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Sanāciet, Jāņu bērni,
Sakuriet Jāņu guni,
Sakūruši Jāņu guni,
Gaidiet sauli uzlecam,
Gaidiet sauli uzlecam,
Tad saulīte rotāsies.

Līksmus Līgo svētkus 
un Jāņu dienu!

Viļakas novada domes vārdā
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Jāņu māte bēdājās,
Mazu sieru sasējuse.
Nebēdā, Jāņu māte,
Dosi mazus gabaliņus.

22. jūnijā Saulgrīži Upītie.
Plkst. 10:00 – Vosaras saulgrīžu
futbola turnirs;

Plkst. 21:00 parkā «Ontona
Slišāna duorzs» - Saulgrīžu īlei-
guošona kūpā ar folkloras kūpu
«Upīte», Upītes Tautas noma
kapelu i Zānu kapelu;

Plkst. 22:00 Upītes stadionā
skaļuo nakts «p-dzīdam».

Nebīsties, Jāņu māte,
Ka nāk pulka Jāņu bērnu;
Paēduši, padzēruši,
Tik atnāca lustes pēc.

22. jūnijā plkst. 17.00 pie Šķilbēnu
muižas Saulgriežu svētku lustes kopā
ar folkloras kopu «Upīte». Dejas,
rotaļas un svētku našķi. Visi mīļi
gaidīti!Pēc izrādes balle kopā ar grupu «Kamēr jauni»
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Viïakas no vadâ

akTUaliTāTeS ViļakaS NOVaDa DOMē

l Viļakas novada domes 2016. gada 17. maija ārkārtas sēdē nolēma:
• Nodrošināt  biedrībai «Dardedze», Reģ.Nr.40008099374, priekšfinansējumu

1376,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši euro 50 centi) jauniešu
apmaiņas projekta «Festival Arco Iris» realizācijai.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.7.
Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana ar projektu «Tautas tērpu
iegāde Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim» par kopējo summu EUR 5874,76 (t.sk.
attiecināmās izmaksas EUR 4873,40).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 487,34 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 4386,06 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb PVN likmes segšanu EUR
1001,36 apmērā.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.7.
Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana ar projektu «Tautas tērpu
iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim» par kopējo summu EUR 3955,00 (t.sk.
attiecināmās izmaksas EUR 3955,00).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 395,50 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 3559,50 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at tīs -
tī bas stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.6. «Sa -
biedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem» ar projektu «Muzejs nākotnei
– nāc un pēti!» par kopējo summu EUR 6714,06 (t.sk. attiecināmās izmaksas EUR
5548,81).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 554,88 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 4993,93 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb PVN likmes segšanu EUR
1165,25 apmērā.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs -
tības stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā R.2.1. Vietējās
teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ar projektu «Publisko un kultūras pakalpojumu
sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā» par kopējo summu EUR
169116,56 (t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 50000,00).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 5000,00 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 45000,00 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb PVN likmes segšanu EUR
29055,77 apmērā.

4. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb summu, kas pārsniedz attieci -
nāmās izmaksas, EUR 90060,79 aizņēmumu Valsts kasē projekta pilnīgai pabeigšanai.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā R.2.3.
Dabas parka «Balkanu kalni» tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana ar projektu
«Dabas parka «Balkanu kalni» tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana» par
kopējo summu EUR 59513,00 (t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 50000,00).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 5000,00 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 45000,00 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb PVN likmes segšanu EUR
9513,00 apmērā.

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā R.2.1. Vie -
tējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakal -
pojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ar projektu «Tūrisma vides stendi
Viļakas novadā» par kopējo summu EUR 1369,72 (t.sk. attiecināmās izmaksas EUR
1132,00).

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 10%
apmērā – EUR 113,20 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, saņemot 90%
atbalstu – EUR 1018,80 no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3. Nodrošināt projekta neattiecināmo izdevumu jeb PVN likmes segšanu EUR
237,72 apmērā.

• 1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu kon -
kursā «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs» ar projektu «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde
Viļakas novada izglītības iestādēs» par kopējo summu EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši
euro 00 euro centi).

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 50% apmērā no
projekta kopsummas – EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 euro centi) ap-
mērā.

Visu 17. maija ārkārtas domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Paš-
valdība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2016. gada 30. maija kārtējā sēdē nolēma:
• Ierakstīt zemesgrāmatā uz Viļakas novada pašvaldības vārda nekustamo īpašu -

mu – zemes gabalu ar kadastra numuru 3882 004 0161 ar platību 1,82 ha, kas atrodas
«Kuperi», Plešova, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā.

• 1. Apstiprināt atlīdzību par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpa-
šumu:

1.1. nekustamo īpašumu – zemes un apbūves Pils ielā 9, Viļakā ar kadastra numuru

3815 003 0108, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3815 003 0108)
4,3697 ha platībā un trim nedzīvojamajām ēkām (kadastra apzīmējumi 3815 003 0108
001, 3815 003 0108 005, 3815 003 0108 009) – EUR 28 800.00 (divdesmit astoņi
tūkstoši astoņi simti euro 00 centi);

1.2. nekustamo īpašumu – zemes un apbūves Pils ielā 9A,Viļakā ar kadastra numuru
3815 003 0095, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3815 003 0095)
0,2116 ha platībā un divām būvēm – saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem admi -
nistratīvā ēka un noliktava (kadastra apzīmējumi 3815 003 0095 001, 3815 003 0095
002 ) – EUR 17 800.00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums Pils ielā 9, Viļakā (kadastra Nr. 3815 003 0108)
un nekustamais īpašums Pils ielā 9A, Viļakā ( kadastra numurs 3815 003 0095) tiek
atsavināts, pērkot to par 1. punktā apstiprināto atlīdzību.

3. Nekustamais īpašums Pils ielā 9, Viļakā (kadastra Nr. 3815 003 0108) un nekus -
tamais īpašums Pils ielā 9A,Viļakā (kadastra Nr. 3815 003 0095), ko īpašumā iegūs
Viļakas novada pašvaldība, nepieciešams likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 10. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko dar -
bību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu – īs te -
nošanai (tiks sakārtota degradētā teritorija, nojaucot linu fabrikas ēku drupas, izbūvējot
komunikācijas (ceļš, centrālais ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, elektrība u.c.),
kā arī, pārbūvējot telpas, kas nodrošinās uzņēmējdarbības aktivitāšu organizēšanu pro -
jektā «Uzņēmējdarbības attīstība austrumu pierobežā».

• Noteikt suvenīram – T-krekliem, kuri paredzēti pārdošanai Viļakas novada tūrisma
informācijas centrā, – pārdošanas cenu 6,14 euro ar PVN (5,07euro bez PVN un 21%
PVN 1,07 euro).

• 1. Atļaut novirzīt Vecumu teritorijas labiekārtošanas budžeta tāmē Jaškovas kapu
piemiņas vietas Latvijas brīvības cīņās kritušajiem pieminekļa pakājes labiekārtošanai
(EKK2351) papildu 300,00 euro (trīs simti euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Vecumu mežsaimniecības budžeta tāmes izmaksu posteņa
«transporta pakalpojumi» (EKK2233).

3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».

• 1. Atļaut novirzīt Medņevas komunālās saimniecības (kanalizācija) budžeta tāmē
attīrīšanas iekārtu gaisa pūtēja (EKK5232) un inventāra iegādei (EKK2312) 1550,00
euro (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro).

2. Līdzekļus novirzīt no Medņevas komunālās saimniecības budžeta tāmes izmaksu
posteņa «elektrība» (EKK2223).

3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».

• 1. Atļaut novirzīt psihologa budžeta tāmē ikdienas izdevumu segšanai 930.00 euro
(deviņi simti trīsdesmit euro) no atalgojuma izdevumiem.

2. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».

• 1. Piešķirt Vecumu ūdensapgādes saimniecībai artēziskā urbuma skalošanai un de-
zinfekcijai 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par ūdensapgādes pakalpojumiem palielinājuma daļas.
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos no -

tei kumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».
• 1. Piešķirt Rekavas vidusskolai saimniecisko izdevumu segšanai 2000.00 euro

(divi tūsktoši euro).
2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma daļas.
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos

noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».
• 1. Piešķirt Žīguru kultūras namam skaņas komplekta iegādei 3070 euro (trīs tūksto ši

septiņdesmit euro).
2. Līdzekļus piešķirt, samazinot  Žīguru sporta pasākumu un Viļakas novada domes

budžeta tāmes izdevumus.
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos

noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».
• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai saimniecisko izdevumu segšanai 140.00 euro

(viens simts četrdesmit euro).
2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma daļas.
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos

noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu».
• Noteikt Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem un Viļakas novada

iedzīvotājiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko
indikāciju noteikšanu transporta pabalsta saņemšanai, maksu par vieglā un specializētā
auto transporta izmantošanu pēc faktiskā degvielas patēriņa.

• Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.4/2016 «Grozījumi Viļakas novada pašvaldības
18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības
2016.gada budžetu»».

• Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu, divas kalendāra nedēļas, un ikgadējo apmaksāto papildat-
vaļinājumu, 3 (trīs) darba dienas, laikā no 2016. gada 6. jūnija līdz 2016. gada 22. jūni-
jam.

• 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecības «Reniks», reģistrācijas
numurs: LV42401017417, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0230
daļas, platībā 2,4 ha, «Pļavnieki», Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem, ar
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība.

2. Zemes gabala nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vēr -
tības. Nomnieks papildu nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos aktos noteik -
tos nodokļus, tai skaitā PVN.

• 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 46600.00 euro (četrdesmit seši tūkstoši seši
simti euro 00 centi) ar tās noteikto procentu likmi pašvaldības noteikto prioritāro
investīciju projektu īstenošanai – nekustāmā īpašuma iegādei Pils iela 9 ar kadastra
numuru 3815 003 0108 un Pils iela 9A ar kadastra numuru 3815 003 0095.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016. gada jūnijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2017.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.

Visu 30. maija kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Paš-
valdība/Domes sēdes.
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PaŠValDībaS Darba akTUaliTāTeS

Viļakas novada domes projektu konkurss
Viens no Viļakas novada domes projektu konkursā atbalstī -

tajiem projektiem ir «Malkas gabalošanas, skaldīšanas un zāles
pļaušanas pakalpojumi Viļakas pilsētā» (Projekts Nr. 2016-
VND-1-17). Projekta finansējuma kopsumma 2200 euro sadalīta:
1980 euro no Viļakas novada domes, 220 euro – līdzfinansē-
jums. Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 10. maija līdz
31. augustam.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas
novadā, īstenojot jaunu biznesa ideju – malkas gabalošanas un
skaldīšanas pakalpojuma sniegšana un zāles pļaušana fiziskām un
juridiskām personām Viļakā. Projekta pieteicējs Leons Agafonovs
atzīst, ka abi pakalpojumi ir pieprasīti un cilvēkiem nepieciešami.
Tiek domāts arī par vidi – tiks izmantots krūmgriezis, kura dzinējs
rada ievērojami mazāk izplūdes gāzu, ir ar mazāku degvielas
patēriņu, tādējādi nodarot mazāku kaitējumu videi.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties trīs pamatlīdzekļus –
krūmgriezi, motorzāģi un malkas šķēlēju. Noteiktas šādas
pakalpojumu cenas:

Malkas gabalošana – 4.00 euro stundā;
Malkas skaldīšana – 2.00 euro stundā (pakalpojumu iespējams

sniegt visu gadu);
Teritorijas appļaušanas cena – 7.50 euro stundā (pakalpojums

tiek sniegts no maija līdz oktobrim).
Pakalpojumi tiks sniegti Viļakas iedzīvotājiem un juridiskām

personām. Labiekārtota vide būs redzama gan novada iedzīvotājiem,
gan viesiem.

ar pakalpojumu sniedzēju leonu agafonovu var sazināties
pa tālruni 25401155.

Studentus un absolventus pieņem 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs

20. maijā Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs organizēja sarunu ar
absolventiem, kuri beiguši rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadī -
bas akadēmijas (turpmāk –
rPiVa) alūksnes filiāli, un stu-
dentiem, kas šobrīd studē, no
Viļakas novada. 

Tajā piedalījās Marija Vancāne,
absolvējusi maģistratūru «Skol-
vadība» un strādā Rekavas vi-
dusskolā un Viļakas Valsts ģim-
nāzijā par skolotāju, Karina Alek-
sejeva, absolvente studiju pro-
grammā «Pirmsskolas un sākum-
skolas skolotājs» un strādā par
skolotāju pirmsskolas izglītības
iestādē «Pasaciņa», Vanda Ko-
koreviča, kas absolvējusi studiju
programmas «Komercdarbības
organizācija» un «Komercdarbība

un uzņēmuma vadība», šobrīd
studē 2. kursā studiju programmā
«Darba aizsardzība» un strādā
SIA «Ķira» par izpilddirektori,
četri studiju programmas «Ko-
mercdarbības organizācija» ar
specializāciju «Mārketinga un
tirdzniecības speciālists» 1. kursa
studenti – Andris Mežals, Juris
Prancāns, Aleksandrs Tihomirovs,
Oļegs Kesks, kuri ir Šķilbēnu,
Medņevas, Žīguru un Kupravas
pagastu pārvalžu vadītāji. Sarunā
piedalījās Irina Degtjarjova, rek-
tores vietniece attīstības un kva-
litātes vadības jautājumos, Inese
Circene – Viļakas novada izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja, Anita Pētersone – RPIVA
Alūksnes filiāles vadītāja un Li -
gita Zaķe – filiāles biroja admi-
nistratore.

Sarunas laikā izskanēja kon -
krēti priekšlikumi esošo studiju
programmu pilnveidošanai un
jaunu izveidošanai. Novadā trūkst
sociālo darbinieku ar augstāko
izglītību, tas attiecas arī uz namu
apsaimniekotājiem. Projektu ie-
tvaros nepieciešama bērnu vecāku
izglītošana.

Izskanēja priekšlikums veidot
bakalaura studiju programmu
«Dar ba aizsardzība» un turpināt
esošo 1. līmeņa studiju program-
mu.

I. Circene izteica atzinīgus vār -
dus par organizēto kursu kvalitāti
un vēlmi turpmāk sadarboties.

I. Degtjarjova un A. Pētersone
iepazīstināja ar jauno piedāvājumu
studijām 2016./2017. studiju gadam
un pateicās par sadarbību.

kongresā piedalījās 89 paš -
valdību pārstāvji – kopā 164 de -
legāti no visas latvijas. kongresa
dalībniekus uzrunāja latvijas
republikas Valsts prezi dents
raimonds Vējonis, latvijas re-
publikas Saeimas priekšsēdētāja
ināra Mūrniece, latvijas repub -
likas Ministru prezidents Māris
kučinskis, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs
kaspars Gerhards, lat vijas Pa-
švaldību savienības priekš sēdis
andris Jaunsleinis un citi.

Kongresa laikā tika apstipri-
nātas piecas rezolūcijas un viena
deklarācija:

4 Rezolūcija «Par izglītības

finansēšanas reformu». Vērtējot
pēdējo izglītības un zinātnes mi-
nistrijas piedāvāto modeli, kongress
aicina valdību neīstenot pedagogu
atalgojuma reformu uz pašvaldību
budžeta rēķina; nodrošināt, ka ne -
tiek samazināti mācību procesa
atbalsta pasākumi, nodrošinot at-
tiecīgu papildu finansējumu.

4 Pieņemta deklarācija «Par
iedzīvotāju tiesībām saņemt in-
formāciju». Ievērojot, ka aiz šķie-
tamām rūpēm par privātās reģio-
nālās preses izdevumiem slēpjas
centieni ierobežot informācijas
brīvību, tai skaitā, ieviešot cenzūru
pašvaldības informatīvajiem iz-
devumiem, kongress nosoda cen-

tienus ierobežot pašvaldību in-
formācijas tiesības un atgādina,
ka katrai pašvaldībai ir tiesības
patstāvīgi izvēlēties informēšanas
formas, tai skaitā informēšanu
par pašvaldības iedzīvotājiem do-
mātiem pasākumiem un iedzīvo -
tāju savstarpējās informācijas iz-
platīšanā.

4 Rezolūcijā «Par veselības ap -
rūpes pieejamību» kongress aicina
valdību palielināt valsts pasūtījuma
kvotas reģionālajām un lokālajām
slimnīcām; atteikties no idejām
risināt veselības finansējuma prob-
lēmas uz pašvaldību rēķina.

4 Rezolūcijā «Par ceļiem»
kongress aicina valdību ar nākamo
budžeta gadu palielināt ceļu pro-
grammas finansējumu līdz 80%
no akcīzes nodokļa par naftas pro -
duktiem ieņēmumiem; no iegūta-
jiem līdzekļiem papildu 150 mil-
jonus novirzīt pašvaldību ceļiem
un tiltiem un 100 miljonus –
valsts vietējiem ceļiem.

Kaspars Gerhards vēstīja par
Nacionālajā attīstības plānā pare-
dzēto – līdz 2020. gadam ieviest
pilnveidotu valsts administratīvi
teritoriālo iedalījumu. Ceru, ka šī
reforma netiks realizēta.

Leonids Cvetkovs,
Viļakas novada domes

priekšsēdētāja vietnieks
Foto: Ojārs Martinsons

2016. gada 20. maijā Liepājā notika 
Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongress

25.-27. maijā Pleskavā notika Pierobežas teritoriju forums,
kurā piedalījās Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
leonids Cvetkovs. 

