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Līgo pasākumi Viļakas novadā
F 19. jūnijā 17.00 Jāņu ielīgošana kultūrvēsturiskā lauku

sē tā «Vēršukalns». Plkst. 17.00 sētas pušķošana, vainagu pīšana,
siera  siešana, sviesta kulšana, ugunskura kuršana, apdziedāšana.
Plkst. 22.00 zaļumballe- spēlēs Zintis Krakops.

F 21. jūnijā plkst. 16.00 Susāju pagasta «Egļavā» Meistar-
darbnīca vainagu pīšanā. Aicinām pieteikties pie Viļakas kultūras
nama vadītājas Akvilinas Jevstigņejevas (mob. 27800837).
Autobuss no Viļakas novada domes kursēs plkst. 15.45.

F 21. jūnijā plkst. 21.00 Upītē, Nemateriālās kultūras man -
to juma centrā «Upīte» Saulgriežu ielīgošana «π - dzīdam».

F 22. jūnijā plkst. 18.00 Viļakas pilsētas estrādē, Ziemeļ lat -
gales Senioru kolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās Vasaras
saulgriežus gaidot «No senču dziesmu un darbiņu pūra...»» (ar
maizi, sieru, alu un citiem lauku labumiem) Piedalās etnogrāfiskie
ansambļi, folkloras kopas, senioru deju kolektīvi un vokālie
ansambļi, kapelas.  Balle ar kapelu «Sābri» no Salnavas.

F 22. jūnijā plkst. 22.00 pie Borisovas Tautas nama Nakts
skrējiens.

F 23. jūnijā plkst. 21.00 Estrādē pie Borisovas Tautas nama
Jāņu ielīgošana «Jānīts kūra uguntiņu savus bērnus gaidīdams».

F 23. jūnijā plkst. 22.00 Līgo vakara diskoballe  Medņevas
Tautas namā. Ieeja brīva.

F 23. jūnijā plkst. 21.00 laukumā pie Kupravas pagasta pār -
valdes Līgo vakars.

F 23. jūnijā plkst. 20.00 Žīguru estrādē Līgo vakars.
F 27. jūnijā plkst. 19.00 Upītes parkā Starptautiskā folklo -

ras festi vāla «Baltica 2015» ieskaņu koncerts.

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgrieža brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz!

Priecīgus 
Līgo svētkus!

Viļakas novada domes vārdā priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs

Baznīcu nakts Šķilbēnos sākās
ar Sv. Misi plkst. 18.00. Tās ap-
meklētāji bija tādi, kuri bija sa-
gatavojušies piedalīties visos Baz-
nīcu nakts pasākumos, bet bija
arī apmeklētāji, kuri bija pārsteigti,
ka baznīca ir sakopta kā svētkos,
visiem tiek iedotas dalībnieku
kartītes un ka ir iespējams būt ne
tikai Sv. Misē, bet palikt ilgāk un

piedalīties arī citās aktivitātēs.
Vissmaidīgākie bija draudzes lo-
cekļi un viesi, kuri piedalījās
visās aktivitātēs, un noslēgumā
bija priecīgi, ka ir piedzīvoti tik
neparasti notikumi baznīcā, pabūts
kopā un saņemta Dieva svētība. 

Veidojot Baznīcu nakts pro-
grammu, darba grupai radās
doma, ka jāuzaicina draudzē kal-

pojošie, Šķilbēnu pagasta paš -
valdības iestādes un to pulciņus
teikt Labos vārdus baznīciņai.
Gal venais aicināt ikvienu – ticīgo,
neticīgo, cilvēkus, kuri regulāri
nāk uz baznīcu un tādus, kuri
baz nīcā nav bijuši, parādot, ka
ikviens ir gaidīts baznīcā, lai
iegūtu mieru sirdī, lai justos mī -
lēts un piederīgs. Visi uzrunātie
atsaucās prāvesta aicinājumam
un bija sagatavojušies teikt Labos
vārdus un aizdeg svecīti kopējā
sadraudzības svečturī, kas simbo -
lizē, ka ikvienam ir vieta baznīcā.
Labie vārdi kļuva par sirsnīgāko
Baznīcu nakts aktivitāti Šķilbēnu
Romas katoļu baznīcā. 

«Baznīcas rota esam katrs no
mums. Jo Pestītājs mirdams pie
Krusta, ir vēlējies atpestīt mūs
vi sus. Esam dārgi mūsu Pestītājam.
Liels paldies katram, kurš ir iera -
dies uz Baznīcas nakts pasākumu.
Paldies Dievam, ka Jūs esiet gri-
bējuši un esiet varējuši piedalīties
skaistajā Baznīcu nakts pasāku -
mā!» atklājot pasākumu, teica
draudzes prāvests Staņislavs Pri-
kulis. Ministrantu vārdā svecīti
aizdedzināja Elvijs Koniševs,
vēlot dzejas rindas vārdiem, lai
tumsā spētu saskatīt gaismu –
ceļu pie Dieva. 

Pirmā Baznīcu nakts Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā

(Turpinājums 13.lpp.)

2015.gada 5.jūnijā pirmo reizi Šķilbēnu Ro -
mas katoļu draudze piedalījās vienotā akcijā
visā Latvijā – Baznīcu naktī. Šajā pasākumā
vakara gaitā ikvienam interesentam bija iespējams
ap meklēt aktivitātes  kādā no 145 baz nīcām vi -
sos novados – Kurzemē, Zem galē, Vidzemē, Lat -
galē un Rīgā. 
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVada doMē

28. maijā Viļakas novada domes
sēžu zālē no  tika kārtējā domes sēde,
kurā tika izskatīti 25 jautājumi. domes
deputāti nolēma: 

• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no
Valsts ka ses EURO 70994.84 (septiņdesmit
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri
euro astoņdesmit četri euro centi) Viļakas
novada ielu un ietvju rekonstrukcijai.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks
– 2015. gada jūlijs.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Vi-
ļakas no vada pašvaldības budžetu.

4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar
01.01.2016.

5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20
gadi.

• 1. Piešķirt pašvaldības budžeta finan-
sējumu biedrībai «MĀRO», reģ.nr.
40008236949, muzikālo instrumentu iegādei
EUR 1600,00.

2. Finansējumu ieskaitīt biedrības kontā
LV17 HABA 0551 0400 9262 4.

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

• 1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu Lat  gales kultūras centra izdevniecībai,
reģ.nr. 40008007882, EUR 440.00 apmērā
pro jekta  «Ilzes Keišas grāmatas «Miniatūras»
izdošana»  īstenošanai.

2. Līdzfinansējumu ieskaitīt Latgales
kultūras centra izdevniecības kontā LV30
UNLA 0014 0007 0003 

3. Latgales kultūras centra izdevniecībai
līdz 2015. gada 1.de cembrim jāiesniedz
atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

• Atļaut novirzīt finansējumu no Med-
ņevas pagasta pārvaldes teritorijas apsaim -
niekošanas 2015.gada budžeta izdevumiem
par saimniecības pamatlīdzekļiem (EKK
5232) 400.00 euro uz izdevumiem par
kārtējo remontu (EKK2351) pagasta pār-
valdes kapsētu žogu un solu sakārtošanai.

• Atļaut novirzīt Žīguru pamatskolas
2015. ga da budžetā finan sējumu no izde-
vumiem par apkuri (EKK2221) 273,00
euro uz izdevumiem par saņem tajiem ap-
mācību pakalpojumiem (EKK 2235).

• 1. Novirzīt finansējumu Vecumu ko-
munālās saimniecības ap ku res elektrības
piegādes nodrošināšanai – 1000,00 euro
(viens tūksto tis euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Vecumu ko-
munālās saimniecības kana lizācijas budžeta
izdevumiem par elektrību (EKK 2223).

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

• 1. Novirzīt finansējumu Kupravas ko -
 mu nālās saimniecības ap ku res elektrī bas iz -
devumu segšanai (EKK2223) 3600,00 euro.

2. Līdzekļus novirzīt no šādiem budžeta
tāmju līdzekļiem – Kupravas komunālās
saimniecības kana lizācijas budžeta izde-
vumiem par elektrību (EKK 2223) 600,00
euro, Kupravas pamatskolas budžeta izde-
vumiem par elektrību (EKK 2223) –
1000,00 euro, Kupravas komunālās saim-
niecības budžeta izdevumiem par elektrību
(EKK 2223) – 2000,00 euro.

3. Veikt grozījumus 2015. gada 20. feb -
ruāra Vi ļa kas novada do mes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2015.

• 1. Novirzīt finansējumu Medņevas ko -
munālās saimniecības kanalizācijas attīrīšanas
iekārtu nožogojuma ierīkošanai – 450,00
euro (EKK2351).

2. Līdzekļus novirzīt no Medņevas ko-
munālās saimniecības bu dže ta izdevumiem
par elektrību (EKK 2223).

3. Veikt grozījumus 2015. gada 20. feb -
ruāra Vi ļa kas novada do mes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2015.

• 1. Piešķirt Vecumu pagasta pārvaldei
finansēju mu apkures katla iegādei (EKK
5220) – 600,00 euro (seši simti euro).

2. Veikt grozījumus 2015. gada 20.
februāra Viļa kas novada do mes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2015.

• Piešķirt Upītes pamatskolai finansēju -
mu sko las darbinieku kur siem bērnu tiesību
aizsardzības zināšanu apguvē (EKK 2235)
–182,00 euro (viens simts astoņdesmit
divi euro).

• 1. Piešķirt pašvaldības budžeta dotāciju
biedrī  bai «Jauniešu Mū zikas Studija», reģ.
nr. 40008130856, festivāla «Latgales ēr -
ģeļu dienas 2015» koncertam 2015. gada
2. augustā Viļakas Jēzus Sirds Romas ka -
toļu baznīcā –  euro 500,00 ap mērā.

2.Finansējumu ieskaitīt biedrības kontā
LV60 TREL 9227 3370 0100 0.

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

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai finan-
sējumu in  ventāra iegādei un citiem saim-
nieciskajiem izdevumiem – 3267,00 euro
(trīs tūkstoši divi simti seš desmit septiņi
euro).

2.Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par
telpu nomu palielinājuma daļas.

3. Veikt grozījumus 2015. gada 20. feb-
ruāra Viļa kas novada do mes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2015.

• 1. Piešķirt Rekavas vidusskolai finan -
sējumu inventāra, sporta kau su stenda, bak -
tericīdās lampas un citu saimniecisko ma-
teriālu iegādei – 1637,00 euro (viens tūksto -
tis seši simti trīsdesmit septiņi euro).

ar pilnu 2015. gada 28. maija do -
mes sēdes protokolu var iepazīties Viļa -
kas novada mājas lapā www.vilaka.lv

l 2015. gada 28. maija Domes sēdes lēmumi

Par darba dienas pārcelšanu
Labklājības ministrija atgādina, ka pirmdiena, darbadiena 22. jūnijs pār celts

uz sestdienu, 27. jūniju, pamatojoties uz Lat vijas Republikas Ministru kabineta
2014. gada 26. maija Rīkojumu Nr. 245 «Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā».

Ir iestājusies vasara, atvaļinājumu laiks, bet pašvaldībā
šis ir aktīvs laiks remontiem un rekonstrukcijām. Tiek
apkopota informācija par pagājušo apkures sezonu. Pēc
rezultātiem tiks vērtēts, kurās katlu mājās nepieciešami
remonti. Divās iestādēs pagājušajā apkures sezonā tika
uzlikti granulu katli. Tiek veikti aprēķini par šīs apkures
efektivitāti. Pēc rezultātiem tiks vērtēta šo katlu efekti -
vitāte un  lemts nomainīt šādus katlus citās iestādēs.  

Kupravā tiek gatavoti priekšdarbi Pagalma ielas re-
konstrukcijai, lai drīzumā varētu izsludināt iepirkumu.
Šogad jau Kupravā rekonstruēts ielu apgaismojums, uz -
liktas Led lampas. Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs
vērtē atzinīgi un ir apmierināts, jo gaismas ir pietiekoši, un
ir arī ekonomija. Kupravas pagasta pārvalde ir pieņēmusi
lēmumu rekonstruēt ūdensvadu vienā no daudzdzīvokļu
mājām, jo sistēma bija nolietojusies un bieži notika avā -

rijas.  Tika atlikta elektrības pieslēguma rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājās, jo nav at -
bilstošu likumdošanas normatīvo aktu. Pašvaldība var rekonstruēt, bet nevar nodot Latv -
energo. Ar to Latvijā ir saskārušās vairākas pašvaldības un tāpēc jautājums tika atlikts. 

Šogad  novada svētki notiks Žīguru pagastā. Ar garām diskusijām, tika nolemts, ka
svētkiem ir jābūt. Sagatavošanās  posmā aktīvi iesaistās arī pagasta iedzīvotāji. Līdz
svēt kiem ar Viļakas novada domes atbalstu notiks rekonstrukcijas darbi  Žīguru estrādē. 

Žīguru pagastā arī tiek plānoti pašvaldības īpašumā ēku pamatu remonti Skolas
ielā 5, 7, 9, 11, Dzelzceļa ielā 3 un 5, kā arī Viļakas ielā 18. Plānojam ielu ap -
gaismojuma daļēju rekonstrukciju Skolas, Liepnas un Dzelzceļa ielā. 

Žīguros pagājušajā gadā Žīguru pamatskola tika pieslēgta pie ciemata katlu mājas
un šogad tiks nodrošināta apkure no vienas katlu mājas. Žīguru iedzīvotāju konsul -
tatīvā padome un Viļakas novada domes Saimniecisko jautājumu komiteja skatīja jau -
tājumu par SIA «Žīguru namsaimnieks» darbību. Sakarā ar mazu darba apjomu, tika
nolemts virzīt jautājumu par SIA «Žīguru namsaimnieks» likvidāciju uz domes sēdi. 

Vecumu pagasta Mežvidu pamatskolas telpas tiek pielāgotas uzņēmējdarbībai.
Notiek ceļu remonti.   

Susāju pagastā vairākos ceļa posmos tika veikti rekonstrukcijas darbi. Plānota
jaunā ceļa būvniecība pie motokrosa. Ceļa posms Viļaka-Kravaļi tiks savienots ar
Vēršukalns-motokross. Šogad jūlijā notiks Latvijas čempionāts, bet 2016. gadā plā -
nots Pasaules čempionāts motokrosā. 

Medņevas pagastā vasaras garumā tiek plānots rekonstruēt esošo trotuāru gar
centrālo ielu Viļaka –Kārsava. Tika nomainītas caurtekas dažos pagastu ceļu posmos,
kā arī  uzvests grants uz Kļušniku ceļa. Slotukalna kapos tika nomainīti žoga stabi.
Pasūtīti 14 soli pagasta kapsētām. Plānots atjaunot smilšu volejbola laukumu Seme -
novas ciemā. 

Šķilbēnu pagastā drīzumā notiks Bērzu ielas rekonstrukcijas darbi un citi saim -
nieciskie darbi, par kuriem tika rakstīts Viļakas novada informatīvajā izdevumā
«Viļakas novadā» 2015.gada 19.maija numurā, 10.lpp..

Viļakas pilsētā savesta kārtībā meliorācijas sistēma Dārzu ielā 1, lai varētu veikt
tālāku Kļavu, Dārzu, Tautas ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Dārzu ielai re -
konstrukciju, kas ietver grāvju tīrīšanu, ielas seguma uzlabošanu ar drupināto granti.
Pie Viļakas sociālās aprūpes centra pabeigts apvedceļš. Pabeigti rekonstrukcijas darbi
pie sabiedriskās tualetes Pļavu ielā 2. Nākamnedēļ tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi
Sporta ielas posmā no Garnizona līdz Liepnas ielai. Tiks uzsākts gājēju celiņa re -
konstrukcija Garnizona ielas posmā no Abrenes ielas līdz Sporta ielai. 

Tika panākta vienošanās par Autoostas stāvlaukuma satiksmes organizēšanu. Dar -
bi tika sadalīti divās daļās. Pirmajā daļā– stāvlaukuma rekonstrukcija un otrajā tiks
rekonstruēta sabiedriskā tualete un tirdzniecības vieta. 

Aktīvi notiek dialogs ar uzņēmējiem par Latgales programmu Viļakas novadā.
Šo brīd Susāju pārvalde ir palikusi bez  vadītāja un Susāju pagasta iedzīvotāju konsul -
tatīvā padome uzskata, ka ir jārīko konkurss. Pašlaik  tiek gatavoti kritēriji pagasta
pār valdes vadītāja amatam. 

Pašlaik ir aktuāli konkursi uz Viļakas Valsts ģimnāzijas un Žīguru pamatskolas
direktoru amatiem. 

Noslēgusies Latvijas-Krievijas-Igaunijas programma, Latvijā notika noslēguma
pa sākumi, kur piedalījās visu valstu delegācijas. Pleskavas delegāciju 21 cilvēka sastā -
vā uzņēmām Viļakas novada domē 11.jūnijā. Ar Krievijas pārstāvjiem tika pārrunātas
iespējamās pārrobežu projektu idejas. 

Ar Satiksmes ministriju notiek sarunas par Viļakas tranzītielas rekonstrukcijas
termiņu laikiem. 

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs ciemiņus ar Viļakas
novadu iepazīstināja prezentācijas
slaidos. Pleskavas apgabala ārlietu
ekonomisko sakaru nodaļas priekš-
niece Natālija Igoleva un priekš-
nieces vietniece Marija Bulatova
pastāstīja par sadarbību ar kai-
miņvalstīm, par projektu attīstību
pierobežā. 

Pēc tikšanās ciemiņi apmeklē -
ja zemnieku saimniecību «Koti -
ņi» un Balkanu dabas parku Šķil -
bēnu pagastā. 

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas 

vadītāja

Viļakas novada domē viesojās Pleskavas apgabala delegācija

11. jūnijā, noslēdzot darba braucienu Latvijā, Viļakas novada domē viesojās Krievijas federācijas Pleskavas apgabala delegācija.
Viļakas novada domē tikās ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, priekšsēdētāja vietnieku Leonidu
Cvetkovu, izpilddirektori Zigrīdu Vancāni, nodaļu un pagastu pārvalžu vadītājiem. 

Šī brīža aktualitātes Viļakas novadā
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

2014. gada 31. martā durvis vē -
ra Viļakas novada pirmais skais-
tumkopšanas salons «La&Lii»,
kas piedāvā dažādus skaistum-
kopšanas pakalpojumus. Lai pa-
plašinātu pakalpojumu klāstu un
apmierinātu pēc iespējas lielāka
klientu loka vēlmes, 2014.gada
pa vasarī Skaistumkopšanas sa -
lons «La&Lii» iesaistījās Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimnie -
cības fondu lauku attīstībai (EL-
FLA) atklāta projektu konkursa
pasākumā «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā» 6.1.
aktivitātē – iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegā -
de un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai pa-
kalpojuma sniegšanas vietā vie-
tējiem iedzīvotājiem. Projekts ti -

ka atbalstīts un šopavasar projekts
ir realizēts. 

Projekta Nr. 14-07-LL04-
L413101-000009 «Skaistum-
kopšanas salona «La&Lii» pa-
kalpojuma klāsta paplašināšana
un modernizēšana» mērķis bija
iegādāties aprīkojumu salonam.

Projekts tika realizēts divās
kārtās. Pirmajā kārtā tika iegādāts
nepieciešamais salona aprīkojums
un santehnika. Otrajā projektu
kārtā tika iegādāts pedikīra/ma-
nikīra aparāts.

Realizējot projektu salons ie-
gādājās: meistara krēslus, lampu-
lupu, friziera ratiņus, matu žāvētā -
ju, vaska sildītāju, LED lampu,
ska pi, izlietni ar skapīti un pedikī -
ra/manikīra aparātu. Kopējās pro -
jekta izmaksas bija Eur 2318.41,

ELFLA atbalstīja projekta reali-
zēšanu ar summu Eur 1149.63.

Realizējot projektu, ir radīta
un iekārtota jauna darba vieta fri -
zierim un uzlabots esošais pakal -
pojums. Turklāt, iegādājoties pe-
dikīra aparātu klientiem, ir pie -
ejams jauns pakalpojums – apa -
rā  ta pedikīrs. Iegādātas preces ir
ener goekonomiskas un efektīvas,
tās ļauj sniegt kvalitatīvu pakal-
pojumu atbilstoši visām klientu
vēlmēm. Aicinām esošos un to-
pošos klientus apmeklēt skais -
tum kop ša nas salonu, Tautas ielā
6, iepriekš piesakot vizīti pa tāl -
ru ņiem +371 29497394 vai 
+371 26345617!

Informāciju sagatavoja
Līna Barovska

Foto: Līna Barovska

Skaistumkopšanas salona «La&Lii» modernizēšana

Viļakas novada dome ir īs-
tenojusi projektu Nr. 14-07-
LL04-L413101-000015 «friziera
inventāra iegāde». Šī  projekta
mērķis ir piedāvāt friziera pakal-
pojumu Viļakas sociālās aprūpes
centra (turpmāk VSAC)  iemīt-
niekiem un sociāli mazaizsargāto
personu grupām gan sievietēm,
gan vīriešiem Viļakas novadā.
Friziera pakalpojumus saņems
VSAC klienti, maznodrošinātie,
trūcīgie, vientuļie, invalīdi, daudz-
bērnu ģimenes. 

Īstenojot projektu «Friziera
inventāra iegāde», tika iegādāts
inventārs: friziera krēsls; friziera
ratiņi; spogulis un vannīte/izlietne
galvas mazgāšanai par kopējo
summu Eur 576,00. Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalsts bija Eur 428,43,
Viļakas novada līdzfinansēja pro-
jektu un sedz PVN likmi par
summu EUR 147,57.

Projekta Nr. 14-07-LL04-
L413101-000014 «Manikīra –
pedikīra inventāra iegāde»

VSAC ir īstenojusi noteiktos
projekta mērķus – iegādāties ma-
nikīra-pedikīra komplektu, lai
izveidotu jaunu sociālo pakalpo-
jumu Viļakas pilsētā, nodrošinot
kvalitatīvu pēdu un roku ārstnie-
cisko aprūpi sociāli maznodroši-
nātām personām Viļakas novadā.
Ir izveidots podologa kabinets.
Projekta mērķauditorijai –VSAC
klientiem, maznodrošinātajiem,
trūcīgajiem, vientuļajiem, inva-
līdiem būs iespējams saņemt
jauno pakalpojumu. 

Šis pakalpojums aktuāls Vi-
ļakas novadā, jo lielai iedzīvotāju
grupai, tostarp arī VSAC klientiem
un novada iedzīvotājiem pēdu
apkope ir problemātiska. Pēdu
veselības problēmas bieži ir citu
slimību vai traumu izraisītas, tā -
dēļ šī pakalpojuma kvalitāti notiks
arī cieša sadarbībā ar citiem spe-
ciālistiem – ģimenes ārstiem, der -
matologu, flebologu, endokrino-
logu, ķirurgu un tehnisko ortopēdu. 

Lai realizētu projektu un
sniegtu šo pakalpojumu, tika ie-
gādāts nepieciešams inventārs:
vakuuma manikīra/pedikīra apa -
rāts un pedikīra krēsls pedikīra
procedūrām. Podologa pakalpo-
jumu veiks sertificēts podologs.
Projekta kopējās izmaksas ir Eur
1609,99. ELFLA finansējums
Eur 1197,51, Viļakas novada do-
mes līdzfinansējums ir Eur 133,06,
pašvaldība sedza arī neattiecinā -
mos izdevumus jeb PVN likmi –
Eur 279,42. 

Viļakas novadā ir pieejami
jauni sociālie pakalpojumi, kas
būs pieejamāki sociāli mazaiz-
sargātām personu grupām. Ap-
stiprinot izmaksas jaunajiem pa-
kalpojumiem Viļakas novada do-
mes sēdē, tos varēs saņemt
Viļakas novada iedzīvotāji.

Teksts, foto: 
Viļakas sociālās aprūpes

centra vadītāja 
Ilze Šaicāne

Jauni sociālie pakalpojumi Viļakas novadā

Saņem «Jubilejas goda zīmei 
«Latvijas Ugunsdzēsībai – 150»»

Atzīmējot ugunsdzēsības Latvijā 150. ga -
du jubileju, 14.maijā, Daugavpilī, Latviešu
kultūras centrā vairāk kā 1400 esošajiem un
bijušajiem VUGD nodarbinātajiem, kā arī
sadarbības partneriem un kaimiņvalstu ko-
lēģiem tika pasniegti VUGD apbalvojumi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die -
nesta apbalvojumu «Jubilejas goda zīme «Lat -
vijas Ugunsdzēsībai – 150»» saņēma VUGD
Latgales reģiona brigādes Balvu da ļas Viļa -
kas posteņa leitnants elmārs Šaicāns, kap -
rālis Jānis Bondars, kaprālis Juris orlovskis. 

