienhauzenas centrā,
pārējie – foļvarkās –Borisovā, Birzniekos
un Račos. Muižā bija vairāki ražo šanas uz-
ņēmumi: sviesta ražotne Borisovā, smēde,
alus un spirta brūži centrā, dzirnavas, ķi -
eģe ļu ceplis Ceģeļnā (Bronti), tvaika dzir -
navas un gateris Račos.

1863. gadā sākās sacelšanās pret carisma
jūgu Polijā un Lietuvā, sacelšanās skāra arī
Ma rienhauzenas muižu. Ar 1863. gada feb -
ruāri Viļakā sāka ierasties citi dumpinieki,
kuri izlikās par mērniekiem, studentiem, vie -
siem utt. Zemnieku vidū sākās propaganda
par Polijas atjaunošanu. Zemniekiem tika
dalītas lapiņas «Zemnīka taisneiba» (iespē -
jams, tā ir bijusi pagrīdes avīze, kas tika izdota
1862.-1863. gadā Viļakā). Šajās lapiņās tika
kritizēta dzimtbūšanas atcelšana, teikts, ka
zeme zemniekiem jādod par brī vu. Aģitācija

starp Viļakas apkārtnes zemniekiem panā-
kumus neguva. Arestētie sacelšanās gatavotāji
stājās kara tiesas priekšā. Viļakas muižas
grāfiene muižā tika atstāta tikai uz trīs uz-
ticamu augsti stāvošu per sonu galvošanu,
tomēr viņa uz kādu laiku bija izsūtīta uz
Voroņežas guberņu. Muižai rezultātā bija
jāmaksā trīskārša desmit procentu nodeva.
Zemnieku sacelšanās sekas bija jūtamas
vēl ilgu laiku, jo 1865. gadā tika izsludināts
drukas aizliegums, kas ilga līdz 1904. ga -
dam. Šajā laikā pastiprinājās rusifikācija
visā Latgalē, tajā skaitā arī Vi ļakas novadā.

Pasaules un Eiropas notikumi būtiski
ietekmēja Marienhauzenas dzīvi, jo sākās
I pasaules karš. 1918. gadā vācu karaspēks
bija okupējis gandrīz visu Latviju, Viļakā
vācu garnizons ieradās 1918. gada vasarā,
viņu komandants apmetās muižā, kur dzī -
voja grāfs Sigismunds Zabello. Tika iero-
bežota iedzīvotāju pārvietošanās, bija va-
jadzīga speciāla atļauja, lai pārvietotos. 1918.
gada novembrī vācieši pameta Viļaku, jo
Vācijā notika revolūcija un tā kapitulēja,
turklāt Viļakai jau tuvojās sarkanā armija.
Līdz ar vāciešiem prom aizbrauca arī Si-
gismunds Zabello. Dienā, kad vācieši de -
vās prom, tika aizdedzināta Marienhauzenas
muižas pils un pārvaldnieka māja. Dedzinā -
tāji bija vietējie iedzīvotāji. Tikai pilnīgs bez -
vējš neļāva nodegt visai Viļakai. Pēc brīvī -
bas cīņām un miera līguma parakstīša nas starp
Latviju un Krieviju 1920. gadā muižas ze -
mes tika nacionalizētas, sadalītas un pārdotas.

Muižniecība ir atstājusi savas pēdas Vi -
ļakas apkārtnes vēsturē. Līdz mūsdienām
ir saglabājušies daži kultūrvēsturiskie pie-
minekļi, kas liecina par muižas laikiem
Viļakā. Saglabājušās 2 muižas saimniecības
ēkas, parks, žogs, uz bijušās muižas pils
pamatiem uzcelta skolas ēka (tagadējā Viļakas
Valsts ģimnāzija) – visi objekti atzīti par
vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem ar
valsts aizsardzības numuriem- 2871, 2872,
2873, 2879, kā arī bijušās Viļakas slimnīcas
un morga ēkas, kā arī Viļakas Romas ka -
toļu baznīca ar seno plebāniju un kapenes.

Teksts: Viļakas novada muzeja direktore
R. Gruševa un krājuma glabātāja M. Boldāne
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1. Maksimova., L, «Viļaka un tās ļaudis gadsimtu

ce ļos», Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība;
2005, 172.lpp;

2. Levin., D., «Vilaka» Encyclopedia of Jewish com -
munities in latvia and Estonia, tulkojusi Naomi Grossma -
ne, Jerusalem: Yad Vashem, 1988, 119-121pp;

3. Latkovskis., D., «Miķelis Roths», Rīga: Rīgas
vēstnesis Nr.16, 1939., 3.lpp;

4. Latkovskis., D, «Vācu kultūrvēsturnieki par Lat -
gali», Rēzekne: Rēzeknes ziņas, Nr.31, 1942., 5.lpp;

5. Mieriņa, A., «Laiki un likteņi», Rīga: izdevniecība,
AGB, 160.lpp;

6. Bukšs., M., «Latgolas zemnīku apstokļi XVIII.g.s»,
Zīdūnis, Nr.4, Rīga: Latgales katoļu kultūras centra
biedrība, 1939., 11.lpp;

7. www.raduraksti.lv, Tautu skaitīšana 1897. gads.

meklējam savējos!

Marienhauzenas muižai 300
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Pirmajai skolai – 150

Ir fragmentāras ziņas, ka līdz 1832. gadam pastāvējusi
bernardinu mūku uzturētā draudzes skola Viļakā, tāpēc
nevarētu teikt, ka Eržepoles skola bija tieši pirmā. Tomēr
sistemātiska iespēja iegūt laicīgo pamatizglītību kaut
daļai Viļakas bērnu radās tieši ar 1866. gadu, kad Viļakas
nomalē – Eržepolē – nodibināja tautskolu. Tas kļuva iespē -
jams tāpēc, ka pēc dzimtbūšanas atcelšanas un sakarā ar
pārkrievošanas politikas izvēršanu krievu valdība sāka
zināmā mērā atbalstīt zemākās pakāpes skolu atvēršanu.
Tautskolu izvietoja sabiedriskā ēkā, tās uzturēšanai 175
rubļus bija piešķīrusi valsts, un vēl līdzekļus katru gadu
iespēju robežās devusi arī vietējā pagasta pašvaldība.

