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Izskanējuši XXVI Vispārējie
Dziesmu un XVI Deju svētki

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā notika XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI dzeju svētki. Dziesmu un deju
svētku ietvaros notika daudz un dažādu koncertu, kuros piedalījās arī mūsu novada kolektīvi. Garīgās mūzikas

koncertā «Es esmu …» novadu pārstāvēja folkloras kopa «Upīte» un Upītes etnogrāfiskā ansambļa sievas, Tautas dienā
piedalījās Viļakas kultūras nama krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška», Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa sievas savus
tautastērpus rādīja Latviešu tautastērpu skatē, Kapellu maratonā jestrākās dziesmas spēlēja kapellas – «Egle»,
«Atzele» un «Blāzma». Deju lieluzvedumā raitos deju soļus izdejoja deju kolektīvi «Bitīt matos» un «Dēka». Folkloras
dienā «Novadu sasaukšanās» ar citiem kolektīviem sasaucās folkloras kopa «Rekavas dzintars», Medņevas etno -
grāfiskais ansamblis, folkloras kopa «Egle», folkloras kopa «Atzele» un etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte».
Noslēguma koncertā «Zvaigžņu ceļš» skaistākās dziesmas izdziedāja Šķilbēnu pagasta jauktais koris «Viola».

Garīgās mūzikas koncerts «ES esmu...» Rīgas Domā 
Garīgas mūzikas koncerts

tradicionāli ietilpst Dziesmu un
deju svētku atklāšanas rituālā.
Koncerta vadmotīvs ir «ES es -
mu…», kas atrodams Vecajā un
Jaunajā Derībā un ir fundamen -
tāls Dieva atklāsmes elements
Svētajos Rakstos. Koncerts pul-
cēja solistus, labākos amatier-
korus, četrus tradicionālo kon-
fesiju korus, zēnu un meiteņu
korus un Latgales tradicionālās
mūzikas dziedātājas Upītes et-
no grāfiskā ansambļa sievas un
folkloras kopas «Upīte» dziedā-
tājus, dziedātājas no Briežuciema,
Lieni Brenci, Diānu Loginu un
Mūzikas akadēmijas studentes.  

Koncertā skanēja seši jaundar -
bi un vairāku latviešu klasiķu dar -
bi. Latviešu tradicionālo mūziku
reprezentēja latgaliešu Dīva dzīs-
mes – dziedājumi, kas spilgti at -
klāj dziedāšanas tradīciju Latgalē. 

(Turpinājums 11. lpp.)
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Viļakas no vadā 2018. gada jūlijs

AKTUALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

Š.g. 28. jūnijā notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 54 lēmumprojekti.

Viļakas novada dome nolēma:
Nr.260 1. Piešķirt SIA «ZAAO», reģistrācijas Nr. 44103015509, sadzīves atkritumu

un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
sniegšanas tiesības Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un noslēgt ar
SIA «ZAAO» līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar darbības termiņu – 7 gadi.

2. Noteikt maksu par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu
28,25 EUR par 1 m3 ( bez PVN), ko veido:

2.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – 14,23 EUR apmērā par 1 m3;

2.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabā -
šanai atkritumu poligonā «Kaudzītes» – 14,02 EUR apmērā par 1 m3.

Nr.261 Nodot pašvaldības īpašumā esošo būvju īpašumu «Bērnudārzs» ar kadastra
apzīmējumu 3898 003 0212 001 Parka ielā 14, Žīguros, Žīguru pagastā Viļakas novadā
Žīguru pamatskolas lietošanā ar 2018. gada 1. septembri. 

Nr.262
1.Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no bilances parādus:
1.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «LATEAST», reģistrācijas numurs

52403016831, juridiskā adrese Mārupes iela 2, Rīga, LV-1002,  nomas maksas parādu
EUR 5277,11 (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro 11 centi) par nekus -
tamo īpašumu «Jūra» Rūpnīcas iela 20, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov.; Rūp -
nīcas iela 9, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., kadastra numurs 3860 001 0125 un
«Lateast», Rupnīcas iela 16, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., kadastra numurs
3860 001 0148 nomu, sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību «LATEAST»,
reģistrā cijas numurs 52403016831, likvidāciju un izslēgšanu no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra. 

Nr.264 Izbeigt masu informācijas līdzekļa Viļakas novada domes informatīvā
izdevuma «Viļakas novadā», reģistrācijas numurs 000740208, darbību.

Nr.265 Viļakas novada domes informatīvo izdevumu «Viļakas novadā» izdot kā pa-
švaldības informatīvo izdevumu, kam nav preses izdevuma statusa.

Nr.266 Viļakas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.
2. Gada publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.vilaka.lv 
3. Gada publisko pārskatu iesniegt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģio -

nālās attīstības ministrijā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddirektorei

Zigrīdai Vancānei.
Nr.267
1. Atcelt ar 2018.gada 18.jūniju Viļakas novada domes deputātam Leonidam Cvet -

kovam Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikuma 2.4. apakšpunktā paredzēto atlīdzību par deputāta pienā -
kumu pildīšanu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrī -
dai Vancānei.

Nr.268
1. Atļaut Ilmāram Locānam, personas kods ***, savienot Susāju pagasta pārvaldes

vadītāja amatu ar Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši

Likuma 8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai
daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros
ir pienākums rakstiski informēt Viļakas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un
faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku
amatu savienošanu. 

3. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par
interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tā pēc,
neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir

pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību
amatpersonas ētikas normām, ja savienojot Susāju  pagasta pārvaldes vadītāja un Ve -
cumu pagasta pārvaldes vadītāja amatu pildīšanu, pastāv iespēja, ka amatpersona var
no nākt interešu konflikta situācijā. 

Nr.269 Mainīt vēlēšanu iecirkņu Nr. 338 nosaukumu un adresi:

Nr.270 1. Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latvijas politiski
rep resēto apvienība», reģ.nr.40008002052, EUR 70.00 apmērā

2. Finansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV06 UNLA 0002 4007 0083 9.
3. Biedrībai līdz 2018.gada 17.decembrim jāiesniedz atskaite par piešķirto līdzekļu

izlietojumu.
Nr.272
1.Veikt grozījumus 2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.33 «Par Viļakas novada admi-

nistrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu»:
1.1. Susāju pagasta pārvaldes amatu saraksta 1.punktu izteikt jaunā redakcijā:
«1. Vadītājs (profesijas kods 111231, saime I, līmenis IIB, mēnešalgu grupa 12) 0,45

amata likmes»;
1.2. Vecumu pagasta pārvaldes amatu saraksta 1. punktu izteikt jaunā redakcijā:
«1.Vadītājs (profesijas kods 111231, saime I, līmenis IIB, mēnešalgu grupa 12) 0,55

amata likmes».
Nr.274 Izdot  Viļakas novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošos noteikumus 

Nr. 3/2018 «Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam»
Nr.277 Apstiprināt Rekavas vidusskolas nolikumu. Nolikumu var izlasīt Viļakas

novada mājas lapā www.vilaka.lv/Izglītība, vidējā izglītība
Nr.278 Apstiprināt Rekavas vidusskolas attīstības plānu 2018.-2022.gadam Noli -

kumu var izlasīt Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv/Izglītība, vidējā izglītība
Nr.279 Apstiprināt Žīguru pamatskolas nolikumu Nolikumu var izlasīt Viļakas

novada mājas lapā www.vilaka.lv/Izglītība, vidējā izglītība
Nr.297
1. Piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 806,98 (astoņi simti seši

euro 98 centi) (pamatparāds – EUR 498,77, nokavējuma nauda – EUR 308,21) par
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 3870 002 0116, Medņevas pag., Viļakas nov.,
bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz nekustamā īpašuma nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei izdot iz pild rīko -
ju mu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no [..]

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.
Nr.298
1. Piedzīt no [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu, kas

atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., kadastra numurs 3882 004 0041, EUR 174,35
(viens simts septiņdesmit četri euro 35 centi) kas sastāv no pamatparāda 115,21 euro un
nokavējuma naudas 59,14 euro, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzek -
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei izdot izpild -
rī kojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no [..]

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izdarīt valsts nodevas maksājumu par izpildu
dokumenta iesniegšanu izpildei EUR 3,00, veicot pārskaitījumu: Valsts Kase, reģistrā -
cijas numurs 90000050138, Latvijas Banka, konts Nr. LV71TREL1060190911300.

4. Lēmumu, Izpildrīkojumu un internetbankas maksājuma izdruku izsūtīt Latvijas
Republikas Latgales apgabaltiesas Iecirkņa Nr.29 Zvērinātam tiesu izpildītājam Lilijai
Solovjovai, Atbrīvošanas aleja 93 a, Rēzekne, LV-4601.

Nr.299
1. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3882 003 0334, kopplatībā

3,8167 ha, kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nosaukumu no «Ozolnieki R» uz
«Valsts robežas josla».

2. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3892 001 0405, kopplatībā
0,0643 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nosaukumu no «Atceres R» uz
«Valsts robežas josla».

3. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3898 001 0173, kopplatībā
0,7873 ha, kas atrodas Žīguru pag., Viļakas nov., nosaukumu no «VRJ Robežmalas» uz
«Valsts robežas josla».

4. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pir -
mo daļu, 188. panta pirmo un otro daļu un 189. pantu, šo lēmumu viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses. 

Nr.300
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 45496,00 (četrdesmit pieci tūkstoši četri

simti deviņdesmit seši euro 00 centi) ar tās noteikto procentu likmi transporta iegādei-
pasažieru autobusa iegāde.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks- 2018.gada jūlijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2019.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 7 gadi.
Nr.301
1. Iecelt Inesi Petrovu, p. k.*** Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas

direktora amatā un pieņemt viņu darbā par Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktori ar 2018.gada 1. septembri.

2. Uzdot Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei
Circenei veikt saskaņojuma procedūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes
ministrijas par Ineses Petrovas pieņemšanu darbā par Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktoru.

l Domes sēdes lēmumi

l Priekšsēdētāja sleja

Vēl  ir tikai nepilns mēnesis kā svinējām Latvijas skaistākos svētkus – XXVI
Vis pārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus.

Viļakas pašvaldības vārdā pateicos katram Dziesmu un Deju svētku dalībniekam,
organizatoram un atbalstītājam  par personīgo ieguldījumu XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku veiksmīgā norisē un organizēšanā.

Ūdens, kas pastāvīgi pil uz akmens, spēj pārveidot akmeni. Tieši ar nepār -
trauktību un neatlaidību ūdens matērija pārveido daudz fiziski cietāku matēriju –
akmeni. 

Jūs, katrs ikreiz ejot uz mēģinājumu, piedaloties koncertos Dziesmu un Deju
svētkos, stiprināt Latvijas valsts valstiskumu. Iespējams pirmo Dziesmusvētki
organizētāji un dalībnieki ne līdz galam apzinājās cik izšķiroši būs šis notikums
Latvijas tautas apziņas un Latvijas valsts veidošanā. Tikai mūsdienās, Latvijas
valsts simtgadē, mēs spējam novērtēt, cik liela nozīme bija I Vispārējiem latviešu
dziesmu svētkiem un  K. Baumaņa vīru kora dziesmai «Dievs, svētī Latviju», kas
tika rakstīta īpaši I Vispārējo latviešu dziesmu svētkiem, kā latviešu himna, ko
pirmo reizi izpildīja svinīgajā atklāšanas aktā 1873. gada 26. jūnijā Rīgas Latviešu
biedrības zālē.

Tik ilgi, kamēr tiks organizēti Dziesmu un Deju svētki, un mēs dziedāsim himnu
«Dzievs, svētī Latviju» pastāvēs Latvijas valsts.

Jūs esat Latvijas tautas sāls un gaisma, Jūs esat Tie, kuri Latvijas nācijai dod
izcili latviskumu un tautas gara gaismu un veido pamatu Latvijas valstiskumam.

Lai Dievs svētī Jūs katru, Jūsu ģimenes un atalgo Jūs par ieguldījumu Latvijas
Dziesmu un Deju svētku tradīciju kopšanā un attīstīšanā – Latvijas Valsts valstis -
kuma stiprināšanā.

Patiesā cieņā Viļakas novada domes vārdā 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
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Viļakas no vadā2018. gada jūlijs

AKTUALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2018. gada 28.jūnijā Nr. 3/2018
(protokols Nr.10, 26.&)

Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistam

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa  jautājumu risi-
nāšanā» 21.1 panta otro daļu un 21.2  panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Viļakas novada
pašvaldība (turpmāk – Dome) izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turp -
māk – speciālists).

2. Dome, pieņemot atsevišķu lēmumu, nosaka konkrētai dzīvojamai telpai speciā -
listam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (turpmāk – dzīvoklis).

3. Darbības nozares un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti:

3.1. izglītība;
3.2. veselības aprūpe;
3.3. sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība;
3.4. sabiedriskā kārtība;
3.5. kultūra;
3.6. sports;
3.7. uzņēmējdarbība.
4. Darba devējs, kurš noslēdzis darba līgumu ar speciālistu vai ir uzaicinājis spe -

ciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības un darba līgums vēl nav noslēgts, iesniedz
Domē iesniegumu, kurā motivē nepieciešamību izīrēt dzīvokli speciālistam. Iesniegumam
tiek pievienoti šādi dokumenti:

4.1. speciālista iesniegums, kurā norādīts ģimenes sastāvs un pašreizējā dzīvesvieta;
4.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba tiesiskās attiecības

kopija;
4.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;
4.4. citi dokumenti, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu.
5. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/ vai īres līguma pagarināšanu

pieņem Dome.
6. Gadījumos, kad  Dome nav speciālista darba devējs, ar darba devēju tiek slēgts

sadarbības līgums un īres līgums ar speciālistu tiek slēgts ar speciālista darba devēja
piekrišanu. 

7. Noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Viļakas novada domes 2018. gada 28. jūnija 
saistošo noteikumu Nr.3/2018 «Par kārtību, 

kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Šī gada 13. jūlijā Viļakas novada So-
ciālajā dienestā notika kārtējā tikšanās
ar Viļakas novada iedzīvotājiem Dein-
stitucionalizācijas (turpmāk DI) procesa
ietva rā, lai apspriestu aktualitātes sociā -
lās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Viļakas novada bērniem ar funkcionā -
liem traucējumiem un viņu likumiskajiem
pār stāvjiem, tiek sniegti rehabilitācijas pa-
kalpojumi – fizioterapijas un masāžas pa -
kal  pojumi no šī gada 1. jūnija. Sākot ar

jūlija mēnesi, bērni saņem reitterapijas pa -
kal pojumu. 

Sanāksmes laikā vecāki dalījās iespaidos,
viedokļos un kopā tika meklētas atbildes
uz radušiem jautājumiem, saņemot pakal-
pojumus. 

Procesa gaitā tika noskaidrots, ka fi-
zioterapijas pakalpojumu no kopējā bērnu
skaita ir saņēmuši 45%, masāžas pakalpo-
jumu ir saņēmuši 42%, reitterapijas pakal -
po jumu 3%.

Vecākiem no piedāvātajiem pakalpoju -

miem masāžas pakalpojumu ir saņēmuši –
20%, fizioterapijas pakalpojuma saņemšana
vēl nav uzsākta.

Ieklausoties vecāku pārdomās, bija sa-
dzirdams prieks un gandarījums par saņem -
tajiem pakalpojumiem. Vecāki izteica vēl -
mi pagarināt esošo pakalpojumu piedāvā-
jumu. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī pakal-
pojuma sniedzējiem, minot to, cik svarīga
ir at tieksme un savstarpējā komunikācija,
kas vainagojas ar panākumiem. 

Vadoties no uzklausītā un ņemot vērā

projekta gaitu, gribas atzīmēt, ka DI pro -
jekts ir liels atbalsts un ieguvums Viļakas
novada bērniem, kuri pakalpojumus sa -
ņem pietu vināti savai dzīvesvietai. Vecāki,
izmantojot šo iespēju, ir pamanījuši pozitī -
vas pārmai ņas bērnu veselībā, funkcionālo
traucējumu mazināšanos, kas apliecina to,
ka projekta mērķis īstenojas ar pozitīvu
tendenci.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Elīna Vancāne

Viļakas novada pašvaldībās  ar Nodarbinātības
valsts dienesta Balvu filiāles atbalstu jūlija mēnesī
tiks nodarbināti NVA pasākumā «Nodarbinātības pa-
sākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs» sešpadsmit skolēni, astoņi skolēni laika
posmā 02.07.2018. līdz 16.07.2018., astoņi skolēni no
17.07.2018. līdz 30.07.2018.

2. jūlijā Viļakas novada pašvaldībās uzsāka darbu 8
skolēni palīgstrādnieka amatā, laika posmā no 02.07.
2018 līdz 16.07.2018. Viļakas pilsētā tika nodarbināti
četri skolēni, divi skolēni Šķilbēnu pagastā, viens skolēns
Vecumu pagastā, viens skolēns Medņevas pagastā. 

Šobrīd strādā 8 skolēni no 17.07.2018. līdz 30.07.2018.
Skolēni nodarbināti Viļakas pilsētā, Žīguru, Medņevas,
Šķilbēnu, Susāju pagastos.

Skolēni būs nodarbināti Viļakas novada pilsētas 
un pagastu teritoriju sakopšanas, labiekārtošanas, puķu
stādīšanas, laistīšanas, dobju ravēšanas, apstādījumu ap-
griešanas, malkas nokraušanas, telpu uzkopšanas un
mazgāšanas, kā arī citos pēc darba vadītāju norīkotajos
darbos.

Informāciju sagatavoja: VPVKAC vadītāja 
V. Sokirka

Deinstitucionalizācijas projekta norises gaita Viļakas novadā

Skolēni strādā vasaras brīvlaikā
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PRoJEKTI 

Pēc Lauku atbalsta dienesta
atbalstītā projekta Nr. 16-07-
AL19-A019.2207-000007 «Tautas
tērpu iegāde folkloras kopai
«Atzele»» ir izgatavoti Ziemeļ-
latgales tautastērpu komplekti
folkloras kopai «Atzele». 

Projekta kopējā summa ir
7882,55 Eur, publiskais finansē-
jums 7094,29 Eur, projekta 10 %
līdzfinansējumu nodrošināja Vi-
ļakas novada dome jeb 788,26 Eur.
Kopā izgatavoti 15 tautas tērpu
komplekti sievām un 3 tautas
tērpu komplekti vīriem.

Ziemeļlatgales sievu brunči,
sievu ņieburi, mežģīņu rakstā adī -
tas garās kokvilnas zeķes sievām,

balti kokvilnas lakatiņi,  etnogrā-
fiski pareizi Ziemeļlatgales (Šķil-
bēnu pag.) garie sievu krekli un
vīriešu krekli, pelēkas vilnas bik -
ses vīriem, Ziemeļlatgalei rak-
sturīgie priekšauti – balti, pārpierīši
(Latgales sievas galvas rota) –

tās ir tautu tērpa sastāvdaļas, ku -
ras folkloras kopa «Atzele» ir ie-
guvusi savā lietošanā. 

Balticas folkloras festivālā un
Latvijas simtgades koncertos mēs
latgaliešu tautasdziesmu iznesīsim
cilvēkos jaunos tautu tērpos.

Tautas tērpu iegāde folkloras kopai «Atzele»

«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē»: http://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Ilona Bukša

Latvijas vides aizsardzības fon -
da atbalstītā projekta reģ. nr. 1-08/
30/2018  «Apsaimniekoša nas no-
tei kumu izstrādāšana Viļa kas eze-
ram» ietvaros, tiks izveidoti ap-
saimniekošanas noteikumi Viļakas
ezeram.

Šī gada 2. un 3. jūlijā notika
pirmie soļi, šo noteikumu izveido -
šanai. Nodibinājums «Vides risi-
nājumu institūts» veica kontrol-
zveju zivju resursu noteikšanai
ezerā un dažādu būtisku jautāju -
mu pētīšanai, ievāca paraugus
ūdens kvalitātes, mikroskopisko
aļģu un ihtiofaunas izpētei.

Tika izdarīti arī pirmie seci-
nājumi. Neskatoties uz to, ka Vi-
ļakas ezers atrodas pilsētvidē tas
ir ļoti veselīgs, ar auglīgu zemi
un ir pielīdzināms dīķu produkti-
vitātei un šajā ezerā labprāt dzīvo
zandarti, vieni no vērtīgākajām zi -
vīm Latvijā. Tāpat arī pētnieki
nomierināja visus klātesošos par
ezera duļķainību, uzsverot, ka tas
ir normāli. Tika secināts, ka arī
Viļakas ezera apsaimniekošanai
ir nepieciešams inspektors, kas
novērstu nelikumiskas darbības. 

Jautājumu gadījumā par apsaim-
niekošanas noteikumu izveidi un
progresu, lūdzam rakstīt projektu
vadītājai Santai Komanei uz e-pas-
tu: santa.komane@vilaka.lv

Lielu paldies sakām Madarai
Jeromānei, kura uzņēma desmit
pārstāvjus no «Vides risinājumu
institūta» Viļakas jauniešu iniciatī -
vu centrā, kā arī visiem interesen -
tiem, kas 3. jūlijā ieradās uz tik-
šanos ar nodibinājumu!