Jānis Bondars: «Tikt uzaicinātam uz
svinīgo ceremoniju un saņemt medaļu, bija
liels gods un patiess, neviltots prieks. Me -
daļas saņemšana šķita pelnītam, jo darbam
dienestā veltīti 20 gadi, kas nav maz.»

PALīgStRāDniEKS 
Viļakas novada domē, 1 slodze

Prasības:
• augstākā, nepabeigtā augstākā vai vidējā izglītība
• traktorista A, C kategorijas tiesības, D kategorijas

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

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

kumus;
• prasmei strādāt ar motorzāģi un krūmgriezi (nepieciešama

apliecība).

Pieteikuma vēstules, CV un nepieciešamo apliecību kopijas
iesniegt Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un in-
formācijas nodaļā 203. kabinetā Abrenes ielā 26, Viļakā vai sūtīt uz
e-pastu dome@vilaka.lv, tālrunis 64507224, 26540024 līdz 29. jū -
nijam plkst. 17.00

Pieminot 1941. gada 14. jūnija deportācijas
15. jūnijā pie bijušajām Žīguru un Vecumu dzelzceļa sta -

cijām, kā arī izsūtītā Staņislava Cunska mājām Borisovā notika
atceres brīdis veltīts 1941. gada 14. jūnija deportācijām, kad no
visas Lat vijas tika deportēti vairāk kā 15 000 cilvēku uz PSRS
Sibīrijas, tālo austrumu un tālo ziemeļu apgabaliem. Vienā
naktī tika salauzti tūkstoši cilvēku likteni un cerības. 

Cilvēku izsūtīšana notika arī Abrenes apriņķī. Žīguru pagasta
pār valdes vadītājs O. Kesks aicināja ikvienu atcerēties 1941. gada
14. jū ni ju, kuru nedrīkst aizmirst, tādējādi saglabājot izsūtīto cilvēku
piemi ņu. Novadpētniece, vēstures skolotāja M. Brokāne pastāstīja
par iz sūtīto Abrenes apriņķa cilvēku likteņiem. Interesants bija
M.Brokānes stāstījums par deportāciju sagatavošanu un gaitu, kad
deportācijas notika, neminot nekādus iemeslus, bez tiesas sprieduma,
par to arī neparādījās nekāda informācija un izsūtīto cilvēku saraksti
jau iepriekš tika rūpīgi sagatavoti. Deportācijas galvenokārt skāra
tos cilvēkus, kas bijuši uzticīgi kalpojuši Latvijas valstij-pašvaldību
darbinieki, tiesneši, policisti, virsnieki, izglītības un kultūras
darbinieki, lauk saimnieki u.c. 

Tālākais ceļš veda uz izsūtītā Staņislava Cunska «Liepkalnu»
mā jām, kur mūs sagaidīja Borisovas tautas nama vadītāja
J.Vrubļevska, kas mūs iepazīstināja ar Staņislava Cunska likteni.
Staņislavs Cunskis bija kārtīgs zemnieks, kas rūpējās par savu
zemīti un saimniekoja savās mājās tieši šis fakts bija iemesls viņai
izsūtīšanai, kaut gan padomju vara par iemeslu viņa izsūtīšanai bija
minējusi pretpadomju darbību. Līdz 1942. gada 17. jūnijam viņš
atradās ieslodzījumā labo ša nas darbu nometnē Sevurallagā, un līdz
1943. gadam Novosibirskas cietumā, kur arī 1943.gadā nomiris. 

Svecītes un ziedi tika nolikti arī pie bijušās Vecumu dzelzceļa
stacijas. Katrā deportāciju vietā izsūtītie cilvēki tika pieminēti ar
klusuma brīdi. 1941. gada 14. jūnija notikumi bija ļoti smagi, to pa-
stiprināja fakts, ka izsūtīto ģimenes tika sadalītas. Vīrieši tika
nodalīti no pārējās ģimenes un nosūtīti uz GULAG nometnēm, kur
ieslodzītajiem piesprieda labošanas darbus vai nāves sodu, savukārt
sievietes un bērnus uz kolhoziem Sibīrijā. Deportācijas ir viena
melnākajām dienām Latvijas vēsturē. Šos notikumus nedrīkstam
aizmirst, šī diena vienmēr ir jāpiemin un jāatceras, jo tikai tā spēsim
saglabāt dzīvu to cilvēku piemiņu, kuri tika izsūtīti. Īpaši par šiem
jautājumiem jārunā ar jaunāko paaudzi, kas nodotu šo atmiņu
saviem bērniem.  

Lielu paldies sakām Žīguru pagasta pārvaldes vadītājam O.Kes -
kam, Vecumu pagasta pārvaldes vadītājai L. Loginai, novadpētnie -
cei, vēstures skolotājai M.Brokānei, kultūras darba organizatorei
J.Vrubļevskai, šoferītim Mārtiņam, kā arī ikvienam pasākuma ap-
meklētājam. 

Teksts: Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa un krājuma
glabātāja M. Boldāne
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

Lai vienmēr tu tā cauri ietu
Šai dzīvei, visu uzveicot,
Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

Reizē ar ceriņu smaržu Reka -
vas vidusskolā  ienāk izlaidumu
laiks. Ne tikai ikdienā pirmsskolas
un sākumskolas bērni satiekas,
bet arī kopīgi svin svētkus un at-
pūšas.

Šogad  Rekavas vidusskolā
pirms skolas izlaiduma svētki bija
Margaritai Husarei, Ramonai Kuļ-
šai, Evelīnai Miškai, Mārtiņam
Slišānam, Rolandam Spridzānam.

Svētku koncertā bērni dekla-
mēja savus mīļākos dzejoļus un
dziedāja dziesmas. Skolas direk -

tors izsniedza bērniem pirmo iz-
glītības dokumentu. Neizpalika
arī ziedi, dāvanas, pārsteigumi un
laba vēlējumi. Visskaistākos zie -
dus bērni dāvāja saviem vecā -
kiem par rūpēm un gādību. Izlai-
duma koncerta beigu daļā nāka -
mā 1. klases audzinātāja skolo -
tāja  Daina ar bērniem devās uz
skolu iepazīt savu klasi, kura gai -
dīs 1. septembrī. Tur viņus sa gai -
dīja 4. klases skolēni.

Pēc svinīgā pasākuma bērni
kopā ar vecākiem, skolotājiem
de vās laukā, lai palaistu savu
laternu kā atvadas pirmsskolai.
Tās attālinājās no zemes kā mazas
zvaigznītes. Noslēgumā bērnu ve -
cāki bija sarūpējuši svētku mie -

lastu, bet skolas dīdžejs Mikus –
krāšņu dis kotēku.

28. maijā nākamie pirmklas-
nieki devās apsveikt 4. klasi. Tas
bija aizkustinošs un uztraukuma
pilns mirklis – 4.klases izlaidums. 

29. maijā pirmsskolas bērni
un 4.klases skolēni ar audzinātā -
jām devās mācību un atpūtas eks -
kursijā. Šogad devāmies tuvāk
iepazīt kaimiņu novadu. Gulbe -
nes novada Galgauskas pagasta

saimniecībā «Brūklenāji» apskatī -
jām eksotisko putnu kolekciju.
Starp skaistajiem putniem tur
mājo arī brieži, savvaļas zirgi, ste -
pes murkšķi.

Ceļojums turpinājās uz Gul-
benes staciju. Pie Gulbenes dzelz -
ceļa stacijas mūs sagaidīja gids –
depo tehniskais direktors Raitis
Melders. Visi kopā apskatījām de -
po un remontdarbnīcas. Bēr niem
ļoti patika izbraucieni ar rokas
drezīnu. Izkustēties un iekrist azar -
tā centās  arī bērnu vecāki.

Noslēgumā visi devāmies ma -
zā, neaizmirstamā 25 minūšu ce-
ļojumā ar mazo bānīti līdz Stā-
merienai. 

Jauka, aizraujoša un piedzīvo -
jumiem bagāta izdevās maija no-
gale! 

Paldies visiem, kas palīdzēja
izbaudīt šos mirkļus!

Rekavas vidusskolas 
pirmsskolas skolotājas 

E. Siliņa un V.  Kuzmina

Mācību gada noslēgums
Rekavas vidusskolas

mazākajiem audzēkņiem

Viļakas sociālās aprūpes
centra (turpmāk VSaC) dar-
binieki šī gada 10.jūnijā pieda-
lījās  seminārā «Komunikāci -
jas prasmes un konfliktsituāciju
risināšana» (8 stundu Program -
ma). 

Seminārs tika organizēts pa-
matojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr.291 «Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzē -
jam» II.panta punktu 2.4.3., kurš
nosaka regulāru kvalifikācijas
celšanu katru gadu darbiniekiem,
kuri strādā ar klientiem. 

Semināru koordinēja SIA
«BUTS», Gulbenes filiāles vadī -
tāja Sarmīte Deksne, un to vadīja
Mg.sc.soc. Anita Pētersone, pa-
sniedzēja ar pozitīvu un ilggadēju
pieredzi klientu apkalpošanā un
konfliktsituāciju risināšanā.

darba procesa gaitā tika iz-
tirzātas šādas tēmas:

• Saskarsmes jēdziens un ie-
dalījums verbālā un neverbālā
saskarsmē. Verbālās barjeras sa-
skarsmē. Veiksmīgas saskarsmes
priekšnoteikumi. Pirmā iespaida
veidošanās.

• Personība un cilvēka uzve-
dība. Temperaments un raksturs.
Personības pretenziju līmenis un
pašvērtējums. Cilvēka vajadzības.
Es koncepcija. Attiecību veido-
šanās. Empātija. 

• Konfliktu būtība, veidošanās
cēloņi. Konfliktu veidi, to novēr-
šanas un risināšanas iespējas.
Savstarpējās attiecības darba
procesā.

• Psihoemocionālā slodze
darbā. Izdegšana. Stress un tā
pār varēšanas iespējas.

Semināra dalībnieki novērtēja
semināra programmu kā noderīgu
un sagatavotu atbilstoši sociālo
pakalpojumu vajadzībām.

Seminārā tās dalībnieki apgu -
va prasmes strādāt komandā, iz-
prast saskarsmes viedošanās prin-
cipus un savas personīgās iezī -
mes, kā arī ieguva plašāku skatī-
jumu labas komunikācijas  veici-
nāšanā un konfliktsituāciju risi-
nāšanā, pildīja testus, kuru vērtē-
jumu detalizēti analizēja, lai iz-
prastu atbildes sakni.

VSaC darbinieki atzinīgi

novērtēja Sia «ButS» sniegto
semināru, īpaši Pateicību izsa -
kot a.Pētersones kundzei un
Sia «ButS» Gulbenes filiāles
vadītājai S. deksnei par profe-
sionāli organizētu darbu-no-
vadītām mācībām un pozitīvo
gaisotni seminārā.

iegūtās zināšanas noteikti
būs noderīgas darbā ar klien-
tiem, gan arī kolēģu savstarpē -
jo attiecību pilnveidošanā.

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja

Ilze Šaicāne

Viļakas sociālās aprūpes  centra darbinieki piedalās seminārā

Gatavojoties Xi Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir
lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas
svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir
tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas
un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas.
Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu

mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos
un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros,
mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos,
vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas ko -
lektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Šogad uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un de -
ju svētkiem Rīgā no 6.–12. jūlijam dosies Viļakas Kultū -
ras nama tautas deju kolektīvs «Dēkainīši», vadītājas
Akvilina Jevstigņejeva un Elita Logina un Upītes pamat -

skolas bērnu folkloras kopa, vadītāji Ligita Spridzāne un
Andris Slišāns. 

Paldies vadītājiem, bērniem un vecākiem par pacietīgu
darbu, veiksmīgi izturētajām skatēm, paldies, ka Jūs mū -
su novadu pārstāvēsiet dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

Lai mums visiem pietiek spēka un pacietības svētku
mēģinājumu laikā!  Lai izdodas skaisti svētki!

Inese Circene, Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes interešu  izglītības metodiķe
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upītes pamatskola piedalījās
ascendum rīkotajā projektu
konkursā «Garā pupa» un izcī-
nīja iespēju doties eskursijā uz
Rīgu. Šī ilgi gaidītā ekskursija
notika maija nogalē. tika ap-
meklēta Gaismas pils, Latvijas
Nacionālā opera, izstaigāta Vec -
rīga, apskatīti mākslas darbi iz -
stāžu zālē «arsenāls»  un noska -
tīta leļļu izrāde «divas Lotiņas».

Kā pirmo mums bija iespēja
ap skatīt Gaismas pili. Ēkā Mū-
kusalas ielā 3 jeb Gaismas pilī
Latvijas Nacionālā bibliotēka at-
rodas kopš 2014. gada. Bibliotē -
kas ēku projektējis pasaulē atzī -
tais latviešu izcelsmes arhitekts
Gunārs Birkerts (ASV) un tā ir
viena no nozīmīgākajām kultūras
būvēm 21. gadsimtā Latvijā. Un
tiešām! Gaismas pils mūs pār -
steidz ar savu majestātiskumu, pla -
šajām telpām, bagātīgo literatūras
klāstu. Elpu aizraujošs skats pa -
vērās 12. stāvā, kad nolūkojāmies
uz Rīgu no putna lidojuma.

Otrais pieturas punkts – Lat -
vijas Nacionālā Opera, arī ar sa -
vu noslēpumaino elpu. Te, operas
kafejnīcā, ieturējām «Garās pu -
pas» apmaksātās pusdienas.

Pēc ieturēšanās gida pavadībā
sekoja ekskursija paVecrīgu. Sko-
lēni uzzināja daudz interesantu
faktu par Rīgas dibināšanu, par
Bastejkalnu. Gide sarīkoja arī skrie -
šanas sacensības. Uzvarēja Roberts.
Pabijām arī pie «Trīs brāļiem»,
Finanšu ministrijas. Pat iedomāties
grūti, ka senākos laikos bija tik
šauras ieliņas, ka ar kaimiņu no

pretējās mājas varēja sasveicināties
pa logu!

Izstāžu zāle «Arsenāls» mūs
sagaidīja ar vērienīgu starptautisku
tekstilmākslas izstādi. Pēc starp-
tautiskās žūrijas lēmuma 2015. ga -
da ekspozīcijai tika akceptēti 85
mākslinieki no 29 valstīm. To vi -
dū gan Latvijas skatītājam pazīs-
tamu, gan līdz šim pasaulē zinā -
mu, bet Rīgā neredzētu autoru
darbi. Triennāles ģeogrāfija ir ie-
spaidīga – visas Baltijas valstis,
Lielbritānija, Vācija, Austrija, So-
mija, Zviedrija, Norvēģija, Francija,
Beļģija, Rumānija, Japāna, Koreja,
Krievija, ASV, Nikaragva, Kos-
tarika, Kenija, Polija – valsts, ku -
rai vēsturiski ir liela nozīme laik-
metīgās tekstilmākslas attīstībā.

Triennālē pēc tradīcijas uzai-
cināti piedalīties arī divi viesmāksli -
nieki. Latviju šogad pārstāv tek-
stilmāksliniece Edīte Pauls-Vīgne -
re, savukārt Lielbritāniju – pasaulē

pazīstamais mākslinieks Maikls
Brenands-Vuds (Michael Bren-
nand-Wood). Jāatzīmē, ka viņa
darbi Rīgā tiek eksponēti pirmo
reizi. Bija ļoti interesanti.

Ekskursijas noslēgumā noska -
tījāmies leļļu teātri «Divas Loti-
ņas».... Tas nu ir noticis: di vas mei -
tenes, kuras agrāk neko viena par
otru nav zinājušas, satiekas va -
saras atpūtas nometnē un atklāj,
ka viena otrai ir tik līdzīgas kā di vas
ūdens lāses! Un tas nekas, ka Luī -
zei no Vīnes ir garas matu cirtas,
bet Lotei no Minhenes – divas cie -
ši sapītas biželes: neticamā līdzība
taču nevar būt vienkārša sagadī-
šanās! Lai atklātu noslēpumu, mei -
tēni nolemj samainīties vietām...

«Pasaulē ir ļoti daudz šķirtu
vecāku un ļoti daudz bērnu, kas
no tā cieš. Un ir daudz citu bēr -
nu, kas cieš no tā, ka vecāki ne-
šķiras, bet, ja no bērniem prasa,
lai viņi šādu stāvokli paciestu, tad

nedrīkst ar viņiem to vienkāršā un
saprotamā valodā nepārrunāt,» sa -
vā 1949. gadā tapušajā stāstā sa -
ka vācu rakstnieks Ērihs Kestners.

«Diemžēl šādās situācijās dau-
dziem vecākiem savu savstarpējo
attiecību kārtošana ir svarīgāka
par attiecībām ar pašu bērniem.
Bet, ja mēs vēlamies, lai mūsu bēr -
ni jauno kārtību pieņem un saprot,
tas ir pat mūsu pienākums,» sava
bērnu dienu mīļākā rakstnieka teik -
to papildina izrādes režisors Ģirts
Šolis, kuram «Divas Lotiņas» ir
debija gan Leļļu teātrī, gan bēr -
niem adresēto iestudējumu jomā.

Ķerties pie šīs lugas iestudē-
šanas viņu mudinājusi visā pasaulē,
bet īpaši Latvijā aktuālā problē -
ma: mūsu dzīves ritms pēdējos
gados radījis vēlmi izbaudīt «ātrās
dzīves» garšu, kur nav laika re-
montēt ne vecas mēbeles, ne at-
tiecības. Un nav arī laika parunāt
ar bērnu par to, kā viņš jūtas si-

tuācijā, ja tētis ar māmiņu izlēmuši
iet katrs savu ceļu. Tieši tāpēc uz
šo iestudējumu, kas adresēts bēr-
niem no 5 gadu vecuma, tiek
gaidīta visa ģimene, lai vēlāk va -
rētu redzēto pārrunāt.

Bet «Divas Lotiņas», protams,
ir stāsts ar laimīgām beigām. Tā -
pēc, par spīti nopietnajai tematikai,
izrāde ir viena liela «ņemšanās»
un dauzīšanās, jo stāsta centrā
taču ir divas traki temperamentī -
gas jaunkundzes!

Šarmantus akcentus viņu pie-
dzīvojumiem piešķir iestudējuma
vizuālais noformējums, par kuru
parūpējies nacionālā filmu festi -
vāla «Lielā Kristaps» balvas ie-
guvējs, starptautiski atzītais māk-
slinieks Reinis Pētersons un mū -
ziķa Goran Gora klātbūtne, radot
īpaši «Divām Lotiņām» sacerētu
oriģinālmūziku.

Teksts un foto: skolotāja 
S. Bukša

upītes pamatskolas audzēkņi «Garās pupas» organizētajā eksursijā

iZGLītīBa

Viļakas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu
uzņemšanu 7. klasē  2015./2016.m.g.
Piedāvājam:
• Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības pro-

grammu ar izvēles iespēju proģimnāzijas klasēs apgūt
angļu  kā pirmo svešvalodu, krievu vai vācu valodu kā
otro svešvalodu;

• Izvēlētās valodas apguves turpināšanas iespēju
ģimnāzijas klasēs.

Viļakas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu
uzņemšanu 10. klasēs 2015./2016.m.g.
Piedāvājam:
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību

un tehnikas virziena izglītības programmu;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā

virziena izglītības programmu;
• Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā

virziena izglītības programmu; 
• Iespēju iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību,

apmaksājot no budžeta līdzekļiem teorētiskās nodarbības
un obligāto braukšanas stundu skaitu (skolēniem  ar
augstiem vērtējumiem sekmēs un sabiedrisko aktivitāti
saskaņā ar nolikumu papildus atlaides);

Piedāvājam:
• Katra skolēna spējām atbilstošu kvalitatīvu  izglītību;
• Mūsdienīgās tehnoloģijas mācību  procesā  ikdienā;
• Pedagogu  sapratni un atbalstu mācību programmas

apguvē  ikvienam skolēnam;

• Saturīgu, tradīcijām  bagātu  skolas laiku ;
• Iespēju  darboties  Viļakas jauniešu iniciatīvu centra

aktivitātēs un projektos;
• Ar 1.septembri apgūt matemātiku un angļu valodu

10.klasēs pēc līmeņu apmācības modeļa (skolēnus katrā
priekšmetā līmeņos dalīs, ņemot vērā katra individuālās
spējas, nosakot iespēju vēlāk pāriet no viena līmeņa
citā. Mērķis-motivācija mācīties un augstāki sasniegumi,
zināšanu pilnveide atbilstoši savām spējām, komunikācija
ar vienaudžiem.);

• Trešās svešvalodas apguves iespējas.

Skola nodrošinās dienesta viesnīcas 
pakalpojumus  attālāku dzīves vietu  skolēniem.

dokumentu iesniegšana skolas lietvedībā 
Pils ielā 11, Viļakā  no 15. jūnija līdz 15. augustam

no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Par skolēnu uzņemšanu vakantajās 8.- 9. klases

un 11.- 12. klases izglītības programmu vietās 
interesēties pa tālruņiem 64507135 vai 26392845

Jūs esat gaidīti skolā, kas iedvesmo,
iemāca domāt, mīlēt un cienīt!

Viļakas Valsts ģimnāzija aicina-pievienojies 
mūsu skolas draudzīgajai saimei!
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iZGLītīBa

Mācību gadam noslēdzo -
ties, tiek izvērtēts mācību pro -
cess izglītības iestādēs. Kā kat -
ru gadu, arī šogad, izglītības,
kultūras un sporta pārvalde
pulcināja skolēnus, kuri ieguvuši
godalgotās vietas starpnovadu
un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, zinātniski pētnie-
ciskajos lasījumos, reģiona un
valsts konkursos, kuri saskaņoti
ar izglītības un zinātnes minis-
triju, Valsts izglītības satura
centru, Kultūras ministriju un
Latvijas Skolu Sporta federāci -
ju, viņu vecākus un skolotājus
uz pasākumu «Laureāts 2015».

Laureātus uzrunāja Viļakas no -
va da domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes izglītības dar -
ba speciāliste Maruta Brokāne.

«Pavasaris ir sējas laiks – cik
labu sēklu iesēsi, tik labu ražu
rudenī ievāksi. Skolā turpretī pa-
vasaris ir ražas laiks, kad rezu-
mējam mācību gada laikā paveik -
to. Tas ir eksāmenu laiks, kad 
9. un 12. klašu skolēni parāda sa -
vas zināšanas un prasmes. Pava -
sarī mūsu novadā ir arī pasākums,
kad godinām mācību priekšme tu
olimpiāžu un konkursu uzvarē -
tājus.

– Zenta Mauriņa ir teikusi, ka
gudrība ir lielākais, ko cilvēks
šai dzīvē var sasniegt. Lai arī
mūsu novads ir neliels, bet mums
ir 87 skolēni, kas ieguvuši godal-
gotas vietas novada, reģiona un
valsts mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos. Katrs septī -
tais mūsu skolu skolēns ir ieguvis
Laureāta nosaukumu. Šiem sko-
lēniem ir ne tikai teicamas zinā-
šanas, viņi savu gudrību ir aplie-
cinājuši arī olimpiādēs un kon-
kursos. Paldies viņiem par gūta -
jiem sasniegumiem!

– Modings Kārters ir teicis,
ka mēs saviem bērniem mantojumā
atstājam tikai divas lietas – saknes
un spārnus. Paldies pedagogiem
un vecākiem par viņu atbalstu,
sniegtajām zināšanām un pras -
mēm, kas dotas skolēniem, lai
viņi varētu sasniegt šīs olimpiāžu
un konkursu virsotnes.

– Īpaši šodien mēs gribam
godināt 4 mūsu novada skolēnus:
Eviju Kitovu, kas ieguvusi 9 go-
dalgotas vietas, kā arī Karīnu
Duļbinsku, Ievu Jurjāni un Elviju
Čeirānu.

Šiem skolēniem un viņu sko-
lotājiem īpašas pateicības dāvanas
ir sarūpējusi mūsu ilggadēja sa-

darbības partnere Lilita Aleksā -
ne. Paldies viņai par atbalstu!»
klātesošos uzrunāja un pateicās
M. Brokāne.

Mācību priekšmetu olimpiāžu
3. kārtā  bija uzaicināti Viļakas
novada skolēni: evija Kitova
(Vi ļakas Valsts ģimnāzija, 12.
klase) – matemātikas olimpiādē
(atzinība, sk. Lilita Bizune), filo-

zofijas olimpiāde (sk. Biruta Mi-
ņina); Karīna duļbinska (Viļa -
kas Valsts ģimnāzija, 11.klase)
ZPD konferencē Rīgā ieguva 3.
vietu (sk. Lilita Šaicāne); ieva
Jurjāne (Žīguru pamatskola, 9.
klase) Latviešu valodas un litera-
tūras 8.un 9.klašu olimpiāde (sk.
Sanita Orlovska); elvijs Čeirāns
(Rekavas vidusskola, 11. klase)

ekonomikas olimpiāde (sk. Marija
Vancāne).