Skolā mācījās galvenokārt zēni: 1884. gadā – 32,
1886. gadā – 27 (un 5 meitenes), 1887. gadā – 43 zēni,
1889. gadā – 25 zēni utt. Par apstākļiem skolā savās at -
miņās raksta toreizējais skolēns no Aizgalīnes Dominiks
Logins: «Školas telpas beja nateiras un vairõk soltas
nakai syltas. Škoļnīku vairõkums – moztureigūs zemnīku
bārni – staigõja plõnā apgērbā un veizēs.»

1908. gadā blakus Eržepoles tautskolai atvēra arī div-
klasīgu t.s. ministrijas skolu, kurā uzņēma pēc tautskolas
(1. – 3. kl.) beigšanas. Tautskolā ar 1914. gadu parādās arī
skolotāji – latvieši. 1916. gadā «kalna mājā» atradās div -
klasīgā ministrijas skola, «lejas mājā» – Eržepoles pagas -
ta skola.

Skolas pārdzīvoja 1917. gada notikumus, vācu oku pā -
ciju 1918. gada vasarā un rudenī. Kad 1918. gada novembrī
Viļakā ienāca sarkanās armijas daļas, abas Eržepoles
skolas apvienoja vienā.

1919. gada rudenī skola atsāka mācības, bet grūtības
bija lielas – nebija mācību grāmatu, papīra, pārtikas sko-
lotājiem. Bieži bija jāslēpjas pagrabā, jo netālu pie Stom-
pakiem atradās fronte.

1920. gada janvārī sarkanā armija ar kaujām atkāpās un
no šī laika Eržepoles skola ar nosaukumu «Viļakas pa gas -
ta sešklasīgā pamatskola» veidojās un darbojās jau Latvijas
brīvvalsts apstākļos. Tās pārzinisno 1920. gada līdz pat
1944. gada pavasarim bija Alfrēds Brunov – Brants.

1923. gadā skolā mācījās 91 skolēns un strādāja 3 sko -
lotāji, bet 1928./29. mācību gadā jau bija 212 skolēni un
8 skolotāji.

Par skolu šajā periodā savas atmiņas ir uzrakstījusi tās
bijusī skolniece Tekla Barkāne–Bondare: «Pirmo dienu
uz skolu mani atveda Valerians Zondaks (vēlāk bīskaps),
kas toreiz mācījās 4. klasē. Mācības bija stingras, bet otr-
gadnieku nebija. Beidzot 6. klasi, likām eksāmenus, uz
tiem atbrauca kontrolēt inspektors. Skolēni valkāja
pašaustas drēbes.»

Pamatskolai 30. gadu beigās jau bija arī savs karogs –
zilā krāsā: vienā pusē bija skolas nosaukums, un zem tā
trīs zvaigznes, otrā – devīze «Tev, Latvija, mēs augsim.»

Marianna Mačāne – Slišāne atceras, ka 30. gados skolā
darbojās 499. mazpulks, ko vadīja skolotājs Jānis Brants.
Mazpulcēni regulāri rīkoja sapulces, kurās noteica darbus
katram nākamajam mēnesim, bija arī sava izau dzētā izstā -
des, piedalīšanās salidojumos.

Lielu uzmanību skolas darbam veltīja un viesi visos lie -
lākajos skolas svētkos bija Viļakas katoļu draudzes dekāni.

Pēckara gados ar padomju varas atgriešanos izmainījās
skolotāju sastāvs. Skolā strādāja – M. Ločmele, M. Mel -
ne, F. Logins, V. Maslovska – Bratuškina, Ļ. Ivanova –
Baikova, A. Bondare – Veina, A. Puzo – Šaicāne un citi.

No 1946. gada skolā jau darbojās arī pionieru organi -
zācija, kurā sākumā bija ap 40 biedru no 400 skolēniem,
bet 1948. gadā jau ap 100 pionieru.

Bez Viļakas septiņgadīgās latviešu skolas pēc kara
Viļakā nodibinājās arī septiņgadīgā skola ar krievu
mācību valodu, darbojās vidusskola. 1954. gadā Balvu
rajona vadošās iestādes pieņēma lēmumu visas 3 skolas
apvienot. Saplūda kopā divu plūsmu skolēni, trīs skolotāju
kolektīvi, un Viļakā palika tikai viena skola – Viļakas vi-
dusskola, tātad arī Eržepoles skolas mantiniece.

Viļakas Valsts ģimnāzijai – 85

Viļakas Valsts ģimnāzija savu darbu sākusi 1931. ga -
dā, kad LR Izglītības ministrs uzdeva skolu departamentam
atvērt Viļakā humanitārā tipa ģimnāziju. Skolas ēka tika
uzcelta no 1929. līdz 1931. gadam nodedzinātās muižas
pils vietā. Tautā skola ieguva nosaukumu «Gaismas pils.»

Mācību kurss līdz 1934. gadam bija četrgadīgs, pēc tam
piecgadīgs. Ģimnāzijā mācījās 100–120 skolēni. «Gaismas
pilī» strādāja 14–18 skolotāji. Bijušo skolēnu atmiņās
īpaši palikuši Elza Vasariņa, Kārlis Jozuus, Berta Gaile–
Jozuus, Olga Suta, Jānis Ūdris, Arvīds un Aleksandra
Kārkliņi, Reinis Liepiņš, Anna Reinfelde, Ņina Sīle.
Direktori no 1931.–1940. gadam: Antons Vēliņš, Leonīds
Cenne, Ernests Kalniņš, Artūrs Kleperis.

Ģimnāzijā lielu uzmanību pievērsa svešvalodām,
vēsturei, filozofijai, zīmēšanai. Ticības mācību mācīja
katras konfesijas ģimnāzistiem atsevišķi. Visi pirmskara
absolventi uzsver skolotāju stingrās prasības zināšanu
līmeņa un disciplīnas ziņā, obligāto formas tērpu nēsāšanu
un rosīgu sabiedrisko dzīvi. Skolai bija savs karogs ar
devīzi «Domas, darbus Tēvzemei!». Līdz 1944. gadam
ģimnāzijā bija 9 izlaidumi.

Pēc padomju varas atjaunošanas 1944. gadā ģimnāzijas
Latvijā tika pārveidotas par vidusskolām.

1954. gadā Viļakas vidusskolai tika pievienoti latviešu
un krievu plūsmas septiņgadīgo skolu kolektīvi.

Direktores A. Laganovskas vadībā 1973. gadā sāka celt
vidusskolas piebūvi, ko skola ekspluatē kopš 1980./1981.
mācību gada. Tika iekārtots vidusskolas ēdināšanas bloks
un 1993. gadā uzbūvēta sporta halle direktora A. Krišto -
pāna vadībā.