Tekstu sagatavoja
Santa Komane

Pirmie soļi apsaimniekošanas noteikumu
izveidošanai Viļakas ezerā

Veselības veicināšanas
pasākumi jūnija mēnesī 

Jūnija mēnesī Viļakas novadā īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» aktivitātes: četras nūjošanas un četras fizioterapijas nodarbī -
bas un divi ģimeņu sporta dienas pasākumi. Viļakas novada iedzīvo -
tāji, kuri apmeklēja fizisko aktivitāšu nodarbības atzinīgi novērtēja
projekta piedāvātās iespējas. Nūjošanas nodarbību apmeklētāji
Žīguros turpinās reizi nedēļā sanāk kopā, lai turpinātu iknedēļas ko -
pējo nodarbību. Semenovas un Rekovas ciemu nūjotāji turpinās
nelielās grupiņās praktizēt apgūtās iemaņas nūjošanas nodarbībās.

Projekta organizētajās nūjošanas nodarbībās nodrošinātie nūju
komplekti būs pieejami arī turpmāk pie nūjošanas nodarbību koordi-
natoriem Viļakā, Rekovā, Semenovā un Žīguros. Viļakas novada
dome aicina iedzīvotājus turpināt nūjot.  

Sekmīgi ir aizvadītas fizioterapijas nodarbības, kurās bija iespē -
jams iegūt vērtīgu informāciju un praktizēt dažādus vingrojumus.
Vairāki nodarbību dalībnieki atzina, ka viņiem būs nepieciešamas
privātās fizioterapeita konsultācijas, kur izstrādās tieši viņu problē -
mām atbilstošāko vingrojumu kompleksu.

«Ģimeņu sporta dienas pasākums 29.jūnijā notika Viļakā, kur
bērniem kopā ar vecākiem bija iespējams izspēlēt dažādas sportiskas
aktivitātes, kuras lielai daļai pasākuma dalībnieku bija jaunums- tika
spēlēts lauka boulings, lielizmēra domino, brīvdabas spēles «Kro -
kets», kurš dalībniekus ieinteresēja visvairāk, tāpat spēles «Spin
Lad der» un «Plum throwing rings game», kuras aizrāva gan lielos,
gan mazos spēlētājus. Starppaudžu kopīgas aktivitātes veicina ģi -
meņu saliedētību un veselīgu dzīvesveidu, jo mūsdienās jaunieši un
bērni savu brīvo laiku bieži vien pavada virtuālajā vidē vai ārpus
mājām, kā rezultātā ģimenes kopā būšanas mirkļi kļūst retāk,»
informēja Viļakas jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne.

«30. jūnijā, Semenovā tika organizēta «Ģimeņu sporta diena –
velobrauciens». Varēja piedalīties visi interesenti, kuriem ir velo si -
pēds. Maršruts šogad bija ieplānots Semenova –  Rekova –  Semeno -
va, tomēr arī dalībnieki, kuri nebija pārliecināti par saviem spēkiem,
varēja veikt īsāku ceļa posmu. Galvenais katram dalībniekam bija
ļoti svarīgi sasniegt Rekovu, jo tur sagaidīja galvenā balva –
piepūšamā āra atrakcija TRAKTORS. Ģimenei bija lieliska iespēja
šo dienu pavadīt kopā, kā arī veikt šķēršļu joslas šajā atrakcijā. Pēc
sportiskām aktivitātēm brīvprātīgā darba veicēja Dana no Ukrainas
visus cienāja ar tradicionālo boršču. Paldies visiem par jauko
uzņemšanu Rekovā un aizrautīgi pavadīto dienu!» pastāstīja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste Antra Prancāne.

Viļakas novada dome šobrīd ir iesniegusi Centrālajā finanšu
līguma aģentūrā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā» līguma grozījumus,
ja Centrālajā finanšu līguma aģentūra apstiprinās iesniegtos gro -
zījumus, tad Viļakas novada iedzīvotājiem būs pieejami daudzveidīgi
fizisko aktivitāšu pasākumi no šī gada septembra.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne, 
foto: projekta arhīvs
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7. jūlijā vējš ar vētras spēku šaurā
joslā, virzoties caur Viļakas pilsētu, ir
nodarījis zaudējumus pilsētas videi. 

Tie ir koki, kuri gan izgāzti ar saknēm,
gan nolauzti. Kopā tie ir 84 koki. Ļoti

daudz koku gājis bojā vēsturiskajos
objektos – 42 koki: Vecajā muižas dārzā
Dzirnavu ielā 13 un 23–20 koki, teritorijā
aiz muižas akmens žoga Pils iela 9 – 12
koki, četrrin du aleja Jaunatnes un Parka

ielā – 5 koki, katoļu baznīcas teritorijā – 5
koki. Nolauzto koku skaitu apkopojuši
Viļakas novada domes tehniskās nodaļas
speciālisti. 

Nolauzto, izgāzto koku novāk šanā

bija iesaistīti visi tehniskās nodaļas darbi-
nieki.

Lietvedības, komunikācijas un infor-
mācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Foto: Valentīns Kokorevičs

Vētras postījumi Viļakas pilsētā

Labiekārto
ūdens
ņemšanas
vietu pie
Viļakas ezera

Viļakas pilsētā, Pils ielā 15,
ir ierīkota ūdens ņemšanas
vieta ugunsdzēsības vajadzībām,
ko paredz Ministru Kabineta
noteikumi un normatīvie akti.

Blakus ūdens ņemšanas vietai
ir izveidota laivu nobrauktuve
Viļakas ezerā. Patreiz var braukt
ar jebkura modeļa laivām, bet
tiks izstrādāti ezera apsaimnie-
košanas noteikumi. 

Šoferīši, lūdzu, nenovietojiet
automašīnas ar piekabēm pretim
ūdens ņemšanas vietai. Paldies
par sapratni!

Lai ugunsdzēsības transpor-
tlīdzekļi tiktu pie ūdens ir izveidota
piebrauktuve un laukums, kur
apgriezties. 

Abām vietām blakus atrodas
avotiņš, no kā karstajā laikā pa-
veldzēties.  Lai pie tā nokļūtu, ir
izveidoti pakāpieni.

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas 

vadītāja Terēzija Babāne

No 20. augusta līdz 2. septembrim visā
Latvijas teritorijā notiks līdz šim lielākās Aiz-
sardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto
spēku organizētās militārās mācības «Namejs
2018», kurās piedalīsies ne tikai Latvijas un sa-
biedroto spēku karavīri un zemessargi, bet arī
rezerves karavīri un Iekšlietu ministrijas struk -
tūru personāls.

Lai stiprinātu nacionālās aizsardzības spē -
jas, lauka taktiskās mācības «Namejs 2018» no -
tiks ne tikai militārajos poligonos, bet arī ārpus
tiem – pilsētās, pagastu centros vai infrastruktūras
objektu tu vu mā, iepriekš ar zemju īpašniekiem sa-
skaņojot mācību norises vietas un aktivitātes.

Viļakas novadā mācības notiks 24. augustā,
kad vingrinājumu laikā Šķilbēnu pagastā uz auto -

ceļa Svičova–Šķilbani un tam pie guļošajā teritorijā
pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi,
tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas
līdzekļi. 

Tā kā mācības «Namejs 2018» ir četru gadu
mācību cikla no slēgums un «atskaites punkts»,
Zemessardzes 31. kājnieku bataljons lūdz zemes -
sargu darba devējus atbalstīt savu darbinieku da -
lību šajās nozīmīgajās mācībās.

Informāciju sagatavoja 
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 
Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece
virsleitnante Ieva Karlsberga
Tāl. 27327669, 
e-pasts: ieva.karlsberga@mil.lv 
Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi 

Viļakas novadā notiks lielāko militāro
mācību «Namejs 2018» posms

Tiek izsludināta 
Saeimas vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu kandidātu

pieteikšanās
Viļakas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos

Viļakas novada iecirkņu /Viļakas pilsētas, Vecumu pagasta,
Šķilbēnu pagasta, Medņevas pagasta, Susāju pagasta, Žī-
guru pagasta, Kupravas pagasta/ vēlēšanu komisiju locekļu
amatiem.

Pieteikuma anketas iesniedzamas Viļakas novada
domes 103. kabinetā līdz šī gada 17. augustam.

Pieteikuma anketa Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv/Pašvaldība
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Vasara rit savu gaitu un
pašvaldībā darba netrūkst, jo
turpinās pilsētas labiekārtoša -
nas darbi.

Jau iepriekšējā, 26. jūnija Vi-
ļakas novada informatīvajā izde-
vumā  «Viļakas novadā» rakstī-
jām par darbiem bijušās linu fab-
rikas teritorijā un par brīvdabas
estrādi. 

Blakus brīvdabas estrādei bija
apzaļumota puķu dobe. Lai vieta
būtu estētiski skaista tika  pare-
dzēts uzlabot atpūtas vietu gan
priekš vietējiem pilsētas iedzīvo-
tājiem, gan ciemiņiem. 

Pašlaik notiek labiekārtoša-
nas darbi.  Ir uzlikts bruģēts gā -
jēju celiņš un blakus  velojosla.
Bruģētais celiņš ved uz uzstādīto
dizaina elementu-Lāsīti. Apkārt
uzstādītajam elementam būs kom-
pozicionāls aplis. Vidū paredzēts
akmens dārzs. Gan celiņā, gan
centrālajā aplī ir ierīkoti gaismekļi
un  gaismas laternas.  Turpinot
labiekārtot šo teritoriju, ir padomāts
par soliņiem ar urnām un velo-
novietnēm. 

No centrālā bruģētā apļa ce -
liņš ved uz brīvdabas estrādes
ska tītāju solu zonu, kurš ir bru -
ģēts, arī ap blakus augošo koku. 

Par Lāsīti stāsta Viļakas no -
vada domes izpilddirektore Zig -
rīda Vancāne: «Tieši tā, pilsētā
būs vēl viena sakārtota  vieta.

2017.gadā iepirkuma rezul -
tātā, kad tika izskatīti vairāki di-
zaina elementi  uzstādīšanai pie

Viļakas ezera, daudziem pilsē tas
iestāžu vadītājiem iepatikās Lā -
sīte, ar domu, ka tā varētu at -
rasties pie estrādes kalniņā, apaļās
puķudobes vietā. Lāsīte kalpos
ne tikai kā dizaina elements,bet
arī kā strūklaka.»

Lietvedības komunikācijas
un informācijas 

nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne

Būs vēl viena skaista
vieta Viļakā!

Gājēju ietves un arkveida
gājēju tiltiņa kā dizaina

elementa izveide Viļakas pilsētā

Valsts reģionālās nozīmes autoceļš P35 Gulbene–Balvi–Viļa-
ka–Krievijas robeža (Vientuļi), kurš šķērso visu pilsētu, lika aiz -
do māties par gājēju  drošību krustojumā pie sabiedriskās pirts.
Parka ielai pieguļošajā laukumā  tiek izveidota bruģēta gājēju
ietve un pāri upītei tiks uzlikts gājēju tiltiņš.

Plašāk par darbiem stāsta Viļakas novada domes izpilddirektore
Zigrīda Vancāne: 

Pagājušajā, 2017. gadā iesākts un šogad 2018. gadā turpinās, nu
jau tiek saskaņots tehniskais projekts valsts reģionālās nozīmes auto -
ceļa P 35 posmam Keišu kalns–Balvu iela–Abrenes iela pāri visai
pilsētai virzienā uz Vientuļiem.

Pie šī projekta gājēju drošībai  tiek paredzēta ne tikai celiņu
pārbūve, bet arī izbūve no jauna.Tāds posms ir paredzēts pa labo pusi
no Ozolmāju veikala līdz pat Baznīcas ielai.

No domes puses bija lūgums izbūvēt gājēju celiņu no krustojuma
līdz pat Daiļradei. Tas prasītu  diezgan lielus līdzekļus un projekta
pasūtītājs tam nepiekrita. Tāpēc tika izlemts, kad drošības labad, ve -
cā tilta vietā uzlikt šauru gājēju tiltiņu kā dizaina elementu un uzbū -
vēt celiņu līdz pieturvietai ar perspektīvu to paturpinot līdz pat sociā -
lajam dienestam un pa priedēm līdz baznīcas mazajiem vārtiņiem. 

Iedzīvotāji  gan no Parka ielas, gan no Abrenes ielas,  Vientuļu pu -
ses droši varēs pārvietoties uz baznīcu, uz sociālo dienestu, uz pan -
sio nātu, nešķērsojot krustojumu.

Un arī šī vieta varēs tikt piemērota tūristiem un pilsētas viesiem.»
Lietvedības, komunikācijas un informācijas 

nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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Latgales
ērģeļu dienas

Viļakā
Devītā festivāla «Latgales ēr -

ģeļu dienas» Topošo ērģelnieku
koncerta dalībniekus, klausītājus
un viesus 20. jūlijā Viļakas Evan-
ģēliski luteriskajā baznīcā uz-
runāja draudzes mācītājs Mār-
tiņš Vaickovskis, kurš aicināja
pateikties Dievam. 

«Šodien mēs īpaši pateicamies
par mūsu bērniem, kurus Tu esi
apveltījis ar mūzikas talantu. Lū-
dzamies par festivāla «Latgales
ērģeļu dienas» sekmīgu norisi,
par māksliniekiem, klausītājiem
un organizatoriem. Tavās rokās

mēs ieliekam arī tos, kas ir vēl
tālu no Tevis, caur Svēto Garu
atver viņu sirdis, lai viņi sadzird
Tavu žēlastību un ierauga to savā
dzīvē. Mēs lūdzamies arī par vi -
siem vientuļajiem, par tiem, ku -
ri iztur pārbaudījumus, par no-
skumušajiem. Laikā, ko pavadīsim
kopā koncertā, pieaugsim mīles -
tībā uz Dievu un cilvēkiem,» lū -
dzās mācītājs Mārtiņš Vaickovkis. 

Tā jau ir kļuvusi par festivāla
tradīciju, ka vienā no festivāla
koncertiem uzstājas topošie ēr-
ģelnieki. Festivāla organizatores
Guna Kise un Larisa Carjkova
katru gadu ērģeļu klases skolēnus
un studentus ved uz citu Latgales
baznīcu, lai viņi iepazītu ērģeles
un iemācītos spēlēt uz dažādiem
instrumentiem. «Šis ir īpašākais
no visiem festivāla koncertiem,
jo mums muzicēs topošie ērģel-

nieki, jaunieši, kuri ir iemīlējuši
ērģeles. Koncertā uzstāsies arī Vi -
ļakas mūzikas un mākslas skolas
jaunāko un vecāko klašu vijolnieku
ansambļi. Lai miers ienāk Jūsu
sirdī, ieklausoties ērģeļu skaņās,»
teica Guna Kise.

Devītās «Latgales ērģeļu die-
nas» ir veltītas ērģelnieka, profe -
sora Tālivalža Dekšņa piemiņai
(1946 – 2018), kurš bija viens no
izcilākajiem ērģelniekiem, nesis
Latvijas vārdu pasaulē, devis lie -
lu ieguldījumu Latgales ērģelnieku
izglītošanā un Latvijas ērģeļu iz-
pētē, apkopē un restaurācijā. As -
toņu gadus viņš bija galvenais
festivāla koncertnorises baznīcu
ērģeļu skaņotājs.

Profesors Tālivaldis Deksnis
var būt lepns, jo aug cienīga jau -
nā paaudze, kura savas iemaņas
un prasmes parādīja «Topošo ēr-

ģelnieku koncertā». Koncertā spē-
lēja Aglonas bazilikas Kora skolas
audzēknes Annija Rateniece un
Dace Daukšte, Kārsavas mūzikas
un mākslas skolas topošais ērģel-
nieks Roberts Dovgiallo, Jāņa Iva -
nova Rēzeknes mūzikas vidussko -
las ērģeļu klases audzēknes Raina
Vasiļjeva un Alise Sīmane, Maltas
mūzikas skolu pārstāvēja Kaspars
Bačkurs. Ventspils mūzikas vidus -
skolā mācās Latgales jauniete Ag -
nese Abramāne, kura ne tikai spē -
lēja koncertā, bet ir iesaistījusies
arī organizatoru komandā. Jaunie
talanti parādīja plašo Viļakas lu-
terāņu baznīcas ērģeļu skaņu dia-
pazonu īpašos apstākļos, jo mē-
ģinājumu laikā no pārslodzes un
karstā laika dēļ atteicās strādāt
ērģeļu motors. Visu koncertu plē -
šas mina Edgars Ciganovičs, kurš
noslēgumā saņēma vislielākos ap -

lausus par milzīgo fizisko darbu.
Video projekcijā koncerta apmek -
lētājiem bija interesanti vērot kā
ērģelniekam strādā rokas un kājas,
lai izspēlētu katru komponista
uzrakstīto noti.

Liels paldies ērģeļu klases pe -
dagoģēm Jacintai Ciganovičai, Ber-
nadetai Eversei, Laurai Reksnei
un Kristīnei Adamaitei, vijolnieku
skolotājām Svetlanai Krasnokuts -
kai un Ilonai Bukšai un koncer-
tmeistarei Jeļenai Laicānei, kuras
sagatavoja audzēkņus festivāla
koncertam. Viens no topošajiem ēr-
ģelniekiem saņems Veicināšanas
balvu, laimīgo uzvarētāju organi-
zatori paziņos festivāla «Latgales
ērģeļu dienas» noslēguma koncer -
tā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē
28. jūlijā. 

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Viļakas novada pašvaldība no 16. –
19. jūlijam tikās ar Polijas Valsts arheo-
loģijas muzeja pārstāvjiem no Varša-
vas – direktoru Voiceju Brzezinski un
baltu arheoloģijas nodaļas vadītāju An -
nu Bitner Vrubļevsku, lai pārrunātu
jautājumus par kopīgas izstādes «Tik
tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un
Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēs-
ture» veidošanu. Tikšanās mērķis bija
vienoties par katras puses uzdevumiem.
Iz stādes veidošana notiek sadarbībā ar
Latvijas vēstnieku Polijā Edgaru Bon-
daru, kurš arī ir izstādes veidošanas
iniciators. 

Viļakas apkārtne ir cieši saistīt ar poļu
muižniekiem un poļu atstāto kultūrvēsturis-
ko mantojumu.  Poļi ir devuši milzīgu ie-
guldījumu ne tikai poļu kultūras attīstībā,
bet arī Viļakas apkārtnes senatnes izpētē,
kad šo zemi apdzīvoja senie latgaļi. Iz stā -
dē ir plānots parādīt kā vairāku gadsimtu
garumā ir līdzpastāvejušas divas tautas –
poļu un latgaliešu. Izstādes pamatā būs

arheoloģiskie priekšmeti no Polijas Valsts
arheoloģijas muzeja un Latvijas Nacionālā
Vēstures muzeja. Liela daļa arheoloģisko
senlietu būs no poļu arheologa Z. Glogēra
kolekcijas, kurš arheolģiskos izrakumus
Viļakas apkārtnē veica 19. gs beigās, un
visu iegūto materiālu paņēmis līdzi uz Po-
liju. No Latvijas Nacionālā Vēstures mu -
zeja tiks deponēti Daņilovkas kapulauka,
Loginu senkapu un Dzilnas kalna arheolo-
ģiskie priekšmeti. Izstādi papildinās arī
vēsturiskie dokumenti un fotogrāfijas no
Viļakas novada muzeja krājuma, kā arī re-
liģiskie priekšmeti. 

17. jūlijā notika poļu muzeja darbinieku
tikšanās ar Viļakas novada domes priekš-
sēdētāju S. Maksimovu un Viļakas novada
muzeja direktori R.Gruševu, lai pārrunātu
tālākos sadarbības jautājumus. Tika precizēts
aptuvenais izstādes atklāšanas datums un
noteikts, ka šī izstāde būs ceļojošā, jo pēc
Viļakas to varēs apskatīt Rīgā un dažās
Polijas pilsētās. Poļu muzejnieki apskatīja
Viļakas novada muzeja krājuma materiālus,

kuri tiks izmantoti topošajā izstādē. Tika
parakstīts arī sadarbības līgums. 

Poļu viesiem tika noorganizēta bagātīga
ekskursija gan pa Viļakas pilsētu, gan no -
vadu, lai parādītu poļu atstātās pēdas pie
mums apkārtnē, kā arī vietas un cilvēkus
ar kuriem lepojas Viļakas novads. 

Ekskursijas laikā tika apskatīta Viļakas
Romas katoļu baznīca, kas ir viens no no-
zīmīgākajiem atstātajiem poļu kultūrvēs-
turiskajiem pieminekļiem, apmeklējām arī
luterāņu un pareizticīgo baznīcas, Viļakas
ezera pludmali un Marienhauzenas muižas
bijušo apbūvi. 

18. jūlijā iepazinām Viļakas novada ba -
gātības –  meža kolekciju, senlietu kolek -
ciju «Cīrulīši», A. Pušpura Egļavas meža
muzeju, Borisovas ciema centru (poļu
kultūrvēsturiskais mantojums), z/s «Koti -
ņus». Apmeklējām V. Buša 2. starptautisko
plenēru un tikāmies ar māksliniekiem un
piedalījāmies latviešu vakarā, kur kopā ar
plenēra dalībniekiem un folkloras kopu
«Egle» dziedājām un dejojām. 

19.jūlijā kopā ar poļu kolēģiem devā -
mies uz Latvijas Nacionālo vēstures mu -
zeju, kurā poļu kolēģi apskatīja senlietas
no Da ņilovkas kapulauka.