Ar muzikāliem sveicieniem
klātesošos priecēja Žīguru pa-
matskolas 5.–9. klašu tautu deju
kolektīvs, Žīguru kultūras nama
vokālais ansamblis «Čiekuriņi»,
Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi Valdis Kravalis
un Kristers Kaņepe.

Ar «Viļakas novada Laureāts
2015» var iepazīties Viļakas no -
vada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Izglītība vai informatī -
vajā izdevumā «Viļakas novadā»
2015. gada 19. maija Nr. 5.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
informācijas nodaļas vadītāja

apbalvoti Viļakas novada Laureāti 2015

1. jūnijs jau kopš 1925. ga da
visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starp-
tautiskā bērnu aizsardzības diena.
arī šogad 2. jūnijā Žīguru bib-
liotēka pulcēja pie sevis vairākus
Žīguru pagasta bērnus, lai jauki
pavadītu pēcpusdienu kopā. 

Bērniem tika piedāvāts piedalī -
ties zīmējumu radošajā darb nīcā
«Dzīvo zaļi Žīguros». Zīmē jumos
bērni izteica savas domas un piedā -
vāja idejas, kas pagastu varētu pada -
rīt krāšņāku, zaļāku un skaistāku.

Mazākie bērni kopā ar saviem
vecākiem zīmēja uz asfalta ar krī-
tiņiem. 

Zīmējumu izstāde ir apskatāma
bibliotēkā līdz 30. jūnijam.

Kad roku pirkstiņi tika izkusti-
nāti, atnāca laiks paspēlēt kustību
rotaļas. Visi kopā izspēlējam spē les
«Ķeršana ar bumbu», «Mednieki un
pīles», kā arī komandas spēles –
«Bumbas padošana rin dās» un
«Bum bas padošana kolon nās». Vēl
noskaidrojām, kura komanda vis-
precīzāk var trāpīt mērķī. 

Kad visas kustību rotaļas tika
nospēlētas, bērni leca ar lecamauk -
lu un spēlēja badmintonu.   

Un kādi svētki ir bez cienasta
un bez baloniem? Katrs dalībnieks
pie kopgalda saņēma krāsaino ba -
lonu par piedalīšanos pasākumā.

Žīguru bibliotēkas vadītāja
Anastasija Plačinda

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Žīguru bibliotēkā
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Svētdienas 7.jūnija pēcpus-
dienā Medņevas pagasta «San-
tās» pie saimnieces, Medņevas
tautas nama vadītājas Skaidrī -
tes Šaicānes sabrauca zinātkā -
ri dalībnieki un pieredzējušas
saimnieces, lai piedalītos siera
sieša nas meistardarbnīcā. Šī
meistar darb nīca ir projekta
«Ziemeļlatgales senioru kolek -
tīvu sadzie dāšanās un sadanco-
šanās Viļakā» (Nr. LKP2015/018)
aktivitāte. 

Gaidot meistardarbnīcas da-
lībniekus, saimniece Skaidrīte ne -
bija slinkojusi, bet jau sasējusi di -
vus siera rituļus, vienu ar dillēm
un otru bez jebkādām piedevām,
lai, kamēr gatavo kopīgo sieru,
varētu pacienāt ar rītā sieto sieru.
Meistardarbnīcu dalībnieces bija
arī etnogrāfiskā ansambļa «Ab-
renīte» un folkloras kopas «Atze -
le» dalībnieces. Viņas, ierodoties
sētā, izdziedāja daudzas dziesmas
un sveica saimnieci ar ziediem,
vēlējumiem un apdziedāja arī 
saimnieku. Medņevas sievas Vi-
ļakas sievām nepalika atbildi parā -
dā un tās nerātnākās apdziedāša -
nās dziesmas izskanēja tieši Med-
ņevas sievu izpildījumā, tā ap-
dziedāja, ka aizbaidīja arī vienīgo
ermoņiku spēlmani Alfrēdu.

Vislielākais pārsteigums bija,
ka sieru var pagatavot arī uz ugun s -
kura. Citas siera sējējas atzina, ka
parasti gatavo uz malkas plīts vai
pat uz gāzes plīts, kur ir iespējams
regulēt liesmas stiprumu. Uguns-
kura liesmu grūti regulēt, ja ku -
ras, tad kuras, ja izdeg, tad izdeg.
Skaidrīte Šaicāne ir jau pieredzē -
jusi publiskos pasākumus lielai

cilvēku grupai demonstrēt un mā -
cīt, kā sien sieru vai vārīt zupas.
Saimnieks Antons Šaicāns bija at -
bildīgs par ugunskura kurināšanu
un lielās piena kannas atnešanu.
Čuguna katlā uz ugunskura pienu
vārīja vairāk kā stundu. Skaidrīte
ik pa brīdim pacēla vāku un pa-
skatījās, cik daudz piens ir uzsilis.
Citas saimnieces teica, ka viņas
salej katlā pienu un neskatās, kā
tas silst, paceļ vāku tikai tad, kad
jāpieliek kāda sastāvdaļa. 

Skaidrīte Šaicāne sieram pie-
vienoja piecas sakultas olas,
skaidrojot, ka pievieno tieši piecas
olas, jo patīkot šis skaitlis. Ir saim -
nieces, kuras sieram nepievieno
olas. Nākamā siera sastāvdaļa bi -
ja ķimenes, lai savilktos, siera ma -
sai tika pievienota citronskābe,
kas ļoti ātri savilka pienu un to
varēja kāst marlē, pievienot sāli
un likt zem sloga siera rituli, lai
vēlāk tiesātu gardu muti. 

«Svarīgi ir ar rokām samīļot
siera rituli pirms likšanas zem
sloga. Akmens ir īpašs un izmērs
atbilst, lai liktu kā slogu tieši šai
lielajā čuguna katlā vārītajam sie -
ram,» uzsvēra meistardarbnīcas
vadītāja Skaid rīte. Ir saimnieces,
kuras, lai siers savilktos, pielej
klāt etiķi. Mūsdie nās citronskābi,
etiķi var nopirkt veikalā, bet, ko
darīja laikā, kad tādu veikalu un
tādu preču nebija? Zinošākās 
saimnieces teica, ka arī tagad
pie lejot klāt rūgušpienu vai biez-
piena sūkalas, nepiecie šams skā-
bums, lai savilktos siers. Lielākā
bēda sieru izgatavošanā ir tad,
kad tas piedeg. Sienot sie ru, sva -
rīga ir arī mēness fāze. Pilnā mē -
nesī sanākot lielāki siera rituļi no
tā paša piena daudzuma kā citā
mēness fāzē sienot. Vissliktāk
siers sanāk tad, kad mainās mē -
ness fāzes.

Kamēr vieni sēja sieru, citi ap -

guva jaunas prasmes, citi dziedāja
siera, piena dziesmas un skandēja
tautas dziesmas. Tradīciju zinošā -
kā un tautasdziesmu teicēja bija
Viļakas kultūras nama pasākumu
organizatore Silvija Kupriša. Viņa
bija izpētījusi, ka mezgls, kas at-
rodas siera rituļa vidū ir jāēd pa -
šai saimniecei. Sagriežot sieru,
griež tā, lai mezgls paliek saim-
niecei. Silvija Kupriša citēja tau-
tasdziesmas:

Par sieru:
Dod, māmiņa, to pieniņu, 
Kuru liki drēbītē,
Es negribu tā pieniņa,
Kuru liki bļodiņā.

Par cienāšanu:
Kura māte sieru deva,
Tai aug slaiki telēniņi,
Kura sieru man nedeva,
Tai aug sīki, sakrupuši.

Pateicoties saimniecei:
Pildi, Dievs, to vietiņu, 
Kur mūs dāsni pacienāja.

Kā piepildi straujas upes,
Kā dziļos ezeriņus.

Taujājot meistardarbnīcas da-
lībniekiem, kurš siers esot bijis
visgardākais, daudzi atbildēja, ka
visi trīs, daži atzina, ka tomēr pē-
dējais kopā sietais siers. Apmie-
rināta bija arī meistardarbnīcas
vadītāja Skaidrīte Šaicāne, jo pa-
ticis, ka viss tik raiti noritējis.
Gal venais, ka izdevās riktīgi kār -
tīgs siera ritulis, ka visi varēja
nogaršot. Liels prieks, ka jaunās
saimnieces iemācījās jaunās pras-
mes, bet pieredzējušākās saim -
nie ces dalījās pieredzē.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Siera siešanas meistardarbnīca Medņevas pagastā

Pirts slotiņu siešanas meistardarbnīcā iegūst jaunas zināšanas
2015. gada 14. jūnijā notika

pirts slotiņu siešanas meistar-
darbnīca Viļakā, kurā piedalījās
30 interesenti. 

«Pirts asociējas ar atpūtu un
veselību. Cilvēka dzīve latviešu
ierašu atainojumā ir saistīta ar
pirti. Jo senāk, kad līgavu posa uz
baznīcu, viņai bija jāstāv uz pirts
slotiņas. Bērni dzima pirtī. Jaundzi -
mušo bērniņu trešajā dienā nesa
uz pirti, to sauca pirtīžas. Pēc tam
bērniņu mazgāja mājās, bet mātei
vēl nākamās trīs sestdienas bija
jāiet uz pirti un jā pe ras ar to pašu
slotiņu, lai nepiemetas nekādas
likstas un nelaimes. Jau mazu bēr -
niņu pēra ar pirts slotu, meitenēm
pirts slotiņā ielika lie pas zaru un
piesēja pie kāta dzīparus, zēniem –
ozola zaru. Ar bērnu slotiņu ci -
tiem neatļāva pērties. Nekurināja
pirti ar egles mal ku, jo tā daudz
sprēgā, tad bērns izaugšot kašķīgs
un nesaticīgs,» izpētīto pastāstīja

meistardarbnīcas vadītāja un et-
nogrāfiskā ansambļa «Abrenīte»
vadītāja Albīna Veina. 

Pirts slotiņa palīdz atbrīvoties
no noguruma,  no sāpēm muskuļos,
uzlabo asinsriti un vielmaiņu, at-
brīvo no sāļu nogulsnēšanās, radi -
kulīta un citām kaitēm. Pirts slo -

ta ir galvenā mazgāšanās rituāla
sastāvdaļa. Pirts slotas gatavo va -
saras sākumā no Vasarsvētkiem
līdz Jāņiem, jo tad vislabāk ir no-
briedušas lapas un tās ir visefek-
tīvākās. Pirts slotiņas garums ir
no 40 – 80 cm. Pirts slotas žāvē ēnā
un caurvējā.  Albīna Veina atklāja,
ka pirts slotiņas var žāvēt arī sie -
na zārdā, ievietojot tā, ka pirts
slotiņas kāts ir ārā, bet slotiņas la -
pas ir siena stirpas vidū – caurvējā.
Šādi žāvētas slotiņas saglabā ar-
omātu, ir smaržīgas un saglabā
vērtīgās lietas. Par pirts slotiņu žā -
vēšanu caurvējā zināja visi meis-
tardarbnīcas dalībnieki, bet daudzi
nezināja, ka var žāvēt siena stir -
pās. Dalībnieces atzina, ka noteikti
šogad šo metodi izmēģinās. 

Pirts slotiņas var siet no vi siem
kokiem un visiem augiem, kuri
pie mums ir sastopami dabā. Zari
ir jālauž no pazarēm, atgādināja
Albīna Veina, citējot arī tautas-

dziesmu: «Lauziet meitas, ko
lauzdamas; galotnīti vien nelauziet,
lai palika galotnīte, kur putniem
uzmesties».  Etnogrāfiskā ansambļa
«Abrenīte» dalībnieces bija izpē-
tījušas katra koka un katras zālītes
brīnumspējas. Populārākā un gal-
venākā ir bērza pirts slotiņa, tā
ārstējot visas vainas un uzlabojot
garastāvokli. Liepas slotiņas esot
meitu slotas, ar tām var pērties
arī vīri, ja kopā ar ģimeni apmeklē
pirti. Ir ieteikums nervoziem cil-
vēkiem pastaigāt pa liepu aleju,
jo tas nomierina. Alkšnu slotiņas
ir ļoti ārstnieciskas, palīdz locītavu
un kaulu sāpēm. Apses slotiņa
palīdz atbrīvoties no nepatikšanām,
ļaunas acs un reimatisma. Ozola
slotas ir spēka slotiņas. Var ga ta -
vot slotiņas pat no nātrēm. Meis-
tardarbnīcu dalībniece Regīna
Brokāne atklāja dzeltenā āboliņa
brīnumspējas, tā tēja palīdzot iz-
ārstēties pat no audzējiem. Katram

augam un kokam šo brīnumspēju
ir tik daudz, ka vienā meistardar-
bnīcā ne apgūt, ne iegaumēt visu,
galvenais, ir ikvienu slotiņu siet
ar mīlestību.

Kad jaunās meitenes Juta un
Beatrise bija sasējušas slotiņas,
mam mas viņas aizsūtīja konsul-
tēties pie Gaidas Veinas. Viņa ir
pieredzējusi pirts slotiņu sējēja.
Gaida Veina ieteica, ka visām
slotiņas lapām ir jābūt vienā ga-
rumā, ja būs izteikti garas, tad tās
peroties var iepērt arī acīs. Tāpat
svarīgi ir pirts slotiņas kātu atstāt
bez lapām, lai slotiņu ir viegli
turēt rokā un sakaltušās lapas ne-
traucē satvert slotiņu.  

Pirts tradīcija Latvijā sāk at-
dzimt, jo daudziem pie privātmā -
jām tiek uzcelta pirts. «Pirtī ir jā -
uzturas kā baznīcā. Ar cieņu jāiet,
tāpēc durvis ir zemas, jāpieliecas
un jāsper solis pāri pirts slieksnim.

(Turpinājums 8.lpp.)
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Pirtī nedrīkst dzert ne bērns, ne
māte, jo tad bērns izaugšot dzērājs.
Apzi nāsim savu senču gudrību,
atjaunosim to katrs savā pirtī. Lai
vī riem ir ozola spēks un sievām
liepas maigums. Lai bērni aug
gudri un apgūst savas tautas tra-
dīcijas,» pamācīja un aicināja Al -
bīna Veina. 

Pirts slotiņu siešanas meistar-
darbnīca ir projekta «Ziemeļlatga -
les senioru kolektīvu sadziedāšanās
un sadancošanās Viļakā» (Nr.
LKP2015/018) aktivitāte. Dros-
mīgākie meistardarbnīcas dalīb -
nie ki ar savām sietajām slotiņām
devās uz pirti, pārējie devās ga-
tavoties vainagu pīšanas meistar-
darbnīcai, kura notiks 21.jūnijā
plkst. 16.00 kultūrvēsturiskajā lau -
ku sētā «Vēršukalns». Organizēts
Viļakas novada domes transports
kursēs plkst. 15.45 no Viļakas no -
vada domes uz Vēršukalnu.

Paldies laipnajiem saimniekiem
Ērikai un Alvilam Baltiņiem par
sirsnīgo uzņemšanu savas mājas
pagalmā, gardo zupu un iespēju
izpērties pirtī!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Pirts slotiņu siešanas meistardarbnīcā
iegūst jaunas zināšanas

6. jūnija skaistajā un sau lai -
najā pēcpusdienā, Žīguru kultū -
ras namā pulcējās gaviļnie ki –
Betija Pankule, Viktorija Pod-
mošina, Mairis Maršavs, Mar-
gota Valtere un elīza Slišāne –
lai svinētu Bērnības svētkus.

Žīguru pagasta pārvaldes va-
dītājs Oļegs Kesks gaviļniekus
un viņu krustvecākus ieveda
«Simtjūdžu mežā». Visus sagaidīja
Pūce, kura pastāstīja, ka visiem
svētku dalībniekiem būs iespēja
palūkoties, kā klājās Simtjūdžu
meža iemītniekiem – Vinnijam
Pūkam un viņa draugiem (vokā -
lais ansamblis «Čiekuri») – kad
tie sadomāja doties uz skolu.

Kad skolēni (vokālais ansam-
blis «Čiekuriņi») bija nodziedājuši
dziesmu par savu skolu, kura ir
vislabākā, Tīģeris, mazulītis Rū
un Trusītis aiz prieka lēkāja, bet
Vinnijs Pūks un Sivēns un ēzelītis
I-ā izteica šaubas, vai skola būs
piemērota ar zāģu skaidām pie-
bāztiem dzīvnieciņiem. Draugu
šaubas kliedēja Kristofers Robins,
kurš viesiem deva iespēju pārlie-
cināties, ka burtus rakstīt ir viegli,
arī skaitīšana var sagādāt daudz
prieka. Gan Simtjūdžu meža ie-
mītniekiem, gan svētku gaviļnie-
kiem bija iespēja arī pavingrot,
iet rotaļā un iemācīties notis, lai
varētu kopā padziedāt. Bet pēdējo
bezrūpīgi bērnības vasaru Kristo -
fers Robins visiem novēlēja iz-
baudīt un justies gluži kā māko-
nīšiem debesīs.

Tad bērni tika izšūpoti bērnības
šūpolēs, bet viņu krustvecāki pa-
rakstījās Žīguru pagasta Goda
grāmatā.

Daiga Elksnīte,
Žīguru kultūras nama 

pasākumu organizatore

Žīguros svin Bērnības svētkus

Seniori pulcēsies 
uz Latgales dziesmu un deju svētkiem

20. jūnijā dagdu pieskandinās Latgales senioru vokālie an-
sambļi, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, etnogrāfiskie un
mazākumtautību ansambļi.

Vairāk kā 900 dalībnieki no Latgales novadiem pulcēsies uz
XIV Senioru dziesmu un deju festivālu «Sanāciet, sadziediet, sa-
sadancojiet!». Plkst. 14.00 notiks vairāki dienas koncerti pilsētā –
pie novada domes ēkas Alejas ielā 4 un pie Veselības un sociālo
pa kalpojumu centra «Dagda» Brīvības ielā 29. Noslēguma kon -
certs pilsētas parka estrādē būs ļoti daudzveidīgs – skanēs garīgā
mūzika, tautas dziesmas un mūsdienīgi ritmi. Mazākumtautību
kolektīvi iepazīstinās ar savu tautu dejām un dziesmām.

Svētku programma:
v plkst 14.00 – koncerti dagdā: 
- pie Dagdas novada domes ēkas, 
- pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra «Dagda»,
v plkst 16.30 – festivāla dalībnieku gājiens no dagdas no -

va  da domes ēkas, 
v plkst 17.00 – svētku koncerts,
v plkst 21.00 – zaļumballe.
Šis būs jau XIV Senioru dziesmu un deju festivāls. Iepriekšējā

gadā tas notika Daugavpilī, un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 da-
lībnieki.

Pasākumu organizē: Dagdas novada pašvaldība un Latgales
Reģionālā pensionāru apvienība.

Viļakas novadu XIV Senioru dziesmu un deju festivālā «Sa nā -
ciet, sadziediet, sasadancojiet!» pārstāvēs: Borisovas Tautas nama
vokālais ansamblis «Atvasara» (vadītāja Ilona Bukša), Viļakas
kultūras nams etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» (vadītāja Al -
bīna Veina), folkloras kopa «Atzele» (vadītāja Anna Annuškāne),
krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška» (vadītāja Svetlana Kras-
nokutska), Žīguru kultūras nama folkloras kopa «Mežābele» (va -
dītāja Valentīna Igovena) un krievu dziesmu ansamblis «Ivuški»
(vadītāja Svetlana Romāne).

Informāciju sagatavoja: Guna Malinovska,
Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

un komunikāciju nodaļas vadītāja
(Sākums 7. lpp.)

Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis»
aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

(kods pēc klasifikatora 234201) 
uz noteiktu darba laiku. 

Priekšroka – pieredzei, izglītībai, bērnu mīlestībai un
prasmei strādāt kolektīvā.

Pieteikties pie iestādes vadītājas a. agejevas 
pa tālru ni 28612252 līdz šī gada 10. augustam.

uz individuālām pārrunām līdzi CV, 
Portfolio (ja tāds ir).
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Kad maize reizi no reizes apdeg krāsnī, kad
govis paliek ar veco pienu, kad katru pavasari
rapša sējumus mežmalās spradži noēd, bet alus
brūvējiens saskābst tikpat uz Mārtiņiem, kā uz
Ziemassvētkiem – tad katram saprotams, ka
māja ir apsēsta. Bet varbūt nelabums ir visā
ciemā? Ziemā visiem ir liela tuntulēšanās un
liels slinkums, bet pavasarī rokas neceļas visu
sakopt, kur nu vēl dārzā pastrādāt! Bet, ja
dārzā tikai nezāles – tad kādu ražu rudenī var
gaidīt? Kā ar to visu lai tiek galā? ir tikai viens,
kas var palīdzēt – Laimes Lācis jāmeklē pasaulē! 

Par to arī bija stāsts SKANOŠAJĀ SESTDIENĀ
Viļakas Kultū ras nama amatiermākslas kolektīvu
koncertā – uzvedumā «Laimes LĀCI meklējot».
Stāsts par mums pašiem, par MŪSU SŪNU
CIEMU – mūsu gribasspēku, uzņēmību, māņticību
un arī slinkumu.

Ješka, Buķis un Andrs tiek izvēlēti kā ciema
pārstāvji, kuriem nāksies doties pasaulē, lai glābtu
savu mīļo Sūnu ciemu no nedienām un likstām. Ko
tik tai pasaulē negadās redzēt! Visādus sliņķus,
nevīžas, meļus, lielībniekus! Bet ir arī kārtīgi, go -
dīgi cilvēki un čakli darba rūķi! Draugiem nākas
piedzīvot ļoti raibas un jocīgas dienas.

Mežā puiši satiek raganas, vēlāk – ierauga
čigānu saimi. Tālāk ceļš ved uz lielpilsētu.

Jau gadu simtiem Rīga vilinājusi savā paspārnē
labākas dzīves un laimes meklētājus. Šeit dzīve
kūsā ar citu vērienu kā laukos un mazpilsētās. Inte-
resanti, vai arī mūsu ciema ļaudis turp devušies pēc
veiksmes? Varbūt Rīga ir tā vieta, kur mitinās
Laimes Lācis? Rīgā ir daudz ciema ļaužu,  bet
Ješka, Buķis un Andrs laimes lāci tur neatrod.

Pēc garā ceļa draugi noguruši mežmalā atpūšas
un nogurušais Buķis sapņos redz, ka nonācis
ārzemēs un viņu vilina turīga, skaista dzīve svešās
zemēs, kur darbs tīrām rokām un alga lielāka. Vai
patiesi tur īstenā laime atrodama? Vai viņu meklē-
jumiem vēl tāli ceļi priekšā? Bet sapņos laime ātri
atnāk un tikpat ātri aiziet.

Nogurušie ciema puiši ceļā satiek «baltās sie -
vas», kuras viņiem saka, lai netic visādām blēņām
par Laimes lāci, jo tikai  paši esam laimes kalēji
savās mājās. Saticība, mīlestība un centība dara
ikvienu laimīgu. Sakopta māja un apkārtne, sapratne
un siltas attiecības ģimenē dod visiem  spēku!
Laimi nevar atrast, jo laime ir pašos cilvēkos!

Un tā, Laimes Lāci neatraduši, bet pasaulē daudz
redzējuši un dzirdējuši, puiši atgriežas mājās, kur
viņus ar nepacietību un cerībām sagaida ciema sie -
vas. Un Ješka, Buķis un Andrs pavēsta sievām:
«Laimes Lāča nav! Katra laime ir atkarīga tikai no
paša! Tikai  paši, čakli strādājot, varam turēt tīru
savu sētu! Baltajās mājās katram gan māja ir balta,
gan dvēsele tīra. Arī mūsu ciemā tas var būt! Kur
valda saticība, darba un dvēseles tikums, viss iet no
rokas rokā!»