Viļakas vidusskolā 80. un 90. gados strādāja izcils
skolotāju kolektīvs. Daudzi skolēni Viļakas vidusskolu
beidza ar zelta un sudraba medaļām. Skola bija LPSR Iz-
glītības ministrijas bāzes skola.

1991. gadā skola nosvinēja 60 gadu jubileju un infor-
matīvajā bukletā skolotāja L. Maksimova rakstīja: «Jaunā
paaudze ir jāizglīto, tai jāver durvis uz garīgo pasauli,
gaisā virmo cerība, ka atkal varētu celties apkārtnes
Gaismas pils – Viļakas Valsts ģimnāzija.»

Atjaunotajai Viļakas Valsts ģimnāzijai – 20

Skolotājas un novadpētnieces Leontīnas Maksimovas
vārdi piepildījās, un 1996. gadā ar LR MK lēmumu Viļa -
kas Valsts ģimnāzijas statuss tika atjaunots.

Laika posmā no 1996. līdz 2015. gadam ģimnāziju
vada Ilze Strapcāne.

Jaunajā skolas ēkā darbu turpināja Viļakas vidusskola,
Valsts ģimnāzija iekārtojās vēsturiskajā skolas ēkā. 1998.
gadā tika iesvētīts ģimnāzijas atjaunotais karogs (izgatavots
Kanādā).

Ģimnāzijā jau vairākus gadus darbojas dažādos valsts
un starpvalstu projektos. Veiksmīga skolēnu un skolotāju
sadarbība starptautiskajā līmenī aizsākās ar projektu Lat-
vija–Rīga–Norvēģija, kas uzsāka savu darbību 1996. gadā
(koordinatore – angļu valodas skolotāja Benita Krištopāne).
Ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi ir iesaistījušies arī va -
irākos projektos valstī – darbojas kā Sociālo zinību skola,
piedalās Sabiedrības Integrācijas Fonda rīkotajos projektos
par demokrātiskas sabiedrības pilnveides iespējām.

Pašlaik skola var lepoties ar plašu starptautisku skolu
sadarbību un iespaidīgu skolu partnerības skaitu ārzemēs
(koordinatore – angļu valodas skolotāja Līga Leitena). Tās
atrodas turpmāk minētajās pilsētās un valstīs: Caldas da
Rainha Portugālē, Treviso Itālijā, Remoulins Francijā, Stord
Norvēģijā, Lollar Vācijā, Basznia Dolna Polijā, Boc hum
Vācijā, Londona Lielbritānijā, Wloclawek Polijā, Svolvaer
Norvēģijā, Berlīne Vācijā, Aksaray Turcijā, Jyväskylä Somijā.

Skolas pieredzes krātuvē tiek uzskaitīti šādi projekti, kas
gan tika realizēti, gan arī darbojas joprojām. Visi kontakti
tiek uzturēti un visi partneri ir atvērti turpmākajai sadarbībai.

1. Comenius Skolu partnerības projekts «Nākotnes vīzi ja:
Paplašinot mācīšanās stratēģijas ar individuālo atbalstu un
radošo pieeju, iedvesmojoties no idejas dziesmā «In the Year
2525» (2012.–2014.g.)

2. Divpusējais skolēnu apmaiņas projekts «Latvija–
Vācija» uzsākās 2008./2009 mācību gadā un turpinās;

3. Comenius Skolu partnerības projekts «Ūdens apkārt
mums» ( 2007.–2010.g.);

4. Comenius Skolu partnerības projekts «Mācīšanās
noslēpumi: Jaunas mācīšanās un mācīšanas apziņas veidošana
Eiropas skolās» ( 2006.–2009.g.);

5. Projekts «Eiropas Jauniešu dienas», kas aizsākās
2004./2005.m.g. un veiksmīgi turpinās arī šodien.

6. Latvija–Rīga– Norvēģija aizsākās 1996. gadā.
Veicinot Valsts ģimnāziju sadarbību, gan skolēni, gan

skolotāji aktīvi piedalās citu Valsts ģimnāziju rīkotajos
konkursos, spēlēs un metodiskajos pasākumos.

2015./16. mācību gadā Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
gatavojās skolas jubilejai un projektu nedēļas ietvaros
uzzināja skolas vēsturi, tikās ar skolas absolventiem, bi-
jušajiem skolotājiem, vāca fotogrāfijas, atmiņas un iegū -
tos materiālus apkopoja planšetēs.

*Materiāla tapšanā izmantota Leontīnes Maksimovas
grāmata «Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos» (2001).

Viļakas Valsts ģimnāzijas muzeja krājuma materiāli
Viļakas Valsts ģimnāzijas datu bāzes dokumenti

2016 – Viļakas skolām jubilejas gads 
Viļakas pirmajai skolai – 150, Viļakas Valsts ģimnāzijai – 85,

atjaunotajai Viļakas Valsts ģimnāzijai – 20

«Kalna māja»

«Lejas māja»

Dienas programma:
12:00-12:30 V.Buša, J.Laicāna, A.Laicānes
gleznu izstādes atklāšana, skolas 1.stāvā
12:30-13:00 izstādes “Marienhauzenas muižai 300” 
atklāšana, skolas lasītavā
13:00 ekskursija pa Viļakas pilsētu (no VVģ)
12.30-15.30 Marienhauzenas muižas dārgumu meklēšana 
(orien tēšanās pa pilsētu); 12:30 -13:00 reģistrācija; 13:00 starts;
15:30 apbalvošana
13:00-16:00 tirdziņš “Muižas pagalmā”
13:00-16:00 radošās darbnīcas un aktivitātes (kokamatniecības
darbnīca, rakstīšana ar tinti un spalvu, senās spēles, rožukroņu
izgatavošana, meža labumu iepazīšana, fotoateljē, senās dejas
u.c) “Muižas pagalmā”
14:00-16:00 skolas muzeja apmeklējums, ģimnāzijas 1.stāvā
17:00 koncertprogramma “ROMUALDS JERMAKS un TAUTAS-
DZIESMA caur balsi, kokli un ērģelēm” , Viļakas Romas katoļu baznīcā
18:00 piemiņas akmens atklāšana, skolas pagalmā
19:00 jubilejas svinīgais pasākums, VVĢ aktu zālē
22:00 atpūta kopā ar grupu “Kruīzs”; skolas 1.stāvā darbosies kafejnīca
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

1. augustā stāsies spēkā sa-
biedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas (sPRk) apstipri -
nātie as «sadales tīkls» elektro -
enerģijas sadales sistēmas pa-
kalpojumu tarifi (elektrības sa-
dales jeb piegādes tarifi). māj -
saimniecībām tiks pazemināta
maksa par elektrības piegādi,
kas lielākajai daļai iedzīvotāju
kompensēs fiksēto maksu par
elektrības pieslēguma nodroši-
nāšanu. as «sadales tīkls» sniedz
dažus noderīgus padomus, kas
iedzīvotājiem būtu jāzina, lai
sagatavotos gaidāmajām pār-
maiņām.