Forums notika jau otro reizi. Forumā piedalājās pierobežas paš -
valdību pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Krievijas. Foruma galvenais
mērķis – pierobežas teritorijas aktuālu problēmu apspriešana un
diskusija par pierobežas teritoriju ekonomisko attīstību. Foruma
ietvaros apaļā galda diskusijās ar mūsu partneriem tika apspriesti
jautājumi par kopējiem sadarbības projektiem. Tikšanās laikā ar
mūsu sadarbības partneriem no Pitalovas un Pečoru rajona tika
apspriesti jautājumi par kopējiem pierobežas projektiem. Pārrunas
beidzās ļoti produktīvi, kopā ar mūsu kolēģiem no Krievijas nonā -
cām pie lēmuma turpināt sadarbību turpmāko projektu realizēšanai.

leonids Cvetkovs, 
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Aicinājums visiem Viļakas novada iedzīvotājiem!
3. jūlijā Viļakā viesosies starptautiskā folkloras festivāla «Eima,

eima» dalībnieki un skatītāji, 8.-9. jūlijā Viļakas novadā notiks
«Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 2016», kuru ietvaros 8. jūlijā ZS
«Kotiņi» apmeklēs visi interesenti, 9. jūlijā Viļakā notiks Latvijas
spēkavīru čempionāta 2. posms, kur gaidāmi pasākuma apmeklētāji
no visas Latvijas. Novērtēsim šo iespēju parādīt savu novadu
viesiem no Latvijas un ārzemēm, sagaidot viņus patīkamā vidē. 

aicinām sakopt savus īpašumus – ēkas, teritorijas utt., lai
mūsu stiprās kultūras tradīcijas parādītos arī cieņā pret savu dzī-
vesvietu, savu novadu. Pateicamies tiem, kas par apkārtējo vidi
rūpējas ikdienā, mudinām to kopt visus novada iedzīvo tājus!
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Pēdējais no tā saucamajiem
Pieciem labajiem imperatoriem,
pazīstams arī kā stoicisma filo -
zofs – Marks aurēlijs (no 161. līdz
180. gadam), reiz teicis: «kad
tu no rīta pamosties, padomā par
to, ka atkal esi saņēmis dārgo
privilēģiju būt dzīvam – elpot,
domāt, baudīt un mīlēt.»

1. jūnija agrā rītā Viļakas so-
ciālās aprūpes centra (turpmāk
VSAC) kolektīvs kopā ar sadar-
bības partneriem devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Preiļu no-
vadu. Brauciena ietvaros notika
tikšanās ar Preiļu novada pašval-
dības pansionāta «Preiļi» vadītāju
Ingu Vilcāni un darbiniekiem,
kur tika pārrunāti dažādi praktiskie
jautājumi, kas saistīti ar aprūpes
centru darbību, sociālo pakalpo-
jumu pieejamību un to kvalitāti.

Jau vairāku gadu garumā, tie-
koties ar kolēģiem no dažādiem
Latvijas reģioniem, esam atskārtu -
ši, ka tas laiks, kas parasti tiek
plānots tikšanās reizēm, raisās aiz -
rautīgās diskusijās un pieredzes
bagātos stāstījumos. Kolēģi, ap-
mainoties darba pieredzē, saprot,
ka par kopējām tēmām var runāt
bezgala, taču vēlējāmies iepazīt
Preiļus tuvāk, tāpēc pēc pansionāta
apmeklējuma turpinājām daudz-
veidīgo ceļojuma programmu.

Vīngliemežu audzētava «Ošu
mājas».

Tā atrodas pašā Preiļu pievārtē,
aptuveni 500m aiz pilsētas robežas
uz Daugavpils pusi, kuras saimnie -
ki – Ainis un Valentīna Noviki –
nodarbojas ar visai netradicionālu,
Latgalei neraksturīgu un modernu
lauksaimniecisko ražošanu – vīn-
gliemežu audzēšanu.

Atraktīvais un enerģiskais sa-
imnieks ekskursantiem piedāvāja
vīngliemežu audzētavas apskati,
kas ietver sevī izsmeļošu stāstījumu
un redzējumu par vīngliemežu dzī -
vi, fizioloģiju, apstrādi un pārstrādi,
kā arī piedāvāja degustācijai vīn-
gliemežu gaļu (ar papriku un ar
puraviem), kas pagatavota pēc ori -
ģinālām vietējām receptēm, kuru
papildina latviski dzērieni –pašu
gatavota bērzu sula un piparmētru
tēja. Tika piedāvātas arī konsul-
tācijas par vīngliemežu audzēšanu,
to īpatnībām un sejas atjaunošanas
maskas ar vīnglie meža gļotu.

Saimnieki piedāvāja iegādāties
gatavo produkciju – vīngliemežu
gaļu un suvenīrus ar gliemeža un
Preiļu novada simboliku, kurus ir
izgatavojuši vietējie amatnieki.
Jāsaka, ka lielākā daļa apmeklētāju
atzina šo smalko delikatesi labu
esam, lai gan starp mums atradās
arī tādi, kuri nevēlējās riskēt. Ik
uz soļa saimnieks lika mums pa-
smaidīt, stāstījumā iestarpinot lat-
gaļu humoru, kurš vienaldzīgu
neatstāja nevienu.

Miniatūrā karaļvalsts un leļļu
galerija.

Nonākot leļļu pasaku valstībā,
varēja apskatīt mākslinieces Jeļenas
Mihailovas fantāzijas un roku
darba rezultātu. Apbrīnas vērts ir
mākslinieces talants, kurā domu
lidojums un roku darbs ir radījis
eksponātu vienā eksemplārā, kurā
ir iedvesta mīmika un garastāvoklis.
Leļļu galerijā katram ienācējam
paveras pasaku un fantāzijas pa-
saule, kurā galvenās darbojošās
personas ir mākslinieces darinātās
lelles. Kompozīciju spektrs galerijā
ir visaptverošs, šķiet, nekas nav
gājis secen autores acīm.

Izmantojot iespēju pabūt pasa -
ku valstībā, dalībniekiem bija ie-
spēja mājas pagalmā nofotogra-
fēties uz divu pils namu miniatū -
rā ar grezniem tornīšiem, tiltiņiem
un ūdensdzirnavām fona, kas lika
vēl dziļāk izjust šo karaļvalsts ro -
mantisma burvību.

Preiļi – pilsēta, kur satiekas
vi si četri vēji.

Turpinot ceļojumu, uzklausījām
Tūrisma organizatores /TIC/ vadī -
tājas Irēnas Kjarkužas stāstījumu
par Preiļu pilsētas bagāto vēsturi –
kur pirmo reizi rakstos šī vieta pie -
minēta 1348. gadā, kad tā ietil pa Jer -
sikas karaļvalstī. 500 gadu garumā
Preiļi piederējuši poļu aristokrātiem
grāfiem Borhiem, no kuriem man -
tojumā palicis Preiļu muižas parks,
kas ir otrs lielākais Latvijā.

Preiļu vēstures mantojuma lie -
lākais lepnums ir Preiļu muižas
komplekss ar skaisto parku. Līdz
mūsdienām saglabājušos roman-
tiskā ainavu dārza veidolu Preiļu
parks ir ieguvis 19. gadsimta vi dū
un vēl šodien tas ir viens no ievē-
rojamākajiem Latvijas lauku par-
kiem. Savukārt Preiļu pils ir iz -
cils Latgales 19. gadsimta historis -
ma laika muižu arhitektūras pa-
raugs. Tās arhitektūra veidota neo -
gotikas stilā. Pilij apkārt ir apska -
tāma kapela, stallis, vārtsarga na-
miņš un parks. Pils pārcietusi sma -
gus laikus – reiz tā nopostīta, tad
uzcelta no jauna un nodegusi. Vē -
lāk tā uzcelta kā jaunu kungu mā -
ja un ar laiku atkal no jauna uz-
būvēta par pili. /Interneta resursi/

Aizrautīgais stāstījums, kas
šķita misticisma pilns, lika domās
uzburt tos laikus, kad valdīja grāfi
Borhi ar savām augstmaņu iegri-
bām un kaprīzēm līdz pat neģē -
lībai un cinismam. Tūrisma orga-
nizatore ceļotājus lutināja ar bur -
vīgo dziedājumu pils parkā un
melno latgaļu humoru, kurš lika
pasmaidīt ikvienam.

ZS «Juri» siera degustācija.
Kā pēdējo apskates objektu

programmā, pa ceļam uz mājām,
iekļāvām zemnieku saimniecību
«Juri», kur tikāmies ar šīs mājas
saimniekiem Lidiju un Juri Lu-
bāniem, kas piedāvā: sieru de-
gustāciju, labumu iegādi uz vietas,
mājlopu apskati.

Zemnieku saimniecības «Juri»
pirmsākumi meklējami jau 20. gad-
simta trīsdesmitajos gados, kad
saimnieka Jura Lubāna vectēvs ša -
jā vietā uzbūvēja dzīvojamo ēku
un sāka saimniecības veidošanu.
Tagadējie saimnieki – Juris un Li -
dija, kas agrāk dzīvoja un strādāja
pilsētā, – saprata, ka nevēlas būt
pilsētnieki. Pagājušā gadsimta de -
viņdesmitajos gados viņi atgriezās
Riebiņu novadā un pārņēma sa-
imniecību savās rokās.

Taču, lai izdzīvotu, ar tradi-
cionālo saimniekošanu vien ne-
pietika, tāpēc tika apgūta prasme
siet sieru. Laika gaitā siers iegar-
šojās gan radiem, gan kaimiņiem,
kas neskopojās ar savām labajām
atsauksmēm. Un nu jau latgaļu
siera sējējiem izveidojies savs
uzticams klientu loks.

Lielās ieinteresētības dēļ sa-
imnieki savu saimniecību pielāgo
gan siernīcas nepieciešamībām,
gan viesu vajadzībām. Viņi gādā
par to, lai ciemošanās šeit kļūtu
vēl patīkamāka. Zemnieku saim-
niecībā «Juri» sieru gatavo no
bioloģiskā piena, ko dod desmit
gotiņas. To sien pašu rokām.

Ciemojoties saimniecībā, vies-
mīlīgais saimnieku pāris izstāstīja
par siera siešanas tradīcijām. Viņi
atklāj to, ka šeit sieru gatavo pēc
receptēm, kas ir ne tikai pārņemtas
no prasmīgām siera sējējām, aiz-
gūtas no Ulmaņlaiku pavārgrā-
matām, bet arī pašu izdomātas.

Saimnieki pasniedza īpašu ēdie-
nu, kas karstā laikā daudzus vel-
dzēja – rūgušpiena saldo ar kanēli.
Jāsaka gan, ka daudziem no klāt -
esošajiem tas bija atklājums, lai gan
lielākā daļa nākam no laukiem.

Ēdieni tika pasniegti no Lat-
gales podnieku veidotiem traukiem,
un, protams, nogaršot tika visda-
žādāko garšu sierus – vispirms
Jāņu sieru ar ķimenēm vai zaļu-
miem (kāds nu kuram labāk tīk),
tad maigo Mocarellas un svaigo
Ricottas sieru, kas garšo īstiem
siera pazinējiem.

Zemnieku sētas «Juri» gaišais
starojums, viesmīlīgie saimnieki un
lauku gardumi – paniņas, sūka las,
rūgušpiens un mājas sviests, ko
šeit var palūgt papildus nogaršot,
rada miera sajūtu, ko gribas bau dīt
vēl un vēl, neievērojot laika gaitu.

Dienas programma ar to tika
arī izsmelta. Mājupceļā uzklausījām
viens otra iespaidus un pieredzi.
Labsajūta un dvēseles prieks par
piedzīvoto darīja mūs laimīgus –
par to, ka esam latgalieši un dzī-
vojam savā zemē, par to, ka daudz -
viet esam saglabājuši savas tautas
kultūrvēsturisko mantojumu, par
to, ka mums ir neatsverama ba-
gātība – mūsu cilvēki.

Atšķetinot redzēto, dzirdēto un
izjusto, gribas arvien atgriezties iz -
dzīvotājās atmiņās, kurās «saņe-
mam šo dārgo privilēģiju būt dzīvam
– elpot, domāt, baudīt un mīlēt».

Sirsnīgi pateicamies Preiļu no-
vada pašvaldības pansionāta «Prei-
ļi» vadītājai Ingai Vilcānei ar ko-
mandu par viesmīlību! 

Sirsnīgs paldies šoferītim Ai-
varam Bērziņam par atbalstu!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

Ilze Šaicāne

akTUaliTāTeS SOCiālāS aPrūPeS NaMOS

Pieredzes apmaiņas brauciens Preiļu novadāŠķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītniecei
Stefānijai Supei 85 gadu jubileja

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūt un vējos nepazūd!

/K. Apškrūma/

22. maijā Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 85 gadu
jubileju nosvinēja Stefānija Supe. No paša rīta jubilāre
saņēma apsvei ku mus un siltus sveicienus no draudzīgā
kolektīva.

Daudzus gadus Stefānija iepriecina mūs ar savu dzī-
vesprieku, interesantām atmiņām, humora izjūtu un neat-
laidību.

Tradicionāli Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītnieki
pulcējās ēdamzālē, kur Stefāniju gaidīja svētku torte.
Pirms klātesošo cienā šanas gaviļniece nopūta sveces un
ievēlējās vēlēšanos.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvs novēl
Stefānijai vese lī bu, ticību un cerību, spēt saklausīt savus

smieklus un katrā peļķē ieraudzīt debesis!
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja 

Līna Barovska

Jauni dekori pie Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas

Pie Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas ir izvietoti jauni vides
de kori – krāsainas puķes. Vadītājai radās vēlme dažādot ierasto
aina vu ar krāsainiem akcentiem – patīkamākai un jautrākai
noska ņai – iemītnieki palīdzēja realizēt šo ideju.

Puķes ir izgatavotas no skaidu plāksnēm un nokrāsotas ar ūdens -
izturīgu krāsu. Uz skaidu plāksnēm tika uzzīmētas puķes, kuras ar fi-
gūrzāģa palīdzību izgrieza iemītnieks Sergejs A. Kad visas puķes
bija izgrieztas, tās tika izkrāsotas spilgtos toņos un uzstādītas, lai
priecētu apkārtējos.

Paldies maniem čaklajiem iemītniekiem – Sergejam A. un Pē te -
rim K. par palīdzību dekoru veidošanā!

Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja 
Līna Barovska
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PirMSSkOlaS iZGlīTībaS ieSTāžU iZlaiDUMi

31. maijā 6-gadīgo sagatavo-
šanas grupas «Bitītes» bērniem
noritēja svinīgs pasākums –
pirmais izlaidums viņu dzīvē.
Par to tika runāts jau mācību
gada sākumā, gaidīts kopš Zie-
massvētkiem, izsapņots un izlo -
lots. Svarīgākais šī svinīgā pasā-
kuma ieguvums bērniem ir –
vairs nebūs jāiet uz bērnudār zu
un jāguļ pusdienlaiku dusa. Un
vēl sajūta, ka jau esi nākamais 
1. klases skolēns, jo 1. septembris
nav aiz kalniem, bet tepat, nieka
trīs skaistu vasaras mēnešu attā-
lumā.

Nākamos skolēnus pavadīt un
teikt: «Ardievas!» bērnudārzam
bija ieradušies Runcis (skolotāja
Līga), Lapsa (skolotāja Guna),
Buratīni (vecākās grupas audzēk -
ņi Luiss Kristiāns un Ivars) un
skaistākā, gudrākā meitene pasau -
lē ar zilajiem matiem – Malvīne
(vecākās grupas audzēkne Diā-
na).

Malvīne ar prieku mācīja nā-
kamajiem skolēniem alfabētu, at-
gādināja par zināšanu nozīmi
katra cilvēka dzīvē, jo bez izglītī -

bas un labas sava amata prasmes,
iztiekot vien ar ikdienā iegūtām
iemaņām, lielus panākumus gūt
nav iespējams. Tam pierādījums
ir Runcis un Lapsa, kuri ar vil -
tību un liekulību prata izmānīt
naudiņu no Buratīno, tomēr bagāti
ar to nekļuva. Tāpēc, izlaidum-
niekiem vēlot sasniegt dzīvē visu,
kas iecerēts, caur labām mācībām
un zināšanu ieguvi skolā, Lapsa
ar Runci dodas atpakaļ savā bēr-
nudārza grāmatu plauktā, lai
gaidītu nākamos pirmsskolas iz-
glītības iestādes audzēkņus, ku -
riem atkal varēs izstāstīt visus
savus piedzīvojumus. Izlaiduma
bērnus gaida jauni stāstu varoņi,
kuri dzīvo skolas grāmatu plauk -
tos un kuri palīdzēs izsapņot
skaistus skolas gadu sapņus un
piepildīt visdrošākās cerības, jo
«Sapni nepeļat. Sapnis ir visu
labdaris: sapnī i aklais redz, i
kurlais dzird, i sērdzīgais kļūst
vesels. Tikai viena vaina – sap -
nis nav dzīve. Bet ļaujat sapnim
vaļu – viņš pašu dzīvi pārvērtīs
un padarīs to labu» (Rainis)

Nākamo skolēnu vecākiem

vēlam, lai jums nepietrūkst pa-
cietības izdzīvot līdzi savu bērnu
sapņiem, ļaujieties to lidojumam
un neaizmirstiet teikt labus vār -
dus saviem lolojumiem, uzslavēt
par niecīgāko sasniegumu, par
viņu centieniem, par visiem viņu
kļūdu labojumiem, jo

Izlaidums Viļakas Pirmsskolas izglītības iestādē «Namiņš»

Kad ābeļziedos saule smejas
Un dārzos tulpju krāsas auž,
Mazliet ir bēdīgas mums sejas –
Par šķiršanos šīs dienas pauž.
Jūs mūsu saimei sveikas sakāt,
Tās durvis tūlīt vērsies ciet,
Pa pasaku un rūķu takām,
Aiz kurām varējāt Jūs iet.
Jūs mīļās fejas pavadīja,
Ak, to šai namā ir tik daudz!
Ja kādam asariņa bira,
Tad ilgi raudāt nebij' ļauts.
Jo noglāstīja mīļas rokas,
Jo sasildīja silta balss,
Te plaucēt pratāt saules koku
Pat tad, kad laukā sprēgā sals.
No mūsu saimes projām ejot,
Kā taurenis uz pleca būs
Jums atmiņas par labām fejām,
Kas, protams, esam mēs un jūs.

