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Izskanējis Starptautiskais
folkloras festivāls «Baltica 2018»

Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica» tika atklāts sestdien,
16. jūnijā, kad Rīgas kanāla malās sadziedājās novadi. Viļakas nova -
du pārstāvēja visi novada kolektīvi – Kupravas etnogrāfiskais an -
samblis (Valentīna Romanovska), Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
(Skaidrīte Šaicāne), Medņevas folkloras kopa EGLE (Ināra Sokirka),
Rekavas folkloras kopa REKAVAS DZINTARS (Vilis Cibulis),
Medņevas kapela EGLE (Inita Raginska),  Šķilbēnu etnogrāfiskais
ansamblis (Irina Husare), Upītes etnogrāfiskais ansamblis (Iveta Lo -
gina), Upītes jauniešu folkloras kopa UPĪTE (Andris Slišāns), Viļa -
kas etnogrāfiskais ansamblis ATZELE (Anna Annuškāne), Viļakas
folkloras kopa ABRENĪTE (Marija Voika), Žīguru folkloras kopa
MEŽĀBELE (Valentīna Igovena). 

Šajā dienā festivāla dalībnieki devās gājienā, bet plkst. 18.00 Brī -
vības laukumā notika festivāla lielkoncerts «Šurp, Jāņa bērni!».

17. jūnijā svētku dalībnieku visu dienu pavadīja Brīvdabas mu -
zejā kopā dziedot un dejojot.

18. jūnijā visas dienas garumā aptuveni 300 festivāla dalībnieki
ciemojās Līgatnē, lai iepazītu Līgatnes novada kultūrvēstures objek -
tus – Vienkoču parku un kokamatniecības muzeju, amatu māju, papīr-
fabriku un tās ciemata vēsturisko centru, «Pasaku māju», pārceltuvi,
padomju slepeno bunkuru u.c. Arī Viļakas kultūras nama folkloras
kopa Atzele  koncertēja Līgatnē. 

Starptautiskais folkloras festivāla ietvaros «Baltica 2018» 20. jūnijā
notika Dižģimeņu koncerts «Dzimtas dziesmas». Stipras ģimenes ir
Latvijas pamats un lielākā vērtība, tās ir pamats arī daudzām folkloras
kopām un visai folkloras kopu kustībai kopumā.

Daudzas folkloras kopas ir dibinājušas ģimenes, tajās izaugušas
vairākas paaudzes, kas tālāk nododot nemateriālā kultūras mantoju -
ma tradīcijas, tās dabiski saglabā un pārmanto tās. Folkloras dižģi -
meņu koncerts ir kā veiksmes atslēga, lai ar folkloras kustību iepa -

zīstinātu un iedvesmotu pēc iespējas vēl vairāk cilvēkus un ģimenes.
Koncertā piedalīsies Staltu ģimene un folkloras draugu kopa

«Skan dinieki», Andra Kapusta un Aīdas Rancānes ģimene un folkloras
kopa «Grodi», Vītolu ģimene un folkloras kopa «Pērlis», Kārklu
ģimene un folkloras kopa «Ceiruleits», Slišānu ģimene un Šķilbēnu
pagasta jauniešu folkloras kopa «Upīte», Tihovksu ģimene folklo -
ras kopa «Tilža», Otaņķu ģimene, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis,
Solveigas Pētersones ģimene, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis,
Amerikas latviešu folkloras kopa «Sudrabavots», Rūtiņu un Vīksniņu
ģimenes.

20. jūnijā visi tika gaidīti Cēsīs uz kārtīgu izdancošanos! Deju
kopu pārstāvji demonstrēja dažādu Latvijas novadu mazāk pazīstamus
tautas deju soļus, ko auditorija varēja viegli apgūt un atkārtot, muzi -
cēja Latvijas novadu folkloras kopas.

Kā vieni no danču meistariem šajā pasākumā piedalījās arī folklo -
ras kopa Upīte.

Bet 21. jūnijā visi Jāņu bērni no Ziemeļlatgales devās uz Viļaku,
kur notika viens no noslēguma pasākumiem folkloras festivāla ietva -
ros. Mūsu novads pulcēja kopā 22 ciemiņu kolektīvus un divpadsmit
pašmāju kolektīvus. Jau no pēcpusdienas kopā ar savu kolektīvu
amatu meistariem varēja piedalīties meistardarbnīcās – mācīties pīt
vainagus, spēka vīteni, siet pirts slotas, mācīties senos amatus, siet
Jāņu sieru, pļaut ar izkapti, iesaistīties sporta aktivitātēs.

Vakarpusē kopā ar folkloras kopu Egle sagaidījām Jāņu bērnus no
maliņu maliņām. Kopā ar ciemiņu kolektīviem izdzīvojām Jāņu dienu
no paša rīta līdz vēlam vakaram – caur dziesmām, caur Jāņu dienas
izdarībām. Un noslēgumā kopā ar kopu vadītājiem iededzām lielo
Jāņu ugunskuru.