Pirmos elektrības rēķinus no
elektrības tirgotājiem, atbilstoši
Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas apstiprinātajiem
tarifiem, iedzīvotāji saņems sep-
tembra sākumā. Līdz šim iedzī-
votāji maksāja par katras patērētās
elektrības kilovatstundas piegādi,
bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvota -
jiem līdzšinējā pakalpojuma cena
par elektrības piegādi veidosies
no 2 daļām: fiksētas ikmēneša mak -
sas par pieslēguma nodrošināšanu
un maksas par elektrības piegādi
atbilstoši patērētajām kilovatstun -
dām, kas līdzsvarotajā tarifā ir
samazināta par līdz pat 22%.

Daļa iedzīvotāju maldīgi sa-
pratuši, ka fiksētās ikmēneša mak -
sas ieviešana automātiski nozīmēs
elektrības gala rēķina pieaugumu
par, piemēram, 1,50, ietverot PVN,
mājsaimniecībām vienfāzes pie-
slēgumos. Jaunā tarifu struktūra
ir veidota tā, lai samazinātā mak -
sa par elektrības piegādi pie vidē -
ja elektrības patēriņa faktiski kom -
pensētu fiksēto ikmēneša maksu
par pieslēgumu un negatīvi neie-
tekmētu lietotāju. Minētais 1,50
eiro pieaugums ir sagaidāms tiem
pieslēgumiem, kuros elektrība
netiek patērēta. Šobrīd aptuveni
120 000 klientu objektu ir tā dē -
vē tie «nulles» un ļoti zema pa tēriņa
pieslēgumi, un puse no šiem ob-
jektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Ieviešot līdzsvarotos elektrības
sadales tarifus, tiks nodrošināts
taisnīguma princips elektrības
piegādes maksai visām mājsaim-
niecībām – sākot ar 1. augustu,
tiem, kas tērē elektrību, vairs
nebūs jāmaksā arī par tiem, kas

elektrību netērē, bet kuriem tik
un tā AS «Sadales tīkls» ir jānod-
rošina pieslēgums, nepārtraukta
elektrības piegāde un skaitītāju
apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam
nav «nulles» pieslēgums, pie
vidēja elektrības patēriņa sama-
zinātā maksa par elektrības piegādi
faktiski kompensēs fiksēto ikmē-
neša maksu par pieslēgumu. Kā
liecina AS «Sadales tīkls» aprēķini,
aptuveni 700 tūkstošiem māj-
saimniecību jaunie sadales tarifi
elektrības gala rēķinu būtiski ne-
ietekmēs vai tas pat samazinā-
sies.

Lai klienti varētu uzzināt
elektrības rēķina izmaiņas, stājoties
spēkā līdzsvarotajiem tarifiem,
AS «Sadales tīkls» iedzīvotāju
ērtībām ir izstrādājusi informatīvu
tarifu salīdzināšanas kalkulatoru.
Ar tā palīdzību var ātri un ērti
noskaidrot elektrības rēķina iz-
maiņas. Kalkulatoram ir pievienota
paskaidrojoša instrukcija, lai ātri
vien soli pa solim nonāktu pie
salīdzinošā rezultāta. Tarifa kal-
kulators ir izvietots mājaslapā
www.sadalestikls.lv klientu apakš-
sadaļā pie informācijas par tarifiem. 

Tāpat uzņēmuma mājaslapā
pieejams vēl viens kalkulators,
ar kura palīdzību jebkurš klients
var novērtēt, kādi pieslēguma
tehniskie parametri ir nepieciešami
konkrētajam mājoklim. Šis kal-
kulators savulaik izveidots klien-
tiem, kuri vēlējās izveidot jaunu
pieslēgumu un saprast, cik lielu
pieslēguma jaudu nepieciešams
ierīkot. Taču līdz ar tarifu struktūras
izmaiņām šis kalkulators kļūst
aktuāls gandrīz ikvienai māj-
saimniecībai, jo vienkāršā veidā
un pietiekami ātri ļaus saprast,
vai šodienas realitāte nav pavisam
cita, salīdzinot ar agrākajiem ap-
rēķiniem. AS «Sadales tīkls»
aicina ikvienu klientu izmantot
abus kalkulatorus un aprēķināt,
vai gadījumā laikā līdz 1. augustam
nav vērts sakārtot savu saimnie -
cību un ierīkot pareizu elektroe-
nerģijas pieslēgumu, samazinot
vai, gluži pretēji, palielinot pie-
slēguma jaudu atbilstoši mājsaim -
niecības vajadzībām.

Augusta elektrības rēķinos, ko
saņemsiet septembra sākumā, rē-
ķina izmaiņas būs atkarīgas no

ikmēneša elektrības patēriņa un
pieslēguma veida. Piemēram, māj-
saimniecībām vienfāzes pieslē-
gumos pie salīdzinoši maza elek-
trības patēriņa – 85 kilovatstundas
(kWh) mēnesī – kopējais rēķins
pieaugs par 0,23 eiro(ietverot
PVN), bet pie 115 kWh patēriņa
mēnesī gala rēķins samazināsies
par 0,21 eiro. Mājsaimniecībām
trīsfāžu pieslēgumos fiksētā ikmē -
neša maksa būs atkarīga no pie-
slēguma jaudas. Piemēram, 20 am-
pēru trīsfāžu pieslēgumos ar salī-
dzinoši mazu elektrības patēriņu –
100 kWh mēnesī – kopējais rē -
ķins pieaugs par 3,35 eiro, bet ar
patēriņu 400 kWh mēnesī gala
rēķins samazināsies par 1,13 eiro.