Ar baltajām kastaņu svecēm un
burvīgo ievziedu smaržu ir aiz-
steidzies vēl viens mācību gads.
Ir maijs, tas nozīmē, ka pirmsskolas
izglītības iestādē tas ir izlaiduma
laiks. Šajā mācību gadā mūsu ie-
stādi atstāj 8 gudri, radoši un zi-
nātkāri bērni. Mūs, iestādes dar-
biniekus, pārņem divējādas sajūtas.
No vienas puses, prieks par pa -
darīto darbu, par bērniem, kuri
daudz apguvuši, no otras puses,
skumjas, jo jāpalaiž projām mūsu
izlolotie un mīļie audzēkņi.

Izlaiduma svinībās piedalījās
visi iestādes darbinieki un, protams,
ka gaviļniekus pavadīt uz skolu
bija atnākuši grupas bērni, kuri
vēl paliek iestādē. Nākamie sko -
lēni sniedza atva du koncertu –

dziedāja, dejoja, rādīja teātri un
skaitīja dzejoļus. Tad sekoja brī -
dis, kad katrs gaviļnieks saņēma
savu pirmo dokumentu – izziņu par
pirmsskolas 5-6 gadīgo obligātās
programmas apguvi. Bērni priecī -
gi smaidīja par saņemtajām dā-
vanām, jo tik daudz sveicēju un
dāvanu – dāvana no iestādes, dāva -
na no novada domes, pagasta pār -

valdes un vēl no radiem un drau-
giem.

Svētku izskaņā visi devāmies
fotografēties.

Paldies vecākiem par sadarbību
šajos gados, paldies par izrādīto
cieņu un dāvanām iestādes ko-
lektīvam. Paldies par atbalstu Vi-
ļakas novada domei un Medņevas
pagasta pārvaldei.

Liels paldies visam mūsu liela -
jam, radošajam un nenogurstošajam
iestādes kolektīvam – katram par
savu ieguldījumu šo bērnu izaug-
smē. Lai visiem mīļa, silta un jau -
ka vasara! Lai Jums, bērni, veik-
smīgi skolas gadi un vecākiem lai
pie tiek pacietības un mīlestības!

Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

Kā jau katru pavasari, maija
pēdējās dienās, kad smaržo ceriņi,
bērzu meijas, zied ābeles balti ro -
zā ziediem un mežmalā no zaļo
lapu cera pretī sniedzas baltās krei -
menes, visas pirmsskolas izglītības
iestādes sagatavošanas grupas

svin savus izlaidumus – savu at-
vadīšanos no bērnudārza. Arī mū -
su, Žīguru pirmsskolas izglītības
iestāde «Lācītis». 27. maijā pul-
cējāmies, lai godinātu un uz sko -
lu pavadītu mūsu lielos bērnus –
Enija, Rinalds, Sintija, Aleksandrs

un Elīza. Izlaidums ir kaut kas
īpašs gan skolotājiem, gan bērniem
un viņu vecākiem. Mazais bērns
pēkšņi ir izaudzis liels un ir gatavs
doties skolas gaitās. Mums, sko-
lotājiem, izlaiduma svētki ir reizē
priecīga un mazliet skumja diena.
Prieks par bērnu sasniegumiem,
par viņu mīlestību pret mums.
Skumja, jo atkal kāds posms
dzīvē ir aizritējis un jāšķiras no
«saviem» izlolotiem audzēkņiem.

Skanot svinīgas mūzikas ska-
ņām, uz pēdējiem svētkiem «dār-
ziņā» tika aicināti gaviļnieki.
Viņi kopā ar skolotājām Elitu un
Daigu pastāstīja pasaku, bet tā
nebija parasta, tā bija pasaka par
viņiem pašiem – par to, kā gāja
ar burtu mācīšanos. 

Bērni dziedā ja dziesmas par
burtiņiem, dejoja ar lietussargiem,

spēlēja mūzikas instrumentus.
Gaviļniekus sveica draugi no «Rū -
ķīšu» un «Lācēnu» grupiņas. Ap-
liecības par bērnu dār za absolvē -
šanu izsniedza un laba vēlējumus
teica iestādes vadītāja Anita Age-
jeva. 

Katru no mazajiem gaviļnie-
kiem ar ziediem un dāvanām
sveica radi, draugi un paziņas.
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs katram
dāvināja grāmatu, kuru ieteicams
vasaras garajās brīvdie nās izlasīt.
Bērnus sveica ar sko lai noderī -
gām lietām un vecākiem vēlēja
izturību, pacietību un mīlestību
Žīguru pagasta pārval d nieks Oļegs
Kesks, Žīguru biblio tēkas vadī -
tāja Anastasija Plačinda, Žīguru
pamatskolas skolotāja Aija Or-
lovska, pirmā audzinātāja bērnu-

dārzā Ginta Locāne
vecākiem dāvināja grā-
matas. Sirsnīgu pal dies
iestādes kolektīvam teica
vecāki. Mūsu iestādes tradīcija –
izlaiduma izskaņā dziedāt «dār -
ziņa» himnu «Lācītis», un zilajās
debesīs aizlidoja balti, zaļi baloni
kopā ar bērnu un vecāku iecerēm
un sapņiem, lai viss izdodas un
piepildās!

Novēlu visiem vecākiem, bēr-
niem un kolēģiem izbaudīt vasaru,
atpūsties – sauļoties un peldēties,
ēst saldējumu, zemenes, gulēt zā -
 lē un lūkoties mākoņos, ķert tau-
riņus un izlasīt kādu labu grāma -
tu. Ļauties sapņiem – gan lieliem,
gan maziem. Esiet kopā ar ģimeni
un lai Jūs katru diena va da mīles-
tība.

Skolotāja Elita Locāne

Izlaidums Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādē

Izlaidums Medņevas
pirmsskolas

izglītības iestādē
«Pasaciņa»

«Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.» 

(Dz. Rinkule-Zemzare)

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova
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Viss sākās 2016. gada 14. martā Vi-
ļakas novada izglītības iestāžu Metodiskajā
dienā «ŠODieNaS iZGlīTība – rīT-
DieNaS ilGTSPēJīGa aTTīSTība»,
kuru šogad organizēja Viduču pamat-
skola.

Šobrīd visos svarīgākajos valsts, nozaru
un vietējo līmeņu plānošanas dokumentos
galvenais akcents tiek likts uz ilgtspējīgu
attīstību, kas nodrošina pašreizējo paaudžu
vajadzības, neradot draudus nākamajām
paaudzēm apmierināt to vajadzības.

Novada domes priekšsēdētāja S. Maksi -
mova un Medņevas pagasta pārvaldnieka
J. Prancāna uzrunas, Metodiskās apvienības
jaunākās informācijas apmaiņa izglītības
jo mā un tikšanās ar neparastiem, intere-
santiem cilvēkiem.

Ģimenes ārsts, pediatrs, veselības
mācības skolotājs Gundars Kuklis ar
smaidu un dzirkstošu humoru pārliecina
klātesošos, ka tikai veiksmīgā skolā mācās
veiksmīgi skolēni. Vesels, veiksmīgs,
zinošs, sadarboties gatavs un atbildīgs
jauns cilvēks – viens no ilgt spējīgas
attīstības svarīgākajiem nosacījumiem.

Tad – tikšanās ar Mārupes novada uz -
ņēmēju Lilitu Dravnieci un viņas komandu.
L. Dravnieces dzimtā puse ir Medņevas
pa gasts un jau daudzus gadus Medņeva
jūt uzņēmējas atbalstu, īpaši kultūras
dzīves jomā. Šobrīd ir sākusi veidoties sa-
darbība ar Viduču pamatskolu.

Latviešu valodas skolotāja, 20 gadus –
Barkavas profesionālās vidusskolas direktore,
šobrīd – veiksmīga uzņēmēja, kura pārstāv
gan SIA «Meliorators-J», gan itāļu apģērbu
veikalu «Persona».

Mārupes uzņēmums «Meliorators-J»
dibināts pirms vairāk nekā divdesmit
gadiem. Nodarbojas ar būvgružu un atkri-
tumu pār strādi. Šajā laika posmā ir

mainījies darbības veids, bet nemainīgas
palikušas tā dibinātāja Andreja Jansona
ieliktās vērtības, ka «katrs darbs ir jāizdara
tā, lai tās nebūtu pēdas sniegā, kas nokūst
un pazūd, bet gan vērtība, kas iet cauri lai-
kiem un paliek nākamajām paaudzēm».

No L. Dravnieces nāk interesants
priekšlikums: izsludināt Viļakas novada
skolām konkursu par videi draudzīgu dzī-
vesveidu. Uzņēmuma «Meliorators-J» iz-
pilddirektors Uģis Jegorovs prezentē uz-
ņēmuma darbu, iepazīstina klātesošos ar
konkursa noteikumiem, plānotajām akti-
vitātēm un iespējamo balvu fondu.

konkursa nosaukums: «IZMANTO
VĒLREIZ UN IEBRAUC VASARĀ AR
VELOSIPĒDU!»

konkursa mērķis: Veicināt videi
draudzī ga un ilgtspējīga dzīvesveida orien-
tāciju jauniešu vidū. Veicināt izpratni par
otrreizēju materiālu izmantošanu un rosināt
interesi apgūt ar vides zinībām saistītas
studijas, kā arī veicināt Viļakas novada
jauniešu ideju attīstību par videi draudzīga
dzīvesveida pielāgošanu ikdienas dzīvē.

Metodiskās dienas noslēgumā muzicē
Mārupes Kultūras nama direktore, dziedošās
Dūdumu ģimenes mamma Ira Krauja-Dū-
duma. Iras krāšņā balss un aizrautīgais
sniegums kļūst par dienas spilgtāko brīdi.

Pēc pavasara brīvdienām sākas lielais
darbs! Gandrīz visas novada skolas uz
veselu mēnesi pārvēršas par savdabīgiem
«otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmu-
miem». Viduču pamatskola – noteikti.
Visās klasēs krājas plastmasas pudeļu un
pudelīšu (turklāt daudzkrāsainu) kalni,
piena paku piramīdas un vispār nezināmas
izcelsmes izejvielas. Tiek zīmētas «mākslas

darbu» skices, komandas nevar vienoties
par nosaukumiem un «sadarbības partne-
riem», smaržo pēc līmes, krāsām un… pa-
matīga darba!

Ir iesaistīti skolotāji, bērni, vecāki,
radi, draugi, kaimiņi. Noslēguma diena
tuvojas ar ģeometriski progresējošu stresu.
Līmes pistole izsit drošinātājus. Vai paspēs
pielīmēties sti līgi zaļā krokodila Genas
ķepas? Kā iedabūt sporta zālē omulīgo
Pekausi, kurš atripojis uz visām traktora
riepām. Vai krāsaino sapņu vil cieniņu ar
vairākiem vagoniem, kurā var pat iesēsties
un kurš patiešām ripo, atstāt sko las dārzā,

vai viņš būs apvainojies, jo visi pārējie
«kolēģi» iekārtojušies zālē?

19. maija vakars… Ienāku skolas
sporta zālē un saprotu, ka esmu spērusi
soli pasaku rotaļlietu valstībā. Viņi visi ir
dzīvi! Zaļais autobuss, Kaķis ar visām
dzirnavām, Vikingu kuģis, krāsainais
Plosts, Dabassargs Zaļmatis, Vistiņa un,
protams, sapņu Vilciens ar daudzkrāsainiem
vagoniņiem! Pēc labākajiem pa saku žanra
likumiem, naktī visas rotaļlietas atdzīvojas.
Šīs – noteikti! Jo viņām jau ir do ta otra
dzīve. Ar bērnu rokām.

20. maijā Viduču pamatskolā notiek
konkursa noslēguma pasākums. Žūrija,
ciemiņi, uztraukums, punktu skaitīšana,
balvu kārtošana, galvenās balvas, velosipēda,
novietošana.

Stūrī aiz lielajiem sporta matračiem
klusi iegūlusi laimīgā plastmasas pudele,
kura jau zina, ka tieši viņa laimēs velosi-

pēdu… Zālē ienāk meitene ar ceriņu
klēpi: «Mums vajag ielikt tai laivā, lai
skaisti!» Varam sākt!

Ja pasākumu vada Ira Krauja-Dūdu-
ma, tas nevar neizdoties! Viss rit raiti,
precīzi, skanīgi, aizraujoši! 1.–4. klašu
grupā 1. un 2. vietu iegūst Viduču pamat-
skola, 3. – Rekavas vidusskola. 5.–9. kla -
šu grupā Viduči veiksmīgi iegūst visas trīs
vietas!

Milzīgas saldumu tūtas, galda spēļu
komplekti un abām klašu grupām pa ek-
skursijai 200 EUR vērtībā!

Nāk Uģis Jegorovs un plastmasas pu -
deļu stūra miers tiek izjaukts. Dažas pār-
steiguma balvas un – galvenās balvas, ve-
losipēda, laimētāja pudele ir Uģa rokā! Va -
sarā ar velo si pē du šogad iebrauks Re ka vas
vidusskolas 4. kla ses skolniece Alīna Ka-
lacka! Sajūsmas pilnas acis un pāri plūsto -
šas emocijas! Paldies!

Perfektajai Mārupes komandai šoreiz
ir pievienojusies biedrības «EkoLine» pār-
stāve Klinta Priedenfelde un Mārupes
novada domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe.

Paldies Mārupes komandai! Radoši,
ta lan tīgi, atsaucīgi, sirdsgudri un gaiši cil -
vēki, kuri nebaidās dalīties savā veiksmē,
dzīvot un strādātprasmē ar citiem.

Paldies visām skolām un komandām,
ku ras piedalījās konkursā!

Paldies skolotājiem un skolēnu vecākiem
par atbalstu!

Uzskatu, ka īpaši svarīga šajā konkursā
bija tieši šī visu pušu sadarbība.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs 
S. Maksimovs uzsvēra, cik svarīgi, orga-
nizējot šādus konkursus, ir piedāvāt
bērniem pastrā dāt, ieguldīt savu darbu,
radīt kaut ko novērtējamu. Tikai tad sa-
ņemtajām balvām būs patiesa vērtība.

Un vislielākais paldies uzņēmuma
«Melio rators-J» direktorei Lilitai Dravniecei!
Vi ņas vadītā uzņēmuma darbība nešaubīgi
ir formu lējama kā ilgtspējīga. Ar atbildību,
ar mērķi palīdzēt padarīt apkārtējo vidi
par sakoptu un pievilcīgu visiem Latvijas
iedzīvotājiem, ar prasmi dalīties, līdzjust,
palī dzēt, atbalstīt, ar savu «zaļo» pasaules
redzējumu.

Lai saulaina, veiksmīga, droša un ļoti
za ļa mums visiem ir šī vasara. Tāda, kurā
var iebraukt gan ar velosipēdu, gan vienkārši
iebrist basām kājām…

Viduču pamatskolas direktore
Ināra Sokirka

Šodienas izglītība – 
rītdienas ilgtspējīga attīstība jeb
«iebrauc vasarā ar velosipēdu!»
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Uzņem kandidātus mācībām Valsts
robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā)

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde no 01.06.2016. līdz
22.07.2016. (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2016. gadam) un no
01.07.2016. līdz 22.07.2016. (ja vidējā izglītība iegūta 2016.
gadā) uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā
(Robežsargu skolā – 1 gads). 

informācijai: www.vrk.rs.gov.lv, tālr. 64501918, 28658190. 
Pieteikties: Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.

31. maijā balvu un Viļakas
novada dabaszinību skolotāji
devās kopīgā ekskursijā uz Zem -
gali.

Vispirms apmeklējām jaunuz-
celto Latvijas Universitātes Da-
baszinību Akadēmisko centru
(turpmāk – DAC) Rīgā. Ģeogrāfijas
un zemes zinātņu fakultātes ģeog-
rāfijas Didaktikas centra vadītāja
Gunta Kalvāne izrādīja studiju
telpas, laboratorijas, moderno
konferenču zāli ar speciālo tulku
vietu, plašo bibliotēku, kuru ie-
kārtoja pēdējo, jo bija jāpārved
apmēram 40000 mācību grāmatu.
DAC ēkas interjers iekārtots tā,
ka var saredzēt elementus gan no

bioloģijas un ķīmijas, gan ģeog-
rāfijas un fizikas. Pat ēkas ārpuses
slīpie veidojumi, izrādās, kalpo
mājas siltumregulācijai. Jau pirmajā
darbības gadā DAC ēka ieguva
Arhitektu balvu. G. Kalvāne mūs
ieveda 7. stāva īpašā telpā, kur
tiekas daudzas prominentas per-
sonas, prezidentus ieskaitot, kur
tiek pieņemti daudzi augstskolām
svarīgi lēmumi. 