Par ciemošanos Viļakas novadā poļu
kolēģi izteikušies ļoti atzinīgi, jo viņi no -
vērtē to, ka mēs saglabājam šo vēstures
daļu, kas saistās ar poļu kultūras mantoju -
mu. Viļakas novads ir samērā neliels, bet
ar bagātu vēsturi, ar kuru mums katram ir
jālepojās, jo mums ir ko rādīt un stāstīt. 
Ar ceļojošās izstādes izveidošanu mēs
ceram, ka arī poļu tūristi brauks vairāk uz
Latgali.

Liels paldies visiem cilvēkiem, kas pa-
līdzēja poļu kolēģu ciemošanos padarīt
jauku un neaizmirstamu, kā fakts, jāmin
tas, ka nākamajā gadā viņi plāno atgriezties
kopā ar ģimenēm brīvdienās, lai parādītu,
cik pie mums ir jauki. Mīlēsim savu dzim -
to pilsētu un novadu,jo dzīvojam patiešām
vēsturiski nozīmīgā vietā. 

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada
muzeja direktore R. Gruševa

Polijas Valsts arheoloģijas muzeja pārstāvji viesojās Viļakas novadā
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KULTūRA

Pēterdienas vakarā Žīguru
kultūras namā jau otro gadu
pēc kārtas sabrauca muzikanti
no sava  un kaimiņu  novadiem.

Pēterdienas pasākumu atklāja
Žīguru kultūras nama dāmu deju
kolektīvs «Alianse», tad tika go-
dināti visi Pēteri un šī pasākuma
jubilārs kapelas «Blāzma» ģitārists
Dzintars. Pēterdienas muzikantu
saiets notika pateicoties kapelas
«Blāzma» vadītājas iniciatīvai. Pa -
ši pirmie  atpūtas vakaru atklāja Vi -
ļakas kultūras nama kapela «At-
zele». Tad savu spēlētprasmi rā -
dīja lauku muzikanti. 

Atpūtas vakarā starp muzi-
kantiem spēlēja arī pašmāju kapela
«Blāzma» un «Dāmas no Briežu -
ciema». Šādiem muzikantu saie -
tiem ir arī savi līdzbraucēji un at-
balstītāji. Tāpēc tiek dejots ne ti -
kai spēlējot kapelām, bet arī mu-
zikantiem. Noslēgumā atkal uz-
spēlēja kapela «Briežuciema dā-
mas» un brāļi Keiši. 

Gribu pateikt visiem lielu pal -
dies par dalību Pēterdienas mu-
zikantu saietā, jo tā  jau kļūst par
skaistu tradīciju, kas ienākusi Žī-
guru kultūras namā 

Teksts un foto – Žīguru kultū-
ras nama direktore
Valentīna Kaļāne 

Pēterdienas muzikantu saiets Žīguros

Pasākumu plāns augusta mēnesim
v 4. augustā plkst. 18.00 Kupravā pie pagasta pārvaldes

Dziesma manai paaudzei.
v 11. augustā  Žīguru estrādē Vislatvijas Zaļumballe:
• plkst. 20.00 Žīguru amatiermākslas kolektīvu koncerts;
• plkst. 22.00 zaļumballe.
v 24. – 26. augusts Upītē «Svātki Upītie».
v 25. augustā plkst. 12.00 Dirty Deal Teatro izrāde bēr -

niem «Kā saule gadījās». 
v 26. augustā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā teātra izrāde

«ART».

Un daudzas citas aktivitātes
b 25. augustā plkst. 21.00 Borisovas vecdārza estrāde dis -

kotēka visām paaudzēm «Kad man bija, ir un būs 16».
b 27. augustā plkst. 21.00 Upītes Tautas namā filma «Bal -

tu Ciltis», ieeja – EUR 1,50.
b 31. augustā plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle

kopā ar grupu «Hameleoni» Ieeja – EUR 2,50, pēc 23.00 –
EUR 3.
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KULTūRA

Šī gada 13.-14. jūlijā Krievijas
Federācijas Sebežas pilsētā no-
tika pasākums, kurš bija veltīts
pierobežas valstu (Krievija, Lat-
vija, Igaunija) sadarbībai – Eiro -
reģiona dienas 2018. Pasākums
tika veltīts Eiroreģiona piecpad -
smit gadu pastāvēšanai. 

Pasākumā piedalījās pašvaldī -
bu vadītāji un kolektīvi no Latvijas
un Krievijas Federācijas.

Latviju pārstāvēja etnogrāfis -
kais ansamblis «Mārgas» no Kār-
savas novada, deju kolektīvs «Gas -
pažas» no Baltinavas novada, Gau-
jienas sieviešu ansamblis no Apes
novada un Viļakas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ ma -
tos»  (vadītāja Diāna Astreiko) no
Viļakas novada. 

Pasākums notika ļoti skaistā vie -
tā – Sebežas ezera krastā. Visas die-
nas garumā saule mijās ar lietu,

un brīžiem bija tā, ka koncerts ti -
ka pārtraukts, jo negaiss gāja pāri
pilsētai. Bet tas netraucēja ne ska-
tītājiem, ne kolektīviem turpināt
svētku svinēšanu. Svētki sākās ar

vadītāju oficiālajām uzrunām, ie-
pazīstināšanu ar kolektīviem, kuri
piedalījās koncertā, tam visam seko -
ja gājiens un, protams, pats kon-
certs, kurš norisinājās līdz pat 18.00.

Mūsu kolektīvu skatītāji uz-
ņēma ar ļoti lielām ovācijām. Kā
nu nē, ja smaidošie un dzīves
priecīgie jaunieši ar visu sirdi un
dvēseli dejo tautu dejas.

Paldies kolektīva dalībniekiem
un vadītājai par izturību, dzīves-
prieku un novada prezentēšanu
ārpus Valsts robežām.

Teksts un foto Sandra Ločmele

No Pēteriem 
līdz Annām 

Es gribu būt vasaras vidū, kur gurķi
un madaras zied,

Kur visi ceļi un takas pretī briedumam iet,
es gribu būt vasaras vidū, kur jūlija

naktīs acīs žilbinošs zibens plaiksnī,
Kur noplūktas zemenes vietā pie kāta

iemirdzas zvaigzne...
Tieši vasarā mēs sajūtam, kā visa dzī -

vā radība saņem spēkus, uzplaukst neparastā
krāšņumā un dāsni dalās ar mums. Mēs
jūtamies vienoti – Daba un Cilvēks. Un šī
vienotība dod mums harmoniju.

Latvieši vienmēr tur godā un cieņā sen -
 ču tradīcijas, ko apgūstam, stiprinām un
nododam paaudzēs. Saules gada ritējumā
izjūtam pārmaiņas saules un zemes savstar -
pējā attiecībās, kā arī izdzīvojam norišu
ciklu ļaužu dzīvē.

15. jūlijā brīvdabas pasākumā «No Pē-
teriem līdz Annām» pie Kultūras un ra -
došo industriju centra Viļakas kultūras na -
ma pašdarbnieki pulcināja pilsētniekus,
no vadniekus un tālākus ciemiņus, lai atce -
rētos latviešu gadskārtu būtību un nozīmi.

Vasara ir īpašs laiks, kad svētību cilvē-
kiem un zemei dod trīs Dieva dēli – Jānis,
Pēteris un Jēkabs, bet viņu pulciņā rotājas
Māras meita – Anna.

Pār visu Latviju jau esam ielīgojuši sa-
ulgriežus ar skanīgām dziesmām, krāšņiem
vainagiem, lieliem ugunskuriem un citiem
nozīmīgiem rituāliem, bet mazāk un pieti-
cīgāk runājam par Pēteri, kuru tautā pazīst
kā lapaini. Ar šo dienu saule pagriežas un
sāk slīdēt lejup. Dabā ziedu laiks pāriet
lapu, ogu un siena laikā. Pēterdiena senču
kalendārā iezīmē darbīga laika sākumu
lauku sētās. Kad sākas aktīvs siena laiks,
apklust pat lakstīgala un nekūko dzeguze.

Turpretī esam pateicīgi Dieva dēlam
Jēkabam, kurš dāsni darbojas dārzos un tī-

rumos, lai mums dotu bagātību klētīs un
pagrabos. Citviet Jēkabu godā arī par mai -
zes tēvu, tāpēc pirmo maizes kukulīti kā
ziedojumu saimnieks nesa uz rudzu tīrumu.

Lai jaunā maizīte augtu griezdamies
un izdotos dārzeņu raža, dziesmas skandināja
folkloras kopa «Atzele», lustīgi dejoja lī-
nijdeju grupa «Ziemeļmeitas» un Eiropas
deju kolektīvs «Intriga».

Kur gan saimnieks var darboties bez
saimnieces! Par krietnāko saimnieci tautas
ticējumos uzskata Annu. Tā saimnieks
Jēkabs gādā par jauno ražu, bet saimniece
Anna gādā par maizes cepšanu. Annas
dienā tiek rīkots tirgus jeb jaunās ražas at-
rādīšanas svētki. Arī šī pasākuma apmek-
lētājus priecēja čaklās saimnieces un sa-
imnieki ar pašmāju labumiem mielastam,
amatnieces priecēja ar rotaslietām un
sadzīves lietām.  

Pēc vasaras saulgriežu svinībām sākas
jaunu meitu un puišu ieskatīšanās un cerē-
šanās laiks, kad tiek slēgtas arī derības, kā

latvieši dēvēja saderināšanos. Naskākie
precinieki steidzās vest jaunas saimnieces
mājās un svinēt kāzas. Par jauno cilvēku
attiecībām, mīlestības spēku un patiesiem
nolūkiem jautras dziesmas izdziedāja
vokālais ansamblis «Cansone» un krievu
dziesmu ansamblis «Sudaruška».

Kā otras pusītes izvēle notiek dzīvē,
savā pieredzē dalījās Viļakas kultūras
nama dramatiskā kolektīva aktieri viencēlienā
«Otra pusīte».

Dziesma «Šūpoles», ko izpildīja Zane
Auniņa, apliecināja, ka viss harmoniski
mainās – gluži kā šūpoles dzīve traucas uz
augšu un atkal nes uz leju. Lai kādas sajū -
tas šūpošanās pavadītu katru no mums, sva -
rīgākais uzdevums  ir šūpolēs noturēties!

Lai vasara visus mūs turpina priecēt ar
jauku laiku, lai gūstam pozitīvas emocijas
no katra piedzīvota mirkļa! 

Paldies Normundam Orlovam par at-
saucību pasākuma vadīšanā!

Pasākuma vadītāja I. Lindenberga

Starptautiskais festivāls «Sebežas vilnis» Eiroreģiona ietvaros

20.–21. jūlijā Balvu pilsētā
norisinājās Balvu novada Gais-
mas svētki. Divu dienu garumā
tika piedāvāta aktīva, interesanta,
izklaidējoša programma un aiz-
raujošas aktivitātes.

21. jūlijā uz koncertu «Laimes
gaismā» Balvu pilsētas parkā tika
aicināti senioru deju kolektīvi no
Preiļiem, Ulbrokas, Kubuliem, Laz-
dukalna, Baltinavas, Viļakas Eiropas
deju kolektīvs «Intriga» un Žīgu-
riem – dāmu deju kopa «Alianse»,
kā arī mājinieki – deju kolektīvi
no Balviem. Abi Viļakas novada
kolektīvi izdejoja 6 dejas. Dejas
tika sadalītas pa blokiem. 

Pirmās dejas – «Deviņi dārzi»
un «Bulciņa» kopā ar vēl diviem
kolektīviem izdejoja «Intriga»,
tad dāmu deju kolektīvs «Alianse»
un vēl divi kolektīvi skatītājus
priecēja ar «Trejdanci» un «Timā

upes molā». Nākamajās 2 dejās
uz estrādes varēja skatīt abus mū -
su novada kolektīvus. Kolektīvi
izdejoja «Kučieru polka» un
«Dod māmiņa». Noslēgumā uz
skatuves divas dejas «Kennet roud»
un «Hora hadera» izdejoja visi

septiņi svētku dalībnieki.
Pirms koncerta bija iespēja

aplūkot un iegādāties Balvu novada
amatnieku un mājražotāju izstrā-
dājumus. Baudījām posfolkloras
grupas Rikši no Rēzeknes un Lie-
pājas teātra aktrišu joku plēšanu

latviskā garā «Lustīga ziņģu un
danču andele.» Pēc koncerta visi
dalībnieki va rēja mieloties ar īpašu
svētku zu pu «Gaismas garša». 

Paldies par uzaicinājumu Balvu
KAC deju kopas «Atvasara» va-
dītājai piedalīties svētku koncertā.

Kaut arī svelme neatkāpās visas
dienas garumā, mēs nepadevāmies,
nenogurām, dejojām, priecējot
se vi un skatītājus.

Teksts un foto: Ija Krilova,
Žīguru kultūras nama dāmu deju

kolektīva «Alianse» vadītāja

Viļakas novada dāmu deju kolektīvi piedalās Gaismas svētkos Balvos
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Plenēra dalībnieki nāk no četriem kontinentiem Eiropas, āzijas, Austrālijas
un Ziemeļamerikas. Plenēra mājvieta šogad ir Semenova, Medņevas pa -

gastā, Viļakas novadā.
Eiropietes ir latviete Sanri, lietuviete Giedre Riškutė un poliete Hanna

Ilczyszyn. āziju pārstāv indonēziete Yana Poppe, kura jau kopš bērnības dzīvo
Nīderlandē, Ziemeļameriku – mākslinieks Rick Fox no ASV un Austrāliju –
orryelle Defenestrate-Bascule.

Māksliniece Sanri dzimusi
Ogrē 1981. Ieguvusi maģistra grā -
du glezniecībā Latvijas Mākslas
akadēmijā, beigusi Daugavpils
universitātes mākslas un dizaina
nodaļu, specializācija fotomāk -
slā. Viņa ir Latvijas mākslinieku
savienības, Daugavpils reģiona
mākslinieku asociācijas, biedrī -
bas  Bruoli un Muosys  un  Dau -
gavpils māla mākslas centrs
biedre. Sanri eksperimentē dažā -
dos mākslas medijos – glezniecī -
bā, fotogrāfijā, keramikā, video-
mākslā. Izstādēs piedalās kopš
2004. gada. Pašlaik dzīvo un strā -
dā Daugavpilī. Pirms trīs gadiem
uzsāka darboties keramikā un šo -
brīd ir sapratusi, ka vēlas turpināt
darboties arī šajā nozarē. Sanri
piedalās raidījuma  Sajūti Latgali
radīšanā. 

Krāsainās lietuvietes Giedres
Riškutės gleznas iepazinām pir-
majā starptautiskā mākslas plenē -
ra izstādē. Divdesmit gadus lie-
tuviete Giedre Riskute ir strādāju -
si par scenogrāfi teātrī, zīmējot
tērpus un dekorācijas ļoti daudzām
un dažādām teātra izrādēm. Visu
mūžu paralēli darbam teātrī un
pēc darba teātrī ir gleznojusi un
ir veikusi arī pedagoģisko darbu
mākslas akadēmijā. Patīk glez -
not ekspresīvi, ar krāsainām un
gaišām krāsām, ļoti patīk būt pie
jūras, daudz gleznojusi Liepāju,
patīk gleznot Viļņu, pilsētu, kur
dzīvo. Viņa labprāt  izmanto ah-
romātiskās toņkārtas gleznās,
veidojusi tušas zīmējumus, strādā
ar flomāsteriem un dažādās gra-
fikas tehnikās. Ir piedalījusies
izstādēs Lietuvā, Latvijā, Maķe-
donijā, Polijā un citās valstīs.
Glezno reālistiski dabu, bet patīk
gleznot arī abstraktas dabas
ainavas, interpretējot dabu caur
savu redzes prizmu.

Jaunākā plenēra dalībniece
Yana Poppe 2012.gadā pabeidza
mākslas studijas, 2011.gadā pie-
dalījās studiju apmaiņas pro-
grammā Japānā. Strādā ar Japānā
apgūtām metodēm. Zīmēt Yana
ir paticis vienmēr, taču vecāki
uzskatīja, ka jāapgūst kāda no-
pietnāka profesija. Taču dabas
balss ir spēcīgāka un Yana turpina
meklēt savu vietu pasaulē, mek-
lējot krāsas un atmosfēru, patīk
zaļā un rozā krāsa. Gleznās ir re-
dzamas objektiem reālas formas,
taču krāsas izvēlētas neparastas.
Darbi top lēnām un pārdomāti.
Pilsētvides, arhitektūras darbos
pamanās iezīmēt arī dabas ele-
mentus. Kad Yana ir ilgu laiku
gleznojusi studijā, viņai gribas
doties gleznot dabā. Viņa novērtē
šo plenēra dāvāto iespēju gleznot
dabā.

Poliete Hanna Ilczyszyn šobrīd
dzīvo Briselē, kad Hannai bija 9 ga-
di, viņas vecāki pārcēlās uz dzīvo
no Polijas uz Beļģiju. Hanna atzīst,
ka, jo vecāka paliek, jo vairāk mek-
lē savas dzimtās saknes, interesē
dzimtenes vēsture un kultūra. Hanna
pārvalda poļu valodu. Viņa ir spe-
cializējusies cilvēku siluetu zīmēšanā
ainavā un pilsētas vidē, variē ar
krāsām un to akcentiem. Gleznās
ir redzams abstraktais un reālais,
iedvesmo daba, bieži izmanto dabas
materiālus savās gleznās, veidojot
trīs dimensiju darbus. Strādā ar
kontrastiem melnbalta glezna, bet
akcents ir krāsains. Ir bijusi izstā-
de Japānā. Hanna uzskata, ka šāds
starptautisks glezniecības plenērs
ir lieliska iespēja māksliniekam
iziet ārā no savas komforta zonas.
Eksperimentēt un mēģināt gleznot
to, ko ikdienā neglezno. 

Amerikānis Rick Fox ir iemī-
ļojis gleznošanu dabā, atrasties ple -
nērā un gleznot to, ko redz un kas
viņu iedvesmo, viņam patīk vis-
vairāk. Rix agri cēlās, lai rīta stun -
dās netraucēti gleznotu Medņevas
pagasta ainavas. Viņš bija pārsteigs,
ka Latvijā tik ilgi ir gaišs un viņš
var gleznot gandrīz līdz pusnaktij.
Ir pasniedzējs universitātē. Glez-
nošana – tas ir viņa dzīvesveids. 

Lielākais plenēra brīnums ir
austrālietis orryelle Defenes-
trate-Bascule, kurš ar mitoloģijas
izzināšanu ir aizrāvies jau kopš
bērnības. Viņš ir izpētījis arī lat -
viešu mitoloģiju. Pēta un salīdzina
dažādu tautu mitoloģijas tēlus,
meklējot kopīgo un atšķirīgo. Nav
ainavists, bet patīk zīmēt ārā.
Austrālietis ir ļoti daudzpusīgs, ne
tikai glezno, bet ir izdevis arī grā-
matas ar saviem mitoloģijas zī-
mējumiem. Patīk strādāt dažā -
dos medijos, veido filmas, īsfilmas,
dokumentālās filmas, ir ieguvis
finansējumu pilnmetrāžas filmas
veidošanai. Orryelle ir arī skulp -
torists, veidojis bronzas skulptū -
ras, šobrīd veido skulptūru parku
Beļģijā. Šim plenēram nolēma pie -
teikties, jo nebija iepriekš bijis Lat -
vijā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Elita Teilāne un Vineta Zeltkalne

KULTūRA

2. starptautiskā glezniecības plenēra 
Valdis Bušs 2018 mākslinieki
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(Sākums 1.lpp.)

Koncertā piedalījās:
v Aglonas bazilikas koris Assumpta,

diriģente Ieva Lazdāne
v Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais

koris «Sōla», mākslinieciskais vadītājs
Kaspars Ādamsons

v Liepājas Tautas mākslas un kultūras
centra jauktais koris «Laiks», diriģente
Ilze Balode

v Rīgas Doma draudzes koris, diriģents
Toms Kazimirisaņecs

v Rīgas Lutera draudzes koris, diriģents
Matīss Tučs

v Rīgas Mateja baptistu draudzes ko -
ris, diriģents Māris Dravnieks

v Rīgas Sv. Jāņa draudzes koris, diri -
ģente Ilze Reine

v Rīgas pareizticīgo kamerkoris «Bla-
govest», mākslinieciskais vadītājs Alek -
sandrs Brandavs

v VEF Kultūras pils sieviešu koris «Dzin-
tars», mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa

v Latvijas Universitātes sieviešu koris
«Minjona», mākslinieciskais vadītājs Ro -
māns Vanags

v Ventspils Kultūras centra sieviešu
koris «Venda», diriģente Rudīte Tālberga

v Rīgas Tehniskās universitātes vīru
koris «Gaudeamus», mākslinieciskais va -
dītājs Ivars Cinkuss

v Rīgas Doma meiteņu koris «Tiara»,
diriģente Aira Birziņa

v Rīgas Doma zēnu koris, diriģents
Mārtiņš Klišāns

v Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko -
las zēnu koris, diriģents Romāns Vanags

v Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko -
las meiteņu koris «Vivace», diriģente Andra
Fenhane

v Latgales psalmu dziedātāji no Upītes
un Baltinavas, vadītāja Anda Beitāne

v Vokālā grupa «Schola Cantorum Ri -
ga», vadītājs Guntars Prānis

Paldies etnomuzikoloģei Andai Beitānei
par doto iespēju mūsu dziedātājiem pieda -
līties Dziesmu un deju svētku atklāšanas
koncertā.

Kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Foto Andris Slišāns, Andris Zelčs

Svinīgā gaisotnē Rīgā sākās
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI deju svētku gājiens. 

Pirms gājiena sākuma skanēja
Latvijas himna, pēc kuras valsts
augstākās amatpersonas uzrunāja
gājiena dalībniekus un skatītājus.

Pēc uzrunām sākās XXVI
Vis pārējo latviešu Dziesmu un
XVI deju svētku svinīgais gājiens,
kuru atklāja tautastērpos ģērbti
gājiena dalībnieki, rokās nesot
Dziesmu svētku, Deju svētku,
Līgo un Latvijas karogus. Viņiem

gājienā sekoja pūtēju orķestris,
aiz kura soļoja virsdiriģenti, Goda
virsdiriģenti, virsvadītāji un Goda
virsvadītāji, kā arī svētku rīkotāji,
tostarp Latvijas Nacionālā kultūras
centra un Kultūras ministrijas
pārstāvji.

Gājienu atklāja Vidzemes ko-
lektīvi, kam sekoja dalībnieki no
Kurzemes, Zemgales un Sēlijas,
Latgales, kā arī diasporas kolektīvi
un tad rīdzinieki.

Kopumā gājiens bija 1,8 kilo-
metrus garš, un tajā piedalījās

1902 kolektīvi. Svētku gājiens
noslēdzās Skonto stadionā ar
Dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem veltītu koncertu.

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, uzrunājot svētku dalīb-
niekus, pauda, ka caur laikiem
un paaudzēm Latvija nesusi tai
pašu dārgāko – dziesmu, deju un
brīvību. «No biedrībām un koriem
reiz sapulcējās tauta, un ar pirmo
Dziesmu svētku gājienu uz savu
valsti devās nācija. Šie Vispārējie
Dziesmu un deju svētki ir skaistākā

dāvana mūsu Latvijas simtgadē.
Šī dāvana pulcēja kopā dažādas
paaudzes un stiprinās mūsu garu,»
sacīja prezidents.

Viņš klātesošajiem novēlēja
būt stipriem un vienotiem, kā arī
godam nest Latvijas karogu,
tautas tērpus un lepni pārstāvēt
ne tikai savu pilsētu un novadu,
bet arī valsti. «Novēlu, lai mēs
ikviens sevī justu piederību
Latvijai un varētu lepni teikt:
«Es esmu Latvija!»,» pauda Vē-
jonis.

Viļakas novadu Dziesmu un
deju svētku gājienā pārstāvēja
Viļakas kultūras nama vidējās pa -
audzes deju kopa «Dēka», jauniešu
deju kolektīvs «Bitīt’ matos»,
kultūras centra «Rekova» jauktais
koris «Viola», Upītes tautas nama
folkloras kopa «Upīte» un Med-
ņevas tautas nama  folkloras
kopa «Egle».

Kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Foto Andris Zelčs, Andris
Slišāns 

Dziesmu un deju svētku atklāšanas gājiens

Garīgās mūzikas koncerts 
«ES esmu...» Rīgas Domā 

m   m   m

Vilakas novada_JULIJS_2018_avize.qxd  27.07.2018  13:43  Page 11



12

Viļakas no vadā 2018. gada jūlijs

IZSKANēJUŠI XXVI VISPāRēJIE DZIESMU UN XVI DEJU SVēTKI

5. jūlijā koncertzālē «Palla-
dium» Rīgā kā viena no XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku norisēm notika
Latviešu tautastērpu skate, kuras
dalībnieki tērpus izrādīja piecās
kategorijās – pēc arheoloģiskā
materiāla darinātie tērpi, Kurzemes
tērpi, Latgales un Augšzemes
tērpi, Vidzemes tērpi, Zemgales
un pilsētas tipa tērpi. Skatē
sekmīgi piedalījās arī Viļakas
novada Šķilbēnu etnogrāfiskais
ansamblis. 

Latviešu tautastērpu skate
Dziesmu un Deju svētkos notiek
kopš 1998. gadā, bet pirmo reizi
tajā ar jaunajiem tautastērpiem,
izturot vairākas vērtēšanas kārtas,
piedalījās arī Šķilbēnu etnogrā-
fiskais ansamblis, iegūstot 3. vie -
tu Folkloras kopu un etnogrāfisko
ansambļu kategorijā. Šķilbēnu et -
nogrāfisko ansambli skatē pār-
stāvēja trīs dziedātājas – Irina Hu -
sare, Evija Ločmele un Ināra Cir-
cene, skatītājiem klātienē, interneta
tiešraidē un LTV ierakstā parādot
trīs ansambļa Ziemeļlatgales et-
nogrāfisko tērpu komplektus, kuru
pamatā katram ir dažādi Šķilbēnu
rūtainie brunči. Šogad skates da-
lībnieku tērpus vērtēja Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Aija
Jansone, Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūta vadošā
pētniece Anete Karlsone, Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja Ar-
heoloģijas departamenta pētniece
Irita Žeiere un Apģērbu un tekstila

kolekcijas galvenā glabātāja Inita
Heinola, kā arī Latvijas Nacionālā
kultūras centra Tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena. 

Latviešu tautastērpu skati ie-
rakstā vēlreiz var noskatīties Lat-
vijas Sabiedriskā medija portālā
replay.lv te: http://replay.lsm.lv/lv/ie-
raksts/ltv/134763/xxvi-visparejie-
latviesu-dziesmu-un-xvi-deju-svet-
ki-latviesu-tautasterpu-skate. Šķil-
bēnu etnogrāfiskā ansambļa sievu
iznāciens Latgales novada tau-
tastērpu vidū skatāms no 54. mi-
nūtes. 

Jaunie Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa tautastērpi darināti 2017.
gadā Ludzas Amatnieku centrā,
to tapšana bija iespējama, patei-
coties Viļakas novada domes at-
balstam un piesaistītajam līdzfi-
nansējumam LEADER projektā
«Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu
etnogrāfiskajam ansamblim» (Nr.
16-07-AL19-A019.2207-000005). 

Informāciju sagatavoja: 
Edīte Husare Biedrība «Latgo-

lys Producentu Grupa»
Foto Aivars Liepiņš un 

ansambļa publicitātes bildes

Daugavas stadionā tiek izdejoti deju raksti uzvedumam «Māras zeme»

Mēģinājumi notiek uz trīs laukumiem paralēli.
Pats lieluzvedums būs Dziesmu un deju svētku
kulminācija, vienotos deju rakstos pulcējot dejotājus
no 739 deju kopām. Koncertā piedalīsies 18 174
dejotāji. No tiem 278 jauniešu deju kolektīvi –
7310 dalībnieki, 329 vidējās paaudzes deju kolektīvi
– 7861 dalībnieki, 87 senioru deju kolektīvi –1847
dalībnieki, 45 bērnu deju kolektīvi – 1156 dalībnieki.
Un starp šiem kolektīviem ir arī Viļakas novada
dejotāji – Viļakas kultūras nama vidējās paaudzes
deju kopa «Dēka» un jauniešu deju kolektīvs
«Bitīt’ matos».

Jau ziņots, ka uzvedumā «Māras zeme» Dau ga -
vas stadionā vairāk nekā 18 tūkstoši visu paaudžu
dejotāju izdejos mūsu tautas vēstures nozīmīgākos
brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu
cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad
pirmoreiz minēts sarkanbaltsarkanais karogs, līdz

Latvijas Republikas simtgades svinībām.
Caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku,

enerģiju, ritmu un krāsu četros nosacīti izveidotos
tautas vēstures posmos tiks iezīmēta tautas dejas
un dziesmas ciešā saikne ar cilvēka mūža ritumu
un viņa laiku, bet katras daļas centrā īpašā aran -
žējumā būs sadzirdami arī Dziesmu svētku repertuāra
motīvi.

Uzvedumā skanēs grupu «Iļgi», «Auļi» mūzika,
kā arī Jura Kulakova mūzika Kristapa Krievkalna
aranžējumā un latviešu tautas mūzika Jura Vaivoda
aranžējumā.

Uzveduma mākslinieciskie vadītāji ir horeogrāfi
Jānis Ērglis un Jānis Purviņš, režija – Elmārs
Seņkovs, scenogrāfija – Reinis Suhanovs.

Kultūras metodiķe Sandra Ločmele
Foto Diāna Astreiko un Andris Zelčs

Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis saņem
atzinību Latviešu tautastērpu skatē

Tautu diena «RĪTA AUSMA»

«Vērmanes dārzā piedzīvojām gaismas parādīšanos – jaunas
dienas piedzimšanu, jauna ceļa klāšanu. Tautu kultūrās ir apslēpts
spēks vienot mūs pāri laikam. Mums jābūt cieši līdzās vienā ritējumā
un vienā plūsmā, tā nesot jaunu gaismu jaunā gadu simtenī» Juris
Jonelis.

Visas dienas garumā (5.jūlijā) uz trim īpaši veidotām skatuvēm –
«Viensēta», «Ciema godi» un «Ausma» – ar savu tautu tradīcijām ie-
pazīstinās Latvijas teritorijā sen dzīvojošās dažādās etniskās kopienas,
kā arī svētku noskaņu papildināja Latvijā dzīvojošie un ārvalstu
latviešu mākslinieciskie kolektīvi. 

«Viensēta» simbolizē ģimenes sētu, kur notika dažāda veida radu
saieti, tikšanās, svētku svinēšana, godi. Bija iespēja izbaudīt dažādu
tautu folkloras bagātības un amatu prasmes. Tautu satikšanās un kul -
tūru apmaiņas prieks, savstarpēja bagātināšanās, lielīšanās, izrādīšanās,
dižošanās – kopā būšanas svētki skatāmi uz skatuves «Ciema godi».
Uz Vērmanes dārza estrādes «Ausma» varēja vērot attiecīgās tautības
apvienoto amatierkolektīvu priekšnesumus, kas parādīs katras tautas
garīgo diženumu, skaistumu un spēku. 

Viļakas novadu tautu dienas «Rīta ausma» pārstāvēja Viļakas
kultūras nama krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška». 

Kultūras metodiķe Sandra Ločmele

Trešajā  jūlijā Daugavas stadionā uz deju lieluzveduma «Māras
zeme» mēģinājumu pulcējās dejotāji. 

m   m   m
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Folkloras
diena

«Novadu
sasaukšanās»

Visu dienu, 7.jūliju, Vērmanes
dārzu pieskandināja gandrīz 100
Latvijas un ārvalstu latviešu fol-
kloras kopas un etnogrāfiskie
ansambļi. 

Uz divām skatuvēm – lielās
un mazās – kurzemnieki dižojās
ar košajām tautas tērpu krāsām,
skanīgajām balsīm un sklandu
raušiem, zemgalieši – ar rozītēm
brunču rakstos, sarežģītajiem kad-
riļu rakstiem un pamatīgajiem
maizes klaipiem, vidzemnieki –
ar strīpainajiem brunčiem, sparīgo

dejas soli un siera rituļiem un lat-
galieši – ar sievu spēcīgajām bal-
sīm, aizrautīgo muzicētprieku un
pašdarināto alu.

Viļakas novadu Vērmanes

dārzā Folkloras dienā pārstāvēja
– folkloras kopa «Rekavas dzintars»
(vadītājs Vilis Cibulis), Medņevas
etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja
Skaidrīte Šaicāne), folkloras kopa

«Egle» (vadītāja Ināra Sokirka),
folkloras kopa «Atzele» (vadītāja
Anna Annuškāne) un etnogrāfiskais
ansamblis «Abrenīte» (vadītāja
Marija Voika).

Priecēt skatītājus ir tieši tas,
ko svētku dalībnieki izceļ kā vie -
nu no dziedātprieka iemesliem.

Kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Kapelu
maratons
Vērmanes

dārzā
Piektdien, 6.jūlijā, Vērmanes

dārzā notika Kapelu maratons.
Latvijas instrumentālās tautas mū -
zikas grupas – tautas mūzikas an-
sambļi, folkloras, postfolkloras
un sadzīves mūzikas kapelas – uz
Lielās, Vidējās un Mazās skatuvēm
atskaņoja dažādu stilu tautas mū-
zikas mākslinieciskās apdares un
interpretācijas. Pasākumu papil-
dināja diasporas deju kopu priekš-
nesumi, un arī apmeklētājiem die -
nas gaitā bija iespēja iesaistīties
tautiskos dančos vai iejusties īstas
lauku zaļumballes noskaņās.

Viļakas novadu pārstāvēja ka-
pela «Atzele» (vad. I. Bukša) no
Viļakas kultūras nama, kapela
«Egle» (vad. I.Raginska) no Med-
ņevas Tautas nama un Žīguru kul -
tūras nama kapela «Blāzma» (vad.
M.Bukovska). Katras kapelas uz-
stāšanās laiks uz Lielās skatuves
bija 12 minūtes, bet uz Vidējās
skatuves uzstāšanās laiks 20 mi-
nūtes. Gan uz Lielās skatuves, gan
Vidējās pirmā devās kapela «Eg -
le». Viņu izpildījumā skanēja «Kur
tī dzima gudri vīri», «Vakar dor -
zā satiku» un «Rožukrūms». Šīs
pašas un vēl «Moltuvīte», «Kur
esi tu»,» Timsiņā vokorā» un «Zam
ūzula» izdziedāja un izspēlēja ka-
pela «Atzele»  uz Vidējās skatu -
ves. Pēdējā uz šīs skatuves spēlēja

kapela «Blāzma». Skatītāji varē -
ja noklausīties «Ve cās likteņdzir -
nas», «Draugs, pie manis nāc»,
«Atgriezies, atgriezies», «Ak Lat-
gola» un «Vokorā, kad nūrīt sau -
le». Gribu piebilst, ka visās ska -
tuvēs bija ļoti daudz apmeklētāju.
Pie katras bija programmas vadītāji

un koordinatori, kas palīdzēja ar
programmas secībām un laika
kontroli. Visi trīs kolektīvi saņēma
Pateicības rakstus un ziedus ne
tikai no organizatoriem, bet arī
no draugiem un paziņām. 

Paldies visām kapelām par
skanīgām, sirdij tuvām un mīļām

dziesmām, kuras sasildīja un aiz-
kustināja ne vienu vien dvēseles
stīgu. Patīkami, ka savējos nāk
skatīties ne vien rīdzinieki, bet
arī atbraucēji no kaimiņu nova -
diem. Gribu piebilst, ka visi ko-
lektīvi izpelnījās skaļus aplausus
un atsaucīgu skatītāju līdzi dzie-

dāšanu. Novēlu viņiem veiksmi
arī turpmāk. 

Šajā dienā kolektīviem līdzi
juta Silvija un Valentīna no
Viļakas novada Dziesmu un deju
svētku darba grupas.

Foto Valentīna Kaļāne un
Reinis Oliņš

Kapela «Egle»

Kapela «Blāzma»

Kapela «Egle» dalībnieki

Kapela «Atzele»

m   m   m

Folkloras kopa «Rekavas dzintars»Etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»

Folkloras kopa «Egle»Folkloras kopa «Atzele» Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
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IZSKANēJUŠI XXVI VISPāRēJIE DZIESMU UN XVI DEJU SVēTKI

Dejoja, dziedāja un spēlēja no visas sirds!
Vispārējie latviešu Dziesmu

un deju svētki ir grandiozākais
notikums Latvijas kultūras dzīvē,
kas reizi piecos gados vienas ne-
dēļas garumā aizrauj tūkstošiem
skatītāju un klausītāju. Dziesmu
un deju svētki, kuros piedalās ko -
ri un deju kolektīvi no visas Lat-
vijas, iekļauti UNESCO Cilvēces
mutvārdu un nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā.

Svētku nedēļā Rīgā ieradās
43 000 dalībnieku no 118 Latvijas
pašvaldībām, kā arī citām pasau -
les valstīm, kur latvieši uztur un
attīsta Dziesmu un deju svētku
tradīciju. Septiņas dienās viņi
piedalījās vairāk nekā 65 pasāku-
mos – koru, deju, pūtēju orķestru,
kokļu, tautas mūzikas, vokālo an -
sambļu, folkloras kopu u.c. kon-
certprogrammās, latviešu tautas
tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas
izstādē un amatierteātru izrādēs. 

No Viļakas Kultūras nama
Dzies mu un Deju svētkos piedalī -
jās seši amatiermākslas kolektīvi:
Folkloras kopa «Atzele», kapela
«Atzele», etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte», krievu dziesmu an-
samblis «Sudaruška»un gaidītā -
kajā  pasākumā Deju lieluzvedu -
mā «Māras zeme» – jauniešu de -
ju kolektīvs «Bitīt, matos» un vi-
dējās paaudzes deju kopa «Dēka». 

Deju kolektīvi, piedaloties 3
koncertos Daugavas stadionā kopā
ar 18 000 dažādu paaudžu  dejotā -
jiem. caur kustību un tautas dejas
soli, caur laukumā izveidoto orna -
mentu, mūziku izdejoja mūsu tautas
vēstures nozīmīgākos brīžus no
pirmsākumiem līdz šodienai. 

«Deju lieluzvedums «Māras
zeme» bija stāsts par latvieti vai -
rāku gadu simtu laikā, par latvis -
kām dzīvošanas vērtībām, dzīvo-
šanas dzirksti, trauslumu un mī-
lestību» – (J. Purviņš)  Un šo valsts
simtgadei veltīto stāstu izdejoja
arī mūsu «Bitīt, matos» jaunieši
un «Dēkas» dejotāji.

Pirms nedēļas noslēdzās mūsu
kopīgais darba cēliens. Kopā pie-
dzīvojām dažādus mirkļus, paci-
lātību, no visas sirds dziedot, dejo -
jot, spēlējot, gavilējot un priecājo -
ties. PALDIES NO VISAS SIRDS
visiem kolektīvu dalībnie kiem!

m   m   m

Jūnija nogalē Rīgā atklāja dekoratīvo sienu «Latvijas pilsētas un
novadi valsts simtgadei», un tā ir visu  Latvijas pašvaldību dāvana
valsts jubilejā.

Tas ir radies pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) iniciatīvas, un to gleznojis starptautiski pazīstamais latviešu
mākslinieks Leonards Laganovskis.

Pirmo reizi šī siena bija apgleznota 2005.gadā, bet pa šiem ga -
diem ir bijušas dažādas administratīvās reformas un siena papildināta
ar novadu pašreizējiem ģerboņiem. 

Arī Viļakas novada dome ir atbalstījusi šo projektu un ieguldījusi
savu artavu. 

Šo skaisti apgleznoto sienu var apskatīt Rīgā, Torņa ielā 4, tas ir
laukums Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna.

Informāciju sagatavoja 
Lietvedības, komunikācijas un informācijas 

nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Šķilbēnu pagasta jauktais koris «Viola» bija viens
no kolektīviem, kas piedalījās  aizvadītajos XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
Tika izdziedātas latviešu «zelta izlases» dziesmas
Mežaparkā, un šajos svētkos mūzikā vienojās 
67 000 cilvēku –  dziedātāji, dejotāji, orķestra pār -
stāvji un apmeklētāji.

«Dziesmu svētku nedēļa bija ļoti emocionāla-
gan ļoti nogurdinoša, bet neatkārtojami īpaša»,
atzīst kora «vecākā» Sigita Mežale, «tas vienotības
spēks, dziedot noslēguma koncertā, lika skriet tirpi -
ņām, kad Tu saproti, ka esi viens no 16 tūkstošiem
dziedātāju.. un tomēr, vislielākais pacēlums bija
tad, kad saplūda dziedātāji ar skatītājiem sadziedāšanās
laikā, jo dziedāja VISI! Vēl visu nedēļu dzīvojam
uz pozitīvu emociju viļņa.»

Arī jauktā kora «Viola» lieliskā diriģente, Mari -
ja Bukša dalās savās emocijās par dziesmu svētkiem:
«Šo fantastisko sajūtu nav iespējams izteikt ne uzrakstīt.
Visas nedēļas garumā koncerti, gan baznīcās, uz
ielām, parkos, izstādes, skates, krāšņais gājiens,
kon certs olimpiskajā centrā dalībniekiem, fantastiskais
noslēguma koncerts.. Smaidīgu cilvēku jūra, lepni,
svinīgi, cēli, vienreizēji skaistos tautiskos tērpos.»

«Svētku laikā dzīvojām citā realitātē, kas ir pil -
nīgi pretēja ikdienišķajam. Es ticu, ka latvietis kļūst

par patieso sevi – laimīgs, brīvs, joprojām savu dar -
bu darošs. Nav iespējams aprakstīt sajūtas, kas
bijušas svētku laikā, to sapratīs vien dalībnieki, ta -
ču esmu pārliecināta, ka laimes koeficients ir nebi -
jušos augstumos», atzīst Rūta Cibule.

Kora diriģente Marija ir pateicīga visiem par šo
brīnišķīgo iespēju: «Gribu visiem, visiem pateikties
par iespēju būt šajos  fantastiskajos svētkos. Pats Die -
viņš mums stāvēja blakus. Paldies par to ka ir tāds
brīnišķīgs koris «Viola» un dibinātāja Karīna Ro-
manova, paldies Inesei Lācei, ka uzrunāja mani to
vadīt, paldies ka mani atbalstīja ģimene, paldies
visiem koristiem, par uzticēšanos, pašaizliedzīgo
darbu visa gada garumā,  katram koristam atsevišķi,
kora vecākajai Sigitai Mežalei, pagasta priekšsēdētā -
jam Andrim Mežalam, mājiniekiem, kuri atbalstīja
koristu aktivitātes un būšanu dziesmu un deju svēt -
kos. Visiem, visiem kas palīdzēja korim piedalīties
latviešu tautas skaistākajā notikumā.»