Saprotot, ka ne katram iedzīvo -
tājam ir vienkārši izprast elektro -
enerģijas pieslēgumu jaudu da -
žādos tehniskos parametrus, kā
arī to, ka situācija katrā mājsaim-
niecībā var būt ļoti atšķirīga,  ga -
da laikā – no 1. augusta līdz 2017.
gada 31. jūlijam – ikvienai māj-

saimniecībai, kura būs mainījusi
sava pieslēguma parametrus uz
zemākiem, taču konstatēs, ka sa-
mazinātā jauda neļauj vienlaicīgi
darbināt ikdienā lietojamās elek-
troierīces, jo bieži tiek «izsisti
korķi», tiks nodrošināta iespēja
vienu reizi bez maksas atkal pa-
lielināt elektrotīkla pieslēguma
jaudu iepriekšējās jaudas robežās.
Pieslēguma jaudas samazināšana
arī turpmāk būs bez maksas. 

Jaunie sadales tarifi, saskaņā
ar kuriem klienti norēķināsies at-
bilstoši sava pieslēguma jaudai un
elektrības patēriņam, segs elek-
trotīkla uzturēšanas un atjaunoša -
nas izmaksas. Ilgtspējīga elektro -
apgādes tīkla attīstības minimālā
prasība ir to modernizēt atbilstoši
klientu vajadzībām un pieprasī-
jumam un katru gadu pilnībā at-
jaunot vismaz 2% no elektrotīkla
apjoma. Latvijā kopumā elektro-
līniju kopgarums ir ap 95 tūkst.
km, un ik gadu nepieciešams re-
konstruēt un atjaunot elektrolīnijas

vidēji 1600 km garumā. Tas ir mi -
ni mālais apjoms, kuru uzņēmuma
speciālisti ir novērtējuši kā kom-
promisa variantu starp iedzīvotāju
un uzņēmumu maksātspēju un ob -
jektīvu nepieciešamību elektrotīkla
atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot
klientu elektroapgādes drošumu
un kvalitāti, līdz 2024. gadam sa-
sniedzot ES vidējo līmeni.

Visa informācija par AS «Sa-
dales tīkls» līdzsvarotajiem tarifiem
ir pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.sadalestikls.lv

AS «Sadales tīkls» ir elektro-
tīkla uzturētājs un attīstītājs Lat -
vijā, kas nodrošina elektroenerģijas
piegādi vairāk nekā vienam mil-
jonam klientu objektu visā Latvijas
teritorijā, un elektroenerģijas sa-
dales tīklu kopgarums ir gandrīz
95 000 kilometru.

Tatjana Smirnova,
AS «Sadales tīkls» 

komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi

Balkanu apļi
10. jūlijā skrējēji pulcējās

Balkanos, lai iesāktu skrējienu
seriālu «Balkanu apļi». Pirmajā
kārtā piedalījās 25 skrējēji.

Ļoti patīkami, ka kopā ar sa -
vām atvasēm bija arī vecāki, kuri
bija gan kā līdzjutēji, gan kā da-
lībnieki. Paldies visiem vecākiem
un sacensību dalībniekiem, paldies
Kristīnai Lapsai par fotogrāfijām.

Ļoti gribētos, lai nākamajā
kārtā būtu kuplāks dalībnieku
skaits, jo šajās sacensībās zaudētāju
nav, ir tikai ieguvēji, jo katrs
saņem diplomu un salduma bal-
viņu.

Pats vērtīgākais ieguvums,
ka mēs tā rūpējamies par bērnu
veselību, jo skriešana ir veids, kā
uzlabot savas sirds veselību. Vēlu vi -
siem veiksmīgus nākamos startus!

Uz tikšanos BALKANOS!

Rezultāti:
1. vietu savā vecuma grupā

ieguva: Diāna Krūmiņa, Rafaela
Lapsa, Madara Borisa, Arvis
Boriss, Andžejs Krakops, Markuss
Kozlovskis, Ernests Krakops, Da-
gnija Razminoviča, Renārs Mičs,
Agnese Razminoviča, Edijs Kra-
kops, Artis Logins, Inta Kopcova,
Dainis Razminovičs, Jānis Cir-
cāns.

2. vietu ieguva: Beatrise Kra-
kope, Reinis Mičs, Kristaps Van-
cāns, Elvis Circens, Markuss Cir-
cenis, Gunita Šakina, Niks Mičs,
Jānis Circens, Inta Ločmele.

3. vietu ieguva Jēkabs Van-
cāns.

Teksts: Sporta darba 
organizators Šķilbēnu 

pagastā Pēteris Vancāns
Foto: Kristīna Lapsa
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lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašnie -
kiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas,
valdība otrdien, 28.jūnijā, pieņēma grozījumus
noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģis-
trācijas kārtību. 

Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu ap-
zīmēšanai ar mikroshēmu jeb un reģistrācijai Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts
no 2016. gada 1. jūlija uz 2017. gada 1. janvāri.

Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta su -
ņu apzīmēšana (mikročipa zemādas ievadīšana) un
reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai samazinātu ar
suņu apzīmēšanu un reģistrāciju saistītās izmaksas,
tiks veikti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā,
nosakot, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī ap -
mācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku pa-
tversmi, varēs nodarboties ar suņu apzīmēšanu un
reģistrāciju datu centra datubāzē. 

Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 2011. gada
21. jūnija noteikumos Nr.491 «Mājas (istabas) dzīv -
nieku reģistrācijas kārtība», nosakot, ka PVD in-
spektoriem vai pilnvarotiem veterinārārstiem, kā arī
apmācītām personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku

patversmi, ir atļauta suņu apzīmēšana un reģistrācija
LDC datubāzē.

Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 2013.
gada 17. septembra noteikumos Nr.880 «Lauksaim -
niecības datu centra publisko maksas pakalpojumu
cenrādis», nosakot ka dzīvnieku patversmes varēs
bez maksas reģistrēt tos suņus, kurus atsavina (pa-
tversme atdod, pārdod, uzdāvina) jaunam īpašniekam. 

Izmaiņas jāveic arī Ministru kabineta 2013. ga -
da 8. oktobra noteikumos Nr.1083 «Kārtība, kādā
veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta
valsts uzraudzības un kontroles darbībām un mak -
sas pakalpojumiem», nosakot suņa apzīmēšanas un
reģistrēšanas maksu.