Uz Dabaszinību centra jumta
aplūkojām Baltijā modernāko sil-
tumnīcu, ar kuru īpaši lepojas
biologi. Paši studenti pozitīvi no-
vērtējuši savu jauno augstskolu,
lepojas ar to un viņiem te patīk
mācīties. Dabaszinību studiju pro-

grammas cer uz lielāku konkursu
šogad.

Baldonē aplūkojām vēl vienu
LU īpašumu – observatoriju. Tā
dod aizraujošu iespēju paceļot
kosmosa tālēs, kā arī ielūkoties
tuvāk Saules sistēmas planētām
uz paviljona kupola ar 10000 rei -
žu lielu palielinājumu. Baldones
observatorijā atrodas Baltijā lie-
lākais un pasaulē 12. lielākais
Šmi ta teleskops. Observatorija pie -
dāvā aizraujošas ekskursijas gidu
pavadībā gan pirmsskolas vecu -
ma bērniem, gan dažāda vecuma
sko lēniem, individuāliem apmek-
lētājiem un pat pēc īpaši izveidotas
programmas – jaunlaulātajiem.

Tad ceļš uz Kroņauci pie sla-
venākā vīnogu audzētāja un Do-
beles P. Upīša Ceriņu dārzu, kur
papriecāties par ziedu skaistumu
un pabūt ceriņu burvīgajā smaržu
pasaulē. Te zied vairāk nekā 200
dažādu krāsu un smaržu ceriņi,
kā arī tiek audzētas kolonābeles
un saldie ķirši. APP Dārzkopības
institūta izaudzētos stādus te ir
iespējams arī nopirkt.

Visi skolotāji guva daudz ie-
spaidu un ierosmes savam darbam,
idejas skolēnu ekskursiju organi-
zēšanai. Sirsnīgs paldies šoferītim
Jāzepam Jermacānam!

Viļakas novada dabaszinību
MA vadītāja Lilita Šaicāne

TU vēl nezini, kur mācīties?  Nāc sevi pilnveidot žīguru pa-
matskolā! Pievienojies mums, jo TeVi te gaida sirsnīga un ģi-
meniska atmosfēra! Pie mums TU varēsi pierādīt sevi kā jaunu
un daudzsološu personību, apgūstot mācību vielu talantīgu pe-
dagogu vadībā, un pilnveidoties kādā no TaVāM interesēm at-
bilstošā nodarbē.

Mēs piedāvājam:
n akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111, 

licencēta 2010. gada 5. februārī, licences Nr. V-1463.
n dažādas interešu izglītības iespējas: 

‚ tautu deju kolektīvs;
‚ vokālais ansamblis;
‚ noformēšana; 
‚ pētnieki; 
‚ pieci pirkstiņi;
‚floristika u.c.,

n iespēju mācīties un atpūsties 1. – 4.klašu pēcpusdienas grupā,
n daudzveidīgas skolas tradīcijas,
n interesantus un saturīgus ārpusstundu pasākumus (ekskursijas, 

pārgājienus),
n inovatīvas mācību metodes un plašu moderno tehnoloģiju 

pielietojumu,
n iespēju pilnveidot sevi komandu un individuālajos sporta veidos,
n gaišas un mājīgas skolas telpas,
n valsts un pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.-9.klašu skolēniem,
n rast pozitīvu risinājumu transporta nodrošināšanai no dzīves-

vietas līdz skolai.
Mēs TeVi jau gaidām!

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Tālruņi: 64521833 (skolas direktore Sanita Orlovska),

64521618 (lietvede Vera andrejeva), 
e-pasts: ziguri.skola@vilaka.lv

balvu un Viļakas novada dabaszinību
skolotāju ekskursija

arī šogad norisinājās latvijas
Dabas muzeja konkurss – spēle
«Cielavas gudrības» zinātkā-
rajiem 5. un 6. klašu skolēniem.

Konkurss notika jau devīto se -
zonu, un visi, kas vēlējās, varēja
pārbaudīt zināšanas un uzzināt
daudz jauna un pārsteidzoša. Šajā
sezonā meklējām atbildes uz jau-
tājumiem par rāpotājiem, dūcējiem
un sīcējiem KUKAIŅIEM, vil-
nainajiem, zvīņainajiem ČET-
RKĀJAIŅIEM, spalvainajiem li-
dotājiem un dziedātājiem PUT-
NIEM un, visbeidzot, finālā –
par visiem šiem un arī par zaļa -
jiem nestaigātājiem AUGIEM un
raibajām SĒNĒM. Konkursā, kā
parasti, bija trīs atlases spēles,
kas norisinājās Dabas muzejā un
vairākās Latvijas skolās. Žīguru
pamatskolā pulcējās cītīgākie un
veiksmīgākie atlases anketu at -
bilžu meklētāji no visām Viļakas
novada skolām.

7. jūnijā kopā ar pulciņu līdz-
jutēju uz lielo finālspēli devās
Rafaels Dmitrijevs no Rekavas
vidusskolas 5. klases, Keita Emīlija
Orlovska no Viļakas pamatskolas
6. klases un Rinalds Logins no
Rekavas vidusskolas 5. klases.

Finālspēle šoreiz notika Zie-
massvētku kauju muzejā. Mājas
darbā bija jāparāda kāda dzīvnieka
aizsardzības spējas. Teorētiskajā
daļā dalībnieki parādīja, cik labi
pārzina dzīvo organismu pazīmes,
pēc attēlu fragmentiem centās
pazīt dzīvniekus, rādīja savas zi-
nāšanas par ārstniecības augiem,
aizsargājamiem augiem un dzīv-
niekiem un daudz ko citu. Prak-
tiskajā daļā – noteica putnus pēc
balsīm, kokus, kukaiņus utt.

Kamēr 23 dalībnieki pūlējās
pierādīt, ka ir paši erudītākie,
līdzjutējiem bija iespēja iejusties
1916. gada kauju atmosfērā. Gids
ļoti saistoši un emocionāli stāstīja
par kareivju cīņām, par kaujas ap -
stākļiem, par to, kā latviešu strēl-
niekiem izdevās pārraut vācu no-
cietinājumu līniju. Devāmies «iz-
lūkgājienā» pa aizsargvalni, kas
saglabājies no kauju laikiem; iz-
rādījās, ka esam slikti izlūki, jo
spējām saskatīt tikai 5 cilvēka at-
stātas lietas, vajadzēja – 15. Mu -
zejā varēja aptaustīt, pat «izšaut»
ar kara laika šauteni, pacilāt liel-
gabala lādiņus, izpētīt kauju lauka
maketu. Ikvienam vajadzētu ap-
meklēt Tīreļpurva takas un Zie-

massvētku kauju muzeju, tas ro -
sina mazliet citādu skatu uz šo-
dienu.

Tikmēr arī konkursa dalībnieki
jau bija beiguši uzdevumu izpildi
un gaidīja rezultātus. Skolotājiem
Muzejs dāvināja vērtīgu dendro-
loģijas grāmatu. Visi finālisti sa-
ņēma atzinības rakstus un noderī -
gas balvas par labām zināšanām
un prasmēm dabas pazīšanā. Vie -
na no balvām visiem dalībnie -
kiem – komplekts pēdu nospie-
dumu atliešanai ģipsī. Intriga pa-
rādījās apbalvošanas beigās, kad
nenosaukti palika 3 dalībnieki un
starp viņiem – mūsu Keita Emīlija
Orlovska. Viņai 2. vieta. Sveicam!
Uzvarēja Zane Apele no Zilupes.

Paldies skolotājām Ņinai Ro-
manovai un Ainai Golubevai par
audzēkņu gatavošanu konkursam.

Paldies šoferim Aivaram Bēr-
ziņam par precīzu aizvizināšanu
uz pasākumu.

Izziņas bagātu vasaru un tie-
kamies nākamajās «Cielavas gud-
rībās» jau rudenī!

Andra Korņejeva, Dabas mu-
zeja konkursa «Cielavas gudrības»
koordinatore Viļakas novadā.

Foto: A. Korņejeva

NNĀĀCC  MMŪŪSSUU  PPUULLKKĀĀ!!

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

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

(kods pēc profesijas klasifikatora 235905)

Prasības:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• pieredze dažādu sporta pasākumu plānošanā, organizēšanā

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

Pieteikumu, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt
žīguru pagasta pārvaldē līdz šī gada 20. jūnijam.

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

Viļakas novads
«Cielavas gudrību»

finālspēlē
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Viïakas no vadâ

Pēdējā mācību gada dienā – 30. maijā – veiksmīgākie un panākumus guvušie
skolēni, viņu vecāki un skolotāji bija pulcējušies žīguru kultūras namā uz svinīgo
pasākumu Viļakas novada «laureāts 2016». Šis ir pasākums, kurā tiek novērtēts
skolēnu, vecāku un skolotāju ieguldījums izglītībā, kultūrā un sportā.

Žīguru Kultūras nama atmosfēra bija
pozitīvu emociju uzlādēta – nav iespējams
saskaitīt, cik reižu skanēja vārds «paldies».
Par ieguldīto darbu gan skolēniem, gan
sko lotājiem pateicās Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese
Circene, izglītības metodiķe Ginta Locāne,
kā arī skolu direktori. Skolēni dāvanā
saņēma interesantu un izglītojošu Latvijas
karti – tajā ir jānokasa vietas, kur ir būts, kā
arī pateicības rakstus. Skolotājiem tika dā-
vinātas grāmatas un pateicības raksti.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inese Circene teica, ka «cāļus
skaita rudenī», bet skolās darba rezultāti ir
redzami pavasarī, kad viss apkārt zied un
zaļo. Inese Circene atzina, ka ir liels prieks,
ka Viļakas novads var lepoties ar 75
bērniem un jauniešiem, kas ir sasnieguši
augstus rezultātus olimpiādēs, konkursos,

zinātniski pētnieciskajos darbos, un 54 pedagogiem, kuri izglītojamos gatavojuši šiem
sasniegumiem. Tāpat Viļakas novadā ir daudz talantīgu bērnu, kas dzied, dejo, sporto,
piedalās konkursos. Paldies tika teikts arī 3 sporta komandām un 3 folkloras kopām:
Viļakas Valsts ģimnāzijas komandai (treneris Ervīns Veļķers), Rekavas vidusskolas
komandai (treneris Jānis Dokāns), Žīguru pamatskolas komandai (treneris Igors
Šnepers), Upītes pamatskolas folkloras kopai (vadītāja Ligita Spridzāne), Rekavas
vidusskolas folkloras kopai (vadītāja Daina Pužule), Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas folkloras kopai (vadītājas Ilona Bukša un Inita Raginska).

Īpaša balva tika pasniegta Rekavas vidusskolas 10. klases skolēnam Edgaram
Prancānam un viņa trenerim – Rekavas vidusskolas sporta skolotājam Jānim Dokā nam.
Edgars par Viļakas novadu licis dzir dēt ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Viņš ir
piedalījies vairākos Latvijas kausa posmos svarbumbu celšanā junioriem, 2015. gadā
kopvērtējumā gūstot uzvaru, piedalījies Eiropas čempionātā, kur guvis 3. vietu, un Pa -
saules čempionātā, kur guvis 2. vietu. Iz cils piemērs un paraugs Edgaram ir viņa
treneris Jānis Dokāns, kurš piedalās sacen sībās un gūst augstus rezultātus. Vi ļakas
novada domes deputāti atbalstīja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ide ju un Edga -
ram Prancānam un Jānim Dokā nam tika piešķirta naudas balva 300 euro apmērā.

Pasākuma vadītāju lomās iejutās Viļakas Valsts ģimnāzijas teātra pulciņa dalībnieki,
mu zikālus priekšnesumus sniedza Žīguru jaunieši – dziedāja Emma un vokālais an -
samblis, Valdis spēlēja marimbu, deju grupas «Nola» meitenes sniedza deju priekšnesumus.

Organizējot šādu pasākumu, skolēnu darbs tiek novērtēts, viņi tiek motivēti darīt
vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpat šī ir iespēja pateikties skolotājiem par viņu ne -

savtīgo darbu, jo panākumus gūst tikai tie skolēni, kuri ar skolotājiem strādā individuāli
un papildus.

Viļakas novada 2016. gada laureātu saraksts lasāms mājaslapā www.vilaka.lv.
Pateicībā par bērnu un jauniešu, un skolotāju panākumiem, saulainu vasaru vēlot,

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

laUreāTS 

Viļakas novada «Laureāts 2016»
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Viïakas no vadâ

Viļakas novada jaunākie folkloristi piedalās
festivālā «Pulkā eimu, pulkā teku» Saldū

Caur deju mēs izdzīvojam
savu dzīvi – gan ikdienu, gan
svētkus, gan bēdas, gan prieku.
Deja laika gaitā kļuvusi par mū -
su aizraušanos un dzīvesveidu,
apvienojot tūkstošiem cilvēku
tautas deju kolektīvos visā lat-
vijā. arī Viļakas dejotāji ir šo
tūkstošu pulkā.

Tradicionāli jūnija pirmā sest-
diena ir Viļakas Kultūras nama
brīvdabas pasākuma «Skanošā
sest diena» norises diena, kurā
amatiermākslas kolektīvi rāda ska -
tītājiem sezonas darba augļus. Šo -
gad «Skanošā sestdiena» tika ie-
cerēta visas dienas garumā un pa -
sākuma idejas autori – deju kopa
«Dēka» – uzrunāja pasākumā pie -
da līties interesantu un nerātnu
nosaukumu deju kolektīvus no
kaimiņu novadiem.

Tā 4. jūnija rītā Viļakā sabrau -
ca deju kolektīvi: «Jedritvai» no
Kārsavas novada Malnavas, «Bitīt’
matos» no Kārsavas novada Mež-
vidu Tautas nama, «Amizieris» no
Riebiņu novada Galēnu Kultūras
nama, «Unce» no Gulbenes novada
Lejasciema, no Madonas novada
Praulienas Tautas nama – «Saika -
vieši», «Tālrīts» no Barkavas,
«At spēriens» no Degumnieku
Kultūras nama. Viesus sagaidīja
Viļakas Ezis un Bite ar eža dzē -
rienu – pienu – un bites saldumi -
ņu – medu. Septiņi viesu kolektīvi
un Viļakas Kultūras nama «Dēka»

un «Bitīt’ matos» ar dažādām iz-
darībām, nopietnām un nenopiet-
nām, dejiskām un ne dejiskām, ar
dažādām emocijām piedalījās «Ska -
nošās sestdienas» pasākumos.

Viss sākās ar vienošanos veik-
smes lūgšanā dejotājiem kopā ar
Viļakas EZI un BITI, dejotāju
komandu apsveikumiem un de-
jotāju komandu nopietni neno-
pietnām sportiskām aktivitātēm
«Viens par visiem – visi par vie-
nu…!» Katrai deju kolektīva ko-
mandai bija jāpiedalās 7 sacensību
veidos – Bizes pīšana puišiem
«Tava bize manās rokās», Zābaka
mešana meitām «Es ar savu zā-
baciņu», Ābola mešana ezī «Nelec
uz adatām!», Dvieļu volejbols
«Noķer mani, ja vari», Bumbiņ-
spēle «Viss ir bumbās», Tenisa
bumbiņu mešana traukos «Met
vesels!», Slēpes «Visi kā viens!».
Noslēgumā – visu kolektīvu lielā
deju stafete «Tā es griezu tautu
meitu». Tur bija, ko redzēt: de -
jotāju azarts, sportiskums, vienotība,
kopības sajūta!

Protams, bija pirmās vietas
iegu vēji, bet sacensībās uzvarēja
draudzība!

Pēc sportiskajām aktivitātēm
bija pusdienas, kopmēģinājumi uz
estrādes deju grīdas. Vieskolek -
tīvu dejotāji paspēja pat noskalot
sacensību putekļus Viļakas ezera
ūdeņos.

Vakarpusē, plkst. 18:00, pilsētas

estrādē sākās «LIELĀS DEJU
LUSTES VIĻAKĀ».

Koncertā «Ekur meitas danci
grieza, ekur puiši raudzījās» ska-
tītājiem atklājās Vidzemes cēlās
dejas un Latgales azartiskākie
danči. Kā rozīnīte koncertā bija
deju grupa «Fazira», kura mēroja
ceļu no Rēzeknes novada Feima-
ņiem. To apliecināja skatītāju ap-
lausi pēc «Faziras» izpildītajām
dejām.

«Skanošās sestdienas» neat-
ņemama sastāvdaļa ir Kultūras
nama kolektīvi. Šoreiz koncertā
piedalījās dejojošie kolektīvi –
bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši»,
Senioru dāmu deju kolektīvs «In-
triga», Līnijdeju grupa «Ziemeļ-
meitas», Mūsdienu deju grupa
«Nola», dziedošie – vokālais an-
samblis «Cansone», Folkloras
kopa «Atzele», Bērnu vokālā
grupa «Pogas».

Šogad «Skanošās sestdienas»
dalībnieki bija deju kolektīvi,
kuru neparastie kolektīvu nosau-
kumi atklāj pašdarbnieku rakstu -
ru un dzīves uztveri. Saliekot
kopā nosaukumus, visi uzzināja
interesantu stāstu:

TĀLRĪTA stundā apņēmības
pilni SAIKAVIEŠI, paķēruši kom-
pānijā FAZIRAS večiņas, devās
ciemos pie sābriem. Acu skatus
raidot un AMIZIERI dzenot, visi
laidās dejā, arī smaids bij’ viņu
sejā. JEDRITVAI, kas par dančiem,

kas par ATSPĒRIENU! Katrs cer
uz UNCI baudas. Hei, BITĪT’
MATOS, laidīsimies DĒKĀ, tik’
neiekrist mums grēkā!