Kā arī jauktais koris «Viola» ir pateicīgs ik kat -
am, kas ir atbalstījis, palīdzējis un ticējis visā šajā
sagataves un svētku posmā, kā arī vismīļākais pal -
dies ir mūsu lieliskajai diriģentei Marijai Bukšai,
bez kuras šie svētki nebūtu bijuši pilnvērtīgi!

Tekstu sagatavoja Santa Komane
Foto: Andris Spridzāns

Vēl simt’ gadus dziesmām!

Viļakas novada ģerbonis
rotājas uz Jēkaba kazarmu

ēkas  pretugunsmūra sienas

Uz tikšanos rudenī, kad sāk sies ceļš uz nākamajiem Dziesmu un
deju svētkiem!

Viļakas Kultūras nama direktore, deju kopas «Dēka» vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva

Foto – A. Zelčs, D. Astreiko. A. Jevstigņejeva
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14. jūlija sestdienā, pašā va saras vi -
dū Medņevas Tautas namā uz svinīgu
pasākumu pulcējās Viļakas novada
Medņevas un Vecumu pagasta jaunieši –
Kris taps, Elvijs, Laura, Amanda un
Anastasija, lai svinētu savus pilngadības
svētkus.

Svinības visiem jauniešiem iesākās ar
Svēto Misi Viļakas Jē zus Sirds Romas 
Ka toļu baznīcā, kurā priesteris Guntars

Skutels da lījās ar  savu jaunības pieredzi
un neiz palika arī dāvaniņas.

Tautas namā jauniešus sveica Viļa -
kas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, Susāju un Vecumu pagastu
pārvalžu vadītājs Ilmārs Locāns un  Med-
ņevas pagasta pārvaldes vadītājs Juris
Prancāns, kurš kopā ar muzikālo skolotāju
Initu Raginsku iejutās pasākuma vadītāju
lomā. 

Jauniešus sveica radi, draugi un pazi -
ņas. Muzikālos priekšnesumus jauniešiem
sniedza Raivita un Laura, sieviešu vokālais
ansamblis «Melodija», pasākumu apskaņoja
Ralfs.

Jauniešiem  apsveikuma un ceļavārdus
turpmākajai dzīvei teica Kristapa vecāki –
Terēzija un Ivars. 

Jauniešiem, viņu vecākiem, radiem un
visiem pasākuma apmeklētājiem novēlu:

Nav tāda, ko nevar,
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!

/Pauls Koelijs./
Paldies visiem! 

Medņevas Tau tas nama vadītāja 
Skaidrīte Šaicāne

21. jūlijā norisinājās «Pilngadības
svētki» Šķilbēnu pagasta jauniešiem,
šogad svētkus svinēji 8 gaviļnieki. 

Turpinot tradīciju, pasākuma pirmā da -
ļa norisinājās Šķilbēnu Romas katoļu baz -
nīcā, kur veiksmi jauniešiem vēlēja Šķil -
bēnu katoļu draudzes prāvests Staņis lavs
Prikulis un Viļakas katoļu draudze prāvests
Guntars Skutels. 

No baznīcas pilngadnieki svinīgā gā -
jienā devās uz Rekavas vidusskolas sporta

halli, kur visiem bija iespējams viņus sveikt
jaunības svētkos. 

Svētku vadmotīvs bija šūpoles, to iz-
vēlējās paši jaunieši. Šūpoles simbolizē
nemitīgu kustību un tiekšanos uz augšu
pretī saviem mērķiem. Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
uz runājot jauniešus minēja to, ka mūsdienu
jaunatnei jāseko līdzi jaunākajām ten-
dencēm pasaulē, sabiedrībā un informā-
cijas tehnoloģijās, kā arī jāiegulda savā iz-

glītībā, tāpēc dāvanā gaviļnieki saņēma
personalizētas powerbankas (ārējo uzlādes
akumulatoru). 

Gaviļniekus pavadīja un ar saviem
priekšnesumiem priecēja sporta deju
dejotāji Olivers Kozlovskis un Laine Mi-
lakne, pasākumu vadīja Normunds Or -
lovs! Paldies par drosmi un uzdrīkstē -
šanos! 

Pēc pasākuma kopā ar vecākiem un jau -
 niešiem pārrunājām svētku nozīmi, liet -

derību un formu, jo jau kādu laiku, mani
satrauc domā – varbūt svētki sevi ir iz-
smēluši? Iespējams, jāmeklē cits risinājums?
Varbūt svinēt svētkus visiem novada jau-
niešiem kopā uz estrādes ar populāras mū-
zikas grupas piedalīšanos? Viennozīmī gas
atbildes nav, bet šķiet, ka pagaidām svētki
ir vajadzīgi, bet kādi tie būs tālāk? Rādīs
laiks!

Šķilbēnu pagasta kultūras centra 
«Rekova» vadītāja Inese Lāce 

Pilngadības svētki Rekovā

KULTūRA

Pilngadības svētki Medņevas Tautas namā

Šogad vasara neskopojas ar sauli,
taču svelme reizēm kļūst nepanesama, tā -
pēc jāmeklē iespējas izklaidei un intere-
santai laika pavadīšanai telpās. Vieno-
jāmies ar brīvprātīgā darba veicēju Da -
nu Ponomarenko, ka viņa varētu pa-
darboties ar bērniem radošā darbnīciņā,
kuras moto: «Zīmē, līmē, veido griez,
savu prasmi lietā liec!»

No 24. līdz 26. jūlijam Viļakas novada
bibliotēkas zālē valdīja liela rosība – no
krāsainiem papīriem tika darināti literāro
darbu varoņi, Gudrā pūce, Grāmatu tārps
un Viļakas simbols – ezis. Bērni veidoja
arī citus dekorus un figūras, izmantojot
dažādus materiālus. Neizpalika arī fiziskas
aktivitātes un tējas pauzes.

Pirmajā dienā ieradās 13 bērni, taču
dažiem darbiņš likās garlaicīgs un  pārējās
dienās darbojās 6. Jaunākajai dalībniecei
ti kai 4 gadiņi, interesi izrādīja divas meite -
nes, kuras Viļakā ciemojas pie radiem. 

Jautāju bērniem, kas patika šajās no dar -
bī bās. Visvairāk paticis tas, ka varēja ap gūt
dažādu figūriņu veidošanas prasmes, bija
iespēja pašiem izvēlēties, ko veidot. Reizēm
grūtības sagādāju dažu elementu izgriešana
un salīmēšana.

Dana ļoti rūpīgi sagatavoja paraudziņus,
izpatika dalībnieku vēlmēm. Pēc nodarbībām
bija nogurusi, jo katram bērnam bija ne-
pieciešama uzmanība un individuāla pieeja.
Tomēr Dana ir gandarīta, ka varēja lietderīgi
izmantot laiku un iepriecināt bērnus, kuri
promejot  jautāja: «Kad varēs padarboties
vēl?»

Paldies visiem, kuri izmantoja piedāvāto
iespēju, paldies Danai par līdzdalību!

Pagatavotos darbiņus var aplūkot bib-
liotēkas izstāžu zālē.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja 
Rutta Jeromāne,

Foto: Dana Ponomarenko, Vilis Bukšs

Radošā darbnīca Viļakas novada bibliotēkā
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KULTūRA

Izskanējušas
«Ermoņiku

skaņas»
Viļakas novada Medņevas

pagastā, Latvijas 100gadē, trīs-
padsmito reizi izskanēja Ermo -
ņiku skaņas – pasākums, uz kuru
sabrauc tautas muzikanti – Er-
moņiku spēlmaņi. Viļakas nova -
dam, Medņevas pagastam «Er-
moņiku skaņas» ir ļoti nozīmīgs
un bagātīgi apmeklēts pasākums.
Jau trešo reizi notika brīvā dabā
laukumā pie pagasta, apmeklē -
tāju skaits sasniedzot aptuveni
četrus simtus.

Pasākums ietver šādus galvenos
uzdevumus: 1) apvieno kopā er-
moņikas spēlētājus, dodot iespēju
viņiem satikties, muzicēt kopā,
dalīties ar pieredzi, iemācīties jau -
nas dziesmas, sadziedāties, realizēt
savas muzicēšanas daudzveidību,
pašu vērtīgāko, kas piemīt tautas
mūzikas cienītājiem. 2) pasākums
ir parādījis jauniešiem, ka spēlēt

ermoņikas tas ir moderni un po-
pulāri.  3) Pasākumā visu vakaru
skan dzīvā mūzika. Apmeklētājos
nemainās mīlestība uz Ermoņiku
muzicēšanu. Skanot Ermoņiku
mū zikai, uz Medņevu ceļu mēro
arvien vairāk un vairāk tuvāku
un tālāku novadu dažāda vecuma
dejotgribētāji un klausītāji, lai
kopīgi priecātos, dziedātu, dejotu,
ieklausītos un izvērtētu katra mu-
zikanta sniegumu. Ermoņiku ska -
ņas Medņevā arvien vairāk un
vairāk piesaista pagasta un nova -

da un kaimiņnovadu jaunatni.
Šogad pārvietotajā estrādē lau -

kumā pie pagasta uzstājās tautas
muzikanti – Kapela «Egle» – va-
dītāja Inita Raginska, «Atdzeles»
kapela – Ilona Bukša, Sēļu muižas
muzikanti - vadītāja Iveta Dukaļska,
Salnavas danču muzikants - Dainis
Ločmelis, Eventijs Zelčs, Nikolajs
Zaharovs, Diāna Logina, Irēna
Znūteņa, Pēteris Belinskis, Alek-
sandrs Boginskis, Pēteris Laga-
novskis, Dainis Babāns, Kristiāns
Šaicāns, Alfrēds Circens, Maija

un Iveta no Rankas, Māris Sprinģis,
Valdis Prancāns, Mārtiņš Jurciņš,
Leonards Locāns, Antons Savickis,
Andris Kazinovskis. Visus klāte-
sošos un muzikantus uzrunāja un
sveica Viļakas Jēzus Sirds Romas
Katoļu baznīcas priesteris Guntars
Skutels, Tautas muzikantu biedrības
priekšsēdētāja Iveta Dukaļska, Med-
ņevas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris Prancāns un Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs. Pasākumu vadīja Nacionā -
lā teātra aktieris Juris Hiršs.

Paldies visiem, kuri atbalsta un
piedalās pasākuma organizēšanā
– Edgaram Dupužam, Lilitai Drav-
niecei, Laimonim Šakinam, Dzin-
taram Šmitam, Antonam Šaicānam,
Jānim Trupovniekam, Viļakas no-
vada domei, Medņevas pagasta
pārvaldei un Valsts Kultūrkapitāla
fondam.

Paldies visai darba grupai un
daudziem citiem atbalstītājiem.

Medņevas Tautas nama un
projekta vadītāja 

Skaidrīte Šaicāne

Šī gada 20.jūlijā Viļakas no -
vada Sociālā dienesta kolektīvs
devās pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Rēzeknes novada Sociā -
lo dienestu, lai tuvāk iepazītu
Rēzeknes novada Sociālā die -
nesta darbu un tā specifiku.

Sociālos darbiniekus viesmīlī -
gi sagaidīja Rēzeknes novada So -
ciālā dienesta vadītāja Silvija Stran -
kale. 

Prezentācijā dienesta vadītāja
– S. Strankale pastāstīja par Rē-
zeknes novada Sociālā dienesta
darbību un dalījās pieredzē par
sociālo darbinieku uzdevumiem
un funkcijām. 

Viļakas novada Sociālie darbi -
nieki uzzināja, ka Rēzeknes nova -
dā  ir 25 pagasti ar kopējo iedzī-
votāju skaitu tuvu 30 tūkstošiem,
kā arī minot to, ka Rēzeknes pil -
sētas domes pārvalde «Sociālais
dienests» ir pilsētas domes izvei -
dota institūcija-sociālās nozares
pārvalde, kas veic sociālās politi -

kas izstrādāšanu un īstenošanu
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Raitā diskusijā, kura turpinā-
jās turpat divas stundas, tika iz ru -
nāti svarīgi jautājumi par palīdzības
un pakalpojumu pieejamī bu Rē-
zeknes novadā (mājas ap rūpe, ģi-
menes asistents, asistenta pakal-
pojums, sociālie dzīvokļi, sociālās
gultas, sociālie darbinie ki u.c.)

Rēzeknes Sociālā dienesta va-
dītāja piedāvāja apmeklēt Ozolai -
nes pagasta Sociālā dienesta klien -
tu pieņemšanas punktu, kur noti -
ka tikšanās ar sociālo darbi nieci,
kura dalījās pieredzē, veicot pār-
runas par dažādiem sociāla raks -
tura jautājumiem. 

Neizpalika arī neliela ekskursi -
ja pa Rēzeknes pilsētu, Rēzeknes

pilsdrupām. Mājupceļā apciemo -
jām podnieka Viktora Pankova dar-
bnīcu, kur vērojām meistara roku
darbus ar mālu. Ar lielu interesi
zālē tika apskatīta sava aroda meis -
tara pro dukcija, kuru uz vietas
bija iespēja arī iegādāties. 

Iegūtās zināšanas pieredzes
apmaiņas braucienā uz Rēzeknes
novadu, ļaus turpmāk īstenot ide -

jas par jaunu – sociālo pakalpoju -
mu pieejamību Viļakas novadā.

Kolektīva vārdā pateicamies
Sociālā dienesta vadītājai I. Šai -
cānei un šoferim Atim Šimkēvičam
par jauko pieredzes apmaiņas brau -
cienu uz Rēzeknes novadu.

Informāciju un foto sagatavoja
Viļakas novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece Lilita Kalve

Viļakas novada sociālie darbinieki dodas pieredzes
apmaiņas braucienā uz Rēzeknes novadu
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BAZNīCAS DRAUDŽU ZIŅAS

Viļānos saņemtā svētība
13. jūlija pēcpusdienā 20 cilvēku grupa no Viļakas

katoļu draudzes kopā ar prāvestu Guntaru Skutelu
devās uz lūgšanām Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa
Romas katoļu baznīcā. 

Daži tur pabija pirmo reizi, gūstot patīkamus pārdzī-
vojumus un prieku par redzēto. Mums bija iespēja pie -
teikt Novennu lūgšanas par dzīvajiem un mūžībā aizgāju-
šajiem, Sveču kapelā nolikt sveces un palūgties kādā
nodomā, piedalījāmies Sv. Misē un procesijā ar Rožukroņa
lūgšanu. Pie baznīcas ir brīnišķīgs dārzs, sakopta vide,
daudz dažādu skulptūru.

Paldies brauciena organizatoriem!
Iesaku apmeklēt Viļānu katoļu baznīcu, aplūkot

skaistos dārzus un gūt sirdsmieru pēc piedzīvotā!
Draudzes katehēte Rutta

Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi, prā -
vesta Guntara Skutela mudināti, 2018. gada
jūnijā uzsāka jaunu darbību draudzē – dežūras
sestdienās un svētdienās baznīcā, lai dotu iespēju
ikvienam interesantam iepazīties ar Viļakas «go -
tikas rozi».

Tā ir iespēja klusumā pabūt baznīcā un palūg -
ties, tā ir lieliska iespēja arī nejaušām tūristu gru -
pām apmeklēt Viļakas katoļu baznīcu.

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels aicina ikvienu draudzes locekli pieteikties
dežūrām baznīcā: «Tas mums ir izaicinājums turēt
Baznīcu atvērtu līdz septiņiem vakarā. Cilvēki ie -
nāk, pat nezinādami, ka baznīca ir vaļā. Viņi meklē
mieru, tikšanos ar Dievu, apbrīno šo celti, kas ir
celta Dieva valstībai. Draudzes kvalitāte parādās
šādās situācijās, kad esam šeit kā maza sēkla, kas

uzņemas pienākumus Dieva godam. Mēs esam kā
paraugi cilvēkiem, kuri meklē Dievu. Atveriet savas
sirdis, lai ikviens cilvēks jūtas Dievam tuvāks. De -
žurēt baznīcā ir grūti, bet, atverot durvis un atverot
sirdis, mēs saņemsim garīgos un laicīgos labumus
mūsu draudzei un mūžībai. Mēs esam stipri, mēs
esam labi, mēs priecājamies viens par otru un pa -
līdzam viens otram, palīdzam ikvienam tuvoties
Dieva valstībai.»

Sestdienās baznīca ir atvērta no plkst. 7.00
līdz 19.00, svētdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00
(laikā no plkst. 11.00 līdz 12.30 celebrē Sv. Misi). 

Aicinām Viļakas viesus apmeklēt mūsu dievnamu!
Pieteikties dežūrām var pie Genovefas Loginas

pirms vai pēc Sv.Misēm darbdienās un svētdienās.
Dežūras baznīcā sestdienās un svētdienās turpināsies
jūlijā, augustā.

Pārdomas…
Augusts ir laiks, kad jādodas ceļā… Svētceļojumu laiks. No dažā -

dām Latvijas vietām uz Aglonu dodas Dieva meklētāji – svētceļnieki.
Pašā priekšā krusts. Bez tā augusta ceļš pie mērķa neaizvedīs. Pļa-
vas ziediem izrotātas, debesu jumam pretī pacelts krusts rāda ceļu,
šūpodamies vienā ritmā ar mūsu visu soļiem. Ceļa mērķis būs kāda
mums līdzīga sirds. Pazemīga, un tāpēc lielāka. Dieva mīlestības un
cilvēcības pilna sirds. Mātes sirds.

Kā Dziesmu svētkos daudzbalsīgs koris, tā arī augustā «dzied»
soļojošas sirdis, Latgales baltajos ceļos lielo siržu kori savienojot. Un
arī šis koris dzied par mūžīgo piena ceļu  virs galvas un mūžīgu ceļu
zem kājām, kas ved uz to laimīgāko zemi, uz visaicinošākajām Mā -
jām – pie Tēva Sirds, kas svētuma Svētums un Mīlestības pilnība.

Gribas šajā skaistajā vasaras laikā iegrimt pārdomās, apstāties,
pierimt un padomāt par dzīvi. Man kā lauku sievietei laiks skrien
darbos, brīžiem par ātru. Dzīvojot tik steidzīgā, stresa pilnā pasaulē ir
svarīgi prast apstāties. Vasara iepriecina ar sauli, gūstam spēkus,
enerģiju, pozitīvas emocijas.

Pati esmu liela ceļotāja, man patīk organizēt ekskursijas. Ceļo -
šana ir mana sirdslieta. Esmu braukusi un organizējusi 15 ekskursijas.
Pabūts tik daudzos dievnamos, sevišķi Latgalē. Tie augstie baznīcu
torņi un katra baznīca cita par citu krāšņāka!

Katram no mums ir kāds sirdij tuvs dievnams. Tā, protams, ir
mūsu draudzes baznīca, kurā esam kristīti, kurā ir sācies mūsu garī -
gais dzīves ceļš. Man tā ir Kupravas Sv. Ignata baznīca. Šajā vien -
kāršajā lauku dievnamā ir piedzīvots tik daudz skaistu brīžu un sa -
ņemtas Dieva žēlastības. 

Visas baznīcas mums atgādina par Dievu. Ļoti gribas, lai arī mazā
Kupravas baznīca ir sakopta, tādēļ cenšos aiznest no sava dārza
ziediņus, veltu savu laiku un enerģiju, lai baznīca būtu izmazgāta un
sakopta.

Organizējot ekskursijas, cenšos iekļaut baznīcas apmeklējumu,
aicinu visus ceļā. Uzsākot ekskursiju, parasti notiek Sv. Mise kādā no
baznīcām. Esam apmeklējuši dažādus novadus un pagastus, redzējuši
kā dzīvo cilvēki citās vietās. Cik daudz dabas skatu vērots no skatu
torņiem- Mākoņkalna, Liepukalna u.c. Pabūts tik brīnišķīgā Vaboles
pagastā, redzēts daudz ceļmalas krucifiksu. Esam ēduši gan lielās,
gan saldās kļockas. Tik sirsnīgi un mīļi cilvēki satikti, kas mūs ir
sagaidījuši. Apskatīts zvanu kolekciju muzejs, pabūts leļļu muzejā.
Nevar aizmirst skaistos Daugavas krastus Daugavas lokos. Satikti tik
daudzi ekskursiju gidi, katrs ar savu enerģiju. 

Paldies gribas teikt jaukai, enerģiskai gidei, žurnālistei Zinaīdai
Loginai, kura ir bijusi kopā ar mums ceļā uz Alūksni, Siguldu, Cēsīm
un Valmieru. Tik brīnišķīgi iespaidi palikuši par šiem braucieniem!
Paldies par Zinaī das enerģiju, interesantiem stāstījumiem. Iepriecina
viņas pozitīvisms, prasme likt ieklausīties teiktajā. Jebkurš cilvēks
braucot rod spēku un gūst pozitīvas emocijas. Lai Zinaīdai ir daudz
spēka un mīlestības, ko dāvāt cilvēkiem, lai pietiek enerģijas citām
skaistām ekskursijām!