Noteikumi «Grozījumi Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 «Mājas (is-
tabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība»» stāsies
spēkā to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis». 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

līdz 2017. gada 1. janvārim atcelts termiņš obligātai
suņu apzīmēšana ar mikroshēmu

skaista dzīve sākas ar laimīgiem cilvēkiem
un sakārtotu vidi ap sevi. lai palīdzētu Jūsu
daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai un tādai, kas
taupa gan energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju
maciņus, no šā gada pavasara latvijā ir pieejama
jauna valsts atbalsta programma no eiropas
struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoe-
fektivitātes paaugstināšanai.

kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes programmu? Ja daudzdzīvokļu
mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam
pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un ne-
dzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no
kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar piln -
varotās personas starpniecību var pieteikties pro-
grammai. Pilnvarotā persona ir iedzīvotāju pilnvarots
pārstāvis, kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus
un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.

kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai? Pro-
gramma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas
konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais
atbalsts līdz 50% no projekta izmaksām), aizdevumu
garantiju, kā arī iespēju piesaistīt «Attīstības
finanšu institūcijas Altum» (ALTUM) aizdevumu
projekta realizācijai.

kādus darbus var veikt ar programmas at-
balstu? Energoefektivitātes projekta ietvaros var
veikt sekojošus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu
siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas re no -
vāciju, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženier-
sistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uz-
labošanas darbus. Veicot energoefektivitātes paaugsti -
nāšanas pasākumus mājā, ir iespējams uzlabot m -
jas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un
paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.

kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoe-
fektivitātes paaugstināšanas pasākumus? Lai

sekmīgi varētu veikt nepieciešamos uzlabošanas
darbus daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašniekiem
jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā
par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu uzla-
bošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir
daudz lielāka nekā tikai atbildība katram par savu
dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabošanas darbiem
ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai māja
būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielā kais
ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas
ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.

Programmā pieejamais finansējums ir 166 mil -
joni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību būs iespē -
jams nosiltināt ap 1700 no Latvijā esošajām 36 000
daudzdzīvokļu mājām. Finansējums būs pieejams
nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to
aicinām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pie-
teikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas
renovācijai.

Pieteikties programmai varēs līdz 2022. gada
31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts
viss pieejamais programmas finansējums.

Programmu īsteno ALTUM. ALTUM aicina dzī -
vokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot pieejamo
finansējumu. Pieteikties programmā var ar pilnvarotās
personas starpniecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem
jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īstenošanu.
Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaim-
niekotājs vai mājas biedrība, vai kāda cita juridiska
persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro
energoefektivitātes projekta realizācijai.

Plašu informāciju par programmas nosacīju -
miem un piedāvātajām iespējām aicinām skatīties
ALTUM mājas lapā www.altum.lv, kā arī aicinām
nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM reģionālajos
centros visā Latvijā.

Altum Gulbenes reģionālā centra vadītājs 
Valtis Krauklis

Valsts atbalsts grantu veidā jūsu daudzdzīvokļu mājas
renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai

Novada vēlētāju ievērībai!
Kad rīko lielākus darbus saimniecībā vai talkas,

darbinieki nāk kopā un izrunā darāmās lietas. Darbi
sokas ātri, kad katrs ir sapratis un pats rīkojas
vieno ta mērķa labā. Uz attīstību vērsts «līdzdalības
efekts» ir vajadzīgs novadu un valsts attīstībai.
Pilsoņu līdz dalība nostiprināta Satversmē, paredzot,
ka pilsoņi var iesniegt Saeimā t.s. obligāto likum-
projektu – ku ru Saeima nevar neskatīt. Ar
08.11.2012. likumu Saeima ieviesa nepārvaramu
barjeru – 155 tūkstošus parakstu (tik daudz nav ne
uzņēmēju, ne zemnieku, ne skolotāju, ne jauno ģi -
meņu, pat trūcīgo pensio nāru vidū nav 155 tūkst.
vēlētāju), kas padara neiespējamu jebkuru likum-
projektu iesniegšanu Saeimā. Tāpēc likuma 2012.
gada grozījumi ir jāatceļ.

Iniciatīvas grupa ierosinājusi parakstu vākšanu
likumprojektam par grozījumu atcelšanu. CVK at -
ļauts un Satversmes 78. panta kārtībā iesniegts likum -
projekts ir saistošs Saeimai, to Saeima nevar ne -

pieņemt. Pretējā gadījumā seko referendums. Šis
likumprojekts ir valsts aizsargāts un ir pielīdzināms
Saeimas un pašvaldības vēlēšanām. Pilsoņu brīvību
sargā likums, jebkāda parakstīšanās kavēšana ir aiz -
liegta un sodāma.

Saeimā iesniedzamā likumprojekta nosaukums
ir «Likums par 2012. gada 8. novembra likuma
«Grozījumi likumā «Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu» atcelšanu».
«Grozījumi» ir sliekšņa palielināšana no 10 tūkst.
balsīm uz 155 tūkst. balsīm. Iniciatīva ir par šo gro-
zījumu atcelšanu un agrākās kārtības atjaunošanu.

Ērti un bez maksas likumprojektu var parakstīt
elektroniski valsts portālā www.latvija.lv/pv (nepie-
ciešama i-bankas kodu karte, vai e-paraksts). Aici -
nām arī Jūs, ikvienu aktīvi iesaistīties un līdzdarboties
kopējā mērķa sasniegšanā! Ikvienai balsij ir ļoti
būtiska vērtība! Parakstieties sava novada pašvaldībā
vai internetā latvija.lv/pv

Iniciators: biedrība «Atvērtās pārvaldības par-
tnerība Latvijā»

šķilbēnu krājaizdevu sabiedrības
vēsture un nākotne

«kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība šĶilBēNi» (turp -
māk kks) ir reģistrēta uzņēmumu reģistrā 2003. gada 5. de -
cembrī. šobrīd latvijā ir reģistrētas 42 krājaizdevu sabiedrības
(www.lursoft.lv datu bāze), no tām 18 atrodas Vidzemes reģio -
nā, 12 – Rīgā, 6 – Zemgalē, 5 – kurzemē un tikai viena latga-
lē. Visaktīvākais krājaizdevu sabiedrību izveidošanas laiks bija
no 2000. līdz 2009. gadam, kad latvijā nodibināja 25 krāja -
izdevu sabiedrības. 20. gs. 90. gados ir dibinātas 11 organizāci-
jas. No 2010. līdz 2015. gadam ir izveidotas 6 krājaizdevu sa-
bie drības.