Sūnu ciema stāstu koncertā – uzvedumā «Lai -
mes lāci meklējot»

izspēlēja: 
dramatiskais kolektīvs – Rinalds Martiņenko

(Ješka),  Juris Tučs (Buķis), Andris Srupka (Andrs),
Lilija Strupka (Ciepsliene),  Jolanta Vrubļevska
(Plauķiene), Mārīte Supe –Tuča (Sīkuliene),  Ilze
Šaicāne un Vida Zelča (Rīgas jaunkundzes)  –
vadītāja Ineta Lindenberga,

izdziedāja: 
bērnu vokālais ansamblis «Pogas» – vadītāja

Elita Logina, 
vokālais ansamblis «Cansone» – vadītāja Ilona

Bukša,
etnogrāfiskai sansamblis «Abrenīte» – vadītāja

Albīna Veina, 
fokloras kopa «Atzele» – vadītāja Anna Annuš-

kāne,
krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška» –

vadītāja Svetlana Krasnokutska,  
izdancoja: 
bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši» – vadītājas

Elita Logina un Akvilina Jevstigņejeva, 
jauniešu deju kopa «Dēkaiņi» – vadītāja Diāna

Astreiko,
līnijdeju grupa «Ziemeļmeitas» – vadītāja Aija

Leitena,
mūsdienu deju grupa – vadītāja Marita Leišav-

niece, 
senioru dāmu deju kopa «Intriga» un
deju kopa «Dēka» – vadītāja Akvilina Jevstig-

ņejeva.
Rekavas Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs

«Bitīt matos» – vadītāja Diāna Astreiko,
muzicēja: 
«Atzeles» kapela – vadītāja Ilona Bukša.
Pasākumu kuplināja viesi – Salaspils austrumu

deju studija «Dalila» – vadītāja Jeļena Maslobojeva. 
Liels paldies visiem kolektīvu dalībniekiem un

visiem kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu
amatiermākslas kolektīvu sezonas darbības laikā!

Paldies Kultūras nama darba rūķiem!
Paldies Marijai Bratuškinai, Mārtiņam Rēdma-

nim!
Paldies par sadarbību Dzintaram Dvinskim!
Katrs no mums reiz ir cerējis sagaidīt Laimes

Lāci, kas atrisinās visas mūsu likstas. Tomēr ar
cerībām un gaidīšanu vien ir par maz, jo, kā iz rā -
dās, ne jau Laimes Lācis, bet tikai mēs paši veido -
jam savu dzī vi. Reizēm mums ir vajadzīgs pamudi-
nājums, lai mainītu domāšanu un rīkotos citādāk
nekā ierasts. Negaidīsim Laimes Lāci! Atradīsim
sevī spēku katru dienu ieraudzīt darāmo, kas dod
gandarījumu un kripatiņu laimes!

Viļakas Kultūras nama direktore 
Akvilina Jevstigņejeva

ar deju uzvedumu «dievs
man deva maizes zemi» Jelgavā
6.–7. jūnijā aizvadīti Viii Vidējās
paaudzes dejotāju svētki. 

Šogad tajos piedalījās 267 deju
kolektīvi jeb vairāk nekā 6500 de -
jotāju. Tas ir lielākais dalībnieku
skaits, kāds vien šajos svētkos bi -
jis. Pirmajos vidējās paaudzes dejo -
tāju svētkos 1994. gadā Sauleskal -
na estrādē piedalījās 720 dalībnie -
ki. Viļakas Kultūras nama deju ko -
pa «Dēka» ir piedalījusies V dejo -
tāju svētkos Gulbenē 2003.g., VI

svētkos 2005.g. Bauskā, VII deju
svēt kos Valmierā 2010.g. un šogad
ir VIII dejotāju svētki Jelgavā.

Zemgales Olimpiskais centrs
pārtapa lauku sētā, kurā tika iz-
stāstīts, izrādīts un izdejots maizītes
ceļš no iesēta grauda līdz maizes
klaipam, no dzīvības radīšanas svē -
 tuma līdz dzīvi apliecinošam prie -
kam, ēverģēlībām un trakulībām. 

«Mēs svinam savas dzīves
skaistākos – spēka gadus, jo vi dē -
 jā paaudze ir tā, uz kuras turas vi -
sa Latvijas ēka – mēs esam spē -

cī gi, skaisti, vitāli, auglīgi un dar -
bīgi. Dievs mums ir devis Maizes
Zemi, un mēs to novērtējam ar
pateicību, godprātīgu darbu un
līksmošanos godos. Ar šiem svēt-
kiem mēs apliecinām sevi, savu
tautu, savu zemi un darbošanās
prieku – mēs apliecinām dejot-
prieku! Kura tauta dejo, tā dzīvo
skaisti!» vēstīja koncerta «Dievs
man deva maizes zemi» režisore
Elīna Apsīte.

Uz kopējo deju talku sabrau -
ku ši 6500 dalībnieki no visiem

Latvijas novadiem, kas ir rekords
visā vidējās paaudzes dejotāju
svēt ku vēsturē.

«267 kolektīvi. Tas ir ļoti daudz.
Līdz ar to lielo dejošanas pulku
spa ru un dejošanas smeķi ļoti,
ļoti varēja izjust,» apstiprināja ho -
reogrāfs, svētku virsvadītājs Jānis
Purviņš. 

Koncerta mākslinieciskā va-
dītāja Zanda Mūrniece, režisore
Elīna Apsīte, projekta vadītāja
Maruta Alpa. Deju virsvadītāju
godā – Skaidrīte Andževa, Ilmārs

Dreļs, Jānis Ērglis, Santa Lauri-
noviča, Taiga Ludborža, Zanda
Mūrniece, Iveta Pētersone-Lazdā -
ne, Jānis Purviņš, Gunta Raipala
un Gunta Skuja. Svētki bija solis
ceļā uz Latvijas simtgades Dziesmu
un deju svētkiem.

VIII Vidējās paaudzes dejo -
tāju svētkus «Dievs man deva mai -
zes zemi» rīkoja Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs un Jel gavas
pašvaldības aģentūra «Kultūra».

Akvilina Jevstigņejeva, 
Viļakas kultūras nama vadītāja

Salaspils austrumu deju studijas «Dalila» dejotājas un Buķis (Juris  Tučs)

Vokālais ansamblis «Cansone»

Jauniešu deju kopa «Dēkaiņi»

Bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši»

Laimes LāCi meklējot...

deju kopa «dēka» vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā
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1. Par drošību uz un pie ūdens
Ik gadu iestājoties siltajam, saulainajam un vasarīgajam

laikam, cilvēki lielākoties izvēlās pavadīt brīvo laiku
ārpus telpām un ūdens tuvumā. Diemžēl nereti neapdomīga
un pārgalvīga rīcība atpūšoties pie ūdens noved pie tra -
ģiskiem negadījumiem – 2014.gadā uz ūdens izglābti 35
cilvēki, kas ir augstākais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā.

Statistikas dati liecina, ka visvairāk nelaimes uz ūdens
notiek tieši vasaras mēnešos – maijā, jūnijā, jūlijā un
augustā. Tāpēc, lai izvairītos no iespējamām nelaimēm,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk –
VuGd) sniedza vairākus drošības padomus tieši
saistībā ar drošību uz un pie ūdens:

n atpūtniekiem (ja tie nav tā saucamie «roņi», kas pel -
das arī ziemā) peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt ti kai
tad, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi vismaz +18oC;

n pēc ziemas ūdenstilpnes gultne var būt mainījusies
un uz tās var atrasties dažādi priekšmeti, tāpēc pirmajā
peldēšanās reizē tā ir vispirms rūpīgi jāpārbauda. Nedrīkst
strauji iet vai lēkt ūdenī;

n peldēties ieteicams tikai īpaši šim mērķim paredzētās
vietās (par to liecinās zīme «Peldēties atļauts!»). Ja tu vu -
mā nav oficiālās peldvietas, tad vēlams izvēlēties peld -
vietu, kuras krasts ir lēzens un ar cietu pamatu. Upēs
jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume un tuvumā nav
atvaru vai citu bīstamu vietu;

n nepeldieties viens, jo tad līdzās var nebūt citu cil -
vēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt. Ja tomēr
dodieties, informējiet krastā palikušos par to, cik ilgi un
tālu esat plānojis peldēt, kā arī to, vai esat paredzējis nirt
zem ūdens;

n nepārvērtējiet savus spēkus – ja reiz esat varējis
pārpeldēt šo upi, tas nenozīmē, ka varat to arī šodien;

n nepazīstamā peldvietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī!
Lēkt no tiltiem vai citādiem paaugstinājumiem, piemēram,
tramplīniem, tiltiem, laipas vai augsta krasta uz galvas
vai kājām, ir kategoriski aizliegts. Mediķu pieredze rāda,
ka šādā veidā peldētāji ik gadu gūst smagas galvas un
mugurkaula traumas, kas daudzos gadījumos rada inva -
liditāti vai beidzas ar nāvi;

n ja esat pārkarsis saulē, tad ūdenī jāiet iekšā lēnām,
lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, jo tad var
sākties krampji vai rasties problēmas ar sirdsdarbību;

n atrodoties uz matrača vai peldriņķa nav ieteicams
peldēt tālu no krasta;

n NEKAD nelietojiet alkoholu pirms došanās ūdenī.
Ja esat reibumā, labāk palieciet krastā! Atcerieties, ka
lielākā daļa cilvēku noslīkst tieši esot alkohola reibumā! 

n pirms nodarbojieties ar kādu no ūdens sporta vei -
diem vai vizinieties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli,
obligāti uzvelciet glābšanas vesti;

n nepeldieties stipra vēja, negaisa, vētras vai nakts
laikā;

n nepeldiet aiz bojām, kas ierobežo peldvietu;
n ūdenī nedrīkst jokojoties skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!»,

jo situācijā, kad tiešām būs vajadzīga palīdzība, neviens
neticēs un vairs nepievērsīs uzmanību.

Vasara ir arī laiks, kad visi skolēni dodas trīs mēnešus
garajā vasaras brīvlaikā. Mēdz gadīties situācijas, kad va -
saras laikā bērni bez pieaugušo uzraudzības dodas brīvo
laiku baudīt pie ūdenstilpnēm un no karstuma veldzējumu
meklē peldoties. 

Pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts bērns var, pie -
mēram, iekrist ūdenstilpnē un noslīkt. Piemēram, piemājas
dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu ne -
drīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots
dīķis. Tāpat arī piemājas baseinos nevajadzētu atstāt pel -
došas rotaļlietas, kas varētu piesaistīt mazuļa uzmanību.

Lai rūpētos par bērnu drošību uz ūdens, VuGd
iesaka ievērot šādus padomus:

n pirms peldēšanās vecākiem ieteicams pārbaudīt peld -
vietas gultni – vai tā nav bedraina vai dūņaina, jo ūdens -
tilpņu gultnes mainās;

n bērnam, kurš neprot vai mācās peldēt, atrodoties
ūdenī, jāvelk speciāla peldveste. Piepūšamie peldlīdzekļi
(riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rota -
ļām, turklāt tikai pieaugušo uzraudzībā;

n ūdenī jāpieskata arī bērni, kuri jau labi prot peldēt,
jo bērns var pārvērtēt savas peldēšanas spējas, aizpeldēt
par tālu vai pēkšņi nobīties un līdz ar to, nespēt patstāvīgi
izkļūt ārā no ūdens;

n atrodoties pie ūdens, rotaļājoties ūdens tuvumā vai
peldoties, pieaugušajam vienmēr jāpaliek bērna tuvumā.
Bērniem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem
(riņķi, matracīši, bumbas u.c.), plunčāties un peldēties tik

tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības
gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk, ja pie -
augušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu;

n bērni jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kā -
jām vai radīt negaidītu izbīli;

n ja bērns kopā ar pieaugušajiem dodas līdzi izbrau -
kumā ar laivu vai plostu, obligāti jāvelk drošības veste, jo
tā vislabāk pasargās bērnu, ja viņš iekritīs ūdenī.

VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bēr -
nu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni
bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti
novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un
viņš var iekrist ūdenī.

Vasarā baudot atpūtu pie ūdens cilvēki nereti izvēlās
nodarboties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai doties
izbraucienā ar laivām, katamarānu, kuteri vai kādu citu
ūdens transportlīdzekli vai peldlīdzekli. VUGD atgādina,
ka pirms kāpšanas jebkurā ūdens transportlīdzeklī vai no-
darbojoties ar jebkuru ūdens sporta veidu, ir jāuzvelk
glābšanas veste.

Gadījumos, ja bērns dodas līdzi izbraukumā ar laivu,
katamarānu, ūdens motociklu vai plostu, viņam obligāti
jāvelk drošības veste, jo tā vislabāk pasargās gadījumos,
ja bērns iekritīs ūdenī. Tomēr nav ieteicams peldlīdzekļos
izmantot «drošības jostas», jo gadījumos, ja ūdens trans-
portlīdzeklis apgāzīsies, bērns atradīsies zem ūdens.

Par cilvēku slīkšanu. 2013. gadā no ūdenstilpnēm iz -
celti 116 noslīkušie, 2014. gadā – 154, bet šogad pir -
majos četros mēnešos no ūdens izcelts jau 21 noslīkušais.
Patiesā noslīkušo statistika ir vēl lielāka, jo gadījumos,
ja noslīkušais jau ir nogādāts krastā un nav jāmeklē, tad
VUGD uz notikuma vietu nemaz neiz brauc un tas
neparādās VUGD statistikas datos.

Slīkšana visbiežāk nemaz neizskatās tā, kā lielākā daļa
cilvēku to ir iedomājušies vai arī kā ir redzējuši filmās –
nav skaļu saucienu pēc palīdzības vai māšanas ar rokām,
utt. Reālajā situācija slīkšana ir tikai neliela ūdens
šļakstināšana, bez māšanas ar rokām un sau cieniem
pēc palīdzības, jo:

n izņemot retus gadījumus, slīkstošais cilvēks fizio -
loģiski nespēj saukt pēc palīdzības. Runāšana ir elpošanas
sistēmas sekundāra funkcija, tādēļ vispirms tiek nodrošināta
elpošana un tikai pēc tam spēja runāt;

n mute slīkstošam cilvēkam virs ūdens nav pietiekami
ilgu laiku, lai ieelpotu, izelpotu un vēl paspētu saukt pēc
palīdzības;

n slīkstoši cilvēki nevar māt pēc palīdzības. Daba in-
stinktīvi liek tiem izplest rokas uz sāniem un atspiesties
uz ūdens virsmas, lai nedaudz paceltos un varētu elpot;

n slīkstoši cilvēki, kas cīnās, lai noturētos uz ūdens
virsmas, psiholoģiski nevar pārtraukt slīkšanu un veikt
brīvas kustības ar rokām, piemēram, māt pēc palīdzības,
peldēt uz glābēja pusi vai aizsniegt glābšanas ekipējumu.

Par slīkšanu ūdenī liecina tādas pazīmes kā: cilvēka
galva atrodas zemu ūdenī un mute ūdens līmenī; galva
atliekta atpakaļ un mute ir vaļā; stiklainas acis un «tukšs»
skatiens, kā arī nespēja fokusēt redzi; aizvērtas acis;
strauja elpošana vai elsošana; cilvēks reti parādās virs
ūdens virsmas.

Protams, iepriekšminētais nenozīmē, ka cilvēks, kas
ūdenī kliedz, māj ar rokām un sauc pēc palīdzības, nav
nokļuvis nelaimē. Šādā gadījumā cilvēks varbūt jau ir sa -
jutis briesmas, tomēr atšķirībā no īstas slīkšanas situācijas,
cilvēks var palīdzēt savā glābšanā, piemēram, pieķeroties
pie glābšanas riņķa.

Bieži pazīme, ka kāds slīkst ir tā, ka cilvēks neiz ska -
tās tā, it kā viņš slīktu. Viens no veidiem, kā noteikt, vai
cil vēks neslīkst, ir vienkārši pajautājot: «Vai viss ir kārtī -
bā?» Ja cilvēks atbild kaut ko, tad, visticamāk, vi ņam
briesmas nedraud. Bet, ja viņš klusē un viņa skatiens ir
vērsts “nekurienē», tad, iespējams, viņš slīkst. 

Svarīga ir ātra reakcija un steigšanās palīgā, jo no
slīkšanas reakcijas sākuma līdz beigām cilvēka ķermenis
ūdenī atrodas vertikālā stāvoklī, un, ja cilvēks netiek iz -
glābts, šādā stāvoklī virs ūdens tas var atrasties no 20 līdz
60 sekundēm pirms nogrimšanas zem ūdens virsmas.

2. Drošības padomi kurinot 
ugunskurus un grilus

Pārgājieni, desiņu un šašliku cepšana, kā arī ugunskuru
kurināšana ir neapšaubāma vasaras atpūtas sastāvdaļa,
tomēr nereti šīs izklaides beidzas ar kādu nelaimi. 

Lai atpūta dabā kurinot ugunskurus vai grilējot
ne beigtos ar ugunsnelaimi, ir jāievēro šādi padomi:

n pirms ugunskura kurināšanas ir jāpārliecinās vai
konkrētās pašvaldības saistošie noteikumi atļauj kurināt
ugunskurus – ja tas ir aizliegts, tad par to var tikt pie -
mērots sods. Kā arī svarīgi ir atcerieties, ka vasaras laikā
mežā ugunskurus kurt nedrīkst – tos var kurināt tikai tam
speciāli ierīkotās vietās;

n pirms ugunskura kurināšanas ir jāsagatavo ugunskura
vieta – aprociet apkārt ugunskura vietai zemi vai aplie ciet
akmeņus, jo tādējādi nodrošināsiet, ka uguns liesmas ne-
izplatīsies pa sauso zāli, krūmiem, utt;

n ugunskuru nav ieteicams veidot koku, ēku un de -
gošu materiālu tuvumā, jo, degot ugunskuram, tā liesmas
vai kāda dzirkstele var aizdedzināt līdzās esošos kokus
vai ēkas;

n neatstājiet bez uzraudzības ugunskura vietu – atstā -
jot to, pilnībā nodzēsiet ugunskuru, lai izslēgtu ugunsgrēka
izveidošanās iespējamību. Visērtāk ir paņemt līdzi pudeli
ar ūdeni, ko var uzliet uz ugunskura pirms došanās prom;

n grilējot grils ir jānovieto uz stabilas virsmas un
drošā attālumā no ēkām tā, lai uzpūšot stiprākam vējam,
tas nevarētu apgāzties un dzirksteles nevarētu izraisīt
ugunsgrēku;

n iekurinot grilu, ir jāizmanto tikai tie degšķīdumi,
kuri ir paredzēti tieši grila kurināšanai. Sākotnēji ar deg-
šķīdumu ir jāaplej kurināmais, jāpagaida kamēr tas sa sūk -
sies un tikai tad uzmanīgi jāaizdedzina. Degšķīdumu ne -
drīkst pieliet jau degošam grilam. Nekādā gadījumā grilu
nedrīkst aizdedzināt ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem,
piemēram, benzīnu vai acetonu, jo tas var izraisīt uzlies-
mojumu un cilvēks var gūt smagus apdegumus. Grila ie-
dedzināšanu nevajadzētu uzticēt bērniem, jo pat pieaugušo
klātbūtnē viņiem to darīt var būt bīstami;

n ugunskuros un grilos nedrīkst dedzināt plastmasas
izstrādājumus un riepas, jo tie sadegot rada indīgus dū -
mus un apkārtējie var saindēties ar degšanas produktiem.

3. Drošības padomi atrodoties mežā
Pēdējos gados meža ugunsgrēku skaits, kuros VUGD

ir piedalījies dzēšanā, pieaug. Ja 2010. gadā VUGD
piedalījās 88 meža ugunsgrēku dzēšanā, tad 2014.gadā
šis skaitlis bija četrkāršojies – VUGD dzēsa 363 meža
ugunsgrēkus. Parasti pirmie mežu ugunsgrēki izceļas
tieši kūlas dedzināšanas rezultātā, tomēr vēlāk vasarā lie-
lākoties to iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni.

Iedzīvotājiem svarīgi ir atcerēties, ka no šā gada
25.aprīļa, VMD visā Latvijas teritorijā ir noteicis meža
ugunsnedrošo laika posmu. Tas nozīmē, ka kopš aprīļa
beigām mežos ir aizliegts:

n kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši
ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus
šīs vietas; 

n atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu
var atstāt, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi bei -
gusies; 

n nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ce -
ļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un ci -
tus priekšmetus; 

n veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un or -
ga nizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši tam ierī -
kotas vietas; 

n medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos
lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uz-
liesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla; 

n braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa
mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai
nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai; 

n ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ce -
ļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu; 

n bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt jeb -
kuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns
novērošanas darba veicējus.

Ja atrodoties mežā un kurinot ugunskuru ir izcēlies
meža ugunsgrēks vai redzat, ka mežā ir izcēlies uguns -
grēks, to iespējams apdzēst uzreiz sitot pa degošās vietas
liesmām ar zariem, segu vai kādu citu pieejamo priekš -
metu. Uguns ir jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma
virzienā. Par notikušo nekavējoties ziņojiet, zvanot uz
112. Ja pašu spēkiem nav iespējams ugunsgrēku nodzēst,
tad nekavējoties brīdiniet apkārtējos un ejiet prom no
ugunsgrēka vietas uz tuvāko ceļu, meža stigu, lauku vai
ūdenskrātuves krastu. Virzieties perpendikulāri uguns iz-
platīšanas virzienam (projām no uguns). Ja aiziet vai
aizbēgt no uguns nav iespējams, tad meklējiet kādu mitru
vietu vai tuvējo dīķi un iegremdējaties tajā vai apsedzieties

Esi drošs vasarā!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

informē iedzīvotājus par drošību vasaras mēnešos
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ar samitrinātām drēbēm. Ja esat meža laukumā, kurā nav
ūdenstilpņu, tad noliecieties tuvāk zemei, jo gaiss pie
zemes ir mazāk sadūmots un Jūs varēsiet labāk atrast
izeju no ugunsgrēka vietas.

Lai došanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu
izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, VuGd
aicina iedzīvotājus ņemt vērā šādus vienkāršus ietei-
kumus:

n pirms došanās mežā, informējiet savus piederīgos
par to, kurā vietā plānojat sēņot vai ogot, kā arī laiku, kad
plānojat atgriezties no meža;

n ģērbjoties piedomājiet ne tikai par to, kā pasargāt
sevi no ērcēm un čūskām, bet arī par to, lai glābējiem
būtu vieglāk Jūs ieraudzīt, tāpēc apģērbam un galvassegai
izvēlieties spilgtas un košas krāsas;

n ja iespējams, nedodieties mežā viens pats;
n neaizmirstiet līdzi paņemt personu apliecinošu do-

kumentu vai vismaz lapiņu ar uzrakstītu vārdu, dzīvesvietas
adresi un kāda piederīgā telefona numuru. Neaizmirstiet
paņemt līdzi pilnībā uzlādētu mobilo telefonu;

n neaizmirstiet par savu veselību – paņemiet līdzi pir -
mās palīdzības piederumus (tie neaizņems daudz vietas,
bet būs ļoti noderīgi situācijās, ja kaut kas atgadīsies). Kā
arī, ja ikdienā ir jālieto kāds medikaments, tad pārlie -
cinieties, ka tas ir paņemts līdzi;

n paņemiet līdzi ūdens pudeli un šokolādi, jo tie apmal -
dīšanās gadījumā palīdzēs atgūt nepieciešamo enerģiju;

n paņemiet līdzi kabatas lukturīti, jo tas tumsā ne
tikai palīdzēs nekrist panikā, bet arī palīdzēs glābējiem
Jūs ātrāk atrast. Tāpat noderēs arī svilpīte un kompass, ar
kuriem vajadzības gadījumā varēsiet norādīt savu at ra -
šanās vietu un sekojot norādēm izkļūt no meža;

n ierodoties mežā palūkojieties visapkārt – dzelzceļš,
ceļi, zīmīgi koki vai dabas objekti var būt labi orientieri
apmaldīšanās gadījumā. Pievēršot uzmanību apkārt eso -
šajām lietām un objektiem Jūs apmaldīšanās gadījumā
palīdzēsiet glābējiem saprast kā esat pārvietojušies pa
me žu un, kur Jūs atrodaties;

n esot mežā sekojiet līdzi laikam un nepalieciet mežā
līdz tumsai, jo tad atrast izeju no sveša meža būs
praktiski neiespējami;

n ja saprotat, ka esat apmaldījies un paša spēkiem ne-
spēsiet izkļūt no meža, nekrītiet panikā! Panika kļūs par
Jūsu ļaunāko ienaidnieku, jo stresa situācijā nespēsiet ob -
jektīvi novērtēt radušos situāciju. Apsēdieties, atpūtieties,
centieties noorientēties apvidū un tikai tad uzsāciet atpa-
kaļceļu. Nemēģiniet sākt haotiski staigāt pa mežu un
meklēt atpakaļceļu, jo tādējādi Jūs varat ieiet mežā vēl
dziļāk;

n centieties saklausīt, kas Jums apkārt atrodas – ja
tuvumā atrodas šoseja, ceļš vai dzīvojamā māja, tad ne-
kautrējieties doties uz turieni un pajautāt pareizo virzienu
līdzcilvēkiem;

n gadījumos, ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet
izkļūt no meža, tad nekavējoties zvaniet glābējiem pa tāl -
runi 112 un nosauciet tiem pēc iespējas konkrētākus
orien tierus – kurā vietā iegājāt mežā, cik ilgi uzturaties
mežā, kādus dabas vai cilvēka veidotus objektus esat
šķēr sojis vai, kam esat pagājis garām. Atcerieties, ka jeb -
kurš sīkums var palīdzēt glābējiem Jūs pēc iespējas ātrāk
atrast!