Biruta Bukovska

Viļakas katoļu baznīca ir atvērta sestdienās un svētdienās

Svētceļojums 
Šķilbani–Baltinava–Tilža–Aglona 2018 

«Ceļā pie Tēva!»
Svētceļojuma tēma: «In via ad Patrem!». 
Svētceļojumā mūs pavadīs Priesteris Šneveļs Fēlikss un seminārists Grigorijs. Pulcēšanās

Rekovā pie Baznīcas.
Svētceļojumu iesāksim ar Svēto Misi plkst.15.00
8. augusts – trešdiena plkst. 15.00 Šķilbani–Baltinava (15 km)
9. augusts – ceturtdiena Baltinava–Tilža (20,5 km)
10. augusts – piektdiena Tilža–Gaigalava (34,5 km)
11. augusts –sestdiena Gaigalava–Viļāni (26,1 km)
12. augusts – svētdiena Viļāni–Riebiņi (26,30 km)
13. augusts – pirmdiena Riebiņi–Aglona (32,4 km)
14. augusts – otrdiena Aglona (pēc Tautas krusta ceļa dodamies mājās)

Ejot svētceļojumā, nepieciešams ekipējums: 
• rožukronis, lūgšanu un dziesmu grāmata «Tavā patvērumā»;
• pieklājīgs apģērbs, ērti apavi, obligāti galvas segas (vēlams gaišā krāsā), matracis vai segas, vai

guļammaiss (pēc ieskatiem, jo būs jāguļ uz grīdas, higiēnas piederumi;
• medikamenti pēc vajadzības.
• Obligāti – plāksterus un lietus mēteli

Dalības maksa:
20,00 Euro par visu svētceļojuma laiku;
3,00Euro dienā, ja pievienojaties pa ceļam vai nepiedalāties visu svētceļojuma ceļu;
1,50 Euro par nakti, ja plānojat nakšņot Aglonas ģimnāzijā.
Ja nauda ir vienīgais šķērslis, lai piedalītos svētceļojumā, tā, var izpalikt!
Lūgums pieteikties! Pieteikšanās un jautājumi: Šķilbēnu, Baltinavas un Tilžas draudžu 

prāvests  Staņislavs Prikulis, tālr. 29839869vai katehēte Žanna 26402788

Kapusvētki Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapsētās 
28. jūlijā plkst  13.00 Lotušu kapos (Šķ) plkst  15.00 Dukuļevas kapos (Ba).
4. augustā plkst  13.00 Svičevas kapos (Šķ); plkst  15.00 Augstasila kapos (Šķ).
Svētā Mise par aizgājējiem tiks svinēta kapos, vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas

tiks paziņots kapusvētkos. Mūžīgo mieru dod viņiem Kungs!
Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas draudžu prāvests: pr. Staņislavs Prikulis

Kapusvētki Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās
Svētdien, 29. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00

Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00
Svētdien, 5.augustā  Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30)
Sestdien, 11. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien, 18. augustā Rejevas kapos plkst. 13.00
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AKTIVITāTES SoCIāLAJā SFēRā

Jūnijs sākās ar kultūras no-
tikumu, kas kristīgo drau-

džu baznīcās notiek vasaras sā -
ku mā – Baznīcu nakts. 

Vakara gaitā baznīcu draudzes
bija sarūpējušas plašu pasākuma
programmu, kurā notika mūziķu
koncerti, draudzes gidu stāstījumi
par baznīcu vēsturi, pasākumi
bērniem un citas radošās aktivitātes.
Tā bija lieliska iespēja izbaudīt
mūziku, mākslu, arhitektūru, saru -
nas, dziesmas, klusumu un lūgša -
nu. Arī Viļakas sociālās aprū pes
centra iemītnieki piedalījās pasā-
kumā. Katrs pasākuma dalībnieks
izjuta patiesu svētību.

Šis pasākums sniedz ikvienam
izpratni par to, ka laikā, kad ir
daudz grūtību un, šķiet, ka vairāk
negatīvā kā pozitīvā, ir palīdzoši
vairāk ievērot labo, domāt par
labo, būt labiem! «Dievs ir visa
labā avots.» (Ps.87:7)

Sit Jānīti vara bungas,
Vārtu staba galiņā,
Lai sanāca Jāņa bērni,
No maliņu maliņām!

Tad, kad pienākusi gada vis-
garākā diena, kurai seko īsākā
nakts, Latvijā svin Jāņus. Arī Vi-
ļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes

iestāžu kolektīvi Līgo vakarā
pulcējās ārā, lai svinētu latviešu
gadskārtas svētkus.     

Šķilbēnu sociālās aprūpes mā-
jas iemītniece Luci ja E. dalījās ar
saviem iespaidiem: «Sapulcējās vi -
si – kuri atbrauca ratiņkrēslos, lai-
mīgākie nāca savām kājām. Sa-
imnieces bija sarūpējušas mums
visiem gar šīgās uzkodas – gan ar-
būzi, tomāti, svaigi gurķi, mājas
zemenes, ceptās desiņas,  žagariņi,
Jānu siers, garšīgais kvass. Bija
arī šašliks. Dziedājām! Ja kā dam
bija aizmirsušies līgo dziesmu
vārdi, tos va rēja tāpat vien no -
skaitīt, jo ne jau visi dziedāja.

Šādā draudzīgā atmosfērā pava-
dījām divas stundas. Kopā pava-
dītus svētkus gaidīsim arī turpmāk,
lai Dievs mums to atļauj darīt
vēl. Mūsu mājā mājo labestības
gars!  Pateicamies par Līgo svēt-
kiem! Liels paldies mūsu aprūpes
mājas vadītājai Līnai un meitenēm,
kuras strādā ik dienu! Paldies par
sirsnību, nejutību, laipnību un
sapratni pret veciem, gulošiem
iemītniekiem! Līgo... Līgo...»

Kā jau ierasts, Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītniekus vasaras
saulgriežos apciemo  Viļakas et-
nogrāfiskais ansamblis «Atzele».
27. jūnijā ansambļa dalībnieki

priecēja visus ar skanīgām balsīm,
Līgo dziesmām un dažādiem gar-
dumiem. Paldies, ka veltat mums
savu uzmanību un laiku!

Paldies saimniecības «Muleri»
īpašniekiem par gardām zemenēm,
ko dāvinājāt Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas iemītniekiem un
Viļakas jauniešu iniciatīvu centra
jaunatnes darbiniecei Semenovā
– Antrai Prancānei – par sagādā-
tajiem Jāņu vainagiem un gardo
sieru!

Teksts un foto: vadītāja
Līna Barovska un sociālā

darbiniece Kristīna Pumpa

Jūnija mēneša notikumi Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes iestādēs

Šī gada jūlijā – no 10.07.2018. līdz 16.07.2018. Lat vijas Bērnu fonds turp māk
LBF) organizēja vasaras nometni ģimenēm ar bērniem. Tika uzrunāti Bal vu,
Viļakas, Rugāju, Baltinavas sociālie dienesti, lai kopā piesaistītu ģimenes ar
bērniem un sniegtu atraktīvas atpūtas iespējas baudīt nometnē. 

Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vita
Prancāne uzrunāja Viļakas no vada ģimenes, piedāvājot izmantot šo iespēju (finansējumu
sedza LBF), lai kopā ar bērniem 7 dienas pavadītu nometnē.

Nometne notika Rugājos, viesu namā «Rūķīši». No Viļakas novada nometnē pie -
dalījās piecas ģimenes ar bērniem – kopā 16 personas.

Vecāku un bērnu atsauksmēs par no metni  izskanēja šādi vērtējumi:
– «Katru dienu bija jauni pārsteigumi, iemācījos daudz jaunu radošu ideju kā

apgleznot sveces un krūzes. Kā arī pati varēju iemācīt pārējām dalībniecēm pīnīšu
tehniku.» 

– «Mums patika doties ekskursijā uz Madonu, kur apmeklējām Lazdonas Pien -
saimnieku, degustējām saldējumus, sieriņus.» 

– «Katra diena tika organizēta ļoti interesanti, pār domāti, lai interesanti būtu ne

tikai bērniem, bet arī vecākiem. Nometne atradās skaistā, koptā viesu nama –  «Rūķīši»
teritorijā, kur bērniem bija iespēja baudīt ūdens priekus.»

– «Šis laiks paliks atmiņā uz daudziem gadiem, jo mēs izjutām rūpes un gādību no
organizatoru puses. Mammas varēja atpūsties no pavarda, jo ēdināja mūs piecas reizes
dienā. Audzinātāji vadīja rīta rosmes, spēles un dažādas radošas aktivitātes. Laiks
paskrēja tik ātri, ka nepaspējām pat sailgoties pēc mājām.»

Šīs vecāku atziņas un pārdomas liek apjaust un sa prast to, ka nometne sniedza
lielisku iespēju vecākiem kopā ar bērniem pabūt citā vidē, gūt jaunus iespaidus,
pieredzi un iemantot jaunas prasmes, ko ienest savā ģimenē. 

Viļakas novada Sociālā dienesta kole ktīvs un Viļakas novada ģimenes Sirsnīgi
Pateicas Latvijas Bērnu fondam par lieliski organizētu nometni, kā arī izsaka Pateicību
Latgales reģionālā atbalsta centra «Rasas pērles» darbi niekiem par neaizmirstamiem
mirkļiem un priekiem, kas ilgi paliks atmiņā.

Pateicības vārdi Sociālā dienesta darbi niecei ģimenēm ar bērniem Vitai Prancānei
par neatlaidīgu darbu šī projekta īstenošanā.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

Latvijas Bērnu fonds rīko vasaras nometni ģimenēm ar bērniem

Lai veicinātu sociālo darbi-
nieku profesionalitāti, sociālā
darba profesijas pārstāvju per-
sonības attīstību un izaugsmi,
kā arī savstarpēju sadarbību,
Labklājības ministrija (turpmāk
tekstā – LM) šī gada jūlijā or-
ganizēja ikgadējo sociālo dar-
binieku Vasaras skolu. 

Labklājības ministrijas Meto-
diskās vadības un kontroles de-
partaments apstiprināja Viļakas
novada sociālo darbinieci Marutu
Jeromāni, dalībai ikgadējā sociālo
darbinieku Vasaras skolā no 10.

– 12.jūlijam, kas notika Lubānas
novadā, Latvijas Valsts mežu at-
pūtas un tūrisma centrā «Ezer-
nieki».

Vasaras skolas dalībniekus uz -
runāja Labklājības ministrs  Jānis
Reirs, Labklājības ministrijas Me-
todiskās vadības un kontroles de-
partamenta direktora pienākumu
izpildītāja Ilze Skrodele-Dubrovska,
Metodiskās vadības un kontroles
departamenta vecākā eksperte Ag-
nese Jurjāne.

Vasaras skolas tēma bija cieņa
pret dažādību. Pasākuma laikā da -

lībnieki diskutēja par stereotipiem,
aizspriedumiem un savstarpējo
sadarbību. 

Triju dienu laikā dalībnieki
iepazīsinās ar pārstāvēto institūciju
kompetencēm, attīstīja spēju sa-
darboties, centrālo uzmanību pie-
vēršot klienta vajadzībām, kā arī
interaktīvā un radošā veidā ar
mākslas terapijas palīdzību piln-
veidoja savas profesionālās kom-
petences. Par vasaras skolas va-
dītājiem šogad bija izvēlēti jauni
un progresīvi cilvēki – Maija
Muceniece un Normunds Pīlips,

kuriem ir vairāku gadu pieredze
dažādu apmācību vadīšanā gan
Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī abiem
ir izglītība sociālajā darbā. 

Paralēli Vasaras skolā varēja
apgūt arī jaunas darba metodes
un pieejas, kurās izmantoja māk -
slas terapiju, piemēram, dejas un
drāmas terapijas elementus. 

Vasaras skolas dalībniekiem
tika dota iespēja strādāt pie savas
personības attīstības un metožu
apgūšanas, noslēgumā saņemot
arī Latvijas Mākslu terapijas aso-
ciāciju apvienības (LMTAA) iz-

sniegtu sertifikātu. Nodarbības va -
dīja LMTAA mākslas terapeites
Sandra Mihailova, kura ir sertifi -
cēta deju un kustību terapeite, An-
na Šteina, kura ir sertificēta drā -
mas terapeite un Inga Bērziņa, kura
ir sertificēta mūzikas terapeite.

Iegūtās zināšanas un pieredze
tiks izmantotas sociālajā darbā, ku -
rā nemitīgi ir jātiek galā ar dzī -
ves mainīgo realitāti.

Informāciju un foto 
sagatavoja Viļakas novada

Sociālā dienesta vadītāja 
Ilze Šaicāne

Labklājības ministrijas organizētā sociālo darbinieku Vasaras skola 2018

Latgales diena Rīgā
Latgales plānošanas reģions informē pašvaldību,

ka «Latgales plānošanas reģions ir noslēdzis līgumu
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamentu par Latgales plānošanas reģiona dalību pa-
sākumā «Latgales diena Rīgā Rīgas svētku 2018 laikā
2018. gada 18. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00
Jēkaba laukumā. 

Dalībai svētkos tiks aicināti Latgales amatnieki un
mākslinieki, pašvaldību un tūrisma informācijas centru
pārstāvji, kā arī pašdarbības kolektīvi. Iepriekšējos gados
Latgales plānošanas reģions Rīgas svētkos piedalījās ar

pasākumiem «Latgales diena Rīgā». Šos pasākumus at -
zi nīgi novērtēja Rīgas dome, kā arī daudzie simti pasā -
kumu apmeklētāji un galvaspilsētas svētku viesi. 

Pasākums «Latgales diena Rīgā» šogad iecerēts kā
Latgales Tematisko ciemu programma ar ceļojošo tirgu,
amatniekiem, mūziku un dejām, īpaši izceļot Latgales
savdabību Latvijas simtgades pasākumu klāstā. Jēkaba
laukumā būs skatāma podnieku darbošanās ar mālu,
audēji ar stellēm, kalējs ar kalvi.  

Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties  mājas vīnu,
lau ku sieru no īsta piena, speķīti ar garšvielām, smaržī -
gas zāļu tējas un citus Latgales ciemu labumus. Tirgus
atraktivitāti ik pa laikam spilgtinās latgaļu sarunvalodas,
tautas deju un mūzikas klātbūtne, kā arī tiks organizētas

spēles, rotaļas un amatnieku sadarbošanās ar svētku ap-
meklētājiem.

Pasākuma laikā Rīgas svētku apmeklētājiem tiks
izplatīta informācija par Latgales reģionu un novadiem,
par Latgales pašvaldību kultūras pasākumiem, kā arī
tūrisma objektu popularizēšana. Šim mērķim Latgales
plānošanas reģions uzstādīs 5–6 teltis, kurās, kā iecerēts,
varēs darboties Latgales reģiona Pašvaldību tūrisma in-
formācijas centri, kuru darbinieki svētku apmeklētājiem
piedāvās informāciju par saviem novadiem. 

Savukārt pašvaldību pašdarbības kolektīvi (deju, fol-
kloras, etnogrāfiskie, teātri utml.) ar atraktīvām dejām,
dziesmām vai rotaļām iesaistītu svētku viesus un popu -
larizētu savu novadu.»
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Es joprojām atceros kā sākumā
visu laiku es biju šokēta vai ap-
mulsusi par citādu pārtiku, valodu,
cilvēkiem … un atšķirīgajiem
laika apstākļiem. Tas viss man
bija, kas jauns. Nākot no lielas
pilsētas kā Alcobendas (pie Mad-
rides), dzīve laukos man visu
laiku radīja pārsteigumus. Taču
drīz vien, es sāku gūt prieku par
jauno pieredzi. Atceros gadījumu,
ka jutos ļoti laimīga, kad pirmo
reizi mūžā grābu lapas sociālās
aprūpes centra dārzā. Priecājos,
kad pirmo reizi ārā uz ugunskura
vārīju zupu.

Apbrīnojums par latviešiem
radās, tad, kad apmeklēju 11. un
18.novembrim veltītos pasākumus
un parādes. Es redzēju, ka ikviens
priecīgi iesaistās, palīdz, dodot la -
bāko no sevis, lai kopā radītu
jauku notikumu. Ar lepnumu sko -
lēni piedalījās ierindas skatē, es
sajutu, ka viņi ir lepni par savu
valsti un kultūru. Tas ir aizraujoši
kā latvieši saglabā un pārmanto
tradīcijas. Viņi neaizmirst savas
saknes. Saglabāt savu būtību un
identitāti ir viena no latviešu prio -
ritātēm, kura ir ļoti liela vērtība,
īpaši mūsdienās, kad daudzi aiz-

mirst, kas mēs esam un no ku -
rienes mēs nākam. 

Es iemīlējos Latvijas dabā no
pirmā acu uzmetiena. Neparastu
skaistumu es saskatu tik daudza -
jās, zaļajās ainavās. Tagad esmu
pieradusi pamosties no putnu rīta
dziesmām un es varu dzirdēt pat
troksni, kas rodas, kad ar spaini
smeļ ūdeni no akas. Šīs neparastās
skaņas dara mani mierīgu un re-
laksētu. 

Pagāja laiks, kamēr es atradu
savu ceļu kā būt noderīgai vietējai
sabiedrībai un tajā pat laikā būt
pašai motivētai un spējīgai aiz-
rauties ar to, ko es daru.  Meis-
tardarbnīcas ar bērniem bija veik-
smīgas, tāpēc mēs tās turpinā -
jām un es sāku mācīt angļu va -
lodu arī skolēniem un jauniešiem.
Valodas barjera varēja kļūt par
problēmu, bet, pateicoties pacie-
tībai, mīlestībai, sapratnei no
skolēniem un skolotājiem, mums
izdevās veiksmīgi realizēt angļu
valodas stundas. Es noteikti uz-
skatu, ka mani audzēkņi man ie-
mācīja vairāk nekā es varēju ie-
dvesmot viņus. 

Es biju kopā ar jauniešiem
laikā, kad viņi attīstās šajā trakajā
pasaulē, kļūstot pieauguši. Es bi -
ju savaldzināta ar neizsmeļamo
bērnu entuziasmu, kad bērnudār -
zā mācījāmies angļu valodu.  Bēr -
nu labsirdība un mīlestība sasildīja
mani pirmajos EVS mēnešos šeit.
Viņu sirsnīgie un patiesie apskā-
vieni sasildīja mani garajā un
aukstajā ziemas laikā. 

Es vēlējos izzināt arī Latvijas
kultūru – devos uz saunu, lai pēc
tās veldzētos sasalušajā ezerā,
mācījos spēlēt latviešu dziesmas
uz ģitāras … – kā arī mēģināju
parādīt Spānijas kultūru un valodu
tuvāk tiem cilvēkiem, kuri par to
interesējās. Man tas likās tik ne-
parasti dalīties ar dažādām kul -
tūrām un dzīves stiliem.

Ceļojumi Latvijā un uz ārze-
mēm arī bija neatņemama sa-
stāvdaļā manā dzīvē pēdējos 11
mēnešus. Esmu kļuvusi par ek-
spertu kā sakārtot ceļojumu mu-
gursomu, lai pašas nepieciešamā -
kās lietas būtu man līdzi, kā
satikt cilvēkus un iegūt draugus
ar daudzveidīgu pieredzi un no
dažādām valstīm. Šajos ceļojumos
es uzzināju, cik svarīgi ir būt pa -

šam, bet svarīgi ir arī atklāt, da -
līties, sarunāties un atvērt sevi…
uztvert dzīvi bez barjerām.

Es mīlu to kā latvieši parāda
savu attieksmi un pateicību dā -
vinot viens otram ziedus. Viņi
pavada laiku, lai izvēlētos ziedus,
vai pat izveidotu skaistus ziedu
pušķus. Latvieši patiešām pievērš
uzmanību detaļām, lai padarītu
skaistāku manu dienu. Tas var
būt kāds latviešu ēdiens speciāli
sagatavots man, ielūdz mani pie
sevis, aicina kopā doties sēņot
vai lasīt ogas mežā, aizved ar
mašīnu uz vietu, kur man bija ne-
pieciešams nokļūt, ieteica plānus
nedēļas nogalei, novēlēja jauku
dienu, vai veikalā pārdevējas jau -
tāja pēc mums, kad mēs – brīv-
prātīgās vairākas dienas nebijām
iegriezušās veikalā. Visas šīs lie -
tas lika man justies mīlētai un
novērtētai, tāpēc ka cilvēki ne ti -
kai atvēra savas mājas durvis, bet
arī savas sirdis.

Es jūtos laimīga un svētīta,
ka no visām iespējamajām vietām
uz Zemes, es nonācu tieši šeit,
kur man apkārt bija tik laipni un
burvīgi cilvēki. Dažus no viņiem
es sastapu tikai uz dažām stun -
dām, bet citi ir kļuvuši par labiem
draugiem. Pat svešinieki palīdzēja
man, kad man tas bija nepiecie-
šams. Nesavtīgas, patiesas palī-
dzības darbības ir dzīvas šajā
izolē tajā, bet burvīgajā pasaules
daļā. 

Runājot par manu darbu šeit
… Es ceru, ka tas bija jēgpilns.
Es mēģināju darīt kaut ko, lai ie-
nestu pārmaiņas dažu cilvēku dzī -
vēs. Šajā ceļā es iemācījos ļoti
daudz, attīstīju arī manas formā -
lās un neformālās izglītības pras-
mes, tāpēc es jūtos piepildīta.