Latgales reģionā vienīgā reģistrētā un darbojošās krājaizdevu sa -
biedrība ir Šķilbēni, kuras juridiskā adrese ir Rekova, Šķilbēnu
pagasts. Pirms divpadsmit gadiem šādu sabiedrību nolēma izveidot
aktīvie Šķilbēnu pagasta ļaudis. To dibināja 20 cilvēki. Tā tika
nodibināta, pateicoties Lielbritānijas valdības finansētas Baltijas
valstu lauku nabadzības novēršanas programmas atbalstītam projektam,
piešķirot 2000,00 Ls, kas kļuva par pamatkapitālu šādas sabiedrības
izveidei. Tālajā 2003. gadā Lielbritānijas finansēto programmu
administrēja un projektu konkursu izsludināja biedrība «Balvu rajona
partnerība». Krājaizdevu sabiedrību nodibināja, lai palīdzētu cilvēkiem,
jo daudziem bija nepieciešamas nelielas naudas summas, piemēram,
medikamentu iegādei, bērnu sagatavošanai skolai un citiem mērķiem,
kuras neaizdod bankas.

Viena no dibinātājām, projekta vadītāja un šobrīd esošās valdes
locekle Skaidrīte Krakope priecājas, ka šāda sabiedrība tika izveidota
un ir pastāvējusi tik daudzu gadus. 

«Šobrīd aizdevumus varam izsniegt Šķilbēnu un tam pieguļošo
pagastu iedzīvotājiem, bet vēlētos krājaizdevu sabiedrības darbību
paplašināt un kļūt par Viļakas no vada organizāciju. Esmu par at -
tīstību, lai organizācija paplašinātos un attīstītos. Krājaizdevu sa -
biedrībā ir vieglāk saņemt aizņēmumu un ir mazāki procenti nekā
bankas kredītiem. Paldies KKS valdes priekšsēdētājam Pēterim Su -
pem, kurš visus šos gadus veiksmīgi ir vadījis sabiedrību bez atlī -
dzības. Paldies grāmatvedei Irēnai Pastarei, ka viņa katru mēnesi
tiek galā ar sarežģītajām finanšu bankas atskaitēm. KKS valde un ko -
misijas strādā sabiedriskā kārtā, gribētu redzēt aktīvāku darbību
komisiju darbā. Lielākā sāpe ir parādu nemaksātāji. Jaunajam bie -
dram Ainaram Pudulim ir uzdots strādāt ar parādniekiem. Aicinu
aizņemties atbildīgi un atdot parādus laicīgi, jo arī citiem ir nepie -
ciešams finansiāls aizņēmums. Visus, kuri vēlētos saņemt aizņēmumus,
aicinu sazināties ar mūsu grāmatvedi Irēnu Pastari un KKS valdes
locekļiem,» darbību vērtēja Skaidrīte Krakope.

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības ŠĶILBĒNI valdes priekšsēdē -
tājs Pēteris Supe atzīst, ka bija vērts dibināt šādu organizāciju un
palīdzēt cilvēkiem. «Domāju, ka darbība ir jāpaplašina un krājaizdevu
sabiedrībai būtu jādarbojas visā Viļakas novadā. Esmu jau pensijā un
aicinu jaunus cilvēkus aktīvāk iesaistīties šīs organizācijas darbībā,»
aicināja Pēteris Supe.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: vēstures arhīvs
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ar 1. jūliju apstiprinātas šādas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
maršrutā Nr. 6475 Balvi - medņeva, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz Balvi - semenova:
§ groza reisa Nr. 07 plkst. 12:00 – 12:56 no Balviem izpildes dienas, paredzot, ka tas tiek izpildīts no

pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai);
§ groza reisa Nr. 06 plkst. 13:00 – 13:40 no Semenovas izpildes dienas, paredzot, ka tas tiek izpildīts

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai).

maršrutā Nr. 6453 Balvi – Rekova – Viļaka – Balvi
groza reisa Nr. 03 plkst. 07:25 – 09:00 no Balvu AO izpildes dienas, paredzot, ka tas tiek izpildīts no

pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai).

Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi maršrutu tīkla izmaiņām interneta vietnē www.1188.lv vai
jautājumu gadījumā sazināties ar SIA Balvu autotransports, rakstot uz e-pasta adresi
balvu.autotransports@inbox.lv.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt
biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas iera -
dīsies 15. augustā Pie Viļakas novada domes, abrenes iela 26.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbraucTIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na -
cionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa tālruņiem 67142840 un 27866655 (lūgums
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).

Jolanta selezņeva, SIA Veselības centrs 4, 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore,

mobila.mamografija@vc4.lv,  tālr.: 27866655, tālr.: 67142840

lauku atbalsta dienests (lad) no 2016. gada
11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā «atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu dar -
 bību radīšanā un attīstīšanā».

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību
lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus
ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni
lauku reģionos.

LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst:
«Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja
maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību
lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpo-
jumus. Jau iepriekšējā plānošanas periodā interese
par šo pasākumu bija ļoti liela – tika attīstīta dažā -
du pakalpojumu sniegšana laukos, arī kokapstrāde,
metālapstrāde un citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai
radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās.
Aici nu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot
šo iespēju.»

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums
pieejams vairākām aktivitātēm:

– «ar lauksaimniecību nesaistītu darbību at-

tīstība» un «ar lauksaimniecību nesaistītu saim-
niecisko darbību dažādošana» 5 000 000 EUR
apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;

– aktivitātei «tūrisma aktivitāšu veicināšana»
5 000 000 EUR  apmērā, arī to sadalot pēc reģiona-
lizācijas principa.

Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka infor-
mācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam
pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem
atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elek-
tronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2,
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākuma «Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstības» apakšaktivitātē.

lauku attīstības daļas tālrunis: 25726007
lad klientu daļas tālrunis: 67095000

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm

sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«BalVu uN GulBeNes slimNīCu aPVieNīBa»

GULBENES SLIMNĪCA AR ŠĪ GADA 21.JŪNIJU PACIENTIEM PIEDĀVĀS
SERTIFICĒTA PLASTIKAS ĶIRURGA, MIKROĶIRURGA, ROKAS ĶIRURGA

VALSTS APMAKSĀTAS KONSULTĀCIJAS UN PLĀNVEIDA OPERĀCIJAS

Pie rokas ķirurga noteikti vajadzētu doties tad, ja no rītiem pēc
pamošanās pirkstos jūtams stīvums, regulāri nākas konstatēt, ka
roka ir notirpusi, vai tirpšana traucē gulēt naktīs, un nereti papildus
tai var parādīties skudriņas, jutības samazināšanās un dažādas citas
traucējošas sajūtas rokās.