Līdzīgi padomi noderēs gadījumos, ja esat apmaldījies
purvā – meklējot atpakaļceļu rūpīgi pārbaudiet ik vietu,
kur plānojat spert soli un vislabāk to ir darīt ar garāka
koka palīdzību. Ja tomēr iekrītat purvā vai akacī, tad tikai
mierīgas un apdomātas darbības palīdzēs Jums izglābties.
Strauji un haotiski vicinot rokas un kājas Jūs tikai vēl
dziļāk iestigsiet purvā vai iegrimsiet akacī. Tāpēc šādos
gadījumos mēģiniet atrast jebko, aiz kā Jūs varētu pie -
turēties vai aizķerties un lēnām izvilkt sevi ārā. 

4. Drošība pērkona negaisa 
un zibens laikā

Neviena vasara nav iedomājama bez kārtīga pērkona
negaisa, kuru pavada arī neskaitāmi zibens spērieni. Spē -
riena laikā zibens enerģija pārvēršas siltumā un sakarsē
spēriena vietu – tā kā zibens spērienu rezultātā var izcel -
ties ugunsgrēks.

Zibens ir viena no bīstamākajām dabas parādībām, kas
var nodarīt lielus kaitējumus un pārvērsties ugunsnelaimē.
Zibens ir elektriskās strāvas izlāde starp diviem mākoņiem
vai starp mākoni un zemi, radot spriegumu, kas mērāms
miljonos voltu. Tas nozīmē, ka zibens izlādes laikā zi -
bens enerģija pārvēršas siltumā, sakarsē spēriena vietu un
tā rezultātā var izcelties ugunsgrēks. 

Ja ir zināms par negaisa tuvošanos, centieties bez īpa -
šas nepieciešamības neiet ārpus telpām un iekštelpās
ievērot šādus drošības padomus:

n aizveriet logus, durvis un dūmvadu aizvērtņus;
n pielūkojiet, lai telpās nav caurvēja, jo līdz ar to tel -

pā var iekļūt lodveida zibens;
n nekuriniet plīti vai krāsni, jo dūmi vada elektrību un

līdz ar to pieaug risks, ka ēkā var iespert zibens;

n atvienojiet datoru, radio un televizoru no elektrības,
kā arī neizmantojiet sadzīves elektrotehniku un tālruni,
tajā skaitā arī mobilo tālruni;

n pārliecinieties, ka neesat kontaktā ar metāla priekš-
metiem – neturieties pie elektroinstalācijām, antenām,
logiem, durvīm, ūdens krāniem, radiatoriem un citiem
metāla priekšmetiem, kā arī noņemiet dārglietas;

n uzturieties tālāk no ēkas ārējās sienas, ja laukā pie
ēkas sienas aug koks, jo, ja zibens trāpīs kokā, tad daļa no
zibens izlādes lādiņa var tikt novadīta uz ēku.

Aizsardzība no zibens ir nepieciešama katrai ēkai, jo
praktiski ikvienā dzīvojamā, sabiedriskā vai ražošanas
ēkā ir elektrotehnikas ierīces, kas palielina ēkas magnētisko
lauku un pievelk zibeni. 

Sevi un savu īpašumu var pasargāt no zibens ar ziben-
snovedēju. Svarīgi ir atcerēties, ka zibensnovedējs neat -
vairīs zibeni, bet gan novadīs tā lādiņu zemē, līdz ar to,
pasargājot ēkas no iespējamās ugunsnelaimes. Ieteicams
ir pērkona negaisa un zibens laikā patverties ēkās, kurām
ir zibensnovedējs un ir izveidota zibens novadīšanas
sistēma. 

Gadījumos, ja pērkona negaiss ir pārsteidzis atro -
doties ārpus mājas, ir jāievēro stingra piesardzība un
šādi drošības padomi: 

n nekavējoties meklējiet patvērumu kādā tuvumā
esošā ēkā, mašīnā vai autobusā, jo zibens ir sevišķi bīs -
tams tieši klajā laukā;

n patveroties mašīnā vai autobusā ir jāaizver durvis
un logi – gadījumā, ja zibens trāpīs autotransportlīdzeklī,
riepas nevadīs elektrību un Jūs būsiet drošībā;

n ja esat klajā laukā un nav kur patverties, tad nogu -
lieties zemē, izvēloties sausu vietu, kura ir pēc iespējas
tālāk no atsevišķi augošiem kokiem un ūdenskrātuvēm;

n ja esat mežā, tad piemērotākā vieta, kur pārlaist ne -
gaisu ir zemi koki ar biezu lapotni, bez atsevišķi augo -
šiem kokiem. Vēlams, lai zem kājām būtu izolācija ar
augsni, to varat panākt paklājot zarus un polietilēna plēvi
(piemēram, plastmasas maisiņu). Ja tuvumā ir kāda grava
vai cita dabas veidota paslēptuve, tad labāk doties uz tu-
rieni;

n negaisa laikā centieties patverties pēc iespējas
zemākā vietā, izvairoties no augstu objektu (piemēram,
koku, torņu, mastu, baznīcu un elektropadeves līniju) un
potenciāli bīstamu objektu (piemēram, metāla nožogojumu,
angāru, nojumju, lauksaimniecības tehniku un zibensno-
vedēja) tieša tuvuma. Vēlams no šiem objektiem turēties
vismaz 30-50 metru attālumā;

n pērkona negaisa laikā ir nepieciešams attālināties
no ūdenskrātuvēm drošā attālumā. Ļoti bīstami ir pērkona
negaisa laikā atrasties uz ezera vai kādas citas ūdens -
krātuves, kā arī bīstami ir šādā laikā peldēties un makšķe -
rēt zivis, jo ūdens labi vada elektrību. Gadījumā, ja esat
laivā un izkļūšana krastā nav iespējama, ieteicams ir
notupties laivas centrā, maksimāli tuvu laivas dibenam,
izvairīties no saskares ar ūdeni un laivas metāla daļām;

n negaisa laikā pārliecinieties, ka neesat kontaktā ar
metāla priekšmetiem – nebrauciet ar velosipēdu, motociklu
vai motorolleri, nelietojiet lietussargu, nepalieciet teltī
vai zem saulessarga un noņemiet dārglietas (rokas pulks -
teni, ķēdītes, gredzenus, auskarus), jo zibens aktivitāti
var piesaistīt arī, piemēram, aplikta ķēdīte ap kaklu vai
antenas lomu var nospēlēt lietussarga metāliskās stieples;

n pērkona negaisa laikā nepalieciet tiešā kontaktā ar
citiem cilvēkiem – ieteicams ievērot vismaz 3-5 metru at-
tālumu starp cilvēkiem;

n ja manat, ka mati sāk slieties gaisā, tas nozīmē, ka
gaiss ir uzlādēts ar elektrību un ir iespējams zibens spē -
riens. Ieņemiet maksimāli zemu pozu, apsēdieties uz kaut
kā, kas slikti vada elektrību (piemēram, sausa bezrāmja
mugursoma, ceļojuma paklājiņš), pieraujiet ceļos saliektas
kājas pie sevis un atbalstiet galvu uz ceļiem ar rokām
sargājot galvu un nosedzot ausis. 

5. Drošības padomi rīcībai pirms vētras
un vētras laikā

Pēdējo gadu laikā gandrīz ik vasaru ir piedzīvota kāda
vētra, kad vēja ātrums brāzmās ir sasniedzis vairāk kā
20,8m/s. Latvijā vētras tuvošanos prognozē Latvijas Vi -
des, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un sadarbībā ar
VUGD cenšas savlaicīgi par to brīdināt iedzīvotājus. 

Vētras laikā iespējami elektropārvades un sakaru līni -
ju bojājumi, ūdens padeves traucējumi, koku nogāšanās
uz ceļu braucamās daļas, ēku un būvju konstrukciju sagrū -
šana, kā arī jumtu noraušana un ūdens līmeņa strauja pa-
augstināšanās. VuGd aicina vētras laikā atrodoties
iekštelpās ievērot šādus drošības padomus:

n bez īpašas nepieciešamības neejiet ārpus telpām un
atturiet no pastaigām ārpus telpām arī bērnus, vecus cil -
vēkus un invalīdus;

n esiet gatavi elektroenerģijas padeves pārtraukumiem,
tāpēc jau savlaicīgi sagatavojiet kabatas lukturus un ne-
pieciešamās baterijas radio, kā arī neaizmirstiet pilnībā
uzlādēt mobilo telefonu;

n aizveriet logus, durvis, bēniņu lūkas. Daudzdzīvokļu
mājās nostipriniet priekšmetus uz balkona, savukārt lau -
ku saimniecībās nostipriniet saimniecības priekšmetus un
nevediet laukā no telpām mājlopus. Uz balkoniem vai lo-
džijām atstātās nepiestiprinātās lietas vējš var aizpūst,
tādējādi apdraudot garāmgājēju veselību un dzīvību;

n neuzturieties logu tuvumā, jo blakus esošie koku
zari un citi priekšmeti var vētras laikā izsist logu rūtis un
izraisīt traumas;

n ja vētras laikā bērnam jādodas uz vai no skolas vai
ārpusskolas nodarbībā, vēlams viņu pavadīt un sagaidīt.

Atrodoties iekštelpās, atstājiet ieslēgtu televizoru vai
radio, jo tādejādi varēsiet laicīgi saņemt papildinformāciju.
Vētras laikā neaizmirstiet par ugunsdrošību – gadījumā,
ja vētras rezultātā ir radušies elektrības pārrāvumi, pār-
vietojoties pa māju, izmantojiet lukturīti, kā arī neatstājiet
degošu sveci bez uzraudzības telpā, kurā atrodas mazi
bērni bez pieaugušo nepārtrauktas uzraudzības.

Gadījumā, ja vētras laikā, atrodoties ārpus telpām,
nav iespējams patverties kādā ēka, tad ievērojiet šā -
dus drošības padomus:

n neuzturieties un nenovietojiet transportlīdzekļus
zem atsevišķi augošiem kokiem, celtniecības sastatnēm,
reklāmas stendiem un elektropārvades līnijām;

n nelietojiet lietussargus, jo tie ne tikai apgrūtina re-
dzamību, bet arī pastiprināti uztver vēja brāzmas un var
savainot citus cilvēkus;

n atrodoties klajā laukā, sameklējiet drošu vietu, kur
patverties, piemēram, kādu grāvi vai ieplaku, bet, ja tādu
nav, tad stipru vēja brāzmu gadījumā nogulieties zemē;

n atrodoties laivā uz ūdens, mēģiniet nokļūt krastā,
kur, ja varat laivu izvilkt no ūdens, tad klajā vietā ap -
gāziet to otrādāk un nogulieties zem tās;

n atrodoties mežā, ieejiet dziļāk meža biezoknī, jo tur
koki ir vairāk aizsargāti no vēja brāzmām un pastāv ma -
zāks risks savainoties zem lūstošiem zariem vai kokiem;

n nešķērsojiet tiltus, bet nepieciešamības gadījumā
labāk zem tiem paslēpieties un nogaidiet līdz pāriet stip -
rās vēja brāzmas.

Atcerieties, ka vētras laikā jūrā var veidoties augsti
viļņi, tāpēc vētras laikā ir kategoriski aizliegts atrasties
uz moliem. Šajā laikā mola akmeņi ir slideni, tāpēc viļņu,
spēcīgā vēja un slideno akmeņu dēļ cilvēks viegli var
iekrist ūdenī. Šādu apstākļu ietekmē no ūdens paša spē -
kiem izkļūt ārā praktiski nav iespējams un zemās ūdens
temperatūras dēļ cilvēkam strauji iestājas ķermeņa atdzi -
šana un viņš var noslīkt. 

6. Par rīcību zvanot pa tālruni 112
Gadījumos, ja notikusi kāda nelaime un pastāv

briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai
īpašumam, nekavējoties zvaniet pa tālruni 112. Šis
tālruņa numurs ir vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu
numurs, uz kuru zvanot ir iespējams izsaukt nepieciešamos
operatīvos dienestus. 

Pa tālruni 112 zvaniet, ja ir:
n ugunsgrēks;
n nepieciešama medicīniskā palīdzība;
n nepieciešama policija;
n jūtama gāzes smaka;
n ceļu satiksmes negadījums;
n negadījums uz ūdens;
n negadījums uz dzelzceļa;
n negadījums darba vietā;
n noticis ēkas sagruvums;
n noticis zemes nogruvums;
n atrasta ķīmiska viela;
n atrasts aizdomīgs priekšmets;
n saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

Piezvanot pa tālruni 112 sniedziet šādu informāciju:
n nosauciet precīzu adresi vai aprakstiet notikuma

vietu, kur noticis negadījums vai ugunsgrēks;
n pastāstiet dispečeram, kas ir noticis;
n atbildiet uz dispečera jautājumiem;
n nosauciet savu uzvārdu un tālruņa numuru;
n nepārtrauciet sarunu pirmais un esiet sazvanām, jo

iespējams būs nepieciešams ar Jums sazināties atkārtoti. 
n sagaidiet ugunsdzēsēju glābēju ierašanos.

Nepaļaujaties uz to, ka kāds noteikti jau ir izsaucis
glābējus, bet piezvaniet arī pats, jo, diemžēl, VUGD pie -
redzē ir tādi gadījumi, kad izmisīgi tiek gaidīta glā bēju
palīdzība, bet tas ir veltīgi, jo neviens no aculieci nie kiem
nav piezvanījis uz 112!

atCeRieS! Ja redzi nelaimes gadījumu, vispirms
piezvani uz 112, un tikai pēc tam filmē, fotogrāfē un ar
piedzīvoto dalies sociālajos tīklos un ar saviem drau-
giem!

Sagatavoja: VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
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Svētā Jāzepa
darbnīca

Vasarā katru trešdienu Vi-
ļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas
draudzes mājā no plkst. 11.00
līdz plkst. 12.30 notiek Svētā
Jāzepa darbnīca, kurā bērni
var interesanti un lietderīgi pa-
vadīt laiku. 

Šajā darbnīcā bērniem tiek
piedāvātas noderīgas aktivitātes.
Katru reizi bērni lasa Dieva Vār -
du un iepazīstas ar gaidāma jiem
Baznīcas svētkiem, kuri vēlāk
tiek simboliski atveidoti dažādos
radošos darbos. 

Pēc cītīgas darbošanās un
tējas brīža, bērniem lielu prieku
sagādā dažādas jautras spēles
baznīcas pagalmā. Ar bērniem
visu šo laiku darbojas Marijas
skolas misionāri. 

Jāzepa darbnīcai var pieteik -
ties bērni vecumā no 8 līdz 13 ga -
diem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir
vai nav kristīti.  

Ja vecāki vēlas pieteikt savus

bērnus, lūdzu savlaicīgi sazinie -
ties ar misionāri Dzintru 29710778. 

Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas misionāre 

Dzintra Dzerkale

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvs
iepazīst baznīcu no jauna

5. jūnijā Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvs piedalījās
kultūras notikumā Baznīcu nakts, ko organizēja Šķilbēnu Sāpju
dievmātes Romas katoļu draudze. 

Šogad katra pagasta iestāde tika aicināta atklāt baznīcu no jauna,
iepazīt to no savādāka skatu punkta un izteikt labus vārdus, novē -
lējumus savai baznīcai un draudzei.  

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvs izteica pateicību prā -
vestam Staņislavam Prikulim un draudzei par ilggadīgo sadarbību,
sapratni, siltiem vārdiem un iemītnieku morālo un garīgo atbalstu.

Iemītnieki, kuri piedalījās šajā pasākumā bija sajūsmas un pozi -
tīvo emociju pilni, jo ņēma dalību visos pasākuma posmos – pie -
dalījās Svētā Misē, noklausījās brīnišķīgu garīgās mūzikas koncertu,
uzlādējās ar labiem vārdiem, nobaudīja sadraudzības tēju, ko paši
palīdzēja vārīt un no sirds izrunājās ar paziņām, draugiem un prieste-
riem.

Šis kultūras notikums iedvesmoja ikvienu tā dalībnieku!
Paldies Ārijai Rudzišai un Kristīnai Pumpai par palīdzību pa -

sākuma organizēšanā un jauko kompāniju iemītniekiem!
Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja Līna Barovska

Foto: Vineta Zeltkalne

Pirmo reizi Viļakā trīs dienas
no 8. līdz 10. maijam notika ma -
zais oaSiS – Kristīgās dzīves un
evaņģelizācijas skola bērniem ve -
cumā no 11 līdz 13 gadiem. 

Tajā piedalījās bērni no Viļakas
un Medņevas. Šo visu organizēja
Marijas skolas misionāri, kas kal -
po Viļakas Romas katoļu draudzē,
kā arī palīgos devās misionāri no
iepriekšējiem gadiem. Šajā kris-
tīgajā pasākumā piedalījās arī ka -
tehēte un ērģelniece, kā arī citi
draudzes locekļi, kas vadīja kon-
ferences, slavēšanas, nodrošināja
ēdināšanu un bija kopā ar bērniem
visas šīs dienas. 

Kas tad notika šajās dienās?
Bērni vadījās pēc speciāli sastādī -
tas programmas, kas paredzēta šā -
dam vecumam. Dalībniekiem stā -
stīja par Dieva mīlestību, grēku,
glābšanu Jēzū Kristū un par Die -
va žēlsirdību. Kopā ar misionā -
riem bērni varēja spēlēt dažādas
spēles un dejot, iet pastaigā līdz
ezeram. Galvenais un pats svarī-

gākais katras dienas notikums bi -
ja piedalīšanās Svētajā Misē. Die -
nas noslēdzās ar Dieva slavēšanu
dziedot un priecājoties par visu,
ko Viņš ir devis. 

Noslēgumā bērni izteica vēlē -
šanos piedalīties vēl mazajā Oasis,
jo viņiem patika piedzīvotais. Lai
kas tāds notiktu, liela nozīme bi -
ja Viļakas Jēzus sirds Romas ka -

to ļu baznīcas prāvestam tēvam
Sta ņislavam Kovaļskim OFMCap.,
kurš deva svētību, lai bērnus ves -
tu tuvāk Dievam, kā arī Viļakas
novada domes priekšsēdētājam
Ser gejam Maksimovam. 

Cerams, ka mazais OASIS no -
tiks regulāri un šī iesētā sēkla ne -
sīs daudz augļu. 

Ruta Linde

Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas 
skola bērniem Viļakā

Kapusvētki Viļakas novada kapsētās
Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās

Sestdien 4. jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00; 
Olutovas kapos plkst. 16.00.

Sestdien 11. jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00;
Lašku kapos plkst. 16.00.

Sestdien 18. jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00;
Aizgalīnes kapos plkst. 16.00.

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

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

Prāvests Staņislavs Kovaļskis, OFMCap

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapusvētki 2015. gadam

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

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests: pr. Staņislavs Prikulis

Maija dziedājumi Žīguros

atnākot maija mēnesim, arī Žīguros sievas pulcējas vietējā
kultūras namā, lai godinātu dievmāti lūgšanās un dziesmās.
Kopā sanākam 15-17 sievas. Sākam ar Rožukroni, nodziedam
Litāniju dievmātes godam, turpinām ar dziesmu dziedāšanu
dievmātei. Mūsu teicēja ir Zinaida.

Pirms 5-6 gadiem braucām ar velosipēdiem vai gājām kājām uz
3 km attālo Vēdeniešu kapsētu lūgties pie krusta, jo Žīguru ciemā nav
sava krusta. Tagad lielākā daļa vairs nespējam aiziet līdz kapsētai, 
arī apkārtējo ciemu sieviņas ir mūžībā. Iekārtojam telpu un klājam
galdu tāpat kā sestdienās Svētās mises laikā un lūdzamies apmēram 
2 stundas.

Valentīna Bukovska – Žīguru lūgšanas kopas dalībniece
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7. jūnijā Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā svinējām
Kristus Vissvētās Miesas un
asins svētkus. tas ir Vissvētākais
Sakraments jeb euharistija,
kas ir Jēzus Kristus Miesa un
asinis zem maizes un vīna zī-
mēm.

Baznīca, uzticoties Kunga rī-
kojumam, turpina darīt to, ko
Kristus darījis Pēdējo vakariņu
laikā. Viņš ņēma maizi, svētīja
to, lauza un deva saviem mācek-
ļiem sacīdams: «Ņemiet un ēdiet,
tā ir Mana Miesa!» Tāpat Viņš
ņēma biķeri ar vīnu, svētīja to un
sacīja: «Dzeriet visi no tā! Šīs ir
Manas Jaunās Derības Asinis.»
Ar vārdiem: «Dariet to Manai
piemiņai!».

Jēzus pavēlēja apustuļiem
darīt to pašu un līdz šai dienai
vienīgi priesteri un bīskapi var
vadīt Euharistijas dievkalpojumu
– svēto Misi, un konsekrēt maizi
un vīnu, lai tie kļūtu par Kunga
Miesu un Asinīm. Priesterim
svētajā Misē, atkārtojot Kristus
sacītos vārdus un piesaucot Svēto
Garu, maize un vīns kļūst par
Kristus Miesu un Asinīm, līdz ar
to Kristus ir reāli klātesošs ar
visu Viņa dvēseli un dievišķību.
Šis ir īpašs klātbūtnes veids Vis-
svētākajā Sakramentā, kurā mēs
atdodam godu, pielūgsmi, mīles-
tību, pateicību Kristum.

Mūsu draudzē šie svētki tika
kuplināti ar svinīgu Euharistisko
procesiju apkārt baznīcai, pieda-

loties vairākiem desmitiem cil -
vēku draudzes prāvesta tēva OF-
MCap. Staņislava Kovaļska vadībā.
Tika lasīti fragmenti no evanģe-

lijiem un izteikti daudzi lūgšanu
nodomi.

Šī saulainā svētku diena mūs
katru piepildīja ar bagātīgām

Dieva žēlastībām un mīlestību.
Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas misionāre 

Dzintra Ruļuka

Ministrants Mikus Maksi -
movs bija pasākuma «Labie vārdi»
vadītājs un viņš vēlēja, lai Šķil -
bēnu Romas katoļu draudze tur-
pinātu pastāvēt tik pat kuplā
skaitā. Baznīcas bērnu un jauniešu
kora vadītāja Karīna Romanova
pateicās prāvestam un visiem
draudzes locekļiem, kuri atbalsta
bērnu un jauniešu aktivitātes, pa-
teicās vecākiem, kuri atrod laiku,
lai atvestu bērnus uz mēģināju -
miem un uz Sv. Misi. 

Dabas parka «Balkanu kalni»
vadītāja Vija Kulša labos vārdus
pārvērta par labajiem darbiem, jo
bija sagatavojusi stādiņus ar gar-
šaugiem un  puķēm no dabas par -
ka, lai ikviens izvēlētos sev  va-
jadzīgo stādu. Šķilbēnu Sociālās
aprūpes mājas vadītāja Līna Ba-
rovska pateicās, ka baznīca un drau -
dzes locekļi ir kopā ar viņiem gan
baltās, gan nebaltās dienās. «Pal-
dies, ka nevērtējiet mūs pēc maka
biezuma, dzimuma, vecuma, šeit
ikviens var atrast patvērumu un pa -
domu,» pateicās L.Barovska. Re-
kavas bibliotēkas vadītāja Ani ta
Kokoreviča pateicās par sadarbību. 

«Šovakar, kad krītošās saules
stari rotājās baznīcas logu rūtīs,
kad visam ciemam pāri ir nolijis
krāšņais zvanu skaņu lietus, ir
pie nākusi Baznīcu nakts. Laiks,
kad ikviens var pateikties Dievam
par padarīto. Arī mēs pagasta
vis jaunākie amatiermākslas ko-
lektīvu dalībnieki vēlamies pateikt
paldies Dievam, ka mēs esam tik
varoši, dzirkstoši, smaidoši un
dar boties griboši. Paldies, ka
Dievs mums ir devis tik gādīgus
un mīlošos vecākus. Paldies prā-
vestam, kurš mūs atbalsta!» teica
Šķilbēnu kultūras centra «Rekova»
bērnu ritmikas grupiņu Lāči,

Lācīši, Mazulīši vadītāja Inese Lā -
ce. Šķilbēnu kultūras centra «Re-
kova» kolektīvi: folkloras kopas
«Rekavas dzintars» vadītājs Vilis
Cibulis, Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa vadītāja Irina Husare,
jauktā kora «Viola» vadītāja Karī -
na Romanova teica paldies, ka
Šķilbēnu draudze kuplā skaitā
apmeklē Sv. Mises, un vēlēja, lai
arī turpmāk būtu tikpat sirsnīga
draudze. Deju kolektīva «Bitīt
matos» dejotāji Gunita Circene
un Armands Zujāns vēlēja nedzīvot
bez mīlestības. Šķilbēnu pagasta
vadītājs Andris Mežals pateicās
pagasta kolektīviem par savstarpējo
sadarbību, sadarbību ar draudzi
un draudzes prāvestiem. 