Galvenā pamācība, ko es ie-

mācījos mana EBD piedzīvojuma
laikā ir, ka dzīve ir tas, kas notiek
tieši šeit un tieši tagad. Nav jā -
skatās atpakaļ uz pagātni vai jā -
uztraucas par nākotni. Es atklāju
spēju redzēt pārsteigumus, izbrī-
nīties un rast interesi katrā dienā.
Tagad es varu baudīt un uztvert
mirkļus; sajust un izdzīvot katru
laimīgo un saules apspīdēto mi -
nūti. 

EBD ir dzīves pārmaiņu pie-
redze, tas ir labi piedzīvot to.
Tāpēc es iedrošinu ikvienu, kas
apsver šo domu, sperat soli uz
priekšu un dodat iespēju tai no -
tikt. Protams, pirmie soļi varētu
būt nedaudz bailīgi, bet tas ir sā-
kums jauniem izaicinājumiem.
Tikai nav iemesla spert ar vienu
kāju soli uz priekšu, bet otru kāju
atstāt vēl iepakaļ. Tāpēc, ka
vienā dienā atradīsi sevi pilnīgi
jaunā vietā un viedokļi, kuros
varēsi dalīties šeit, būs vienkārši
pārsteidzoši. 

Tagad man ir jādod iespēja
nākamajam ceļojumam, bet es
vienmēr novērtēšu un atcerēšos
šo dotu iespēju kā lieliskāko pie-
dzīvojumu. Taču tas nebūtu ie-
spējams bez daudzu cilvēku at-
balsta, palīdzības un uzticības.
Esmu pateicīga viņiem par doto
iespēju sadarboties šajā projektā
un par rūpēm, ko viņi izrādīja par
mani. Cilvēki saka, ka tas, kas
dod māju sajūtu, nav pati vieta,
bet tās cilvēki, viņu mīlestība un
atmiņas. Tādēļ es Latvijā vienmēr
jutīšos kā mājās. 

Lauras Rojas Barbero lielisko
piedzīvojumu par EBD angļu va-
lodā skatīt: te.

Teksts: Laura Rojas Barbero,
tulkojumu latviešu valodā 

nodrošināja Vineta Zeltkalne,
foto: Dana Ponomarenko

Lieliskais PIEDZīVoJUMS – Eiropas brīvprātīgais darbs

Mana Eiropas brīvprātīgā darba (turpmāk EBD) 
pieredze (projektā Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561

«Never be the same again» – «Nekad nebūsi tāds pats kā bi -
ji») tuvojas noslēgumam un divējādas emocijas piepilda manu
sirdi. 

«Pojekts Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 «Never be the same
again» tiek finansēts ar Eiropas Komisijas «Erasmus+: Jaunatne
darbībā», kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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Šī gada 19. jūnijā Latvijas
Sarkanā Krusta Jaunatnes
(LSKJ) Viļakas komitejas da-
lībniece Žaklīna orlovska devās
astoņu dienu ceļojumā uz Itāliju,
Solferino, kur divas naktis pa-
vadīja Sarkanā Krusta nometnē,
piedaloties Sarkanā Krusta 10
km lāpu gājienā.

Žaklīna Orlovska dalās ar ie-
spaidiem un teic, ka šis viennozī-
mīgi ir bijis viņas labākais piedzī -
vojums. «Sākumā likās nedaudz
biedējoši doties ceļojumā», teic
Žaklīna, «tāds milzīgs attālums
no mājām, no saviem mīļajiem.»
Taču nav bijis nemaz tik smagi,
kā sākumā šķitis. Pabūt sešās vals -
tīs astoņu dienu laikā ir bijis ļoti
iespaidīgi.

«Vidē, kur tevi neviens nepa-
zīst, iejusties ir daudz reiz vieg -
lāk», piebilst Žaklīna. «Kompānijā,
ar kuru devos ceļojumā, biju jau-
nākā, taču tas nebija nemaz tik
būtiski, jo iejutos jau pirmajās mi -
nūtēs», teic Žaklīna.

«Pirmajā dienā bija agri jāceļas
un jādodas ceļā. Šī diena bija pati
nogurdinošākā no visām, jo ceļā

pavadījām veselas 17h, līdz nonā -
cām Polijas viesnīcā, kurā nak-
šņojām. Otrā diena šķita daudz
reiz interesantāka, jo braucot ie-
pazināmies arvien vairāk ar ceļa
biedriem, spēlējām dažādas spē -
les un, braucot caur Čehiju un
Austriju, skatoties pa autobusa lo -
gu, varēja redzēt burvīgus ska -
tus, ko pat telefoni ar labākajām
kamerām nespēja iemūžināt. Otrās
diena izskaņā palikām Slovēnijas
kalna ciematiņā Bled, kas atrodas
535m augstumā virs jūras līmeņa.
Sasmējāmies par to, ka atrodamies
augstāk nekā mūsu pašu Latvijas
augstākais kalns Gaiziņš. Caur
viesnīcas logu pavērās brīnišķīgs
skats. Trešajā dienā mūsu galamēr -
ķis bija Solferino nometnes vieta,
kur ieradāmies jau pēcpusdienā.
Sazinoties ar mājiniekiem, uzzināju,
ka mūsu pusē lija, taču pie mums
Itālijā bija +37 grādi. Novērojām,
ka Itālijā uzreiz pēc saulrieta strauji
paliek ļoti vēss (vismaz pēc sajū-
tām), kaut gan termometrs rāda
+27 grādus. Tā nu mēs dzīvojāmies
vairākas dienas Itālijas nometnē.
Pabijām tuvākajās pilsētās, Sarka -

nā Krusta muzejā un pats aizrau-
jošākais bija nopeldēties pašā Gar -
das ezerā, kurš bija tik milzīgs,
ka likās, ka esam jūrā, un viļņi,
kad likās, ka tūlīt, tūlīt tie nonesīs
no kājām. Tas bija ļoti iespaidīgi.
Ejot atpakaļceļā uz autobusu, pa-
bijām vecpilsētā, kur bija iespēja
iegādāties dāvaniņas mājiniekiem.
Itālija ir pasaules kultūras šūpulis
un modes noteicēja, tāpēc bija ļo-
 ti interesanti aplūkot viņu piedā-
vātās, ļoti interesantās preces, pie -
mēram, krāsainos makaronus, ko
tur sauc par pastu. Pašā vakarā bi -
ja itāļu tradicionālo ēdienu vakars
un festivāls, kurā varēja baudīt
dzīvo mūziku gandrīz visas nakts
garumā, uzņemt bildes un baudīt
Itālijas gaisotni. Pēdējās Itālijas
rīta brokastis nogulējām un pa-
modāmies tikai uz pusdienlaiku,
jo visu nakti baudījām dzīvo mū-
ziku un iepazināmies ar ārzem-
niekiem. Pats atmiņā paliekošākais
bija, kā mēs ar Laumu (meiteni
no Balvu Sarkanā Krusta komitejas)
vācietim mācījām latviešu valodu
un stāstījām par mūsu Līgo svētku
tradīcijām, jo tieši tā nakts Latvijā

bija ielīgošana. Jāteic, ka vācietim
ļoti labi padevās latviešu valoda,
pat labāk nekā mums bija šķitis,
ka sanāks. Arī mūsu pašu ceļabie -
driem paspējām šo to pamācīt,
piemēram, latgaliešu valodu, kuru
ne visi bija spējīgi saprast, drīzāk
apmulsa un nezināja, ko atbildēt.
Iepazināmies arī ar bulgāriem, pa -
šiem itāļiem un daudzu citu tau -
tību, rasu jauniešiem. Tas bija ļo -
ti interesanti un aizraujoši, jo arī
mani pašu tas pilnveidoja, jo va-
loda, kurā komunicējām, bija ti -
kai angļu, kas, manuprāt, uzlaboja
arī manas runāšanas prasmes. Pē -
dējā dienā paspējām arī pagulēt
saulītē un nedaudz iesauļoties, ta -
ču pašā vakarā, kad saule jau rie -
tēja, mūs sagaidīja garais 10 km
gā jiens. Tas bija garš, taču ļoti
skaists gājiens. Gājiena garums
vien bija 6–7 km. Pēc gājiena de-
vāmies vakariņās un uz savu au-
tobusu, kur pavadījām visu nakti,
braucot uz Prāgu, kur arī pavadījām
visu turpmāko dienu. Interesan-
tākais bija, kā, esot Prāgas stacijā,
nejauši satikām latviski runājošu
cilvēku, kurš izrādījās pašmācī -

bas ceļā apguvis latviešu valodu.
Šis vīrietis gados aizveda mūs uz
pa šu Prāgas centru un parādīja
mums vecpilsētu. Vakarā devā -
mies uz viesnīcas jumta un lūko-
jāmies zvaigznēs un uz izgaismoto
Prāgu no pašas augšas. Un nu pie -
nāca iepriekšpēdējā diena pirms
ceļa mājup. Vakarā, nonākuši Var -
šavā, nolēmām doties uz iespai-
dīgāko Polijas lielveikalu. Pēdējā
diena – ikkatrs no mums jau skai -
tīja kilometrus, cik tuvu vai tālu
mājām jau esam. Visi kopā uzga-
vilējām, līdzko iebraucām Latvijā
un devām ziņas mājiniekiem, lai
gaida mūs mājās. Tā nu arī pa gā -
ja līdz šim superīgākās astoņas
vasaras dienas. Redzēju un pabiju
daudz kur, taču šoreiz tik tiešām
sapratu teiciena «nekur nav tik
labi kā mājās» patieso nozīmi.
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja,
virzīja mani un deva iespēju gūt
jaunu pieredzi šajā braucienā!»

Ja arī Tu vēlies būt Sarkanā
Krusta Viļakas komitejas dalīb-
nieks, tad nepaliec malā un ne-
kautrējies, sazinies ar mums –
Viļakas komitejas vadītāju Līnu.

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brauciens uz Itāliju

No 17. jūnija līdz 15.jūlijam
Viļakā notika pludmales volej-
bola čempionāts, kurš norisinājās
4 posmos (17.06.18.,30.06.18.,
08.07.18., 15.07.18.).

Sacensībās piedalījās 3 vecumu
grupu komandas: 1. vecuma gru-
pa- 2002.g. un jaunāki zēni (Jau-
nieši) ; 2. vecuma grupa – 1979.–
2001 .g. (vīrieši un sievietes); 3
ve cuma grupa – 1978.g. un vecā-
ki vīrieši (veterāni). 

1. vecuma grupā piedalījās
tikai 2 komandas, kur spēcīga iz-
rādījās komanda ar nosaukumu
«Viļakas BJSS», kas 3 posmos
svinēja uzvaras pār «Dusmīgajiem
Bebriem». «Viļakas BJSS» koman-
das sastāvā spēlēja Endijs Linden -
bergs un Alens Borisovs; «Dus-
mīgos Bebrus» pārstāvēja Viktors
Borisovs un Sandis Mancevičs.

2. vecuma grupā Vīriešiem
spēles pa posmiem uzsāka kopumā
5 komandas, bet līdz finālspēļu
posmam izturēja tikai divas ko-
mandas. Pirmajā posmā bez kon-
kurences uzvaru izcīnīja komanda
«Pa Barabanu» (Gatis Augustāns
un Ģirts Augustāns), bet tas arī
bija vienīgais posms, kur šī ko-
manda piedalījās. 

Otrajā posmā jau bija 4 ko-
mandas: «Bites» (Sandis Leitens,
Kristiāns Šaicāns), «Lisie» (Guntars
Korņejevs, Andis Dvinskis); «Sēk-
liņas» (Daniels Šaicāns, Igors

Jeršovs), «Pozornie» (Dairis Iva-
novs, Elans Augustāns) . Jāatzīmē,
ka komanda «Pozornie» uz katru
posmu mainīja partnerus, kur Dai -
ris Ivanovs palika komandai uz-
ticīgs visos  3 posmos, bet pē dējā
posmā viņa pārinieks bija Jānis
Kuzmans. Otrajā posmā uzvarēja
komanda «Bites» aiz sevis atstājot
komandu «Lisie», «Sēkliņas» un
ceturtie palika-komanda «Pazor-
nie». Trešajā posmā jau cīnījās 3
komandas un vietas sadalīja se-
kojoši: 1. vieta – komanda «Lisie»;
2. vieta – komanda «Sēkliņas»;
3 vieta – komanda «Pazornie». Jāt-
zīmē, ka arī komanda «Bites» pie-
dalījās tikai vienā posmā. Pēdējā
posmā piedalījās tikai 2 komandas,
kur gan posmā, gan kopvērtējumā
uzvarēja komanda «Lisie» aiz se -

vis atstājot komandu «Pazornie».
2. vecuma grupā Sievietēm

savā starpā spēkojās 4 komandas:
«Jurjāne/Zakarīte (Ieva Jurjāne,
Kristiāna Zakarīte), «Cepumiņi»
(Evija Nikolajeva, Selga Circene),
«Māsas» (Sintija Zakarīte, Anete
Zakarīte),  «Margrietiņas» (Ineta
Podiņa, Santa Ivanova). 

Četru posmu gaitā sieviešu kon-
kurencē 1. vietu izcīnīja  komanda
«Jurjāne/Zakarīte», 2. vieta ko-
mandai «Cepumiņi», 3. vieta ko-
mandai «Māsas» un 4. vieta ko-
mandai «Margrietiņas».  Sieviešu
spēles katrā posmā bija aizraujošas
un neprognozējamas, tikai pēdājā
posmā izšķirās galīgais vietu sa-
dalījums.

3. vecuma grupā Vīriešiem
(veterāniem) savā starpā sacentās

4 komandas: «J3» (Juris Vilkaste,
Jānis Gruševs, Juris Ločmelis),
«Žīguri» (Imants Elksnītis, Jānis
Boriss), «Brati» (Raimonds Ša-
icāns, Uldis Augustāns),  «AG»
(Andris Roginskis, Ervīns Veļķers).
Jāpiebilst, ka pirmajā posmā ko-
manda «AG» ar Andri Roginski
spēlēja Gatis Gasons. No četriem
posmiem ieskaitē gāja 3 posmi
un no tiem pēdējais bija obligāts.
Komandā «J3» , ņemot vērā sa-
sniegto vecumu, varēja spēlēt jau
trīs dalībnieki . Katrs posms šajā
vecuma grupā bija ļoti aizraujošs,
jo līdz pat pēdējam posmam ne-
varēja pateikt, kura komanda būs
kopvērtējuma uzvarētāja. Vienīgi
komanda «Brati», kaut arī divos
posmos, kur piedalījās un izcīnija

abos otro vietu, nevarēja pretendēt
uz godalgotām vietām. Kopver-
tējumā tika ņemti 3 labākie posmi
no 4. Tāpēc pēdējā posmā atlikušās
trīs komandas, katra cīnījās par
1. vietu kopvērtējumā, kura ko-
manda izcīna augstāku vietu, tā
arī kopvērtējumā uzvar. Tāpēc, ne-
skatoties uz karstumu, cīņas iz vēr -
tās ļoti spraigas. Par posma uzva -
rētājiem izdevās kļūt komandai
«J3», aiz sevis atstājot komandu
«Brati», «AG» un «Žīguri». Šī uz -
vara posmā komandai «J3» deva
1. vietu kopvērtējumā; 2 vieta ko-
mandai – «AG»; 3. vieta koman dai
– «Žiguri». Jāpiebilst, ka 2. vietu no
3. vietas šķīra tikai viens punkts.

Ervīns Veļķers – 
sporta dzīves organizators 

Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts 
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SPoRTA  AKTIVITāTES

Šī gada 15. jūlijā skrējēji pulcējās Šķilbēnu pagasta Balkanos,
lai uzsāktu tautas skrējiena «Balkanu apļi» seriālu.

Uz pirmo kārtu bija ieradušies negaidīti daudz skrējēju –
kopskaitā – 42 dalībnieki.

Arī jaunajā tautas skrējiena «Balkanu apļi» 2018. gada sezonā tur -
pi nās aizsāktā tradīcija, ka sacensībās piedalās ģimenes vairākās paau -
dzēs: bērni, vecāki un vecvecāki.

Par lielo atsaucību varu tikai priecāties un būt gandarīts. Kā sacen -
sību organizators esmu pateicīgs visiem, kas atsaucas un piedalās sa-
censībās. 

Šoreiz distances bija no 500 metriem, kurus atbilstoši sa viem
spēkiem un vecumam centās pieveikt pavisam maziņi skrējēji, līdz 5
kilometriem, kurus skrēja jaunākās grupas vīrieši.

Īpašs paldies jāsaka tiesnešiem: Inesei Martinovai, Rudītei Mičai,
Jāzepam Saidānam, paldies Intai Loč melei par fotogrāfijām.

Paldies balveniešu komandai, kā arī tālākiem sacensību dalībnie -
kiem no Gulbenes.

Veiksmīgu jums visiem šo vasaru! Uzņēmību treniņos un panā -
kumus sacensībās.

Tautas skrējiena «Balkanu apļi» seriāla I kārtas sacensību
rezultātus skatīt protokolā www.vilaka.lv sadaļā Sports.

Sacensību organizators Pēteris Vancāns
BBaallkkaannuu  aappļļ ii   ––  11 ..   kkāārrttaa

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie
saņem profesionālās ievirzes sporta izglītības apliecības 

Šī gada 22.jūlijā Šķilbēnu pagasta Balkanos pul -
cējās skrējēji, lai noskaidrotu ātrākos seriāla «Balkanu
apļi» otrajā kārtā. 

Šoreiz uz starta nostājās – 36 dalībnieki. 
Otrās kārtas sacensībās skrējējiem bija jāpieveic sma -

gāka trase, jo tajā bija ietverts vēl viens «slēpotāju kalns».
Karstais laiks un smagā trase nebija par šķērsli, lai skrē -
jēji veiksmīgi sasniegtu finišu.

Lielākā daļa skrējēju apliecināja savu rezultātu no -

turību un godalgoto vietu sadalījumā saglabāja seriāla
«Balkanu apļi» pirmājā kārtā sasniegto.

Šoreiz pateicības rakstus saņēma arī tiesnešu brigāde:
Inese Martinova, Una Kozlovska, Inta Ločmele un gal ve -
nais «starteris» Jāzeps Saidāns, kurš uz savu dzimto pusi
mēro ceļu no Rugājiem.

Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem. Paldies
Inesei Matisānei par foto.

Nākamā tautas skrējiena «Balkanu apļi» – III sacen -

sību kārta notiks š. g. 29.jūlijā plkst. 1200.
Pacietību, spēku, ātrumu, izturību un neatlaidību tre-

niņos.
Trešajā sacensību kārtā noskaidrosim gan III kārtas

uzvarētājus, gan visa seriāla «Balkanu apļi» uzvarētājus,
kurus gaidīs arī citas balvas.

Skrējiena II kārtas sacensību rezultātus skatīt sacen -
sību protokolā www.vilaka.lv/Sports.  

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

BBaallkkaannuu  aappļļ ii   ––   
22..   kkāārrttaa

Skola, mana skola, 
Te var tālu redzēt un dzirdēt!
Tu esi spēka maize, avots ceļā.
Un lāpa krustcelēs.
Skola! Tu esi kā upe!
Mēs – kā ūdeņi upē.
Ūdeņi aizplūst, bet upe paliek. 

20. jūlijā Viļakas kultūras namā svinīgā un sir snīgā atmosfērā
apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības iegūšanu
saņēma 27 Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglī -
tojamie.  Mācību un treniņu posmu volejbolā beidza 19 un sporta
dejās – 8 izglītojamie.

Paldies ikvienam izglītojamajam par centību, izturību kā arī par
sasniegumiem sacensībās, aizstāvot sporta skolas, sava novada un
Latvijas godu! 

Paldies vecākiem, vecvecākiem par atbalstu un sapratni!
Treneriem par dotajām prasmēm un iemaņām, Viļakas novada
domei, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par sadarbību un at-
balstu!

Direktora vietniece izglītības jomā 
Inese Petrova
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AICINA PIETEIKTIES KULTūRAS PASāKUMU
ORGANIzATORA VAKANCEI

Žīguru kultūras nams aicina pieteikties darbā
kultūras pasākumu organizatora vakancei.

Informācija par vakanci: vēlama vidējā speciālā vai augstākā izglītība. 
Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku ar pār bau des laiku  līdz 3 mēnešiem. 
Paredzamais darba tiesisko attiecī bu uzsākšanas datums – 2018. gada 13. augustā. 
Darba slodze – 30 stundas nedēļā. Darba alga – EUR 416,25 mēnesī.
Pieteikumu brīvas formas iesniegt līdz 2018. gada 10. augus tam Žīguru kultūras nama direktorei

Valentīnai Kaļānei, e-pasts: valija57@inbox.lv 

Kontakttālrunis – 27855995.

IEDZīVoTāJU ZINāŠANAI / LAUKSAIMNIEKIEM

Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas li ku ma
7. panta pirmās daļas 4. punktu autoceļu lietošanas
nodevu atmaksā gadījumā, ja nodeva ir samaksāta
par transportlīdzekli, par kuru no deva nav jā-
maksā. 