Otra būtiskākā situācija, kad jāatrādās rokas ķirurgam, ir, ja uz
rokām pamanīti izveidojušies jebkāda veida bumbuļi, jo vienīgi
speciālists spēj izlemt, vai konkrētajā gadījumā iespējams ar veido -
jumu turpināt mierīgi dzīvot, iztiekot bez operācijas. Roku vai
pirkstu pakāpeniska deformācija, kas ierobežo veicamās darbības
vai rada sāpes, ir pietiekami nopietns iemesls, lai pieteiktos vizītei
pie rokas ķirurga.

dr. Nonna tomiševa veic arī sejas plastiskās operācijas
(maksas pakalpojums): 

• augšējo un apakšējo plakstiņu korekcija; 
• ausu gliemežnīcu korekcija.
Plastikas ķirurgs, mikroķirurgs, rokas ķirurgs dr. Nonna to-

miševa konsultācijas sniedz:
• Gulbenes slimnīcā – Upes ielā 1, Gulbenē
• Konsultācijām pieteikties pa tālruni: 64472809
• Konsultāciju ilgums ~ 15 min.

Pirmā ambulatoro pacientu pieņemšana 
2016. gada 21. jūnijā, Gulbenē.

Lai saņemtu valsts apmaksātos pakalpojumus, nepieciešams no-
sūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kas ir līgumattiecībās ar
Nacionālo veselības dienestu.

Saņemot SIA»Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» pakalpojumus,
iespējams izmantot arī veselības apdrošināšanas polises. Ir spēkā sa-
darbības līgumi ar vadošajām un uzticamākajām apdrošināšanas sa-
biedrībām:

Papildināts valsts kompensējamo zāļu klāsts 
un mazinātas zāļu cenas

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2016. gada 
1. jūlija valsts kompensējamo zāļu saraksts ir papildināts ar 24
medikamentiem un 12 medicīniskajām ierīcēm. tas palielina
izvēles iespējas ārstiem un pacientiem, nozīmējot zāļu terapiju.
Vairākiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautiem me-
dikamentiem ir samazināta cena no 2% līdz 38%, kas ļaus
zāles saņemt lielākam pacientu skaitam. 

Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas jaunas zāles pacientiem
ar stenokardiju un pacientiem pēc sirds transplantācijas operācijas.
Sarakstā iekļauta arīdzan jauna zāļu kombinācija glaukomas
pacientiem, kuri nepanes zāļu terapiju ar konservantus saturošām
zālēm. Pacientiem ar šizofrēnijas spektra diagnozēm paplašinātas
zāļu terapijas izvēles iespējas un zāļu pieejamība.

Par nepieciešamo zāļu izvēli un izrakstīšanu pacientiem ir jā-
konsultējas ar ārstējošo ārstu.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 50%, 75% vai 100%
apmērā, atkarībā no kompensācijas apmēra konkrētai diagnozei,
valsts kompensē lētākās zāles ar līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pa cien -
tam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgā -
kām zālēm ir jāsedz pacientam pašam. Tāpēc pacienti aicināti
pārrunāt ar ārstu un farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju.

Kopumā valsts kompensējamo zāļu sarakstā no 2016. gada 1. jūlija
ir 1606 medikamenti un 205 medicīniskās ierīces.

Informāciju sagatavoja: Evija Štālberga, Nacionālā veselības
dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

lauku atbalsta dienests (lad) informē, ka
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 75 pro -
centu apmērā no kopējā daudzuma 2016./2017.
saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības
hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem
izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – trak-
tortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās
lauk saimniecības produkcijas ražošanai, kā arī
kravas pašpārvadājumiem. 

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sa-
zināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā

DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu. DUS kon-
taktinformācija pieejama LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē «Valsts atbalsts».

Iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas, kurai pie-
mēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, LAD
pieņēma līdz šā gada 1. jūnijam.

LAD līdz 2016. gada 30. oktobrim pieņems
gala lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma
piešķiršanu 2016./2017. saimnieciskajam gadam,
par ko lauksaimniecības produkcijas ražotāji tiks
informēti atsevišķi.

Kristīne Ilgaža, 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

lauksaimniekiem piešķirti 75 procenti dīzeļdegvielas
par atbilstošās platības hektāru

lauku atbalsta dienests (lad) no 2016. ga-
da 25. jūlija līdz 2016. gada 24. augustam iz -
sludina projektu iesniegumu pieņemšanu «lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība»
apakšpasākumā «atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem».

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jau -
nu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecī -
bas darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos
un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, at -
balstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības
vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzī-
votspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības
produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saim-
niecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums
apakšpasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

uzņēmējdarbības uzsākšanai» ir EUR 8 000 000,
kas sadalīts, ievērojot reģionalizācijas principu.

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki
pa sākuma nosacījumi pieejami mājas lapā:
www.lad.gov.lv sadaļā: «Atbalsta veidi/ Projekti un
investīcijas».

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai,
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai
personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zem-
kopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000). 

Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus
EPS!

lad klientu daļa: tālrunis: 67095000

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

atsaucoties pasažieru lūgumam, no 2016. gada 1. jūlija diviem maršruta Nr.6475 Balvi–
medņeva reisiem un vienam maršruta Nr.6453 Balvi–Rekova–Viļaka–Balvi reisam palieli -
nāts izpildes dienu skaits, pasažieru pārvadājumus nodrošinot arī sestdienā. Papildus
minētajiem grozījumiem tiks mainīts maršruta Nr.6475 nosaukums, turpmāk tam saucoties Bal-
vi–semenova.
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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. Par raksta saturu atbild tā autors. 

atbildīgā par izdevumu – Rūta Cibule, 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.

Notikušas Otrās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

Ziemeļlatgales retrorallija 2016 dalībnieki Ielu vingrotāju komanda «Extreme» pārteidza, izpildot dažādus trikus

«Tālavas taurētājs» no Rūjienas Viesi no Ķīnas – Guļmira un viņas uiguru ansamblisViļakā viesojās «100 darbi Latvijai vēstneši»

Koncerta vadītājs Juris Vucāns

afišas
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