Baznīcas koris un tā vadītāja
Anastasija Ločmele aicināja lūgties
un mīlēt Dievu. «Rožukronis ir
vislabākā lūgšanu grāmata. Mana
dzīve nav iedomājuma bez ro-
žukroņa. Ir jālūdzas ar ticību, tad
noteikti palīdzēs. Šajā pulciņā 20
cilvēki katrs sev piemērotākajā
laikā lūdz vienu desmitdaļu. Lū-
dzieties, tas palīdzēs,» atklāja ro-
žukroņa pulciņa vadītāja Celina
Kaupera. Nemitīgā Rožukroņa pul -
ciņa dalībniece Anita Skangale
pastāstīja, ka šī pulciņa dalībnieki
lūdzas katru dienu noteiktā stundā.
Anita lūdzās no 4 līdz 5 rītā par
tēvu lomu ģimenē, priesteriem,
bērniem un grēcinieku atgriešanos.
«Pateicība Dieva žēlastībai. Ne-
nocietiniet savs sirdis, atsaucieties
Dieva aicinājumam, iesaistīties
laju kustībā, lūdzieties nepagur-
stot!» aicināja A. Skangale. Ro-
žukroņa pulciņa vadītāja Janīna
Lapsa ir priecīga, ka draudzē ak -
tīvi darbojas bērni un jaunieši,
lielākais prieks ir dzirdēt bērnu
čalas, jo bērni ir mūsu nākotne.
«Nekur neviens mūs tā negaida
kā Jēzus. Nāku biežu uz baznīcu,

jo šeit notiek dziedināšana,» tā
skaidroja J.Lapsa. Vispriecīgā -
kais sveiciens bija no šī gada
Svētdienas skolas bērniem, kuri
dziedāja un parādīja kā viņi katru
dienu ceļ savu baznīcu. «Priecā-
jieties Kungā vienmēr! Priecājie -
ties – tā Pāvils rakstīja filipiešu
draudzei. Kur ir Dievs, tur ir
prieks!» aicināja katehēta Žan -
na Maksimova. 

Upītes pamatskolas skolotājas
Sandra Bukša un Dina Krakope
pateicās eņģeļiem, kuri palīdz ar
siltu smaidu, uzmundrinošu vārdu,
sajust, ka neesi šai pasaulē palicis
viens. «Vēl brīnišķīgāka sajūta,
ka Dievs tevi pašu sūta par eņ ģe li
kāda cilvēka ceļā. Upītes sko las
vārdā mīļu paldies saku labajam
eņģelim priesterim Staņislavam
Prikulim, caur kura rokām reizi
mēnesī varam svinēt Sv. Misi
skolā,  pielūgt Dievu, sla vēt un pa -
teikties Dievam.» saviļņoti teica
S.Bukša. Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte» vadītājs
Andris Slišāns un viņa komanda
atklāja, ka viņiem ir liels prieks
šovakar būt un piedalīties Baznīcu
naktī. Kuplais dalībnieku pulks
aizdedza svecītes par bibliotēku,
muzeju, tautas na mu un dažādiem
pulciņiem, rit mikas, teātra, flo-
ristikas, vēder deju, tekstilmākslas,
latgaliešu valodas. Vienu svecīti
aizdedza arī Upītes etnogrāfiskā
ansambļa vadītāja Līvija Supe.
Rekavas vidusskolas direktors
Pēteris Vancāns pateicās visiem
un atgādinā ja, ka visstiprākais ir
Dieva vārds un vēlēja, lai mūsu
ģimenēm vienmēr līdzi iet Dieva
svētība. Šķilbēnu Jauniešu inicia -
tīvu centrs «Zva niņi» pateicās ar
dziesmu par veiksmīgo sadarbību
ar draudzi.

Ministrants, Rekavas vidus-
skolas 9.klases audzēknis, pasā-
kuma «Labie vārdi» vadītājs
Mikus Maksimovs atklāja, ka šo-
dien jūtās neierasti. «Šovakar ir
neierasti, jo tik daudzi cilvēki
nāk uz baznīcu tik vēlā vakarā
stundā. Neparasti, ka visi teicām
labos vārdus un ka te notiek
daudz notikumu. Bija tik neierasti
baznīcā būt par pasākuma vadī -
tāju, jo tāds nopietns pasākums.
Patika, ka visi bija gatavojušies,
lai teiktu labos vārdus baznīcai
un draudzei,» izjūtas atklāja M.
Maksimovs. Šķilbēnu Sociālās
aprūpes mājas darbiniece un pa-
sākuma Baznīcu nakts brīvprātīgā
Ārija Rudziša atklāja, ka pēc
nakts maiņas, miegs nemaz ne -
nāk. «Ļoti jauks pasākums. Vis-
vairāk patika kā Sv. Mises laikā
dziedāja bērni un jaunieši. Korī
nav nemaz tik daudz dalībnieku,
bet izklausījās tā it kā dziedātu
liels un pieredzējis koris. Noteikti
šādam pasākumam ir jānotiek arī
nākamgad. Ceru, ka nebūs nakts
maiņas un varēšu pasākumā pie-
dalīties no sākuma līdz beigām,»
par piedzīvoto pastāstīja Ā. Ru-
dziša. Draudzes prāvests Staņis -
lavs Prikulis rezumē, ka vērtē šo
notikušo pasākumu ļoti pozitīvi.
«Paldies Dievam par labo laiku,
kas ļāva izjust labāk pasāku mu.
Paldies visiem, kuri atbalstīja pa-
sākumu un piedalījās. Prieks, ka
izdevās izcelt un parādīt, ka
baznīcā ir vieta katram un ikviens
ir svarīgs. Mēs lūdzāmies par vi-
siem!» secināja prāvests S.Prikulis.  

Bērni un jaunieši labprāt ie-
saistījās aktīvākajās Baznīcu nakts
aktivitātēs kā aizlūgumu uzrak-
stīšanu uz nelielām lapiņām,
veikli aizsteidzās uz veco baznī -
ciņu, kur izgatavoja eņģelīšus sev

un saviem mīļajiem cilvēkiem un
izmantoja iespēju, lai atbildētu
uz jautājumu» Kas man ir manas
draudzes baznīca?». Atklāja, ka
tā ir «Rekavas gaismas pils,  Mī-
lestības un prieka vieta, Manas
mājas, Otrās mājas, Mīļa, supe -
rīga vieta, kur satiek Jēzu!» un
vēlētos, lai biežāk baznīcā notik -
tu šādi pasākumi.

Paldies Dievam par saņemta -
jām žēlastībām! Paldies nodibi-
nājuma «Baznīcu Nakts fonds»
komandai par pasākuma Baznīcu
nakts organizēšanu visā Latvijā!
Paldies Kubulu pagasta vokāla -
jam ansamblim un vadītājai Anas-
tasijai Ločmelei un Balvu mūzikas
skolas vijolnieku ansamblim un
vadītājai Zojai Zaharovai, kon-
certmeistaram Viktoram Borma -
nim par skaisto koncertu! Paldies
Kubulu kultūras nama vadītājai
Maijai Laicānei par organizato -
risko atbalstu! Paldies Šķilbēnu
Sociālās aprūpes mājas vadītājai
Līnai Barovskai un darbiniecēm
Ārijai Rudzišai un Kristīnai
Pumpai par tējas vārīšanu un ko-
pīgās Agapes galda uzklāšanu!
Paldies Verai Kuzminai par eņģe -
līšu izgatavošanas meistardarb -
nīcas novadīšanu! Paldies Baz -
nīcas bērnu un jauniešu korim un
korim «Viola» par jauko dziedā-
šanu! Paldies draudzes locekļiem,
kuri atbalstīja ar lūgšanām un
darbiem! Paldies priesteriem Fe-
liksam Šneveļam un Ivaram Vi-
gulim, kuri steidzās palīgā drau -
dzes prāvestam Staņislavam Pri-
kulim un palīdzēja noorganizēt
aktivitātes! Gaidīsim draudzes lo -
cekļu idejas, ieteikumus un iero-
sinājumus Baznīcu nakts pasāku-
mam nākamgad!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Pirmā Baznīcu nakts Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā
(Sākums 1.lpp.)

Jau vairāk kā mēnesi Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dzē darbojas Visu Svēto skola
bērniem. tā notiek ik svētdienu
draudzes mājā pirms svētās
Mises. 

Skolā bērni padziļina savu ti-
cību kopā lūdzoties, iepazīstot
Dievu, iegūstot jaunas zināšanas
par Baznīcas svētkiem, dažādiem
svētajiem un Baznīcas mācību.
Katram skolas dalībniekam ir
krāsaina mape, uz kuras rakstīts
skolas sauklis, kas ir no Pāvila

1.vēstules – «esiet svēti, jo Es
esmu Svēts». Mapē bērni glabā
skolā veidotos darbus. 

Pēc nodarbības bērni visi ko -
pā dodas uz baznīcu, rokās turot
darba tāfelītes, pie kurām pie-
spraustas uzdevumu lapas. 

Atbildes uz jautājumiem, kuri
uzrakstīti uz šīm lapām, var uz -
zināt, piedaloties svētajā Misē.
Vēl bērniem ir uzticēts arī kāds
kalpojums – svētajā Misē lasīt
vis pārējas lūgšanas nodomus. Un
lai gan ir liels uztraukums iet

visu priekšā un lasīt skaļi, tomēr
šis kalpojums bērnus ļoti priecē.
Dažreiz pat ir žēl, ka lūgšanu no-
domu nav tik daudz, lai pietiktu
visiem.

Visu Svēto skola ir atvērta ik-
vienam draudzes bērnam vecumā
no 8-12 gadiem. Ja ir vēlēšanās
piedalīties skolā, lūdzam sazinā -
ties ar misionāri Rutu (mob.
25564561).

Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas misionāre 

Ruta Linde

Kristus Vissvētās Miesas un asins svētki Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā

Visu Svēto skola
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Viïakas no vadâ

JauNieŠu aKtuaLitāteS

es neticēju, 
ka tikšu 
tik tālu...

Viss sākās no pieteikuma kon-
kursā «Zelta Zivtiņas talanti», ku -
rā es pieteicos joka pēc. Šis kon-
kurss notika «Zelta Zivtiņas čem-
pionāta» ietvaros. Konkursā pie-
dalījās jaunieši vecumu grupās
no 7 – 20 gadiem no visas Lat -
vijas. Uzvarētāji varēja būt tikai
pieci no katra reģiona un  viens
no Rīgas, kuri iegūst ZZ stipendiju
no kopējā naudas balvu fonda.

Pēc dažām dienām saņēmu
pa ziņojumu, ka tieku ielūgts uz
šī konkursa otro atlases kārtu.
No Latgales tika izvirzīti tikai
četri jaunieši, kuriem vajadzēja
parādīt un pierādīt savu talantu
žūrijai Rīgā, «Rīgas viļņi» izdev-
niecībā,  kā arī iepazīstināt ar se -
vi, savu talantu, paskaidrot, kā -
pēc tieši tev ir vajadzīga ZZ sti-
pendija. 23. maijā šī tikšanās no -
tika. Žū rijas priekšā es izpildī ja
savu pašsacerēto dziesmu «Uguns
tauriņi». Dziesma tik ļoti saviļņoja
žūriju, ka pirmajā mirklī tā ne -
varēja uzdod nevienu jautājumu.
Bet pēc mirkļa žūrijas locekļi sā -

ka runāt ar mani par dažādām
svarīgām lietām saistībā ar dzie-
dāšanu, dziesmu sacerēšanu, kā
arī galveno balvu. 

Es neticēju, ka tikšu tik tālu,
bet tas nebija viss... Mani sagaidī -
ja vēl viens pārsteigums. 25. mai -
jā  tiku uzaicināts uz «ZZ čempio -
nāta» un «ZZ talantu» finālu 
30. maijā, kur šoreiz vajadzēja
uzstāties uz lielās skatuves Jūr -
malā, Dzintaru pludmalē, ne ti -
kai žūrijas priekšā, bet arī publi -
kas priekšā. No visas Latvijas tika
izvirzīti tikai 11 jau nieši uz «ZZ
talantu» finālu, no Latgales tie
bija tikai 2. Es neiegu va lielo bal -
vu, bet atzīstu: «Gal venais priekš
manis nebija iegūt šo lielo balvu,

galvenais – parādīt sevi lielākai
publikai, iegūt uzstāšanās pie -
redzi, sadzirdēt svarīgākos ietei-
kumus no žūrijas pus es, būt sa-
prastam, uzklausītam. Es vēlējos
padalīties ar savu radošumu un
to, ko es daru, un man tas izde-
vās!»

Aicinu jauniešus izmantot da-
žādas iespējas, jo nevar jau zināt,
kurā vietā un mirklī var uzsmaidīt
lielā dzīves veiksme!

Es pateicos Viļakas Valsts ģim -
nāzijai par morālo un finansiālo
atbalstu šajā konkursā.                                                         

Normunds Orlovs, 
Viļakas Valsts ģimnāzijas 

12. klases izglītojamais                                                                                                             
Foto: Georgs Viljams Hibneris

Strauji tuvojas mācību gada
beigas un arī Jauniešu domes ot -
rais darbības gads Naura Ko no -
valova vadībā. Pēdējā jauniešu
tikšanās tika organizēta dabas
par kā «Balkanu kalni», kur gan
Jauniešu domes pārstāvji, gan
citi novada  jaunieši no Žīguriem,
Viļakas, Rekovas un Vidučiem
tikās brīvdabas piknikā.

Jaunieši kopīgi pārrunāja sa -
vas aizvadītās aktualitātes, vārīja
gardu zupu uz ugunskura, kā arī
veica kādu labu darbu-krāmēja
mal ku, pateicībā par dabas parka
teritorijas un telpu izmantošanu
un viesmīlību, kuru izjutuši visos
dabas parkā aizvadītajos jauniešu
pasākumos. Paldies sakām Vijai

Kuļ šai un dabas parka darbinie -
kiem par to, ka vienmēr jaunieši
tiek mīļi gaidīti un uzņemti «Bal-
kanu kalnos».

Visvairāk jaunieši priecājas
par izveidotajiem kontaktiem ar
kaimiņu novadiem, kopīgām sa-
nākšanām un arī savstarpēju no -
vada mēroga jauniešu sadarbību,
kura ar katru gadu paplašinās un
arī jauniešu aktivitāte palielinās.

Nākošajā mācību gadā Jaunie -
šu domes prezidente būs Elīna
Sprukule, jo arī šogad prezidents
Nauris Konovalovs ir pagājušā ga -
da viceprezidents. Septembrī – jau -
najā mācību gadā visi jaunieši,
kuriem būs vēlme darboties Viļa -
kas novada jauniešu vārdā, jau -

nie šu labā, tiks aicināti piedalīties
Jauniešu domes sēdēs, piedalīties
jauniešu aktivitātēs un izpausties
sev tīkamā veidā, veidot dialogu
ar Viļakas novada domes deputā-
tiem, sadarboties ar kaimiņu no -
vadu jauniešiem un organizēt da-
žādus citus pasākumus.

Paldies tiem jauniešiem, kuri
vienmēr ir enerģijas pilni un ak -
tīvi iesaistījās Jauniešu domes dar -
bībā, atrada laiku ierasties uz tik-
šanās reizēm un organizēja jau -
niešu pasākumus!

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Noslēdzies Viļakas novada Noslēdzies Viļakas novada 
Jauniešu domes gadsJauniešu domes gads22. maijā mēs –  Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klašu izglīto ja -

mie un audzinātājas B. Miņina un L. Bizune devāmies  vienas
dienas braucienā pa daugavu dabas parkā «daugavas loki».
Ceļo juma iespēju saņēmām  Žetonu vakarā kā dāvinājumu no
Viļakas novada domes. 

Agrā rītā ar autobusu devāmies uz Slutišķiem Daugavpils nova dā,
kur sporta klubs «Beibuks» piedāvā atpūtu uz Daugavas ūde ņiem.
Ceļojuma laikā tika piedāvāts brauciens ar plostu pa Daugavas
lokiem, ekspozīcijas «Slutišķu vecticībnieku mājā» apmeklējums un
Dinaburgas viduslaiku pilsdrupu apmeklējums  gida pavadībā. 

Sākumā diena bija apmākusies un likās, ka sliktie laika apstākļi
varētu traucēt, bet mūsu kopīgais noskaņojums tomēr bija labs.Tā kā
plosts bija aprīkots ar speciālu nojumi, lietus netraucēja vērot brī niš -
ķīgos dabas skatus un baudīt jauku kompāniju. Par mūsu drošību uz
plosta rūpējās divi pieredzējuši plostnieki.Priecājāmies par iespē ju
izmantot mangalu un baudīt  karstas desiņas. Vēlāk pārstāja  līt, uz -
spī dēja spoža saule un Daugavas loki pavērās skatieniem visā krāš -
ņumā. Ar nepacietību gaidījām un priecājāmies katru jaunu upes pa-
griezienu, aiz kura pavērās vēl neredzētas mūsu skaistās Latgales ai-
navas.

Pateicamies Viļakas novada domei par dāvināto  lielisko iespēju
un šoferim Mārtiņam Kaļānam  par braucienu!

Normunds Orlovs,
Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns

Ceļojums pa daugavas lokiem 

Skaistā vasaras sākuma die -
nā,  Rekavas vidusskolas 12.
kla se un audzinātāja, devāmies
Vi ļakas novada domes dāvāta -
jā brau cienā  uz  dabas parku
«dau ga vas loki».

Ekskursijas sākumā iepazi-
nāmies ar moderni renovēto Nau -
jenes Novadpētniecības muzeju,
kurā apskatījām  2007. gada 5.
oktobrī at klā to mākslas galeriju
«Tēlniece Valentīna Zeile». Pa-
gājušā gadsimta 60. – 70. gados
tēlniece  bija atzīta visā plašajā
Padomju Savienībā kā me daļu
mākslas atdzīvinātāja pēckara
Latvijā. Kopš 1982. gada māk-

sliniece dzīvo un strādā Francijā. Muzejā skatāmas gan vēsturiskās,
gan modernās mākslas, gan saimnieciskās ekspozīcijas. 

Brauciena svarīgākā daļa, protams, bija brauciens ar sporta kluba
«Beibuks» plostu. Sākumā jutāmies nedroši, taču nedrošums pavisam
drīz pazuda un nemanījām, kā četras stundas «noplostojām». Skaistā
Daugavas ieleja, saulainā diena, dažādas dzīvās būtnes upes krastos,
pats plosts un plosta vadītājs Leonīds, mēs paši – tāds neaizmirstams
pasākums! Un par to mēs esam ļoti pateicīgi Viļakas novada domei
un Šķilbēnu pagasta pārvaldei.

Pirms došanās mājup, vēl
paciemojāmies Dinaburgas pils-
kalnā. Šobrīd te var apskatīt Di -
naburgas pilsdrupas un pils ma -
ketu. Līdzās pilskalnam ierīkota
atpūtas vietā «Bruņinieku lau-
kums».

Virs Daugavas parādījās
negaisa mākoņi un sapratām,
ka laiks do ties mājup. Autobusā
jutāmies droši un brīvi, patei-
coties atsaucīgajam šoferītim
Mārtiņam, tāpēc sirsnīgs pal -
dies viņam.

12. klases audzinātāja
Inese Cibule

Neaizmirstama diena
«daugavas lokos»



15

Viïakas no vadâ

JauNieŠu aKtuaLitāteS

Viļakas novada jaunieši 
devās karjeras izglītības braucienos uz Rīgu 

Viļakas novada dome realizē
izglītības un zinātnes ministrijas
un Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras atbalstīto
projektu Nr. 4-33/31 «ekspedīcija
džungļos». Viļakas Jauniešu ini -
cia tīvu centrs sadarbībā ar Šķil -
bēnu iniciatīvu centru «Zvaniņi»
organizē projekta aktivitātes.

Jauniešiem notikušas intere-
santas karjeras nodarbības un
braucieni uz Rīgu uz iestādēm,
lai iepazītu profesijas, kuras vē lē -
tos apgūt. 25.maijā uz Rīgu devās
Viļakas Valsts ģimnāzijas koman -
da un 28. maijā Rīgu apmeklēja
Rekavas vidusskolas audzēkņi.

Viļakas novada jauniešiem in -
teresēja iepazīties ar radošām un
tehniskām profesijām, interesēja
kā norit darbs ar jaunām tehnolo-
ģijām, kādas profesijas strādā mui -
tā un Valsts ieņēmumu dienestā.
Diemžēl iepazīties ar visām jaunie -
šu izvēlētajām profesijām un ap-
meklēt visus interesējošos uzņē-
mumus nebija iespējams, jo bija uz -
ņēmumi, kuri informēja, ka šā das
skolu delegācijas nepieņem, bija
uzņēmumi, kuri ieteica jauniešiem
pieteikties Ēnu dienā, lai detalizētāk
izzinātu interesējošo profesiju,
kā arī vienas dienas lai kā ir iespē-
jams apmeklēt 3 – 4 uz ņēmumus,
jo minimālais laiks, lai iepazītos
ar uzņēmuma darbu un profesijām
ir no vienas līdz 2 stundām.

Viļakas Valsts ģimnāzijas jau-
nieši nolēma doties uz reklāmas
aģentūru, klīniku, teātri un izdev -
niecību, lai iepazītu profesijas, ku -
ras saistās ar šīm darba vietām. Vis -
pirms jaunieši devās uz reklāmas
aģentūru DDB, kur brīnišķīgā ta-
lantu vadītāja Daina Palmbaha-Dži -
guna iepazīstināja jauniešus ar
reklāmas tapšanas procesiem un
profesijām, kuras darbojas reklā -
mas jomā. Jaunieši noskaidroja, ka
reklāma nav vienkārši samontēts
video, tas ir garš un sarežģīts pro -
cess, kurā iesaistās dažāds profesi -
ju loks, katrs atbildot par savu pie -
nākumu. Analīze, ideju ģenerē -
šana, mērķauditorijas pētīšana ir
tikai maza daļa no tā visa, kas ir
nepieciešams reklāmas radīšanā.

Stacionārā «Biķernieki» jau-
nieši tikās ar neirologu Juri Fric-
bergu un medicīnas māsām Daigu
Rudzīti un Ludmilu Korlašu, kā
arī ergoterapeiti Ievu Rubeni, tā -
pat jauniešiem tika dota iespēja
apmeklēt Valsts Apdegumu centru.
Medicīnas sfēra ir plaša un daudz-
veidīga, tāpēc izvēlēties, kāds tie -
ši ārsts vai medicīnas māsa vēlos
kļūt, ir sarežģīti, tāpat jāpārlieci -
nās vai šāds darbs ir domāts tieši

tev, jo medicīna, pirmkārt, ir aici -
nājums, nevis profesija, kurā ie-
spējams pelnīt iztikas līdzekļus. 

Latvijas Nacionālajā teātrī teāt -
ra zinātniece Rita Melnace jau-
niešus izveda cauri teātra labirin-
tiem, pastāstot par darbu teātrī,
teātra vēsturi un tā unikalitāti. No-
slēgumā jaunieši devās uz izdev-
niecību «Rīgas Viļņi», kurā žurnā -
lu «Sīrups», «Sīrups Girl», «Sīrups
Mīklas» galvenā redaktore Laura
Lauziniece jauniešiem pastāstīja
par izdevniecības darbības proce -
siem, savu pieredzi redaktores dar -
bā, kāda ir šī profesija, kā arī gū -
to pieredzi brīvprātīgajā darbā Zam -
bijā, kas ir neatkārtojama pieredze
pēc vidusskolas beigšanas.

Rekavas vidusskolas audzēkņi
sadalījās vairākās grupās, lai ap-
meklētu vairāk uzņēmumus un va -
rētu viens otram pastāstīt piere-
dzēto. Rekavas vidusskolas 12.kla -
se apmeklēja Valsts Ieņēmu die-
nesta centrālo ēku Rīgā, ar jaunā-
kajām tehnoloģijām iepazinās uz-
ņēmumā Samsung Electronics
Baltic un uzzināja, cik daudz un
dažādas profesijas strādā Dailes
teātrī. Redzēja, cik daudz darba
tiek ieguldīts, lai taptu izrāde un
cik daudz profesiju cilvēki strādā
teātri, saprata, ka skatītājiem re-
dzamā daļa iestudētā izrāde un
aktieri ir pavisam neliela daļa no
tā, ko dara teātrī. 