Koncerta noslēgumā arī Viļa -
kas novada domes priekšsēdētāja
Sergeja Maksimova vēlējumam
bija humora dzirksts – lai dejotāji
vienmēr atceras, ka kreisās kājas
lielais īkšķis atrodas labajā pusē!

Pēc koncerta deju kolektīvi tur -
pināja lustēties zaļumballē pie
gupas «Kruīzs» spēlētās mūzikas.
Bija ļoti patīkami dzirdēt patei cī -
bas vārdus no vieskolektīviem
par pasākuma visas dienas garumā
interesanto risinājumu un organi-
zēšanu.

Liels PALDIES sportisko ak-
tivitāšu galvenajai atbildīgajai –
Viļakas jauniešu centra vadītājai
Madarai Jeromānei ar komandu.

PALDIES Diānai Astreiko par
lielisko iejušanos Viļakas Eža
tēlā un Elitai Loginai par lielis -

ko iejušanos Bites tēlā!
PALDIES Aldim Pušpuram

un Andrai Korņejevai par garšīgo
maizīti ciemiņu sagaidīšanai,
Jurim Šaicānam un Ivetai Korņe-
jevai par sacensību dāvanu spon-
sorēšanu, Irēnai Romkai un Ligitai
Spridzānei par skaistajiem ziedu
vainadziņiem kolektīvu vadītā -
jiem, koncerta vadītājiem – «Sirds-
lietu kompānijai», pasākuma foto
meistariem visas dienas garumā
– Marijai Bratuškinai un Andrim
Zelčam.

PALDIES «Dēkas» dejotājiem
par atbalstu un izturību visa pa-
sākuma garumā!

PALDIES visiem koncerta da -
lībniekiem, kolektīvu vadītājiem
un paldies skatītājiem par līdzi-
jušanu un izturību!

Viļakas Kultūras nama vadī-
tāja Akvilina Jevstigņejeva

Foto: Marija Bratuškina, 
Andris Zelčs

iZGlīTība / kUlTūra

21. maijā Upītes pamatskolas
bērnu folkloras kopa modās divos
naktī, lai jau trijos kāptu lielajā
autobusā braucienam uz Saldu. 

Sakāpām autobusā, devāmies
uz Semenovu un Viļaku, kur pa-
ņēmām jaukus ceļa biedrus – Vi-
ļakas Mūzikas un Mākslas skolas
kapelas dalībniekus. Autobuss,
pilns ar bērniem, tērpiem un mū-
zikas instrumentiem, ripoja uz
Saldu. Saldū ieradāmies pirms

desmitiem no rīta, aši pārģērbā -
mies un devāmies svētku gājienā.

Vēlāk Upītes bērniem diena
turpinājās ar koncertu laukumā
pie Saldus mūzikas skolas un ko-
pēju visu kopu rotaļu deķa izdan-
cošanu, tajā pat laikā Viļakas
bērni piedalījās koncertā «Zvaigžņu
deķis», kas norisinājās Saldus mū -
zikas skolas koncertzālē. Vakarpusē
visi devāmies pie Saldus jauniešu
centra «Šķūnis», kur visi dejotāji

dejoja kopīgus dančus un visi
muzikanti tos kopā spēlēja. Vakars
noslēdzās ar brīvdabas kino.

Nākamajā dienā devāmies uz
Saldus estrādi, kur sākumā bērni
piedalījās dažādās meistardarbnī -
cās, tajā skaitā Upītes Tautas
nama rīko tajā meistardarbnīca –
zirga apkalšanā.

Pēc meistardarbnīcām sākās
svētku kulminācija – Novadu kon -
certs. Te katrs folkloras novads
kopā dziedāja, spēlēja un dejoja.
Kūkovas novadu pārstāvēja Upī -
tes pamatskolas bērnu folkloras
kopa, Viļakas Mūzikas un mākslas
sko las kapela, Baltinavas Mūzi -
kas un mākslas skolas kapela un
Brie žuciema pagasta bērnu un jau -
niešu folkloras kopa «Soldanī».

Paldies izturīgajiem bērniem,
vadītājiem un it īpaši Viļakas no-
vada domes Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājai par
sarūpēto finansējumu.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra vadītājs

Andris Slišāns

lielās sporta un deju lustes Viļakā

rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas alūksnes filiāle

2016./2017. studiju gadā piedāvā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Uzņemšana no 1. jūlija līdz 15. augustam
Tālruņi: 64381168, 26443798, e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Tiek piedāvāts studiju kredīts.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmas

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmas:

Otrā līmeņa īsā profesionālās augstākās izglītības studiju programma:
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iZGlīTība / kUlTūra
ar viesmīlīgu labdienu 28. maijā ludzā tika sagaidīti 4769

dejotāji, lai kopā uzburtu tautu deju festivālu «latvju bērni dan -
ci veda». Dalībnieku vidū bija arī Viļakas skolu deju kolektīvi.
aizvadītie svētki bija izdevušies un emocijām bagāti. Notika ielu
koncerti, varēja izbaudīt daudzveidīgas atrakcijas, apskatīt pil -
sētas kultūrvēstures objektus un iegādāties suvenīrus un našķus.

Svētku dalībnieki pulcējās saules apspīdētajā Ludzas pilskalna
laukumā, kur notika festivāla atklāšana un sasaucās novadi. Gājiena
laikā ielās dejotājus sveicināja galma ļaudis, pārsteidza pirāti un
laupītāji, uzjautrināja klauni un žonglieri. 

Pilsētas estrādē notika lielkon certs pēc tautas pasakas «Eža kažo -
ciņš» motīviem. Novadu programmas saistīja interesants teatralizēts
stāsts par eža gaitām mā jās, mežā, pilī. Intermēdijas (horeogrāfiju
autore, virsvadītāja S. Stapule) izdejoja Ludzas apriņķa dejotāji.
Koncerta noslēgumā – pils ballē – visi dejotāji un ko lektīvu vadītāji
piepildīja estrādi un dejoja kopā ar postfolkloras grupu «Rikši».

Paldies Viļakas novada domes, IKS pārvaldes darbiniekiem par
atbalstu līdzdalībai festivālā. Pateicamies pedagogiem un vecākiem,
kuri palīdzēja vadītājiem Ludzā visas dienas garumā un kuri ap meklē -
ja svētku pasākumu. Paldies šoferiem par izturību un līdzjušanu!

Viļakas novada skolu deju MA vadītāja I. Lindenberga

Par skolas jubileju liecina karalisko,
smaržīgo liliju, kautrīgo gerberu un da-
žādu citu ziedu pušķi, protams, arī dā-
vanas. 28. maijā rekavas vidusskolā
bija salidojis daudz putnu: gan absolventi,
gan bijušie sko las darbinieki, gan cie -
miņi. Tā pat kā toreiz, pirms 10 gadiem,
kad svinējām skolas simtgadi, visvairāk
bija ieradušies tieši senāk skolu beigušie
absolventi, lai atcerētos savu skolas
laiku, ieskatītos sen neredzētās sejās un
izbaudītu atkalredzēšanās prieku.

Ar klusuma brīdi godināja tos skolēnus
un skolas darbiniekus, kuri uz mums
raugās no mākoņu maliņas. Tika pārlapotas
skolas vēstures lappuses.

Rekavas skolas pirmsākumi meklējami
1906. gadā, kad pēc Al mas Ramanes iero-
sinājuma darbu sāk Rekavas sešgadīgā
pamatsko la. Tā vairākkārt tiek pārcelta no
Rekavas uz Čilipīni un atkal uz Rekavu.
Jau 1935./1936. m.g. tiek nodibināts Maz-
pulks. Interesan ti, ka tajā paša laikā dar -
bojas Cerību pulciņš, kura uzdevums bija
cīnīties pret alkoholismu.

Kādreiz skolai ir bijusi sava zeme,
augļu dārzs, arī govs.

Ar Abrenes rajona Darbaļaužu deputātu
padomes IK 1950. gada 10. augusta lēmu -
mu Nr. 68, protokols 139, tika atvērta Re-
kavas vidusskola.

Skolēnu skaits ir bijis mainīgs, piemēram,
20. gados 60 – 70 sko lēni, 1936. gadā – 252
skolēni, 70. gados ir bijis pāri 400 skolēnu.

Ilggadējie skolas direktori ir Pēteris
Pavlovs (9 gadi), Jānis Dortāns (16 gadi)
un visilgāk par direktoru strādā Pēteris
Vancāns – nu jau 30. gadu. Vislielākās pār -
maiņas skolas dzīvē notiek tieši šajā laikā:
Atmodas laikā, kad darbojas LTF, 1989.
gadā tiek ieviesta 12 klašu izglītība, mā -
cību gads tiek sadalīts 3 trimestros, tad – 2

semestros, nosaka 5 dienu darba nedēļu,
mainās mācību priekšmetu nosaukumi, un
tiek ieviests jauns mācību priekšmets – in-
formātika, svin Ziemassvētkus, Lieldienas.
Skolā ir Baltā istaba, kur notiek kristīgās
mācības stundas, sākot ar 1993./1994. m.g.
skolēnu zināšanas sāk vērtēt 10 ballu ska -
lā. 1999./2000. m.g. noteiktus eksāmenus
kārto centralizēti.

Ļoti patīkama ziņa ir par skolas silti -
nāša nu un renovāciju, kuras rezultātā sko -
la un sporta angārs iegūst jaunu ārējo izska -
tu. Renovēto skolu atklāja 2014. gada 
1. septembrī. Arī skolas ēdamzāle ir iegu -
vusi jaunu izskatu, sienas rotā skolēnu zī-
mētās gleznas.

Pašreiz skolā strādā 27 skolotāji, no tiem
14 ir šīs skolas absolventi, 7 no 12 teh -
niskajiem darbiniekiem ir Rekavas vidus-
skolas absolventi. Skolā mācās 184 izglī-
tojamie.

Skolas popularitāti veicina skolēnu sa-
sniegumi sportā: 2015. gadā 1. vieta Lāses
kausā volejbolā, 1. vieta Latgales reģiona
skolēnu sacensībās slēpošanā un Latvijas
čempionātā slēpošanas stafetē. Īpašs sasnie -
gums ir Edgara Prancāna 2. vieta junioru
grupā Pasaules čempionātā svara bumbu
celšanā.

Tāpat kā agrāk, skolēni veiksmīgi pie-
dalās mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos. 2015. gadā darbu atsāka jaun -
sargi. Aktīvi ir vanadzēni, piedaloties sali-
dojumos un sporta spēlēs.

Skolā notiek dažādi pasākumi: tradi-
cionālā ierindas skate, veltīta Lāčplēša un
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai,
foto orientēšanās, netradicionālās sporta
spēles (dvieļu volejbols). Vidusskolas deju
kolektīvs piedalījās Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos. Skolā notiek
Ziemassvētku ieskaņas, Mātes dienai,

Valsts svētkiem veltīti koncerti. Īpaši atzī-
mējams Žetonu vakars – tradicionālā ab-
solventu tikšanās.

Galvenais, ko gribas uzsvērt, ka ikviens,
kurš te strādā, mācās vai mācījās pirms ga -
da, diviem, desmit vai trīsdesmit, ir atstā -
jis te nelielu daļu no sevis, un mēs visi
kopā esam Rekavas vidusskola.

Kad pēc skolotājas Marutas aicinājuma
zālē bija jāpieceļas dažādu profesiju pār-
stāvjiem, tad secinājām, ka visvairāk
tomēr ir izglītības darbinieku. Protams, ir
mediķi, lauksaimnieki, celtnieki, muzikāli
un talantīgi cilvēki, kā teica Vilhelms
Pužulis: «Cīši lobi cylvaki.»

Skolotāja Anita Koniševa kopā ar sko-
lēniem savāca 10 Rekavas vidusskolas ab-
solventu dzeju un apkopoja grāmatā «Uz-
drīkstēšanās», kuru autori saņēma kā dāva -
nu, bet visi pārēji varēja iegādāties par
ziedojumiem. Viena no autorēm ir Inga
Kaļva. Kādā no dzejoļiem viņa saka:

«Man ir tik daudz, ko tev dāvināt,
Lai pasaule labāka kļūtu,
Ne mantā, ne naudā, bet valūtā citā –
Tajā, ko saprot vien cilvēka sirds.»
1989. gada absolvents Aldis Slišāns

savai skolai ir veltījis šādas rindas:
«Ak, baltā skola ceļa malā,
Šeit visiem silts ir ziemā, salā,
Cik laba, mīļa tā ir mums
Un arī, absolventi – Jums…»
Ar muzikālajiem priekšnesumiem skolu

jubilejā sveica «Rekavas dzintars», kurā
no 10 dalībniekiem 9 ir šīs skolas absol -
venti, 2000. gada absolvents Zintis Krakops,
ar kuru daudzi ir tikušies gan ballēs, gan
citos pasākumos, Inga Kaļva, meitene,
kura mīl dzeju, dziesmu, ar savu brīnišķīgo
balsi prot iepriecināt ikvienu. Ar savu dzies -
mu uzstājās Raimonds Logins, 2012. gada
absolvents, kurš grupu «Napruots» nodibināja

jau skolas laikā, bet tagad muzicē arī kopā
ar «Serenādi». Uzstājās arī šī gada ab -
solventi, pēdējoreiz savā skolā izdejojot
Žetonu vakara valsi un tautu deju «Mēs,
ciemiņus gaidīdami». Viņi šogad iekaros
Latvijas galvaspilsētu vai kādu citu vietu.
RVS bijušais absolvents Ēriks Matisons,
grupas «Muiža» vadītājs, ar siltām un pa-
tīkamām atmiņām par skolu kopā ar savu
grupu veltīja 2 dziesmas. Grupa «Muiža»
spēlēja arī jubilejas ballē.

Kādi gan svētki būtu bez dāvanām? Nāk
sveicēji, Viļakas novada domes priekšsēdē -
tājs Sergejs Maksimovs ar savu komandu,
un uzdāvina 500 eiro. Ivars Seleckis, kād-
reizējās Rekavas vidusskolas skolotājas
Mirdzas Gusts mazdēls, un pārējie radinieki
uzdāvina skolai grāmatu «Ivars un Maija.
100 gadi dokumentālajā kino». Balvu rajo -
na volejbola leģenda (tā Jāni Strapcānu
piesaka direktors P. Vancāns) atved svei -
cienus no Balvu sporta skolas, kura ir pa-
teicīga Rekavai par izcilajiem sportistiem,
dāvinot kolektīvam 2 stundu peldbaseina
apmeklējumu un I. Šaicānes grāmatu «Sports
Ziemeļlatgalē», novēlot, lai ilgi nenodzistu
zinību uguntiņa. Baltinavas vidusskolas
direktors I. Slišāns novēl, lai Rekavā būtu
tik daudz bērnu kā Ruandā. Sveic arī Bal-
tinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Marija Bukša, cerot arī uz turpmāko sadar -
bību. Briežuciema pamatskolas direktors
A. Keišs vēlēja vēl 110 gadus. RVS absol-
vents, eksrekordists 110 metru barjerskrē-
jienā, Mārtiņš Stabiņš, kurš skolu absolvēja
pirms 50 gadiem, dāvina divas grāmatas
par savu mammu, Rekavas vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāju,
arī direktori, Veroniku Stabiņu. Vilhelms
Pužulis kopā ar saviem klasesbiedriem ju-
bilejas pasākuma apmeklētājiem dāvina
nozīmīti – uzlīmi ar RVS žetonu.

Savukārt skolas direktors P. Vancāns sa -
ka paldies un dāvina īpašo skolas krūzīti
Svetlanai Romānei, kura 4 gadus pirms vi -
ņa bija Rekavas vidusskolas direktore. Tā -
das pašas krūzītes, lilijas un paldies saņem arī
Sergejs Maksimovs, Andris Me žals, Viļa -
kas novada domes IKS pārvalde, ZS «Ko ti -
ņi», SIA «Dolo», «Litiņa», Vilhelms Pužu lis
un kultūras centra saimniece Kristīna Lapsa.

Aina Keiša saka paldies par ziediem,
dāvanām un sirsnīgajiem sveicieniem un
novēl visiem dzīvot ar putna spārnu vieg-
lumu, lai ir mājas – ligzda, kur atgriezties.
Uzaicina visus tagadējos Rekavas vidus -
sko las darbiniekus, kuriem pievienojas biju -
šie skolas darbinieki. Skan skolas salido -
jumu himna «Silavas valsis», un pēc
dziesmas visi dodas uz norādītajiem kabi-
netiem, lai kopā atcerētos savu skolas
laiku. Uz tikšanos nākamajā jubilejā!

Rekavas vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja Aina Cibule

Aizvadīti «Latvju bērni danci veda»

Rekavas vidusskolas 110 gadu jubileja
«Kad putni atgriežas…»
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kUlTūra

Muzeju
nakts 2016

katru gadu savas muzeju
durvis apmeklētājiem ver tūk-
stošiem dažādu pasaules muze -
ju, kuru mērķis ir parādīt
katras vietas kultūrvēsturisko
mantojumu interesantā veidā.
ik gadu muzeju nakts tēma ir
citāda. Šogad muzeju nakts
notika 21. maijā un pasākuma
tēma bija durvis.