Šajā gadījumā atmaksā:
a) visu samaksāto nodevu, ja atbrīvojums no no-

de vas samaksas bija piemērojams par visu termiņu,
par kuru samaksāta nodeva,

b) daļu no nodevas mēneša likmes summas, ja
atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams
par daļu no termiņa, par kuru samaksāta nodeva, un
atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu for-
mulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša mak -
sājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma,
kad transportlīdzeklim sākas termiņš atbrīvojumam
no nodevas samaksas, līdz datumam, kad transpor-
tlīdzeklim beidzas termiņš atbrīvojumam no nodevas
samaksas, vai līdz datumam, kad beidzas nodevas
samaksas termiņš.

Saskaņā ar šī likuma 7. panta ceturto daļu lēmu -
mu par nodevas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņē -
mumu dienests.

Ja  lauksaimniekam pienākas atbrīvojums no au-
toceļu lietošanas nodevas maksāšanas, bet lauksaim -
nieks ir iegādājies autoceļu lietošanas nodevu, lauk-
saimniekam ir jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā
ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto nodevu, pama-
tojoties uz to, ka lauksaimniekam pienākas autoceļu
lietošanas nodevas atbrīvojums saskaņā ar Autoceļu
lietošanas nodevas likuma 6. panta 11. punktu.

Uzziņai!!!
Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma

6.panta pirmās daļas 11.punktu Autoceļu lietošanas
nodevu nemaksā no kārtējā gada 10. jūlija līdz 
30. septembrim – par transportlīdzekļiem, kuru īpaš-
nieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona,
kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu
saņēmēju datubāzē:

a) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts
viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas par
to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauk -
saimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmu -
ma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienā -
kumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot
saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauk -
saimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti
vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atbrīvojumu no
nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi
no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā
uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā
gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un
par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no
nodevas piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu
no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā
uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā ga -
da ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un
lauku attīstībai). 

Avots: LOSP

Iespējas atgūt pārmaksāto autoceļu
lietošanas nodevu (vinjeti)

Viļakas novada dome 24. jūlijā saņēma Zem-
kopības ministrijas elektroniski parakstītu vēs -
tuli, kurā ministrs Jānis Dūklavs informē par valsts
mēroga dabas katastrofu lauksaimniecībā:

«Izpildot Krīzes vadības padomes 2018. gada
26. jūnija sēdes protokola Nr.1 1.§ 5. punktā doto
uzdevumu, informēju, ka Krīzes vadības padome,
izvērtējot pieejamo informāciju ir atzinusi, ka pa -
vasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimnie -
cībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas ka -
tastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likuma tiesību normām.

Informēju, ka valsts un Eiropas Savienības at -
balstu administrējošās iestādes (Lauku atbalsta die -
nests, biedrības «Vides kvalitāte» sertifikācijas in-
stitūcija «Vides kvalitāte», valsts sabiedrība ar iero -
bežotu atbildību «Sertifikācijas un testēšanas centrs»
Atbilstības novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauk-
saimniecības sektors un Valsts augu aizsardzības die -
nests), veicot fiziskās kontroles un vērtējot noteikto
atbalsta prasību izpildi, nepiemēros soda sankcijas
par sekojošu prasību neizpildi:

1) kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas
optimālās biezības nodrošināšanu;

2) kultūrauga vai kultūraugu maisījuma dominanci
(pieļaujama pārmērīga nezāļainība, ja kopšanas dar -
bus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī, ja augi nav
uzdīguši vai to dīgstība bijusi zema, kā arī tie iznī -
kuši pēc iestādīšanas);

3) kultūraugu sēšanas termiņu līdz kārtējā gada
25. jūnijam;

4) neattiecināt minimālās ražības ieguves pra -
sības saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām
(labības, kartupeļu, stiebrzāļu un lopbarības augu)
sēklām un cietes kartupeļiem;

5) ievēro samērības principus, attiecībā uz lauk -
saimniecības dzīvnieku labturības prasību ievērošanu,
kas saistīti ar barības bāzes nodrošināšanu.

Lēmumu pieņemšanai par soda sankciju nepie-
mērošanu, iestādes var lūgt lauksaimniekus uzrādīt
pierādījumus, kas minēti attiecīgo lauku vēstures
ierakstos, it īpaši, attiecībā uz sēklu, stādu vai dī-
zeļdegvielas iegādi, samaksu par veikto darbu (pa-
kalpojumu) u.c., tai skaitā fotofiksācijas par kul tūr -
auga lauku pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko uz -
ņēmis pats lauksaimnieks.

Daru zināmu, ka esmu deleģējis SIA «Latvijas
lauku konsultāciju un izglītības centrs», pēc lauk-
saimnieka pieprasījuma, sagatavot Valsts ieņēmumu
dienestam nepieciešamos atzinumus, ja valsts mēro -
ga dabas katastrofā cietusī persona lauksaimniecībā
nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus
un tai ir nepieciešams vienoties ar Valsts ieņēmumu
dienestu par soda sankciju nepiemērošanu.

Informēju, ka esmu lūdzis Eiropas Komisiju
atļaut izmaksāt avansa maksājumus lielākā apmērā
jau 2018. gada septembrī, kā arī šogad ieviest atkā -
pes no zaļināšanas nosacījumiem.»

Valsts mēroga dabas katastrofa
lauksaimniecībā

Pieredzes apmaiņa 
ar Lietuvas pašvaldībām

Šī gada 13. jūlijā Lietuvā, Zarasos projekta LLI-59 «Praktisko
apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp
iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (open Leadership)»
ietvaros notika starptautiskās apmācības– pieredzes apmaiņa ar
Lietuvas pašvaldībām. Šī bija pirmā tikšanās reize un apmācību
tēma bija kultūra. Viļakas novada domi šajās apmācībās pārstā -
vēja lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne un tūrisma speciāliste – Inese Matisāne.

Pasākumu atklāja Zarasu rajona pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Arnoldas Abramavičius, kurš iepazīstināja mūs ar Zarasu ezera salu, kā
lielisku vietu Lietuvas pierobežā, tūrisma jomas attīstībai, kas izvei -
dojusies jau vēsturiski. Līdzīgi kā Latgale arī Zarasu reģions tiek dēvēts
par ezeru zemi, 44 ha lielā sala ir otra lielākā sala Lietuvā, Zarasu
pilsētas šūpulis, atpūtas, kultūras un sporta pasākumu norises vieta
visos gadalaikos. Zarasos atpūtai  pie sava ezera dažos gados izveidota
kvalitatīva infrastruktūra un vasarā var satikt daudz Latvijas, it sevišķi
Daugavpils iedzīvotājus. Uz Zarasu ezera atrodas – veikbordinga parks
(Z-Spots), trases garums ir gandrīz 600 metri, un tas ir lielākais veik -
bordinga parks Baltijas valstīs, kā arī izvietotas ūdens atrakcijas, ko
vietējie iedzīvotāji dēvē par «Takeši pili». Tāpat blakus trasei atro das
kafejnīca un interesanta dizaina kempinga mājiņas.

Sala ir populāra ne tikai sportiskām aktivitātēm, bet arī dažādu
festivālu rīkošanai, par ko mums pastāstīja Allesia Maggiore no
Future Society Institute. Uzsverot, ka festivālu rīkošana var veicināt
kultūras jomas attīstību un tūrismu mazās pašvaldībās.  

Algirdas Barniškis-Blėka, Aistė Kairytė pastāstīja par Galapagu
festivālu Zarasu ezera salā un iespējamās stratēģijas, lai veicinātu Lat -
vijas iedzīvotāju dalību festivālā. «Galapagai» ir viens no lielākajiem
starptautiskajiem brīvdabas mūzikas un izklaides vasaras festivāliem
Lietuvā. Kā arī savā pieredzē padalījās Visaginas kantri mūzikas
festivāla, «Visagino country» goda prezidente Elena Čekienė, kurai ir
25 gadu pieredze festivālu organizēšanā, sadarbojoties ar kultūras
jomas organizācijām un pašvaldībām.

Kopā piedalījāmies diskusijā par reģionu, pašvaldību un tūrisma
informācijas centru sadarbības lomu mūzikas festivālu organizācijas
uzlabošanā, attīstībā un veicināšanā Latvijā un Lietuvā. Apmācību
noslēgumā devāmies ekskursijā pa Zarasu ezera salu– mūzikas
festivālu un kultūras pasākumu norises vietām. Varējām pārliecināties
kā efektīvi tiek izmantoti pieejamie resursi, lai attīstītu tūrisma nozari
un kā piesaistot dažādas organizācijas un realizējot Eiropas projektus
ir iespēja izveidot interesantu, mūsdienīgu infrastruktūru.

Kultūras jomas darba grupas starptautisko apmācību pieredzes ap-
maiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp
Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapaci -
tāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus kultūras nozarē. Pasākuma
ietvaros ir paredzēta kultūras nozares labo prakses piemēru izpēte,
rodot idejas kopīgu aktivitāšu īstenošanai, rīcības plāna saskaņošana
un ideju attīstīšana turpmākajiem periodiem, ievērojot arī LEAN
vadības sistēmas pamatprincipus. Apmācības organizē Latgales plā -
no šanas reģions un Eiroreģions «Ezeru zeme».

Vairāk informācijas – www.visitzarasai.lt/, http://galapagai.lt/en/
Informāciju sagatavoja Viļakas novada tūrisma speciāliste 

Inese Matisāne  Foto: Inese Matisāne un www.visitzarasai.lt
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IEDZīVoTāJU ZINāŠANAI

Latvija piedzima 1918. gada
18. novembrī svešu lielvaru ie-
lenkumā, bet cīņa par Latvijas
neatkarību turpinājās līdz 1920.
gadam. Atbrīvošanas cīņu laikā
1919. – 1920. gadā Latvijas armi -
ja cīnījās valsts ziemeļaustrumu
pusē, kur tika atklāts karavīriem
veltīts Viļakas Brāļu ka pu pie-
mineklis Jaškovas kapos. Šajā
vasarā notiks pieminekļa atjau-
nošana, kur ikviens ir aicināts
ziedot nozīmīgās piemiņas vietas
saglabāšanai. 

1919. gada novembrī jaundzi-
mušās Latvijas valsts karavīri bija
uzvarējuši pulkveža Bermonta Ava -
lova karaspēku, un 1920. gada jan -
vārī Viļakas apkārtnē ezeru, purvu,
mežu un pakalnu labirintos dziļos
snie gos un – 30 grādu salā norisa
leģendārās Lat gales divīzijas kaujas
pret lieliniekiem.

Brāļu kapu pieminekli granītā
veidojis tēlnieks Kārlis Zemdega,
un tas atklāts 1935. gada 22. sep-

tembrī. Piemineklis celts galve-
nokārt par Viļakas un tās apkārtnes
iedzīvotāju ziedojumiem, un to vai -
nago lāpa ar svēto piemiņas lies -
mu galā. Jaškovā guldīti 45 kri -
tušie – 31 latvietis un 14 igauņi. Vi -
ņu svētais upuris cauri gadu sim-
tiem māca ikvienu no mums šajā
zemē drosmīgi un gudri cīnīties
par lieliem mērķiem un sasniegt
tos. Brīvības cīņas, izrādās, nav
rimušas pat kapos, un padomju
oku pācijas laikā piemineklis tika
nopostīts. Reizē ar Latvijas atdzim -
šanu 1990. gada 11. novembrī tas
restaurēts un iesvētīts, taču res-
taurācija ir jāturpina. 

«Brāļu kapu piemineklis ir

daļa no Viļakas no vada kultūrvēs -
tures – šeit Latgales atbrīvošanas
cīņu laikā apbedītos karavīrus ik-
gadēji pieminam 11. no vembrī, kad
pie pieminekļa pulcējas skolēni
un apkārtnes iedzīvotāji. 20. gad-
simta 50. gados pie mi neklis tika
nopostīts, taču pēc vairāk nekā
30 ga diem – 1990. gada 11. no-
vembrī – atjaunots, lai turpinātu
kalpot par piemiņu. 

Šobrīd piemi neklim nepiecie-
šama attīrīšana un restaurācija, lai
tas varētu tikt saglabāts kā novada
simbols,» stāsta Leontīna Maksi-
mova, Viļakas no vadpētniece un
vēsturniece.

Atjaunošanas darbus plānots
veikt 2018. gada va sarā un piemi-
nekli no jauna atklāt novembrī –
Lat vi jas simtgades laikā. Restau-
rācijas laikā 99% be tona daļas tiks
aizvietotas ar granītu, tiks atjaunots
uzraksts un zīmējumi, nostiprināti
postamenta pama ti, kāpnes un
bruģis. Viļakas novada simbola
atjaunošana ir pieteikta uzņēmuma
«ZAAO» projektā «100 Darbi
Latvijai». Darbu īstenošana norit
sadar bībā ar Vi ļakas novada domi
un SIA «Volvo Trucks Latvia».

Viļakas Brāļu kapu pieminekļa
atjaunošanai zie dot tiek aicināts
ikviens. Projekta īstenošanai ne-
pieciešami 12299,65 eiro.

Izmaiņas š. g. 5. augustā maršrutā 
Rīga – Viļaka – Žīguri

Š.g. 5. augustā (svētdiena) AS «Nordeka» maršrutā Rīga –
Žīguri autobuss aties plkst. 7.00 no Rīgas, vienlaikus slēdzot
plkst. 10.20 maršrutu no Rīgas.

Aicina ziedot Viļakas Brāļu kapu
pieminekļa atjaunošanai

Tautas skrējiena «Balkanu apļi» 
3. kārta

2018. gada 29. jūlijā plkst. 12.00 
Šķilbēnu pagasta Balkanos notiks tautas skrējiena

«Balkanu apļi» 3. kārta
Reģistrācija no plkst. 11.30

Dalījums vecuma grupās, distanču garumi 1 km – 5 km,
pirmsskolas vecuma bērniem 300 – 500 m

Labākajiem visās trīs kārtās 
(noslēgumā) – speciālas balvas
Laipni  aicināti  visi  piedalīties!

Sīkāka informācija – P. Vancāns (mob. tālr. 27824570)

Mākslinieka Valda Buša 94. dzimšanas dienā –
25. jūlijā, Viļakā mēs atklājam 2. Starptautiskā

glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2018» dalībnieku
darbu izstādi.

«Es nezinu vai plenēra dalībnieki paskatījās kartē, kur
atrodas Viļaka. Bet liela daļa no klātesošajiem zina, kur
at rodas Viļaka un saprot, ka ir jābūt drosmīgiem, lai or -
ganizētu šādu starptautisku plenēru. Tas mums kā nelielai
pašvaldībai bija izaicinājums! Taču pateicoties labiem
partneriem – Ilmāra Buša ģimenei, Latvijas vēstniekam
Polijā Edgaram Bondaram, Daugavpils Marka Rotko
mākslas centram un direktoram Aleksejam Burunovam,
nemateriālā kultūras mantojuma ekspertei Rutai Cibulei,
kuratoriem Mārim Čačkam un Elitai Teilānei, tas ir
iespējams. Manuprāt, mākslinieks Valdis Bušs mūs ir
motivējis domāšanas veidam «Rīkojies lokāli, bet domā
globāli!» Šis plenērs, notikumi Daugavpils Marka Rotko
centrā un vēstniecībā «Gors» Rēzeknē – ir daži piemēri,
kurus mēs varam minēt kā domāšanas veida maiņu. Liels
paldies māksliniekiem par radītajiem mākslas darbiem,
paldies projekta komandai par ieguldīto darbu, paldies
visiem, kuri atnācāt uz izstādes atklāšanu tā parādot savu
attieksmi par glezniecības nozīmi, tās saglabāšanu un
pārmantošanu nākamajām paaudzēm Viļakā. Paldies arī
Viļakas novada domes deputātiem, kuri pieņēma lēmumu
plenēru atbalstīt arī finansiāli,» atklājot izstādi uzrunāja
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Starptautiskā žūrija atbilstoši plenēra nolikumam no -
teica sešus dalībniekus no 45, kas ar savu veikumu godi -
nās izcilā mākslinieka piemiņu un turpinās veidot Viļakas
novada pašvaldības glezniecības darbu kolekciju, iespēja -
mam nākotnes projektam – piemiņas vietai – Valda Buša
mājai. Paralēli pašvaldība darbojās pie finansējuma pie -
saistes, kas kopā ar pašvaldības finansējumu garantē kva-
litatīva starptautiska kultūras projekta norisi reģionā. Pa-
teicamies Latgales reģiona attīstības aģentūrai, personīgi

Mārim Bozovičam, akciju sabiedrībai «Latvijas Valsts
meži» un Valsts Kultūrkapitāla fondam.

Realizētais projekts ir būtiska Daugavpils Marka Rot -
ko mākslas centra sadarbības platforma ar Viļakas nova -
da domi, veidojot mākslas procesu tīklojuma paplašināšanos,
nodrošinot Latgales kā kultūras telpas atpazīstamību un
vietu starptautiski nozīmīgu mākslas projektu norisei. Dau -
gavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Aleksejs Bu -
runovs atzinīgi novērtēja izveidojušos sadarbību ar Viļa -
kas novada domi un atklāja, ka Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzinis, ka it nemaz
nav priecīgs, ka plenērs jau noslēdzies, jo tas varētu tur -
pināties vēl pāris nedēļas. Aleksejs Burunovs novērojis,
ka ziņu, ka Viļakā taps Valda Buša mākslas centrs, kur
būs apskatāmas plenēros tapušās gleznas, atsaucīgi ir uz-
ņēmuši arī jūrmalnieki, Valda Buša radinieki. 

Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, kura ir veidojusi
grāmatu par Valdi Bušu, izstādes atklāšanā teica: «Esmu
dziļi pateicīga kā mākslas cilvēks un vēl jo vairāk kā
mākslas pedagogs, kurš strādā ar jauniem cilvēkiem, Vi -
ļakas novada domei, Marka Rotko centram un Buša ģi -
menei, jo katra vieta, kura kļūst par kultūras saliņu, dara
mūs lielākus un labākus. Valdis Bušs, glezniecība, māksla
un kultūras projekti, – ir tie, kas padara mūsu laicīgo
ikdienas dzīvi mūžīgu. Tāpēc šodien es gribētu Jums
atgādināt trīs patiesības, kuras ir izteicis Valdis Bušs. Šīs
patiesības attiecas uz mums visiem šobrīd, tagad Eiropā
un vispār pasaulē. «Morālei nedrīkst būt kompromiss»,
īpaši šī atziņa attiecās uz visiem garīgās sfēras darbinie -
kiem. Katram, kurš saglabā tīrus morālos jautājumus,
kuros ietilpst ne tikai sirdsapziņas jautājumi, bet arī mūsu
reālā rīcība pret dabu un darbu, ir vērtība. Mēs katrs savā
vietā varam izdarīt kaut ko labu savai zemei, Eiropai un
pasaulei kopumā. Otra Valda Buša atziņa ir: «Tas, kas
nodod dzimteni, bieži vien pazaudē dzīvību. Tas, kas
nodod mākslu, vienmēr pazaudē dvēseli». Šī izstāde dod

tik daudz pozitīvu emociju, piepildot dvēseli ar emo -
cionalitāti, jūtīgumu, krāsu saskaņu kā to redzēja Valdis
Bušs. Visiem plenēra dalībniekiem, visiem Viļakas nova -
da iedzīvotājiem, kuri mīl mākslu, visiem kultūras jomā
strādājušajiem novēlu – nepazaudēt dvēseli. Un Valda
Buša trešā atziņa, ko es šodien gribēju atgādināt sev un
mums visiem ir: «Māksla ir mēness tilts starp pestību un
mūžībā.» Mēness gaisma ir kaut kas ļoti trausls. Saule
var būt iznīcinoša, tā zemi var pārvērst arī tuksnesī. Mē -
ness gaisma saglabā to noslēpumu un trauslumu, kādam
vajadzētu pastāvēt mūsu ticībā un attieksmē vienam pret
otru. Lai māksla palīdz mums saglabāt savu trauslumu,
attieksmi pret pasauli un citiem cilvēkiem! Es novēlu
visiem labus panākumus mākslā un spējā piepildīt šo
pasauli ar labestību.»

Atzinīgi 2. Starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis
Bušs 2018» dalībnieku darbu izstādi novērtēja arī Valda
Buša dēls Ilmārs, kurš vērtēja, ka, ienākot šodien šajā
zālē, esot sapratu, ka gada laikā kopš tika noorganizēts
pirmais plenērs, līmenis ir stipri audzis. «Ja Jums otas
neklausa un rokas ir kļuvušas gurdas, tad paskatieties uz
augšu un atdodiet sevi Dieva rokās, lai Viņš vada Jūs,
radot arī nākotnē skaistus mākslas darbus», vēlēja Viļa -
kas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels. 

Šodienas darbs un kvalitatīva ieceru realizācija ir tikai
viens no pieturas punktiem uzsāktajā ceļā, lai sasniegtu
augstākus mērķus. «Arī nākamgad mēs turpināsim orga -
nizēt šo mākslas plenēru! Mums apstāties ir grūti!» solīja
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
Pasākuma fotomirkļi – 24. lpp.

Informācija ziedošanai:
Biedrība «Virica», reģ. Nr. 40008218746
Konta nr. LV58UNLA0050021729068
Banka: SEB banka. Kods: UNLALV2X
Adrese: Skolas iela 24, Viļakas novads,
Žīguru pagasts, Žīguri, LV-4584
Atbalstītāji: SIA «ZAAo», SIA «Volvo Trucks Latvia»,

biedrība «Virica», Viļakas novada dome

Atklāj 2. Starptautiskā glezniecības plenēra 
«Valdis Bušs 2018»  izstādi
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