12.klases audzēkne Daiga Kei -
ša atzina, ka bija interesenti ap-
meklēt visus uzņēmumus. «Visin -
teresantāk man bija Valsts ieņē-
mumu dienestā. Jo domāju studēt
ekonomiku, bija interesenti redzēt,
ka Valsts ieņēmumu dienestā ne-
strādā tikai grāmatveži, bet šeit
strādā ļoti daudzu profesiju cil-
vē ki. 

Bija izzinoša prezentācija par
Valsts ieņēmumu dienestu un iz-
rādīja mums arī Valsts ieņēmumu
dienesta publiski pieejamās tel -
pas,» teica D. Keiša. Arī Rekavas
vidusskolas 12.klases puišiem in-
teresants likās karjeras izglītības
brauciens. «Diena bija vērtīga.
Man visvairāk patika Dailes teātrī,
kur bija iespējams apskatīt telpas,
uzkāp augšā, redzēt iekārtas, re -
dzēt kā gatavo dekorācijas. 

Patika arī Samsung uzņēmuma
prezentācija, kas bija veidota ar
modernajām ierīcēm un bija inte-
raktīva. Kā arī bija interesanti
uzzināt, kā jaunie cilvēki paši bija
sākuši strā dāt Samsung kompā -
nijā. Noteikti šādi pieredzes brau-
cieni ir nepieciešami un svarīgi,
lai jauniešiem būtu iespējams ne
tikai noklausī ties vispārēju pre-
zentāciju par uz ņēmumu, bet reāli
apmeklēt da žādas telpas un redzēt
darba specifiku,» tā atzina Reka -
vas vidusskolas 12.klases audzēk -
nis Elvijs Koniševs.

Rekavas vidusskolas 11.klase
kā pirmo prioritāti, ar ko gribētu
iepazīties, izvirzīja muitas darbu
starptautiskajā lidostā Rīga. No-
skaidrojot nosacījumus kā pieteikt
vizīti muitā, VID muitas pārvaldes
muitas virsuzraugs  Lauris Mičulis
bija priecīgs, ka jaunieši vēlās ie-
pazīties ar tik specifisku un daudz -
veidīgu darbību, un bija gatavi pa -
rādīt kā muitnieki strādā pasažieru
muitā, pasta un kravas muitas zo-
nās. 

Rekavas vidusskolas mazākā
grupiņa 10.klase apmeklēja Latvi -
jas universitātes Botānisko dārzu,
lai iepazītos ar biologu, daiļdārz-
nieku un citām profesijām. Pēc-
pusdienā 11. un 10. klase izveidoja
vienu grupu un kopā iepazinās ar
darba specifiku Latvijas Televīzijā
un Olimpiskajā sporta centrā. «Man
ļoti, ļoti patika šis pieredzes ap-
maiņas brauciens. Biju priecīga,
ka bija iespējams iepazīties tik
detalizēti ar muitas darbu lidostā.
Varēja redzēt reālu darbu un sa -
tikt reālus darbiniekus. Iepazinā-
mies ar kinologiem un dienesta
suņiem. Mūsu acu priekšā suņi
nodemonstrēja savas prasmes, at-
rodot narkotikas pasta sūtījumos.
Patika, ka bija iespējams redzēt
kā notiek darbs televīzijā. Ap-
meklējām pat vienu studiju, kur
notika tiešraide, tur bija jāuzvedas
ļoti klusi. Latvijas Televīzijā sa-

tikām dziedātāju Aminatu, kura
šogad Eirovīzijā ieguva 6.vietu.
Olimpisko sporta centru varētu ap -
meklēt katru dienu, jo tur ir ie-
spējams trenēties ļoti daudzos spor -
ta veidos. Tā kā man ļoti patīk
spē lēt pludmales volejbolu, tad
biju sajūsmā, ka pludmales lau -
kums ir izveidots zem jumta, tel -
pā ir izveidots īsts smilts segums.
Vienīgi sporta centrā ir ļoti augsta
maksa par vienu nodarbību.  Spor -
ta centrā apmeklējām pat basket -
bola kluba «VEF Rīga» ģērbtu -
ves. Bija interesenti vienas dienas
laikā iepazīties ar tik daudzveidī-
gām profesijām,» ar prieku par
iegūto pieredzi pastāstīja Reka -
vas vidusskolas 11.klases audzēk -
ne Sabīne Koniševa.

Liels paldies par interesanta -
jām un izzinošajām vizītēm Starp-
tautiskās lidostas Rīga muitai un
personīgi Laurim Mičulim, Valsts
ieņēmumu dienestam un personīgi
Evijai Teicei- Mamajai un Maritai
Kalniņai, Samsungs Electronics
Baltics un personīgi Maijai Ābo-
liņai, Dailes teātrim un personīgi
Laurai Leimanei, Latvijas Nacio -
nālajam teātrim, personīgi Ritai
Melnacei, Latvijas Universitātes
Botāniskajam dārzam, Latvijas
Televīzijai, Olimpiskajam sporta
centram un Gatim Oltem, reklā -
mas aģentūrai DDB, īpaši Dainai
Palmbahai-Džigunai, izdevnie cī -
bas «Rīgas Viļņi» redaktorei Lau -
rai Lauziniecei, paldies arī Sta-
cionāram «Biķernieki», īpaši ne-
irologam Jurim Fricbergam, me-
dicīnas māsām Daigai Rudzītei,
Ludmilai Korlašai un ergoterapei -
tei Ievai Rubenei.

Informāciju sagatavoja: 
Madara Jeromāne

un Vineta Zeltkalne
Foto: Viļakas novada jaunieši

Projekts tiek īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas
2015.gada valsts budžeta finan-
sējuma ietvaros.
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3. jūnija rītā 18 aktīvie Šķil-
bēnu pagasta seniori devās eks -
kursijā uz alūksnes novadu. 

Pirmais pieturas punkts mums
bija Pededzē. Tur mūs sagaidīja
jaukas vadītājas, kas sadalīja ie-
radušos trīs komandās, lai izvadātu
pastaigā pa «Pasaku taku». Pie
katras pieturas, kas atgādināja
kā du zināmu vai ne tik zināmu
latviešu tautas pasaku, bija jāizpil -
da kāds uzdevums, metot bumbi -
ņas dažādos mērķos. 

Pārbaudījām gan makšķerē-
šanas prasmes, gan boulinga ie-
maņas, izgājām labirintu un iz-
pildījām daudzus citus interesantus
uzdevumus. 

Noslēgumā katras grupas uz-
varētājs saņēma medaļu un varēja
apsēsties karaļa krēslā. Veiklā -
kie un precīzākie izrādījās katras
grupas stiprā dzimuma pārstāvji,
kuri tika iemūžināti fotogrāfijā
pie Kārļa Ulmaņa stādītā ozola. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz
Alūksnes pilsētu, kur mēs vis -
pirms iegriezāmies muzejā «Vi -
des labirints», lai skatītu Latvijā
un pasaulē savāktu akmeņu, mi-

nerālu, gliemežvāku un ahātu ko-
lekcijas, klausītos putnu dziesmas
un aplūkotu putnus. 

Viskaistākais un iespaidīgā -
kais brīdis šajā muzejā bija fluo-
rescento minerālu kolekcijas de-
monstrācija. Aptumšotajā telpā ak -
meņi iemirdzējās visdažādāka -
jās krāsās. Apskatījām arī ahātu
kolekciju – pārgriežot ahātu, kas
no ārpuses ne ar ko īpašu neizce -
ļas, tā iekšienē atklājās visdažā -

dākie dabas veidotie zīmējumi un
mākslas darbi. 

Pēc iespaidiem dabas muzejā,
iegriezāmies Alūksnes pilsdrupās,
lai ieturētu nelielas pusdienas un
aplūkotu 1342. gadā celtās Livo-
nijas ordeņa pils drupas. Tā kā
tobrīd pēkšņi uznāca neliela lie-
tusgāze, no samirkšanas mūs pa-
glāba pilsdrupās esošā estrāde. 

Apstaigājuši pilsdrupas un iz-
mērījuši mūru biezumu, kas esot

1,85 m plats, devāmies uz Dr.
Aleksandra Misiņa medicīnas
vēstures muzeju, kur aplūkojām
dažādus medicīnā izmantotus ins-
trumentus un aprātus, piemēram,
pārvietojamo rentgena aparātu,
ko ārsts izmantojis izbraukumos,
zobārsta krēslu ar kājminamo ur -
bi, kuru ieraugot mūsdienu zo-
bārstniecība liekas tikai nieks.
Tāpat uzzinājām kā senāk ģērbās
medmāsas. 

Pēdējais apskates objekts bija

stādaudzētava «Ievugravas». Ta -
jā mēs aplūkojām dažādus krāš-
ņumaugus. Izstaigājām lielu da ļu
no 9 ha lielās stādaudzētavas pla-
tības. Uzzinājām daudz par de-
koratīvo augu audzēšanu, kopšanu
un īpašībām. 

Iegādājušies dažādus stādus,
Šķilbēnu pagasta seniori devās
mājupceļā, taču ar to mūsu pie-
dzīvojumi nebeidzās, jo pa ceļam
uz mazu brītiņu iegriezāmies pie
vienas no līdzbraucējām – Nel -
lijas Āboliņas, lai klātienē skatītu
viņas veidoto putnu un dzīvnieku
izbāzeņu kolekciju. 

Izrādās, nekur tālu nav jādo -
das, lai varētu iepazīties ar vilkiem,
lapsām, pūcēm, āpšiem un citiem
zvēriem un putniem. 

Liels paldies visiem aktīvajiem
senioriem. kuri šajā skaistajā die -
nā atlika visus pavasara darbus
un devās izbaudīt braucienu pa
šīm jaukajām vietām. 

Paldies šoferim Mārtiņam par
pacietību un izturību visas dienas
garumā. 

Šķilbēnu pagasta kultūras
centra «Rekova» vadītāja  

Inta Ločmele

Šķilbēnu pagasta seniori ekskursijā «Pavasaris alūksnes novadā»

aKtuaLitāteS SoCiāLaJāS aPRūPeS MāJāS

Čigāni ir tauta, kas dzīvo izkaisīti dažādās pa sau -
 les valstīs un kurus vieno čigānu valoda un ko pējas
tradīcijas. Ziņas par čigānu skaitu pasaulē ir ļoti pret -
runīgas. Latvijā (arī citās zemēs) čigānu zināmais
nosaukums romi cēlies no senās Indijas dzie dātāju-
muzikantu kastas nosaukuma transformācijas. 

Liela un vēl pilnībā neapgūta bagātība ir čigānu
valoda un folklora. Čigānu tautas folklorai raksturīgie
žanri ir dziesmas, pasakas, leģendas, anekdotes un
parunas. Dziesmu žanri ir visdažādākie, piemēram,
liriskās, episkās un kara dziesmas. Speciālisti at -
zīst, ka čigāniem ar latviešiem ir kopīgi tādi žanri
kā: bāreņu dziesmas, krogus (dzīru) dziesmas.   

Čigānu mūzikai ir bagāta ornamentu, sarežģīta
ritmika, spilgti emocionāls atskaņojums un impro-
vizējoša muzicēšanas maniere. Tā ir pasaulē iecie -
nīta mūzika: flamenko stils Spānijā, verbunkošs Un -
gārijā, Krievijā – slavenās čigānu romances ģitāras
pavadījumā.

Viļakas iedzīvotājs, romu tautas pārstāvis  Grafs
Burkevičs piedāvāja uzstāties Viļakas sociālās ap rū -
pes centrā ar muzikālo priekšnesumu.                                                                         

22. maijā Viļakas sociālās  aprūpes centrā no ti -
ka dziesmu pēcpusdiena kopā ar Grafu Burkeviču. 

Pulcējušies kuplā skaitā, iemītnieki un darbinieki
ar nepacietību un interesi gaidīja Grafu. Mūziķis ie-
rodoties, iepazīstināja klātesošos ar savu autobiogrā -
fiju. Grafs stāstīja, ka dzied viņš kopš sevi atceras
un vi ņa ģitāra ir tik pat veca, cik viņš pats.  

Izskanot pirmai dziesmai, Grafs savā dziedājumā
aizrāva klausītājus ar  temperamentīgu un  ugunīgu
«čigānisko» ritmu. Daudzus aizkustināja melodisko
romanču skanējums. Dziesmas sekoja viena pēc ot -
ras – latviešu, krievu, čigānu valodās. 

Klausītāju sejās mijās te asaras, te smaids. Ne -
vienu nespēj pamest vienaldzīgu dziesmas «Ai,
Latgale, Tu Dvēselīte mana», «Oči čornije» u.c. 

Nemanāmi aizritēja koncertam atvēlētā stunda. 
«Es tādu koncertu varētu klausīties katru ne -

dēļu!» – komentēja iemītniece Paulina. 
Sirsnīgi atvadījies ar katru iemītnieku, Grafs

pateicās par klausīšanos. Iemītnieki kavējās vēl lai -
ciņu, lai dalītos iespaidos par koncertu. Paldies
Grafam par temperamentīgiem čigānu ritmiem!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra
sociālā darbiniece Ņ. Leišavniece

Dziesmu pēcpusdiena kopā 
ar Grafu Burkeviču

Rīta sarunas 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 

Maijs Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā bija sarunu, atmiņu un at-
klāsmju pilns.

Vienu saulainu rītu iemītnieki pulcējas brīvā dabā pie aprūpes
mājās un veltīja laiku sarunām par Pateicību. Šķilbēnu sociālās ap -
rūpes mājās iemītnieki pārdomāja un izpauda savu viedokli par to,
cik bieži un kad sākām vārdus «paldies» un «pateicos». Latviešu va -
lodā vārds «paldies» ir cēlies no vārdu salikuma «palīdzi dievs», tā -
pēc ikreiz sakot kādam paldies, mēs vēlam augstāko spēku palī -
dzību  vi ņa gaitās. Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to
palīdzību cil vēki dāvina prieku viens otram, pauž uzmanību, bez
kuras nevar dzī vot neviens. Stefanija Supe (Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājās iemīt niece) daloties ar savām pārdomām izteica
labus vārdus: «Pateicības vārdi ir mutiski glāsti, tie spēj  ne tikai no-
mierināt un sasildīt, bet arī  dziedēt. Galvenais, lai paldies būtu
teikts no sirds!» 

Visiem iemītniekiem bija interesanti uzzināt, ka 11. janvārī atzī -
mē Starptautisko «Paldies» dienu. Sarunas beigās iemītnieki kopā ar
sociālo darbinieci nolēma iesākt jaunu tradīciju un svinēt šo dienu
katru gadu.

Nākamajā sarunu rītā iemītnieki pulcējas,
lai veiktu vienkāršus, bet ļoti nepieciešamus

vingrinājumus. Sociālā darbi niece piedāvāja
jaunus vingrošanas veidus, kurus var
izpildīt pat sēžot ratiņkrēslā. Iemītniekus
iepriecināja vingrinājums-spēle, saliekot
kabatā dažāda lieluma monētas bija jā -
atrod nosauktā. Iemītniekiem, kuri pie-
dalījās vingrošanā acīmredzami uzlabojās
garastāvoklis un viņi nosprieda veikt

vingrinājumus katru rītu!
Teksts: Kristīna Pumpa,

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas sociālā darbiniece 

Foto: http://www.maminuklubs.lv/sieviesu-klubs/20120827-
paldies-mila-annia-/ 
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Emīls Koniševs jauniešu grupā
arī ieguva pirmo vietu svara ka-
tegorijā līdz 78kg uzceļot 58x
24kg smagas svarbumbas un ju-
nioru grupā otro vietu. 

Emīlam šīs bija pirmās sa-
censības, kurās cēla 24kg smagas
svarbumbas. Elvijs Koniševs ju-
nioru grupā svara kategorijā līdz
85kg ieguva pirmo vietu ar re-
zultātu 84x, ceļot 24kg smagas
svarbumbas, un vīriešu grupā arī
ieguva pirmo vietu. Stafetē starp
jauniešiem Edgars un Emīls arī
ieguva pirmo vietu un junioru
stafetē Edgars un Elvijs arī ieguva
pirmo vietu. 

Kopvērtējumā jaunieši un ju-
niori ieguva otro vietu. Skolēnu
treneris Jānis svara kategorijā līdz
73kg ieguva otro vietu, uzceļot
45x 32kg smagas svarbumbas.

Jānis Dokāns

Kārtējo reizi Jūs uzrunā novada pensionāru
biedrības valde. Vēlamies sniegt informāciju par
novada senioru sporta svētkiem, kas norisinājās
23. maijā.

Pasākums notika pateicoties novada domes dar-
binieku atbalstam, palīdzot organizēt svētku norisi
un jāatzīmē, ka finanses sponsorēja Saeimas depu -
tāti Ivans Ribakovs un Jānis Trupovnieks. Liela pa-
teicība no pensionāriem.

Šogad sporta svētkos ar pilnām komandām star -
 tēja tikai Žīguru, Vecumu un Kupravas pārvaldes.
Pārējās novada pārvaldes bija kūtras, pat Šķilbēnu
pārvalde un Viļakas pilsēta. Iespējams, netika izvē -
lēta īstā diena, jo notika Vasarassvētku priekšvakarā,
varbūt pietrūka pašu cilvēku gribas un iniciatīvas.
Domājam, ka atsauksmēs dzirdēsim racionālus
priekš likumus uz priekšdienām. Senioru sporta svēt -
kus kuplināja ciemiņi no Pitalovas. Viņiem patika.

Svētkus atklāja sacensību galvenais tiesnesis
Ēvalds Vancāns, paziņojot novada domes priekšsē-
dētājam Sergejam Maksimovam par senioru gatavību
startam. Sportisti saņēma novēlējumu sasniegt la -
bus rezultātus un stiprināt savu veselību. Sportistus
sveica Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks un  pen -
sio nāru biedrības priekšsēdētāja Maija Golubeva.

Šoreiz pārsteidza Kupravas pārvalde – uz svēt -
kiem bija ieradusies komanda, kuras sastāvā bija
vairāk par 20 dalībniekiem, kā arī pasākuma noslē -
gumā Kupravas jaunieši sniedza nelielu koncertu.

Kopvērtējumā 3.vietu izcīnīja Žīguru pārvaldes

komanda – gruporgs Gaida Veina un Irēna Fake jeva.
2. vietu izcīnīja Vecumu pārvaldes komanda –
pen sionāru biedrības priekšniece Jevgenija Račāne,
un  1. vietu un kausu izcīnīja Kupravas pārvaldes
ko man da – gruporgs un komandas kapteinis Eme -
rita Prancāne. 

Visi uzvarētāji gan individuāli, gan komandu
vērtējumā visās disciplīnās saņēma diplomus. Aktī -
vākie atbalstītāji, kas palīdzēja risināt organizatoriskos
jautājumus  saņēma Pateicības rakstus. Balvas pa-
sniedza galvenais treneris Ēvalds Vancāns un nova -
da domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs.

Skatieties fotomirkļus, dodiet savus priekšliku -
mus, uz satikšanos!

Novada pensionāru biedrības valdes vārdā
Georgijs Logins

Sporta spēles cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām sacensības
Sporta spēles notiks 2015.gada 11.  jūlijā Viduču pamatskolā,

c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads. Sporta spēļu
dalībnieku ierašanās un reģistrācija: 11. jūlijā no plkst. 9.00 līdz
plkst. 10.00. atklāšana plkst. 10.00.

Sporta spēļu mērķis ir veicināt invalīdu iesaistīšanos veselīgās,
aizraujošās sacensībās, invalīdu integrāciju sabiedrībā, veicināt sa -
biedrības izpratni invalīdu problēmu risināšanā, popularizēt  invalīdu
sporta aktivitātes kā aktīvu atpūtas un rehabilitējošu veselības no-
stiprināšanas veidu, celt invalīdu pašapziņu, attīstīt un pilnveidot
invalīdu fiziskās spējas.

Sporta spēlēs piedalās Latvijā reģistrēto invalīdu biedrību bied -
ri. Dalībnieku skaits komandā r 8 (astoņi). Spēļu dalībniekiem jāat -
bild par savu veselības stāvokli un pašiem jāseko līdzi savu spēju
robežu ievērošanai.

Pieteikumi dalībai sporta spēlēs iesūtāmi līdz 2015. gada 
3. jūli jam uz adresi Biedrībai «Invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubs «Medņeva»», c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads,
LV-4586, e-pasts: isrk_medneva_@inbox.lv Kontaktpersonas  dalīb -
nieku pieteikumiem: Aivars Tūcis 26327269, e-pasts: tucisaivars.@
inbox.lv, Karina Aleksejeva  28376338

Dalības maksa (tai skaitā ēdināšana) ir EUR 4,00 no cilvēka.
Dalības maksa tiks iekasēta pie  dalībnieku reģistrācijas.

ar sacensību nolikumu var iepazīties 
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv.

No 29. līdz 31. maijam do belē un tukumā notika Baltijas kau -
sa izcīņa ložu šaušanā. Sacensībās piedalījās Lietuvas, igaunijas,
Somijas un Latvijas ložu šāvēji. Latviju junioru konkurencē pār-
stāvēja arī viena Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta sko -
las šāvēja, Viļakas Valsts ģimnāzijas  audzēkne anastasija Sediha.

29.maijā Tukumā, šaušanas vingrinājumā MŠ-60 (60 šāvieni gu -
ļus no rokas) sīvā cīņā Anastasija izcīnīja trešo vietu, labojot pašai
piederošo Viļakas novada rekordu. Kā treneris šajās sacensībās klāt
bija  Ēvalds Vancāns.

Viļakas novada BJSS direktora vietniece izglītības jomā 
Inese Petrova

edgars Prancāns labo Latvijas rekordu
svarbumbu celšanā

anastasija Sediha 
izcīna trešo vietu ložu šaušanā

31. maijā Jelgavā norisinājās ceturtais kausa posms svarbumbu
celšanā garajā ciklā. Sacensībās kā vienmēr ieradās labākie Lat -
vijas svarbumbu sportisti. Jauniešu grupā svara kategorijā līdz
73 kg edgars Prancāns uzstādīja jaunu Latvijas rekordu 24 kg
smagas svarbumbas uzgrūda 81x un ieguva pirmo vietu, un
junio ru grupā arī ieguva pirmo vietu. 

Viļakas novada atklātā pludmales
volejbola čempionāts 2015

Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts
2015 norisināsies no  21. jūnija līdz 16. augustam. 

Mērķis ir sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti
Viļakā un tuvākajos novados, paplašināt Viļakas novada un apkārtējo
novadu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā,
popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu, noskaidrot 2015. gada
vasaras sezonas pludmales volejbola labākās komandas sieviešu un
vīriešu grupu konkurencē.

Čempionāts notiek pēc posmu principa, posmu sākums plkst. 9.30.
Spēlēs var piedalīties visi interesenti attiecīgajās vecuma gru pās bez
profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem. Komandā spēlē 2 dalībnieki,
50 gadi un vecāki var spēlēt 3 dalībnieki.

Dalības maksa no sacensību dalībniekiem netiek iekasēta. 
Paredzamie posmi «Viļakas novada atklātajā pludmales volej-

bola čempionātā 2015»
1.posms – 21. jūnijs Viļaka
2.posms – 5. jūlijs Viļaka 
3.posms – 25. jūlijs Viļaka
4.posms – 16. augusts Viļaka
Sīkāka informācija pie galvenajiem tiesnešiem – Ervīns Veļķers

(26337477) un E. Logins (29100762).
Ar sacensību nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā

www.vilaka.lv.
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9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu,
kas nosaka valsts un eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtību pasākuma «Lauku saimnie -
cību un uzņēmējdarbības attīstība» apakšpasākumā
«atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības». atbalsts ir noteikts
15 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā vienai
mazajai saimniecībai.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt at -
balstu mazām lauku saimniecībām, kuru gada kopē -
jais ne to apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saim-
niecības ekonomiskais lielums standarta izlaides
vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir
vismaz 2000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepār -
sniedz 15 000 eiro, kā arī to kopējā īpašumā esošās
vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru.

Ieviešot apakšpasākumu «Atbalsts uzņēmējdarbī -
bas uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības»,
mazajām lauku saimniecībām tiks dota iespēja veikt
ilgtermiņa ieguldījumus (jauna vai lietota lauksaim -
niecības tehnika, ilggadīgo stādījumu ierīkošana,

vaislas lauksaimniecības dzīvnieki, ražošanas ēku
būvniecība un citi), kas saistīti ar uzņēmējdarbības
attīstīšanu, saimniecības pārstrukturēšanu, efektīvas
un produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū
nodrošināšanu.  