Šis gads katru aicināja mirkli
pakavēties uz sliekšņa un pavērot,
kādas durvis mēs veram, kā arī
uzdot jautājumu – ko sargā, ko
slēpj, ko dāvā un stāsta muzeju
durvis. Ikreiz atverot dažādas pa-
švaldības, veikala, skolas, biblio-
tēkas, muzeja u.c durvis, mēs no-
nākam kādā īpašā pasaulē, ko
veido tās darbinieki.

Muzeju nakts durvis arī šogad
vēra Viļakas novada muzejs. Mu-
zeja nakts pasākuma ievadā bija
neliels koncerts novada kolektīvu
izpildījumā. Tad tika atklāta fo-
toizstāde «Viļakas novada vēsture
cauri laiku lokiem». Mūsu novads
var lepoties ar cilvēkiem, tradīcijām,
notikumiem, kultūrvēsturiskiem
pieminekļiem un vēsturiskam
ēkām. Laikam ejot, vēsturiski no -
ti kumi cilvēku atmiņās sāk gaist,
laikam ejot, mainās tradīcijas,
vēsturisko ēku un pieminekļu iz-
skats, kā arī tie zūd pavisam. Fo-

toizstādē varēja apskatīt aptuveni
150 senākās fotogrāfijas, kas rak-
sturo katru novada pagastu un
pilsētu. Mums prieks, ka novadā
dzīvo cilvēki, kas saglabā šīs lie-
cības un dalās ar muzeju.

Pasākuma turpinājumā muzeju
nakts apmeklētāji varēja piedalī -
ties dažādās aktivitātēs un izzināt
sava novada vēsturi. Katru apmek -
lē tāju ekspozīcijās gaidīja vēstu -
ris ki personāži. Katrā no muzeja
ekspo zīcijām bija sagatavota ak-
tivitāte. Apmeklētāji varēja iemā -
cīties un piedalīties kopējās jostas
aušanā. Pārbaudītas tika apmek-
lētāju zināšanas par Viļakas apkārt -
nes vēsturi, par ko katrs varēja sa -
ņemt balvā uzlīmi, uz kuras attē -
lota senākā Viļakas apkārtnes vēs -
ture. Muzeja viesiem bija jāizvelk
lapiņa ar jautājumiem, uz kuriem
jāatrod atbilde. Atbildes uzklausīja

vēsturiski personāži – bruņinieks,
grāfiene un tautu meita. Par meža
noslēpumaino dzīvi varēja uzzināt
no talantīgās stāstnieces A. Āzes.
Savukārt, skolu vēsturi aicināja
iepazīt I. Rēvalde. Katrs apmek-
lētājs varēja rakstīt ar tinti un
zoss spalvu, kā arī pareizi atrast
un atzīmēt kartē kādreizējās Vi -
ļakas novada skolas.

Durvis mūsu dzīvē ved uz da-
žādām pasaulēm, viena no tām –
maģijas pasaule. Muzeja ciemiņiem
bija iespēja tikties ar burvi un uz-
zināt savu nākotni, un iepazīt pa-
šiem sevi. Interesanta šķita rakstī -
šana ar senu rakstāmmašīnu, kas
ir mūsdienu datora priekštecis. Vi -
siem bija iespēja nofotografēties
skaistās kleitās un uzvalkā. Bēr -
niem saistoša aktivitāte likās se -
nās spēles un rotaļas – riņķa me-
šana, cūciņu dzīšana un rata ripi-

nāšana, kā arī varēja spēlēt jau -
nākās spēles.

Šogad muzeja durvis veda arī
uz mākslas un eksperimentu pa-
sauli. Muzeja apmeklētājiem bija
iespēja piedalīties krāsaino smilšu
un auduma apdrukas darbnīcās.
Šogad muzeja viesiem tika pie-
dāvāta jauna darbnīca – eksperi-
menti –, kurā varēja izmēģināt
dažādus eksperimentus – izgatavot
lavas lampu, pārbaudīt smaguma
un līdzsvara likumus, spiediena
likumsakarības, izveidot varavīksni
no dažādām krāsām, kā arī uzzi -
nāt, kā notiek zieda plaukšana.

Vakara gaitā tika baudīta S. Šai -
cānes sātīgā putra un par mūziku
un dziesmām bija parūpējusies
skanīgā folkloras kopa «Egle».

Milzīgu paldies sakām cilvē-
kiem, kas palīdzēja organizēt un
īstenot muzeja nakts aktivitātes:

I. Rēvaldei, A. Āzei, A. Gruševam,
J. Sovetovai, V. Eļjasevičai, K.
Duļbinskai, A. Zarembai, E. Za-
rembai-Krīgerei, E. Zaķei, R.
Martiņenko, S. Veinai, E. Asteiko,
I. Lindenbrgai, J. Vrubļevskai,
N. Jeļizarovai, L. Ercikai, M.
Brokānei, A. Pušpuram, Dz. Dvin-
skim, E. Viļumai, A. Locānei, A.
Plačindai, F. Slišānam, L. Šaicānei,
brīvprātīgajām jaunietēm L. Be-
ridzei un R. Welte, folkloras
kopai «Egle», Viļakas Valsts ģim-
nāzijas teātra pulciņam, deju ko-
lektīvam «Bitīt’ matos», Viļakas
mūzikas un mākslas skolas vijol-
niekiem, Viļakas novada domes
tehniskajai nodaļai un M. Rēd-
manim, L. Ceplītei, S. Šaicānei,
J. Laicānam, A. Barkānam.

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

Sanākt kopā – tas ir sākums,
Turēties kopā – tas ir progress,
Strādāt kopā – tie ir panākumi.

/Henrijs Fords/

19. un 20. maijā Preiļu Gal-
venajā bibliotēkā notika latgales
reģiona publisko bibliotēku dar-
binieku konference par komu-
nikāciju, sadarbību un komandas
darbu, kurā piedalījās Viļakas
no vada bibliotēkas direktore
Vija Circāne un žīguru biblio-
tēkas va dītāja anastasija Pla-
činda konferences mērķis bija
celt latgales reģiona publisko
bibliotēku darbinieku profesio-
nālo kvalifikāciju, sniegt ino-
vatīvas un radošas idejas bib-
liotēku kultūrvides attīstībā un
ilgtermiņā stiprināt saikni: izglī -
tots, atvērts bibliotekārs – zi-
nātkārs, domājošs lasītājs.

Mūsdienu bibliotekārs ir savas
nozares profesionālis, kuram ne-
mitīgi jāpilnveidojas, jāpapildina
savas zināšanas un prasmes, jābūt
atvērtam jaunumiem, lai kvalita-
tīvāk un pilnvērtīgāk apmierinātu
lietotāju intereses. Lai veicinātu

bibliotēku darbinieku profesionālo
izaugsmi, tiek organizētas tema-
tiskas konferences.

19. maijā Europe Direct infor -
mācijas centra (EDIC) Austrum-
latgalē kontaktpunkts Preiļos or-
ganizēja konferenci «Komunikāci -
ja, sadarbība un komandas darbs –
ilgtspējīgas izaugsmes pa mats».
Šajā dienā notika lektoru lasījumi
un sarunas par pozitīvo domāšanu,
digitālo komunikāciju, kultūras
mantojuma saglabāšanu vietējā
sabiedrībā, kā arī diskusija ar da-
žādu nozaru pārstāvjiem par sa-
darbības nozīmi. Dienas otrajā
daļā konferences dalībnieki pie-
dalījās komandu sadarbības meis-
tarklasē «Veiksmīgas komandas
priekšnoteikumi».

20. maija Preiļu Galvenās bib -
liotēkas un Latvijas Bibliotekāru
biedrības Latgales nodaļas orga-
nizētās konferences «Sadarbība –
ceļš uz panākumiem, attīstību un
izaugsmi» dienas kārtība tika sa-
dalīta trīs sesijās: bibliotēka –bib -
liotēka; bibliotēka – lietotājs; bib -
lio tēka – sadarbības partneri. Rī ta
pusē bija iespēja apmeklēt Prei ļu

kultūrvēsturiskās vietas, Preiļu vēs -
tures un lietišķās mākslas muzejā
iepazīt vēstures ekspozīciju «Preiļi
gadsimtu spoguļos». Īpašu uzmanī -
bu piesaistīja materiāli par Borhu
dzimtu, kurai ir liels no pelns Prei -
ļu muižas apbūves kompleksa un
romantiskā parka izveidošanā.

Otrajā konferences dienā sava
darba pieredzē dalījās kolēģi no
Ludzas un Preiļu Galvenās biblio -
tēkas, Latgales Centrālās biblio-
tēkas. Kursīšu bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons no Kurzemes
prezentēja Kursīšu bibliotēkas dar -
bu, sadarbību un tās formas, partne -
rus un realizētos pasākumus, uz-
stājās ar priekšlasījumu «Sadarbī -
ba: risinājumi un pieredze, bib-
liotēkas pakalpojumu un aktivitā -
šu pilnveidei», kā arī parādīja Kur -
sīšu bibliotēkas darbu planšetēs
«Sadarbība. Attiecības. Kopiena».

Edīte Husare, Latgales vēstnie -
cības GORS mārketinga nodaļas
vadītāja sniedza augstā profesio -
nālā līmenī sagatavotu prezentā -
ciju «Medijs – bibliotēkas draugs
un atbalsts: masu mediju lietošana
bibliotēkas mērķu sasniegšanai».
Informāciju par publisko biblio -
tēku lomu neformālajā un infor-
mālajā izglītībā ziņoja Latvijas
Bibliotēku biedrības priekšsēdē -
tāja Kristīne Pabērza.

Paldies konferences organiza -
toriem par viesmīlīgu uzņemšanu,
pozitīvām emocijām un gūto pie-
redzi. Tā bija lieliska iespēja tik -
ties ar kolēģiem un diskutēt par
bibliotēkas attiecībām un sadarbību
ar lietotājiem, sadarbības partne-
riem, iedziļinoties tieši Latgales
bibliotēku kontekstā.

Teksts un foto: Vija Circāne
un Anastasija Plačinda

latgales reģiona publisko bibliotēku
darbinieku konference Preiļos

Viļakas novada muzikanti
«ant rubežiaus» Šauļos
Šogad 2.–4. jūnijā lietuvā – Šauļos – notika tradicionālais

XiX lietuvas, latvijas un igaunijas lauku muzikantu un kapelu
festivāls «ant rubežiaus». festivāls notika Šauļu pilsētas gājēju
bulvārī (Vilniaus g.), kur uz lielās skatuves koncertēja individuālie
lauku muzikanti, stilizētas kapelas, kapelas un modernās
folkloras mūzikas grupas.

Festivāla rīkotāji ļoti gaidīja viesus, kuri pārstāvētu vēsturis -
kos Lietuvas , Latvijas un Igaunijas pamatreģionus ar viņu pusēm
raksturīgām muzicēšanas tradīcijām un interesantiem kolektī-
viem. Festivālā «Ant rubežiaus» piedalījās ap 40 kolektīvu no vi-
siem Lietuvas reģioniem, kā arī no kaimiņvalstīm – Latvijas un Igau-
nijas.

Kolektīvi, kuri parādīja oriģinālāko un interesantāko koncertpro-
grammu, tika novērtēti ar organizatoru un atbalstītāju nominācijām
un apbalvoti ar speciālbalvām. Pie specbalvām tika arī muzikanti no
Viļakas novada – Jāzeps Zaremba, Māris Pužuls – un muzikants no
Balvu novada – Eventijs Zelčs.

Paldies par iespēju būt tik lielā festivālā, gūt lielu pieredzi,
dalīties mūzikā, dziesmās, tradīcijās, parādīt atraktivitāti no muzikantu
puses vairāk nekā trīs tūkstošiem skatītāju. Paldies Viļakas novada
domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam un šoferim Aivaram
Bērziņam.

Medņevas Tautas nama vadītāja 
Skaidrīte Šaicāne
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28. maijā Saulkrastos notika iii latvijas tūrisma informācijas
tirgus, kurā piedalījās latvijas tūrisma informācijas centri kopā
ar savu novadu mājražotājiem un amatniekiem.

Šogad Latgali Saulkrastos devās pārstāvēt Viļakas tūrisma infor -
mācijas centra vadītāja Linda Biseniece – Mieriņa un Balvu novada
tūrisma organizatore Ineta Bordāne. Tūrisma informācijas tirgus laikā
tūrisma centri apmeklētājus iepazīstināja ar Latgales aktuālajiem pie-
dāvājumiem tūristiem – apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanas
pakalpojumiem, aktīvās atpūtas iespējām, īpaši izceļot jaunumus un
piedāvājumus ceļotājiem vasarā.

Viļakas novads apmeklētājiem piedāvāja vairākus tūrisma mate -
riālus – tūrisma avīzi, ceļvedi par tūrisma iespējām Viļakas novadā,
jauno velo maršruta Nr.34 «Rypoj vasals!» karti, kā arī iepazīstināja
ar šā gada lielākajiem pasākumiem Viļakas novadā.

Tūrisma informācijas tirgu jau trešo reizi organizē Latvijas tū -
risma informācijas organizāciju asociācija «LATTŪRINFO». Iepriek -
šējos gados Latvijas tūrisma informācijas tirgus norisinājās Bauskā
un Gulbenē.

Informāciju sagatavoja Viļakas TIC vadītāja
Linda Biseniece - Mieriņa

21. maijā Viļakā simboliski tika atklāts Velo maršruts Nr.34.
Jau no paša rīta paralēli lauku labumu tirdziņam velo braucēji
varēja piedalīties foto orientēšanās pasākumā pa Viļakas pilsētu.
Plkst. 11:00 piecos novados tika griezta lente un atklāts pirmais
marķētais velomaršruts Ziemeļlatgalē.

Viļakā svinīgo lenti grieza domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, TIC vadītāja Linda Biseniece – Mieriņa un Santa Paegle,
kura veidojusi un marķējusi Ziemeļlatgales velo maršrutu. Pēc lentes
griešanas visi, kas vēlējās, varēja doties braucienā uz Medņevas
pagasta Semenovu. Laiks mūs lutināja. Ceļš bija viegls un ainavām
bagāts. Braucienā devās arī Alīna Kalacka, kura iepriekšējā dienā
konkursā «IZMANTO VĒLREIZ UN IEBRAUC VASARĀ AR VE-
LOSIPĒDU» bija laimējusi velosipēdu. Semenovā mūs kārtīgi ap -
dziedāja, sagaidīja ar dažādiem uzdevumiem. Tika apbalvoti krāšņāk
izrotātie velosipēdi un ēsts svētku kliņģeris! Paldies visiem, kas pie -
dalījās braucienā!

Tūrisma informācijas centrs arī turpmāk organizēs nelielus iz -
brau kumus ar velosipēdiem pa Viļakas novadu. Sekojiet līdzi infor -
mācijai un uz tikšanos nākamajos braucienos!

Informāciju sagatavoja Viļakas TIC vadītāja 
Linda Biseniece - Mieriņa

Foto: Santa Paegle

TūriSMS

atklāts velomaršruts Nr. 34
«rypoj Vasals!»

Viļakas novads pārstāvēts 
iii latvijas tūrisma 
informācijas tirgū

No 11. – 15. maijam Polijas pilsētā Diņā nori-
sinājās eiropas čempionāts svarbumbu celšanā
junioriem, pieaugušajiem un veterāniem. latvijas
izlases sastāvā pie junioriem piedalījās rekavas
vidusskolas 10. klases audzēknis edgars Prancāns
un treneris Jānis - vīru grupā. kopumā piedalījās
divdesmit četras valstis un latvijas izlase kop-
vērtējumā junioriem un pieaugušajiem ieguva
trešo vietu.

Individuāli Edgars svara kategorijā līdz 78 kg

divcīņā ieguva ceturto vietu un garajā ciklā – trešo
vietu. Cīņa bija ļoti nopietna un grūta, pietrūka
mazliet veiksmes un sacensību pieredzes, ja tās
būtu, rezultāts būtu bijis labāks. Treneris ar rezul -
tātiem ir apmierināts, jo viss nāk ar laiku un sa -
censību pieredzi.

Jānis svara kategorijā līdz 73 kg divcīņā ieguva
trešo vietu un garajā ciklā arī trešo vietu. Nepār -
spējami palika Krievijas un Ukrainas sportisti.

Svarbumbu celšanas treneris Jānis Dokāns

edgars Prancāns un treneris Jānis Dokāns 
no eiropas čempionāta atved bronzas medaļas

SPOrTa akTiViTāTeS NOVaDā

Viļakas novada bērnu un
jaunatnes sporta skolas sporta
dejotājiem pienācis sezonas no-
slēgums, vēl tikai noslēguma
koncerts 9. jūnijā un izglītojamie
varēs baudīt pelnītu atpūtu.
atpūta vairāk kā pelnīta, jo šo-
sezon novada sporta deju pāri
var lepoties ar vairākiem panā-
kumiem.

Iepriekšējos rakstos jau pie-
minēju deju pāri: Kristeru Babānu
un Žaneti Ločmeli ar viņu iegūto
kausu kolekciju un to, ka sezonas
noslēgumā viņi tiek pārcelti aug-
stākā līmenī – E4 klasē.

Ļoti patīkama izvērtās mūsu
deju pāru dalība Latgales kausā,
kas notika Daugavpilī 28. maijā.