Plānots, ka apakšpasākuma «Atbalsts uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimnie -
cības» ieviešana nodrošinās lielākās daļas atbalstu
saņēmušo mazo saimniecību pāreju uz vidējo saim-
niecību grupu, tādējādi tām kļūstot par tirgum ražo-
jošām un konkurētspējīgām saimniecībām.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc to publi-
cēšanas oficiālā izdevuma «Latvijas Vēstnesis» mā -
jas lapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par
Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu «Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākuma «Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība» apakšpasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības»»
pieejama MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Par ienākumiem no savvaļas veltēm līdz 3000 euro
nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

eKo nometnes Mārtiņa fonda rehabilitācijas
centrā «dūjas» Jēkabpils novadā 

Vides izglītošanai un ekoloģiskās izpratnes veidošanai tiks
vei dotas 3 atšķirīgas nometnes, atbilstoši jaunieša interesēm,
aktuā lām attīstības vajadzībām un ģimenes/jaunieša vērtībām:

1. daba – iedvesmas, radošuma un spēka avots - 30. jūnijs
līdz 5. jūlijs, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes, kā,
izmantojot dabas un mākslas potenciālu, gūt papildus enerģiju un
stresa pārvarēšanas prasmes savu dzīves mērķu īstenošanai.

2. daba – mūsu mājas un izaicinājums – 22. jūlijs līdz 27. jūlijs,
šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes vērot un sadzir -
dēt dabu, sadzīvot ar dabu nenodarot tai pāri (divas dienas vajadzēs
dzīvot brīvā dabā).

3. Latvijas daba kā latviešu dzīvesziņas pamats – 4. augusts
līdz 9. augusts, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas par vidi un
dabu izmantojot latviešu dzīvesziņas, simbolu, tradīciju un rituālu
izpratni un pielietošanu.

Nometnēs tiks sniegtas zināšanas un veikta apmācība ikdienā
īstenojamu un vides aizsardzību sekmējošu prasmju apguvei:

atkritumi (zināšanas par faktoriem, kas sekmē sadzīves un
bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu, «zaļā» pieeja iepako -
juma problēmai, atkritumu šķirošanas prasmes)

Bioloģiskā daudzveidība (zināšanas par vietējām aizsargājamām
dabas teritorijām, vērtīgiem zālājiem un mežaudzēm, lauku putnu
populāciju un šo faktoru novērošana dabā, aprakstīšana/zīmēšana)

Gaisa piesārņojums, izmeši un klimata pārmaiņas
Ūdeņi (dzeramā ūdens resursi, notekūdeņi, peldvietas, ūdens kā

dzīvībai nepieciešams resurss un rekreācijas līdzeklis.
aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 13 līdz 15 gadiem

rakstot pieteikuma vēstuli uz e-pastu: martinafonds1991@inbox.lv
ar norādi EKO nometnei līdz 21. jūnijam. Vēstulē jānorāda kurā no -
metnē vēlas pieteikties, kāpēc izvēlies tieši šo nometne un pastāstīt
nedaudz par sevi.

«Daba it visā tevi pavada» – Nometnes finansiāli atbalsta Lat -
vija Vides Aizsardzības fonds!

Mārtiņa Fonds, 29288220

ir sākusies ogu un citu savvaļas velšu lasī ša -
nas sezona, kad daudzi iedzīvotāji papildina sa -
vu ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un
citu savvaļas velšu pārdošanas. tādēļ Valsts
ieņē mumu dienests (turpmāk – Vid) atgādina –
ja fiziskas personas ienākumi no dažādu savvaļas
velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauk-
saimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pa-
kalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz
3000 euro, šīs personas var nereģistrēties Vid
kā saimnieciskās darbības veicēji, tām nav jā -
mak sā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā
ienākuma un tirdzniecībā tām nav jāizmanto
kases aparāts. 

Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām
personām, kuras gūst ienākumus no šādām darbībām: 

• sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības
augu un ziedu vākšanas un pārdošanas;

• ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; 

• ienākumiem no nemedījamās sugas indivīda –
parka vīngliemezis (Helix pomatia) – ieguves.

Taču šīm personām ir jāveic uzskaite par gūta -
jiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā,
kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pār -
sniedz  3000 euro gadā, personai piecu darba dienu
laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības
veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grā-
matvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta
sistēmā) un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu
deklarācija. 

Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pār-
sniedz 3000 euro gadā, no tiem jāmaksā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis kā no saimnieciskās darbības
ienākuma. Tas nozīmē, ka par 2015. gadā gūtajiem
ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citām  mi-
nētajām darbībām, ja tie gada laikā pārsniedz 3000
euro, laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam
ieskaitot būs elektroniski jāiesniedz VID Gada ie-
nākumu deklarācija. Plašāka informācija pieejama
VID mājaslapas sadaļā «Gada ienākumu deklarācija». 

Nosacījumi dabas velšu iepircējiem 
Visos gadījumos, kad fiziska persona iepērk

ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā

saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska
persona iepērk ogas juridiskas personas vārdā,
tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu. 

Bez tam, dabas velšu iepircējam, izmaksājot
skaidru naudu par ogu, sēņu savvaļas ārstniecības
augu, ziedu vai parka vīngliemežu iepirkšanu,
jākārto izmaksu saraksts. Tajā jānorāda informācija
par ogotāju, sēņotāju un citu dabas velšu nodevēju
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods),
nododamo preci (nosaukums, mērvienība un dau-
dzums) un izmaksājamo skaidrās naudas summu
(vārdos un ciparos). 

VID aicina, nododot minētās dabas veltes, no -
teikti pievērst uzmanību tam, vai dabas velšu iepir -
cējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā no -
rā dītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu sarakstā
norādītā informācija atbilst faktiski nodoto dabas
velšu daudzumam, kā arī, vai izmaksu sarakstā
norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski iz-
maksātajai. 

Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga
ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai,
bet arī pašai fiziskajai personai, lai aprēķinātu gūto
ienākumu un pierādītu iztikas līdzekļu izcelsmi ga-
dījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienā-
kumiem. 

VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam
(ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā
nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada
1. februārim (attiecīgi, par 2015. gadu – līdz 2016.
gada 1. februārim) jāiesniedz VID paziņojums par
fiziskai personai izmaksātajām summām. Paziņojums
nav jāiesniedz gadījumos, kad dabas velšu vācējam
attiecīgā gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu
summa ir bijusi mazāka par 300 euro (četrkāršotu
mēneša neapliekamo minimumu). 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zva -
nīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izman -
tojot VID mājaslapas sadaļu «Uzdot jautājumu VID».

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

apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību
mazajām lauku saimniecībām

PAZIŅOJUMS
Pārtikas un saimniecības preču pakas Viļakas pilsētā 
tiks dalītas (atbildīgā inna Rēdmane, tālr. 27856166):

l 16. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 15.00,
l 17. jūnijā no plkst.  9.00  līdz 12.00,
l 18. jūnijā no plkst.  9.00  līdz 12.00,
l 25. jūnijā no plkst.  9.00  līdz 12.00,
l 26. jūnijā no plkst.  9.00  līdz 12.00,

No 1. jūlija līdz 31. jūlijam inna Rēdmane atvaļinājumā!
atgādinām, ka līdzi jāņem izziņas (lēmuma) oriģināls!

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt
Līnai Barovskai, tālr. 27823277

Kultūras pasākumi novadā
v 28. jūnijā plkst. 12.00 Kultūras centrā

«Rekova» Bērnības svētki.
v 3. jūlijā plkst. 22.00 kultūras centrā «Re-

kova» Dīdžeju saiets
v 4. jūlijā plkst. 22.00 Medņevas Tautas

namā Balle. Muzicēs Ralfs. Ieeja EUR 2, pēc
plkst. 23.00 – EUR 2,50.

v 17. jūlijā plkst. 19.00 Folkloras festivāla
«Bal tica 2015» Novadu diena Viļakas pilsētas
estrādē.

v 25. jūlijā plkst. 13.00 svētki bērniem lau-
kumā pie Kupravas pagasta pārvaldes.

v 25. jūlijā plkst. 16.00 pilngadības svētki
Vecumu pagasta jauniešiem Borisovas vecdārzā
plkst. 21.00 Muzikantu saiets. 

v 25. jūlijā Pilngadības svētki – plkst.
17.00 Svētā Mise Šķil bēnu Sāpju Dievmātes
Romas katoļu baznīcā, plkst. 18.00 Pilngadības
svētki kultūras centrā «Rekova».

v 26. jūlijā Kultūrvēsturiskā lauku sētā «Vēr -
šu kalns» – Annas diena.
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ie dZi Vo ta Ju Zi NāŠa Nai!

traktortehnikas apskates 2015. gada vasaras mēnešos
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms

lopbarības sagatavošanas un graudaugu novākšanas uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un jābūt derīgai oCtaS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu,
kā arī piedalīties papildpasākumos var tikai trū -
cīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties
uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas
vai lēmuma pamata.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir
iespē ja saņemt arī pamata materiālo palīdzību – hi-
giēnas un saimniecības preces (katram bērnam
vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības pie-
derumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā
no 5 līdz 16 gadiem).

Higiēnas un saimniecības preču komplektus
var saņemt ar 2015. gada 1. jūniju. 

1. Pensionāru saieta un atpūtas centrā 
Parka ielā 2, Viļakā, LV-4583
1.stāvā 6.kabinetā (Inna Rēdmane, tālr. 27856166)
PIRMDIENĀS no plkst. 9.00 līdz 12.00
OTRDIENĀS no plkst. 13.00 līdz 15.00
TREŠDIENĀS no plkst. 9.00 līdz 12.00
2. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
Rekovas ielā 11, Rekovā,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
2.stāvā 14.kabinetā (Līna Barovska, tālr. 27823277)
No PIRMDIENAS līdz CETURTDIENAI
no plkst. 10.00 līdz 14.00
3. Kupravas pagasta pārvaldē
Rūpnīcas ielā 3, Kupravā,
Viļakas nov., LV-4582
1. stāvā (Ināra Komarovska, tālr. 26619003)
TREŠDIENĀS no plkst. 16.30 līdz 17.30

Mācību piederumu komplektu (vai skolas so -
mas) izdale tiks uzsākta 2015. gada vasarā. Par pre -
cīzu datumu informēsim atsevišķi.

Higiēnas un saimniecības preču komplekta sa-
stāvs:

1. Šķidrās ziepes – 300 ml
2. Šampūns – 300 ml
3. Zobu pasta – 50 ml
2. Zobu birste – 1 gab.
3. Universāls veļas mazgāšanas līdzeklis – 1000 ml
4. Veļas pulveris krāsainai veļai – 400 gr
5.Trauku mazgāšanas līdzeklis – 500 ml

Atbalsta komplektu katra trūcīgā persona var
saņemt tikai par tekošo mēnesi (nevar saņemt par
iepriekšējo mēnesi)! Atbalsta komplektus nevar
sa ņemt maznodrošinātas personas!

Teksts: LSK Balvu komitejas Viļakas nodaļas
vadītāja Līna Barovska

Higiēnas un saimniecības preču izdale

ViļaKaS NoVada doMe
izsludina atklātu konkursu uz

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktora amatu 
Prasības pretendentiem:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība  vai augstākā un pedagoģiskā

izglītība;
• Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītī -

bas vadības darbā;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts va -

lodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības  ofi -
ciā lo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

• Izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību
un  iestādes budžetu;

• Prasmes darbā ar datoru;
• Zināšanas  vadības darba  organizēšanas metodoloģijā;
• Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• Vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo nor -

matīvo aktu pārzināšana;
• Labas komunikāciju un sadarbības prasmes

iesniedzamie dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību

apliecinošu dokumentu kopijas;
• Viļakas Valsts ģimnāzijas attīstības koncepcija (līdz 2 A4

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

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa e-pastu: dome@vilaka.lv,
pa pastu: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļaka no -
vads, LV-4583 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Viļakas no -
vada domes Lietvedības un komunikācijas nodaļā, Abrenes ielā 26,
Viļakā, Viļakas novadā, līdz 2015.gada 26. jūnijam plkst. 17.00,
uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam uz Viļakas Valsts ģim -
nā zijas direktora amatu». 

Konkursa nolikums pieejams Viļakas novada domes 
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Vakances

ViļaKaS NoVada doMe
izsludina atklātu konkursu uz

Žīguru pamatskolas direktora amatu 
Prasības pretendentiem:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība  vai augstākā un pedagoģiskā

izglītība;
• Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglī -

tības vadības darbā;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts va -

lodas  likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības  ofi -
ciā lo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

• Izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību
un  iestādes budžetu;

• Prasmes darbā ar datoru;
• Zināšanas  vadības darba  organizēšanas metodoloģijā;
• Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• Vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo nor ma -

tīvo aktu pārzināšana;
• Labas komunikāciju un sadarbības prasmes

iesniedzamie dokumenti:
• Motivācijas vēstule;
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību

apliecinošu dokumentu kopijas;
• Žīguru pamatskolas  attīstības koncepcija (līdz 2 A4 lapām

datorrakstā);
• Dzīves un darba apraksts  (CV) 

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa e-pastu: dome@vilaka.lv,
pa pastu: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļaka no -
vads, LV-4583 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Viļakas no -
vada domes Lietvedības un komunikācijas nodaļā, Abrenes ielā 26,
Viļakā, Viļakas novadā, līdz 2015. gada 26. jūnijam plkst. 17.00,
uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam uz Žīguru pamatskolas
direktora amatu». 

Konkursa nolikums pieejams Viļakas novada domes 
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Vakancesuzziņām tālrunis 64522411 vai 29284557, 25639706 vai www.vtua.gov.lv.
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Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. Reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. at bil dī gā par iz de vu mu te rē zi ja Ba bā ne e-pasts do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024. 

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

Koncerta sākumā Rīgas Do -
ma zēnu kora diriģents un māks-
linieciskais vadītājs Mārtiņš 
Kli šāns saviļņojoši teica, ka ik -
vienā solī un darbībā Viļakā viņi
ir sajutuši sirsnīgu uzņemšanu,
saju tuši, ka viņi šeit ir gaidīti. 

Korī dzied zēni no trešās kla -
ses līdz pat četrpadsmit gadiem.
Katram dziedātājam balss lū -
zums iestājas ļoti individuāli, pēc
balss lūzuma zēni var turpināt
dziedāt vīru grupā. 

Divpadsmit gadīgais solists
Gabors Goldmanis dzied jau asto -
ņus gadus. Solo dziesmā «Lūgša -
na Jaunavai» («Prayer the Virgin»)
droši un pārliecinoši dziedāja «Ave,

ave, Marija». «Dziedu jau no čet -
ru gadu vecuma. No sākuma es
gribēju vienkārši dziedāt un dar-
boties mūzikas jomā. Atnācu uz
Rīgas Doma zēnu kora skolu, tur
visiem obligātais ir koris. Tā sā -
ku dziedāt zēnu korī. Kopā ar ko -
ri esmu dziedājis koncertos Vācijā,
Polijā, Čehijā, Lietuvā un Somijā.
Dziedāt es eju pats, jo man ļoti
patīk dziedāt!» atklāja jaunais
solists un aicināja arī Viļakas no-
vada zēnus  dziedāt korī, jo mūzi -
ka attīsta radošo smadzeņu puslodi. 

«Mēs cenšamies nebūt iedo -
mī gi un braucam tur, kur mūs ai-
cina. Mums ir izveidojusies laba
sadarbība ar Latvijas koncertiem,

kuri sadarbībā ar pašvaldībām or -
ganizē koncertus reģionos. Tas ir
mūziķa pienākums braukt, dziedāt
un spēlēt. Noteikti profesionālā
mūzika ir jātuvina reģioniem, lai
celtu vispārējo kultūras un inteli-
ģences līmeni. Pie katra cilvēkam
neaizbrauksim, bet novadu centros
noteikti ir jābūt profesionālās
mūzikas koncertiem. Viena svarīga
lieta ir pašdarbības māksla, kas ir
cilvēku ikdiena un kas rezumējās
dziesmu un deju svētkos. Taču
profesionālai mākslai ir jāatrod
ceļš pie vienkāršā klausītāja. Mū-
zika runā universālā valodā, tā
nevis iedzen kompleksos, bet dod
impulsu un stimulu darboties tā -

lāk. Savu repertuāru veidojam da -
žādi. Reizēm mums palūdz izveidot
konkrētu programmu. Koncertē -
jot ārzemēs, cenšamies parādīt
latviešu mūziku un rietummūzi -
kas zēnu koru klasiku. Repertuārs
ir daudzveidīgs. Domāju, ka ne-
daudz konservatīvā vidē kā katoļu
baznīcā aplausus dzirdēsim tikai
beigās, bet biju priecīgs, ka tie
skanēja pēc katras dziesmas. Baz-
nīcā ir ļoti laba akustika. Paldies
Jums!» atklāja Mārtiņš Klišāns,
kurš ir zēnu kora diriģents jau
septiņpadsmit gadus.

Viens no iemīļotākajiem un
pamanāmākajiem Vispārējo latvie -
šu dziesmu un skolēnu dziesmu
svētku diriģentiem Ints Teterovskis
dzied arī Rīgas Doma zēnu korī.
«Lielākā daļa, kas kā zēni ir dzie -
dājuši, turpina dziedāt arī vīru
grupā. Iepauzēju tikai padsmit-
gados, kad bija balss maiņa –
balss lūzums.  Esmu pateicīgs di-
riģentam Mārtiņam, kurš šodien
teica, ka var dziedāt līdzi. Pirmās
koncerta dziesmas arī dziedāju
līdzi, jo tās dziedāju arī pats, kad
gāju pirmajā klasē. Galvenais, lai
Jums novadā ir labs skolotājs, kurš
iemāca kārtīgi dziedāt. Zēniem
patīk  ne tikai dauzīties, bet arī
izdarīt skaistas lietas. Liels prieks,
ka auditorijā redzēju daudz bērnus
un Viļakas koncertā pirmajās rin -
dās sēdēja bērni un jaunieši. Lai
Jums izdodas!» vēlēja un aicināja
darboties Ints Teterovskis. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs pa-
teicās  diriģentam Mārtiņam Kli-
šānam, pianistei Elīnai Bērtiņai,
zēniem un vīriem par saviļņojošo

un skaisto koncertu, bija priecīgs,
ka Viļakā tiek parādīta koru tra-
dīcija, tas ir svarīgi, un cer, ka šis
koncerts dos stimulu koru tradīciju
saglabāt, izkopt un daudzveidot
arī Viļakas novadā.

«Valsts SIA «Latvijas Koncerti»
bija atsūtījis piedāvājumu ar dau-
dziem koncertiem. Mani visvairāk
uzrunāja Rīgas Doma zēnu kora
koncerts, jo tas likās ir piemērots
mūsu Viļakas Romas katoļu baz-
nīcai. Tā mums ir izveidojusies kā
tradīcija, ka maija mēnesī Viļakas
katoļu baznīcā koncertē profesio -
nāli kolektīvi. Tā kā Rīgas Doma
zēnu koris ir ļoti noslogots un
koncertē visā pasaulē, tad mums
bija grūti saskaņot datumu, taču
viss izdevās,» projekta ideju at -
klāja tā autore Sandra Ločmele. 

Projekts «Rīgas Doma zēnu
kora koncerts Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā» realizēts
pateicoties Valsts Kultūrkapitāla
fonda, Latvijas valsts meži, Latga -
les reģiona attīstības aģentūras un
Viļakas novada domes atbalstam.

Paldies finansiālajiem atbal-
stītājiem, kuri saprot, ka arī tālu
no Rīgas ir jāskan profesionālai
mūzikai! Paldies Viļakas novada
kultūras metodiķei Inesei Lācei
par koncertmākslinieku sirsnīgas
sagaidīšanas organizēšanu un es-
tētiski patīkamas atmosfēras ra-
dīšanā baznīcā ar svinīgo noformē -
jumu! Paldies visiem koncerta ap -
meklētājiem, kuri sadzirdēja ai-
cinājumu un kopā  izdzīvoja brī-
numu! Paldies Rīgas Doma zēnu
korim, kas uzbūra šo brīnumu!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Saviļņoja Rīgas Doma zēnu kora
profesionalitāte un sirsnīgums

Uz ekrāna bija vērojama fo-
togrāfiju slīdrāde, kurā atspoguļo -
jās gan vēsturiskas ainas, gan pē-
dējo gadu notikumi – Pirmā svē -
tā Komūnija, garīgās mūzikas
koncerti, bīskapa vizitācija u.c.
Paralēli varēja noklausīties Ruttas
Jeromānes sagatavoto stāstījumu
par baznīcas celtniecību, grāfu
dzimtu, baznīcas lomu mūsu no-
vada iedzīvotāju dzīvē.

Baznīcas dārzā radošo darbnīcu
vadīja skolotāja Līga Babāne, pie-
dāvājot iespēju no zīlītēm savērt
rožukroņus, kuri vēlāk tika pasvē -
tīti. Šajā procesā vienlaicīgi raisī -
jās sarunas par katehēzes tēmām,
pareizo atbildžu autori varēja sa-
ņemt uzlīmes ar Jēzus attēliem.
Daži vēlējās nofotografēties pie
lielā krusta. Ieradās apmeklētāji,
kuriem bija īpaša interese par
grāfu kapenēm. Pēc pastaigas un
aktīvas darbošanās malkojām tēju
un dalījāmies iespaidos. 

Pulksten 21.00 visi atkal pul-
cējāmies baznīcā uz kopīgu tautas
lūgšanu «Tēvs mūsu...»Tai sekoja
Slavēšana, kuras laikā mēs no -
nākam Dieva klātbūtnē. Tur ir
miers, prieks un brīvība. Šīs attie -
cības kristietim dod piepildījumu

un dziedināšanu. Patīkamas izjūtas
varēja baudīt arī klausoties garīgās
mūzikas melodijas, kuras dāvāja
Inita Raginska un Ilona Bukša.

Baznīcu nakts programma no-
slēdzās ar Vissvētākā Sakramenta
adorāciju. Misionārs Kārlis atstāstī -
ja notikumu no svētā Jāņa Vianeja
dzīves, kas vislabāk atklāj adorā -
cijas būtību. Vienkāršam Arsas cie -
mata zemniekam prāvests reiz pa -
jautāja, ko viņš darot, tik ilgi un
klusi sēdēdams baznīcā. Vīrs atbil -
dēja: «Es skatos uz Viņu, un Viņš
ska tās uz mani. «Latviešu valodā
ir lielisks vārds – «ieskatīties», kas

no zīmētu – ieraudzīju, paskatījos
uzmanīgāk un iemīlēju. Adorācijā
mēs ieskatāmies Jēzū Kristū, kurš
jau ir mūsos ieskatījies. Ado rācijā
mēs izsakām savu ticību Dievam.
Tā, klusumā, lūgšanās un pārdomās
aizritēja pēdējā šī vakara stunda. 

Piedalīšanās «Baznīcu nakts»
programmā varētu būt jauna mūsu
draudzes tradīcija. Nākošreiz gri-
bētos redzēt kuplāku apmeklētāju
pulku!

Informāciju sagatavoja 
Viļakas katoļu draudzes 

katehēte Rutta Jeromāne.
Foto: T. Babāne, R. Jeromāne

Brīnišķīgu brīnumu  piedzī voja Rīgas doma zēnu kora koncerta apmeklētāji, jo 26.maija
koncertā Viļakas Jēzus Sirds Ro mas katoļu baznīcā zēnu koris uzbūra bērnības atmiņas, kad

koncerta sākumā izdziedāja Rai monda Paula bērnu dziesmas «Kas kaitēja nedzīvot’i»,  «Circenīša
Ziemassvētki», un brīdī, kad zēnu korim pievienojās arī  vīru balsis, sniedza lielu prieku un
saviļņojumu par skanīgajām, dzidrajām balsīm un dvēseles dziesmām.  Koncerta kulminā cija tika
sasniegta soli pa solītim, dziedot uģa Prauliņa Rīgas me su, Volfganga amadeja Mocarta «Veni
sancte spiritus», «ave ve rum corpus», izpildot arvien sa režģītākus un sarežģītākus skaņ darbus.
Noslēgumā nodziedāja Georga frīdriha Hendeļa populāro mesu «Hallelujah».

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, 
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu

5. jūnija pievakarē visā Latvijā skanēja dau -
dzu baznīcu zvani, aicinot piedalīties «Baznīcu
nakts» pasākumos. Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīca šajā  kultūras notikumā piedalījās
pirmo reizi, kuru sāka ar svēto Misi un prāvesta
S.Kovaļska uzrunu. Pēc tam sekoja nedaudz iz-
klaidējošākas aktivitātes.

Atklāj baznīcu
no jauna!