Pavisam Latgales kausā pie-
dalījās septiņi mūsu deju pāri:
Andžejs Krakops – Kitija Vancāne,
Raivo Ločmelis – Madara Šmite,
Alens Borisovs – Laine Milakne,
Egils Kārkliņš – Diāna Misiņa, Eino
Kļava – Elizabete Betija Briediņa,
Kristers Babāns – Žanete Ločmele,
Kristiāns Keišs – Alise Keiša.

Iesācēju 2. līmenī absolūtu pir -
mo vietu un kausus ieguva mūsu
deju pāris Andžejs Krakops un
Kitija Vancāne (pie tam jāatzīmē,
ka šie nav vienīgie viņu iegūtie
kausi, arī viņiem jau veidojas
sava kausu kolekcija...)

Labākais mūsu dejotāju sasnie -
gums Latgales kausā bija iegūta
1. vieta un kauss E4 klasē. Mūsu
sporta deju pāriem šāda sasnie -
guma vēl nav bijis un ar to pa -
matoti var lepoties Kristiāns Keišs
un Alise Keiša. 

Piesakot savu gatavību jauniem
sasniegumiem, Kristiāns un Alise
pie tā neapstājās un nolēma pie-
dalīties augstākā grupā: E6 klasē.
Arī tur viņi iekļuva finālā un go -
dam izcīnīja 5. vietu. Protams, arī
ar šādu panākumu mūsu sporta

skolas dejotāji var lepoties pirmo -
reiz. Tagad mums atliek gaidīt
jauno sacensību sezonu un minēt,
ar ko mūs atkal iepriecinās mūsu
novada dejotāji.

Vēlot jums jauku vasaru –
Silva Dambe

Sporta dejotāji pārved mājās latgales kausu

Andžejs un Kitija Kristiāns un Alise

Mūsu novada dejotāji: Kristiāns un Alise uz augstākā pakāpiena

Viļakas novada atklātais pludmales volejbola
čempionāts Viļakā no 19. jūnija līdz 13. augus-
tam.

1. posms – 19. jūnijs;
2. posms – 3. jūlijs;
3. posms – 23. jūlijs;
4. posms – 13. augusts.
Pieteikšanās sacensībām notiek katrā posmā

no plkst. 9:30. Komandu reģistrēšanās notiek no
plkst. 9:30 līdz 9:50; plkst. 9:50 notiek tehniskā
sanāksme un izloze, plkst. 10:00 sākas pirmās

kārtas spēles. Dalības maksa no sacensību dalīb-
niekiem netiek iekasēta.

Čempionāts notiek 3 vecuma grupās vīriešiem
un sievietēm. Spēlēs var piedalīties visi interesenti
attiecīgajās vecuma grupās, bez profesionalitātes
līmeņa ierobežojumiem.

Vecuma grupas: 1. gr. (2000.g. un jaunāki); 
2. gr. (1999.g.–1977.g.); 3. gr. (1976.g. un vecāki)
sievietes un vīrieši.

Sacensību nolikums www.vilaka.lv sadaļā
«Sports/Sporta pasākumi Viļakā».
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kUlTūra/ JaUNieŠU akTUaliTāTeS

Jauniešiem tika dota iespēja
sadarboties ar pieredzējušo orien-
tēšanās sacensību organizatoru
un šo sacensību galveno tiesnesi
Aigaru Andersonu, kurš izveidoja
orientēšanās trases un nodrošināja
sacensības ar elektronisko laika
uzskaites un atzīmēšanās sistēmu.

Sacensību sadarbības partne -
ris bija arī Viļakas novada jaun-
sardzes instruktors Valentīns Keišs,
kurš kopā ar jaunsargiem pada -
rīja orientēšanos interesantāku un
aizraujošāku, izveidojot trasē trīs
punktus, kuros bija jāveic dažādi
uzdevumi – jāšauj ar «kaķeni»,
jāsaliek āķīga Latvijas kartes puz -
le un jāmet mācību granāta.

Pasākumu atbalstīja arī sadar -
bības partneres – Inta Ozola un
Lana Barovska – no skaistum-
kopšanas kompānijas «Oriflame»,
kuras dalībniekus motivēja vese-
līgam dzīvesveidam un veselīga
uztura lietošanai, kā arī pirmo
vietu ieguvējus iepriecināja ar gar -
šīgajiem Wellness Natural Balance
batoniņiem.

Kopumā pasākumā piedalījās
58 dalībnieki, kuriem tika dota
iespēja atpūsties brīvā dabā pēc
sirds patikas – izskrienot orientē-
šanās sacensību trases, spēlējot
dažādas spēles, vārot zupu uz

ugunskura un cepot picas.
Izturīgākie un veiksmīgākie

sacensību dalībnieki bija pirmās
vietas ieguvēji: I grupā – Anete
Dukovska un Edīna Kļava, II
grupā – Raivis Logins un Artis
Adilevičs, IV grupā – Artis Lo -
gins un Jānis Circens, otro vietu
ieguva: I grupā – Diāna Dupuža
un Katrīna Narubina, II grupā -
Sandis Leitens un Edgars Zeļe-
novskis, IV grupā – Elīna Sprukule
un Eiropas brīvprātīgā darba
veicēja Ramona Welte no Vācijas,
bet trešo vietu ieguva: I grupā –
Reinis Logins un Dāvis Bisenieks,
II grupā – Jānis Doroškevics un
Artūrs Smirnovs, IV grupā –
Rūta Cibule un Vilis Cibulis.

Īpašas pateicības saņēma jau-
niešu vecāki, kuri ar prieku pie-
dalījās sacensībās kopā ar sa -
viem bērniem – Antra Prancāne
un Vitolds Prancāns, kā arī Vilis
Cibu lis, kurš apņēmīgi cīnījās 
un kopā ar meitu atrada visus

kartē iezīmētos punktus.
«Veterānu» komandas «Zī-

zī» pārstāve Rūta Cibule par pa-
sākumu saka: «Liels prieks, ka
orientēšanās sacensībās piedalīties
drīkstēja arī jaunieši ar lielāku
dzīves pieredzi. Par pasākumu
varu teikt tikai labus vārdus –
pirms došanās trasē viss tika iz-
stāstīts, paskaidrots, bet tālāk
viss bija atkarīgs no pašiem da-
lībniekiem. Mēs skrējām un gājām
pa «Balkanu kalnu» meža nostū-
riem, kur citādās situācijās nebija
būts. Piektdienas pēcpusdiena
tika pavadīta dabā, reizē atpūšoties
un sportojot. Paldies Madarai un
organizatoru komandai!»

Paldies sakām dabas parka
«Balkanu kalni» darbiniekiem
par uzņemšanu un atbalstu!

Paldies visiem pasākuma at-
balstītājiem un organizatoriem!

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

Orientēšanās sacensības 
dabas parkā «balkanu kalni»

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas
2016. gada valsts budžeta finansējuma ietvaros

Šī gada 20. maijā Viļakas novada Jauniešu dome un citi Viļakas novada jauniešu centru
pārstāvji turpināja savu ierasto tradīciju pulcēties jauniešiem iemīļotajā vietā – dabas

parkā «balkanu kalni». Šogad jaunieši bija iecerējuši organizēt orientēšanās sacensības un
veicināt starppaaudžu sadarbību, neierobežojot pasākuma dalībnieku vecumu. Pateicoties
projekta nr.4-27/2 «Nāc un piedalies!» finansiālajam atbalstam, šīs idejas tika realizētas augstā
līmenī. Orientēšanās sacensību mērķis bija uzlabot jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos
sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā, kā arī veicināt jauniešu orientēšanās
prasmju attīstību.

No 2. maija Viļakas novada
bibliotēkas izstāžu zālē bija ska -
tāma Medņevas pagasta iedzī-
votāju rokdarbu izstāde «rok-
darbu un austo segu siltums un
krāšņums Medņevas ļaužu stās-
tos». izstādē bija Malvīnes loč-
meles, antoņinas Smuškovas, Va-
lentīnas babānes, leonoras kai-
miņas, antoņinas Šaicānes un
aijas Oļehnovičas rokdarbi.

9. jūnijā Viļakas novada bib-
liotēkā uz izstādes noslēguma pa -
sākumu ieradās rokdarbnieces Leo -
nora Kaimiņa, Malvīne Ločmele
un Medņevas etnogrāfiskais an-
samblis, kuru vada Natālija Smuš-
ka. Pasākuma ievadrunā Viļakas
novada bibliotēkas direktore Vija
Circāne mīļi pateicās Medņevas

ļaudīm par iespēju bibliotēkā izrā -
dīt rokdarbu krāšņo rakstu siltos
toņus. «Tā bija vienreizēja izdevība
bibliotēkas apmeklētājiem un dar-
biniekiem skatīt un priecāties par
medņeviešu austo, adīto un izšūto
darbu margojuma krāsainajām
zīmēm,» teica Vija Circāne.

Pateicoties par dalību izstādē un
līdzcilvēkiem dāvāto prieku, biblio -
tēkas vadītāja Vija Circāne izstādes
dalībniekiem pasniedza pateicības
rakstus. Savukārt Medņevas bib-
liotēkas vadītāja Anita Smuškova
saviem rokdarbniekiem pateicās
ar mīļām piemiņas dāvaniņām. Pro-
tams, neizpalika arī ziedi un tie
bi ja īpaši – rožainās peonijas, ku -
ras uzziedēja reizē ar mežrozītēm.

Etnogrāfiskā ansambļa dziedā -

tās dziesmas, ziedi, jauki vārdi un
Mārītes Kokorevičas darītie ža-
gariņi pirmsjāņu gaumē kopā ar
piparmētru tēju un citronu ra dīja
gaisotni, kuru rokdarbniece Leo -
nora Kaimiņa raksturoja kā at-
griešanos jaunībā...

Rokdarbu izstādi organizēja
Viļakas novada bibliotēka sadar -
bībā ar Medņevas pagasta biblio-
tēku un Medņevas tautas namu.

Sirsnīgs paldies Medņevas tautas
nama vadītājai Skaidrītei Šaicānei
un Medņevas pagasta bibliotēkas
vadītājai Anitai Smuškovai par sa-
pratni un sadarbību izstādes un no -
slēguma pasākuma sarīkošanā!

Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas

informācijas speciālists

Medņevas pagasta iedzīvotāju rokdarbu izstādes noslēguma
pasākums Viļakas novada bibliotēkā

Kultūras pasākumi novadā jūnijā/jūlijā
v 19. jūnijā plkst. 16:00 Kultūras centrā «Rekova» Jason

Carter ģitārspēles koncerts «Seeking the divine», plkst. 18:00 -
ģitārspēles meistarklase. Ieeja par ziedojumiem.

v 22. jūnijā plkst. 18:00 Borisovā tautas futbols, plkst.
22:00 tradicionālais nakts skrējiens.

v 23. jūlijā plkst. 19:00 Medņevas Tautas namā «Ermoņiku
skaņas 11».

v 2. jūlijā plkst. 16:00 Viļakas pilsētas estrādē Bērnības
svētki. Svinēsim un brīnumus piedzīvosim kopā ar Mazo
raganiņu, kraukli Abraku un Zinoo centru no Cēsīm. Aicinām
ikvienu izbaudīt neredzētus brīnumus!

v 2. jūlijā Šķilbēnu pagasta Rekovā Pilngadības svētki:
Plkst. 18:00 Svētā mise Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas

katoļu baznīcā;
Plkst. 19:00 Svinīgā daļa Kultūras centrā «Rekova», plkst.

22:00 balle kopā ar grupu «Rolise» (ieeja – brīva).
v 3. jūlijā plkst. 16:00 Viļakas pilsētas estrādē festivāla

«Eima, eima» noslēguma koncerts «Vējš koku lapās par dzīvi
runā».

v 16. jūlijā plkst. 12:00 pie Kupravas pagasta pārvaldes
Svētki bērniem.

v 16. jūlijā plkst. 16:00 Borisovas vecdārzā Pilngadības
svētki Vecumu pagasta jauniešiem, plkst. 22:00 diskoballe.

v 16. jūlijā plkst. 19:00  Medņevas Tautas namā Pilnga dī -
bas svētki Medņevas pagasta jauniešiem.

etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā rīgā no 10. līdz 12. jūni -
jam jau trešo reizi notika pasākums Novadu dienas.

Latvijas daudzveidību ikviens varēja iepazīt, izdziedot skaistākās
sava novada dziesmas, nogaršojot raksturīgos ēdienus un apskatot
amatu meistaru darinājumus.

Medņevas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Natālija Smuška)
Novadu dienās piedalījās ar «Tolkas» uzvedumu un tai raksturīgām
dziesmām, dejām un cienastu – sieru, šmakovku, pīrādziņiem, žaga -
riņiem, maizi ar speķi un sīpoliem. Vēl atraktīvāka «tolka» izvērtās,
kad muzicēja Alfrēds Circens, dejā griezties varēja ikviens pasā -
kuma apmeklētājs.

Ja pasākuma iepriekšējās dienās lija lietus un Novadu dienas
nenotika kā gribētos, tad 12. jūnijā mūs priecēja silta saulīte. Paldies
šoferītim Zigim, kurš mūsu ansambļa sievas aizvizināja līdz pašai
Latgales sētai. Ja latvietim ir laba humora izjūta, sirsnība un mēle
mutē, visu var sarunāt. Tā bija Novadu dienās. Paldies visiem.

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne
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baZ NīCaS DraU DžU Zi ņaS

Kapusvētki Viļakas novadā 2016. gadā
Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās:

Sestdien, 2. jūlijā, Viduču kapos plkst. 14:00, Olutovas kapos plkst. 16:00
Sestdien, 9. jūlijā, Slotukalna kapos plkst. 14:00, lašku kapos plkst. 16:00
Sestdien, 16. jūlijā, Skandines kapos plkst. 14:00, aizgalīnes kapos plkst. 16:00
Svētdien, 31. jūlijā, kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12:00, 

pēc tam kapos plkst. 14:00, liepnas Saidu kapos plkst. 15:00
Svētdien, 7. augustā, Viļakas sv. Mateja kapos plkst. 13:00
Sestdien, 13. augustā, Vēdeniešu kapos plkst. 13:00
Sestdien, 20. augustā, rejevas kapos plkst. 14:00

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapusvētki

Svētā mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā
norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.

«Mēs mīlam Tevi, Tēvs, mēs
pielūdzam Tevi un Tevi slavējam.
Mēs plaši atveram savu sirdi,
lai saņemtu Tavu svētību un
tiktu piepildīti ar Tavu žēlastī -
bu, mieru un mīlestību. Mēs
pateicamies Tev, Tēvs, tāpēc ka
šo dien saskaņā ar Tavu Vārdu
mēs iemācījāmies, ka varam
būt par Tavas svētības nesējiem
arī saviem brāļiem un māsām»,
izmantojot autoru režisa un
Maizas kastro tekstu lūgšanu
grāmatiņā «Svētīt, lai dziedinātu,
Svētīt, lai saņemtu svētību», lū-
dzāmies baznīcu nakts noslē-
gumā Šķilbēnu romas katoļu
baznīcā.

Otro reizi Šķilbēnu Romas
katoļu draudze piedalījās kultūras
pasākumā Baznīcu nakts. Piekt-
dienas, 10. jūnija, vakarā 190 Lat -
vijas dievnamos cilvēki lūdzās,
piedalījās Sv. Misēs, klausījās kon-
certus, ieguva jaunu informācija,
radoši darbojās dažādās aktivi -
tātēs. Šķilbēnu draudze bija vie -
no ta ar pārējiem Baznīcu nakts
dalībniekiem. Sirsnīgajā un vien-
kāršajā Baznīcu nakts programmā
Šķilbēnu draudzē bija iespēja ie-
saistīties visām paaudzēm.

Šķilbēnu Romas katoļu drau-
dzes bērni bija čakli pastrādājuši
jau pirms Baznīcu nakts pasākuma,
piedaloties izsludinātajā zīmējumu
konkursā. Visus Baznīcu nakts ap -
meklētājus sagaidīja bērnu veidotā
izstāde. Divdesmit septiņi dalīb -
nieki bija izvēlējušies uzzīmēt
eņģeļus, draudzes baznīcu, Vissvē -
tāko Jaunavu Mariju, Svēto ģimeni
un citus kristīgos motīvus. Izstāde
baznīcā būs apskatāma arī pēc
Baznīcu nakts pasākuma.

Baltinavas un Šķilbēnu Romas
katoļu draudžu prāvests Staņislavs
Prikulis sveica radošo meistar-
darbnīcu dalībniekus un par dalību
zīmējumu konkursā visiem māk-
sliniekiem uzdāvināja grāmatiņu
«Svētīt, lai dziedinātu, Svētīt, lai
saņemtu svētību». Radošajās meis-
tardarbnīcās Upītes pamatskolas
skolotājas Sandras Bukšas vadībā
bērni un jaunieši iemācījās izgata -
vot lilijas ziedu un aitiņas. Šie ir
kristietības simboli, tāpēc skolotāja
izvēlējās bērniem iemācīt izgatavot
tos. Mazākajiem ķipariem palīgā

nāca mammas, lai kopā izveidotu
lilijas un aitiņas.

Svēto Misi celebrēja priesteris
Fēlikss Šnēveļs, kurš aicināja ik-
vienu kļūt par lūgšanu cilvēku un
sekot Kristum, lai ar kādiem pār-
baudījumiem dzīvē ir jāsastopas.
Gaidīta bija iepazīšanās ar jauno
dziedātāju, dziesmu autori un ģi-
tāristi Lauru Bicāni. Priesteris
Fē likss Šnēveļs atzina, ka katra
Lauras dziesma viņam liekas kā
lūgšana un pateicība Dievam.
Koncertā bija iespējams dzirdēt
dziesmas no abiem studijas albu-
miem «Es tikai ļaujūs» un «Trīs-
puksti». Koncerta noslēgumā Lau -
ra izpildīja savu vienu no popu-
lārākajām dziesmām «Mīlestei -
ba», atgādinot, «ja es runātu ar
cil vēku un eņģeļu mēlēm, bet
man nebūtu mīlestības, tad es bū -
tu kā dārdošs varš vai skanošs
zvārgulis. Un ja man būtu pravieša
dāvanas, un es zinātu visus no-
slēpumus un visas zinātnes, un ja
man būtu pilnīga ticība tā, ka es
kalnus pārceltu, bet man nebūtu
mīlestības, tad es neesmu nekas
(1 Korintiešiem 13, 1 – 2)».

Dziedātāja un mūziķe Laura
Bicāne atzina, ka Baznīcu nakts
ir ļoti skaists pasākums. «Tas ir
garīgs pasākums. Cilvēkiem ir
vajadzīga kultūras daļa un garīgā
daļa. Baznīcu nakts aicina mūs
novērtēt savas baznīcas, novērtēt
cilvēkus, kuri cēla baznīcas, un
cilvēkus, kuri nāk un lūdzas baz-
nīcā, kā arī cienīt savus prāvestus,
kuri kalpo draudzē un sniedz
mums garīgo atbalstu. Man ļoti

patika pie Jums. Jau ierodoties
sa pratu, jā, te būs labi, te labi
skanēs. Pie Jums jutos kā mājās,
jo cilvēki ir vienkārši un sirsnīgi
uzņēma,» savu prieku atklāja
Laura Bicāne.

Pārsteigums bija Lūgšanu ceļš
Rekovas ciemā, kur, vienojoties
kopīgās lūgšanās, izgājām cauri
Rekovas ciemam, apstājoties pie
ZS «Rili» (Ineses Supes) kafejnī -
cas, ģimenes ārsta Andra Spri -
dzāna prakses, Šķilbēnu Iniciatīvu
centra «Zvaniņi», kultūras centra
«Rekova», Rekavas vidusskolas,
Šķilbēnu pagasta pārvaldes, Šķil-
bēnu sociālās aprūpes mājas,
pasta nodaļas un veikala «Aura».
Pagājušogad Šķilbēnu pagasta ie-
stādes un kolektīvi bija aicināti
teikt Labos vārdus draudzei. Šo -
gad Lūgšanu ceļa dalībnieku uz-
devums bija grūtāks, katrai ap-
stāšanās vietai pašiem savā ko-
lektīvā bija jāizvēlas kāds lasījums
no Svētajiem Rakstiem, kas viņus
pašus uzrunā. Lūgšanu ceļā bija
izvēlēti fragmenti no Jaunās un
Vecās derības. Galvenā doma,
kura izskanēja izvēlētajos lasījumos,
bija, lai mēs viens otru netiesātu,
bet viens otru pieņemtu tādu,
kādi esam, mīlot brāļus un māsas,
kā Jēzus mūs ir mācījis, kā arī,
lai neaizmirstu, ka dzīvē svarīgākais
ir sekot Dievam, jo pārējais tiks
dots.

Par vēl vienu pārsteigumu
Lūgšanu ceļa laikā bija parūpējies
Vilis Cibulis kopā ar ģitāristiem
un folkloras kopu «Rekavas dzin-
tars», sniedzot īsu koncertu senajā

baznīciņā. Sveču gaisma, mūzika
un dziesmas piepildīja seno baz-
nīciņu, kur tik daudzus gadus
bija celebrētas Sv. Mises, adorēts,
kristīti bērni, laulāti pāri un pē -
dējā gaitā izvadīti mirušie piede-
rīgie. Lūgšanu ceļš noslēdzās ar
svecīšu gaismas aiznešanu uz jau -
no baznīcu, tā simboliski parā -
dot, ka vieta, kur ticības gaisma
tika iedegta, tiek saglabāta un ti-
cības gaisma tiek nodota tālāk
jaunajām paaudzēm.

Baltinavas un Šķilbēnu Romas
katoļu draudžu prāvests Staņislavs
Prikulis teica: «Baznīca ir mūsu
mājas. Tā ir vieta, kur varam īpa -
šā veidā tikties ar mūsu Debesu
Tēvu ticības un mīlestības pilnā
lūgšanā. Baznīcu nakts ir iespēja
mums katram piedzīvot šo māju
sajūtu, ģimeniskumu, sirds siltu -
mu, jo tas taču dzīvē ir svarīgākais.
Mēs zinām, kā sauc cilvēkus, ku-
riem nav pajumtes, kuriem nav
māju. Paldies Dievam, mums tā -

das ir! Nekad neaizmirsīsim par
to. Un mūsu dievnamu durvis ir
atvērtas ne tikai baznīcu naktī,
bet arī katru svētdienu, katru rei -
zi, kad notiek dievkalpojums.»

Lai pateiktos Dievam, vienas
meditācijas stundas ir par maz,
pateikties Dievam nepieciešams
ik dienu. Šķilbēnu baznīcas bērnu
un jauniešu koris vadītājas Karīnas
Romanovas vadībā dziedāja Sv.
Misē un pateicības stundā, jaunieši
lasīja meditācijas. Paldies Dievam
par prieku, kas piepildīja mūsu
sirdis, paldies Dievam par iespēju
būt kopā, paldies Dievam par sa-
ņemtajām svētībām! Paldies visiem
atsaucīgajiem Šķilbēnu draudzes
locekļiem, kuri iesaistījās Baznīcu
nakts pasākuma organizēšanā,
uzņēmās un izpildīja sev uzticētos
pienākumus! Aicinu arī turpmāk
sadarboties, lai kopā izveidotu
svētīgus svētkus draudzei.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

baznīcu nakts – Šķilbēnu romas katoļu draudzē

Viļakas Jēzus Sirds romas katoļu draudze
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

Svētdienās 11:00 (baznīcā) un 18:00 (klosterī)
Darba dienās 8:00 (baznīcā)

Draudzes rekolekcijas
24. jūnijs, sv. Jāņa Kristītāja lieli svētki

8:00 (baznīcā) un 18:00 (klosterī)
29. jūnijs, sv. Pētera un Pāvila lieli svētki

11:00 (baznīcā) un 18:00 (klosterī)
Jūlijā un augustā sv. Mise klosterī nenotiks.

prāvests tēvs
Staņislavs Kovaļskis OFMCap.

27074724
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ie DZīVO Tā JU Zi NāŠa Nai!

Tava daļa – lai daba zaļa!
No 1. līdz 30. jūnijam notiek Sia «ZaaO»

(ZaaO) organizēta akcija «Tava daļa – lai daba
zaļa!», kuras laikā, bez maksas nododot ekO
laukumos sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plas-
tmasas iepakojumu, iespēja laimēt vērtīgas balvas.
arī ikdienā ZaaO minēto iepakojuma veidu
piedāvā nodot bez maksas gan ekO punktu
konteineros, gan ekO laukumos, taču jūnijā
akcijas dalībnieku starpā tiks izlozētas balvas.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas va -
dītāja Ginta Gailuma: «Rīkojot šādu akciju, vēlamies
pievērst iedzīvotāju uzmanību tam, ka arī sadzīves
ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums ir
pārstrādājams, to ir iespējams nodot bez maksas.
Plastmasas iepakojuma pārstrādāšana ietaupa dažā -
dus resursus- naftu, elektrību, siltumenerģiju, deg -
vielu. No pārstrādātajām pudelēm ražo, piemēram,
lietussargus, bruģakmeni, paklājus, jaunas pudeles.
Šim iepakojumam nav vietas nešķirotu sadzīves at-
kritumu konteineros.»

Lai piedalītos akcijā, uz kādu no 20 ZAAO EKO
laukumiem ir jānogādā vismaz 3 tukšas sadzīves

ķīmijas vai kosmētikas plastmasa pudeles vai kan -
nas, uz kurām ir atpazīstams plastmasas iepakojuma
marķējums HDPE vai PEHD. Piemēram, šampūnu,
dušas želeju, šķidro ziepju, tīrīšanas līdzekļu, auto-
mašīnu logu tīrīšanas šķidrumu pudeles un kannas.
Akcijā aicinātas piedalīties gan fiziskas, gan juri -
diskas personas. Katrā EKO laukuma apmeklēšanas
reizē var aizpildīt vienu kuponu, kopumā akcijā katrs
tās dalībnieks var aizpildīt neierobežotu ku po nu
skaitu. Pēc izlozes principa tiks noteikti 21 dāvanu
komplektu īpašnieki. Akcijas uzvarētāji balvās sa -
ņems AS «Spodrība» ECO SEAL FOR NATURE
produktus, kuri radīti, lai saudzētu cilvēkus un vidi.

ZAAO darbības teritorijas EKO laukumi jeb šķi -
 roto atkritumu pieņemšanas laukumi atrodas Alo jā,
Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Kri -
 muldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Sa-
lacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Val -
mierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas
centrā «Daibe». EKO laukumu darba laiki un akci jas
nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.
Nolikums pieejams arī pie EKO laukumu pārziņiem.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

apritējis gads, kopš eiropas atbalsta fonds
vistrūcīgākajām personām sniedz atbalstu trū-
cīgajiem latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot tos
ar pārtikas preču komplektiem visā latvijas te-
ritorijā. Uzklausot atbalsta saņēmēju ieteikumus
un novērojumus, sākot ar 2016. gada 1. jūniju
pārtikas preču komplekta saturs būs kvalitatīvāks
un daudzveidīgāks.

No 2016. gada 1. jūnija atbalsta komplektu iz -
dales vietās uzsākta jauno 2016. gada pārtikas pre -
ču komplektu izdale. Pārtikas komplektos, ņemot
vērā pārtikas preču komplektu saņēmēju ieteikumus,
mainīti produktu apjomi, piemēram, palielināts

makaronu daudzums no viena kilograma uz pu -
sotru kilogramu un papildu līdzšinējiem pārtikas
produktiem ievietoti arī sautētās liellopu gaļas
konservi, olu pulveris un kartupeļu biezputra.

Jaunā pārtikas preču komplekta sastāvs: 

Pārtikas pakas trūcīgajiem 
būs daudzveidīgākas un augstvērtīgākas

Brilles brauc pie Tevis!
Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies speciāli

organizēta profesionāla optometristu komanda, kas piedāvās iespē ju
pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles.
Mūsu izbraukumu komanda būs aprī kota ar jaunāko redzes
pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju serti ficētam optometristam
novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt
receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

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

Mūsu komandas viesošanās laikā Jums tiks piedāvātas šā -
das PriekŠrOCībaS:

‚ BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE;
‚ BEZMAKSAS BRIĻĻU IETVARU KOLEKCIJA (par īpa -

šo kolekciju, lūdzu, jautāt konsultantam);
‚ ACU SPIEDIENA MĒRĪŠANA tikai EUR 5. Cilvēkiem pēc

40 gadiem ieteicams veikt acu spiediena kontroli reizi gadā.
NODrOŠiNāM:
‚ ĀTRU briļļu izgatavošanu;
‚ PROFESIONĀLU REDZES APRŪPES servisu.
Uzņēmums «Optika Metropole» tika dibināts 2003. gadā ar mēr -

ķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar kvali -
tatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes
pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu piemeklēšanu. 

Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvijas novados, ir
pazīstami ar savu daudzveidīgo apkalpošanu un plašo briļļu klāstu.
Esam atvēruši arī e-veikalu kontaktlēcu lietotājiem www.manaslecas.lv

aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 28. jūnijam,
zva not 65035635! Gaidīsim Jūs Viļakā, Pensionāru saieta
namā jau 29. jūnijā!

P.S. Izsakām pateicību Innai Rēdmanei par doto iespēju veikt
redzes pārbaudi arī Jūsu pagasta ļaudīm!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š. g. 2. jū -
nijā izsludina «latgales NVO projektu programmu
2016», kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sa-
biedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un
starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību
darbu latgales plānošanas reģionā. kopā kon-
kursam pieejami 24 000 eUr, kas sadalīti trim
atbalsta jomām:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta
projektiem (8 000 eUr) 

kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu
reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot
to savstarpēju sadarbību, sekmējot latvijas valsts
simtgades svinību virsmērķa «Stiprināt Latvijas
sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai
valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sa-
darbību» īstenošanu, atbalstot aktivitātes: 

u vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas
dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot
cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju,
iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus,
muzejus, izglītības iestādes;

u valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas
vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komu-
nikāciju savā apkaimē;

u Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma
un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;

u paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jaunie -
šiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem 
(8 000 eUr)

u kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu,
stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju
iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un ie-
kļaujošu pilsonisko līdzdalību;

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem
(8000 eUr)

u veicināt mazākumtautību identitātes un kul -
tūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot
dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību,
mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību; 

u sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību
un sadarbību;

u veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un
līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu
kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem par-
tneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas
politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu
kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starp-
kultūru dialogu. 

u Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas
šī nolikuma izpratnē ir: Organizāciju vada un tajā
darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes.
Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā
dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko
līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabā -
šanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno
nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes
ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtau -
tības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00
EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2016. gada
6. jūlijs plkst. 16:00. Konkursa nolikums, pieteikuma
veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājas
lapās www.nvoc.lv un www.latgale.lv. 

Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un
biedrī bas «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs»
savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības
attīstības un starpkultūru dialoga jomā (2.5.-8-18)
ietvaros. 

Kontaktinformācija: Oskars Zuģickis
«Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» 
koordinators Programmas direktors
tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

izsludināta latgales NVO projektu programma 2016

Traktortehnikas apskates 2016. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ce -

ļu 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.

Uzziņām tālrunis 64522411 vai 29284557, 25639706 
vai www.vtua.gov.lv.

Balvu slimnīca no šī gada jūnija pacientiem 
piedāvā sertificēta rehabilitologa konsultācijas
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ārija akmentiņa

konsultē stacionāra pacientus, kā arī ambulatori.
Konsultē pacientus pēc traumām, dažādām locītavu un mugurkaula

operācijām, ieilgušām muguras un/vai locītavu sāpēm, stājas traucē-
jumiem, pēc smadzeņu asinsrites traucējumiem (insulta) u.c., arī
zīdaiņus. Tiek novērtēts pacienta rehabilitācijas potenciāls, izvirzīti
rehabilitācijas mērķi, izstrādāts individuālās rehabilitācijas plāns, pie -
mē ram, fizioterapeita nodarbības, fizikālās procedūras, masāžas u.c.

Pieteikties uz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta Ā. Ak -
mentiņas konsultācijām var, zvanot uz Balvu slimnīcas poliklīnikas
reģistratūru pa tālruni 64507001.

Lai saņemtu valsts apmaksātos pakalpojumus, nepieciešams no-
sūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kas ir līgumattiecībās ar
Nacionālo veselības dienestu.
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Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas
8. un 9. jūlijā

8. un 9. jūlijā balvu, Viļakas, rugāju un baltinavas novadā norisināsies otrās
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.

Piektdien, 8. jūlijā, plkst. 10:00 Ziemeļlatgales uzņēmēji pulcēsies Balvos, Ziemeļ -
latgales biznesa un tūrisma centrā uz semināru par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

No plkst. 13:00 līdz 17:00 Balvos un Baltinavā dažādos vietējos uzņēmumos
notiks atvērto durvju diena, kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar to
darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai ražoto produkciju.

Plkst. 13:00 Viļakas novada Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecībā «Kotiņi» Zie-
meļlatgales lauksaimnieki un citi interesenti tiek aicināti uz prezentāciju «inovatīvas
tehnoloģijas lauksaimniecībā» un iepazīšanos ar Z/S «kotiņi» darbību.

Sestdien, 9. jūlijā, no plkst. 9:00 līdz 13:00 Balvu pilsētas parkā norisināsies
lielais mājražotāju un amatnieku tirgus, kurā aicināti piedalīties gan Ziemeļlatgales
mājražotāji, zemnieki un amatnieki, gan arī jebkurš cits uzņēmums ar Latvijā ražotu
preci. Tāpat aicinām piedalīties uzņēmumus ar savām prezentācijām, degustācijām
u.c. «dižošanos» tirgus laikā. Tirgus norisi papildinās kultūras programma ar Ziemeļ -
latgales novadu kultūras kolektīvu un viesu priekšnesumiem. 

Uzņēmumiem dalība tirgū jāpiesaka līdz 06.07.2016., zvanot 29272948, 26461435
vai rakstot biznesacentrs@balvi.lv.

Viļakā, pie pilsētas estrādes, no plkst. 11:00 līdz 13:00 viesosies retro motociklu
braucēji pasākuma «Ziemeļlatgales retrorallijs 10» ietvaros. No plkst. 13:00 līdz 17:00
pie estrādes norisināsies latvijas spēkavīru čempionāta 2. posms, ka arī meistar -
darbnīcas bērniem (ādas apstrāde, filcēšana, motocikla krāsošana, floristikas meis tar -
klase u.c.).

Dienas noslēgumā plkst. 19:00 ikviens tiek aicināts uz koncertu un zaļumballi ar
grupu «Galaktika» Viļakas pilsētas estrādē. Ieeja pasākumā bez maksas.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rīko Balvu novada pašvaldības aģentūra
«Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs» sadarbībā ar Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novadu pašvaldībām.

Papildus informācija – 29437260, biznesacentrs@balvi.lv, www.zlbc.lv
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