Teksts kultūras metodiķe Sandra Ločmele
Foto Andris Zelčs, Inese Matisāne

Vasaras saulgriežus sagaidot, laikā no 16. jūnija līdz 21. jūnijam vienpadsmito reizi Latvijā notika Starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica», kopā pulcējot 4000 dalībniekus – 233 folkloras kopas, etnogrāfiskos ansambļus, folkloras deju kopas 

un kapelas, ārvalstu viesus no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Gruzijas, ASV, Polijas, Dienvidkorejas un Ķīnas. Festivāla tēma
2018. gadā bija «Ziedēšana. Jāņi».
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Viļakas no vadā 2018. gada jūnijs

AktUALItāteS VIļAkAS NoVADA Domē

9. jūlijs šogad ir brīvdiena visiem
Pamatojoties uz grozījumiem likuma «Par svētku, atceres un at-

zīmējamām dienām» 1. pantā, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku noslēguma diena ir svētdiena. Tā kā svētku diena tiek pārnesta
uz pirmdienu, tad 9. jūlijs visiem ir brīvdiena.

Dalība starpreģionu forumā par Deinstitucionalizācijas projektu
Šī gada 15. jūnijā Jelgavā notika starpreģionu fo -

rums par Deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) procesu
un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām «DI.
Status Quo. Quo Vadis?». No Viļakas novada šajā fo -
ru mā piedalījās DI projekta vadītāja Santa komane un
sociālā darbiniece elīna Van cāne.

Abas novada darbinieces guva vērtīgas atziņas par
aktualitātēm DI projektā: ir jādomā par pakalpojumu sa -
turu, lai tas nelīdzinātos institūcijām; nākotnē ir iespējas
veidot sociālo uzņēmējdarbību novadā; katra 20 persona
ir ar traucējumiem- nepieciešama attieksmes maiņa un iz-
pratnes veidošanās; visa pamatā ir DI projekta mērķauditorija
un to vajadzības un ne mazāk svarīgi – uzticēšanās starp
visām iesaistītajām pusēm.

Pasākuma dienu atklāja Labklājības ministrs Jānis Reirs,
daloties ar savām pārdomām un iespējām, ko sniedz DI
projekts, piebilstot, ka, «ir jānodrošina pakalpojums kat -
ram, kam tas ir vajadzīgs». 

Forums tika sadalīts trīs sesijās: «cilvēki ar garīga
rakstura traucējumiem dzīvo sabiedrībā», «bērni ar inva li -
ditāti ģimenē un skolā» un «sistēmas bērni – atbalsts bēr -
nus uzņemošajām ģimenēm un kvalitatīva bērnu aprūpe
ģimeniskā vidē». Šo sesiju laikā tika izrunāti dažādi bū -
tiski DI projekta jautājumi: atbalsta personas pakalpojums,
sociālā uzņēmējdarbība, stereotipi par personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kvalitatīvi sociālie pakalpojumi,
iekļaujošā izglītība, vajadzības un iespējas un citi būtiski
jautājumi, kas skar DI projekta mērķauditoriju.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane, 
foto: Elīna Vancāne.

2018. gada 31. maijā notika Domes sēde, ku -
rā pieņēma 46 lēmumus:

Nr.205 Iecelt Ilmāru Locānu Vecumu pagasta
pārvaldes vadītāja amatā. 

Nr.206 Atļaut Sigitai Puķānei savienot Pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
priekšsēdētājas amatu un Komisijas lēmuma pieņem -
šanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
locekles a matu un Viļakas novada domes attīstības
plānošanas nodaļas speciālistes amatu.

Nr.207 Atļaut Jurim Prancānam savienot Medņevas
pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Viļakas no vada
domes komisijas lēmuma pieņemšanai par lauksaim -
niecības zemes iegūšanu īpašumā locekļa amatu. 

Nr.208 Dacei Dzērvei savienot Viļakas novada
do mes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas ama -
tu ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavi-
nāšanas komisijas locekles amatu, ar Iepirkumu
ko misijas sekretāres amatu.

Nr.212 Atbrīvot Aldi Pušpuru no Viļakas nova -
da Susāju pagasta kultūrvēsturiskās lauku sētas
«Vēršukalns» vadītāja amata un izbeigt ar Aldi
Pušpuru darba tiesiskās attiecības pēc Darba likuma
114.panta (Darbinieka un darba devēja vienošanās)
ar 2018.gada 31.maiju.

Nr.213 Atbrīvot Ēvaldu Vancānu no Viļakas no -
va da Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora
ama ta un izbeigt ar Ē. Vancānu darba tiesiskās at -
tiecības ar 2018. gada 31. augustu. 

Nr.214 Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu
uz Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktora amatu. Ar Konkursa nolikumu var iepzīties
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv/Vakances

Nr.215 Apstiprināt Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktora amata pretendentu
atlases komisiju šādā sastāvā:

1.1. Zigrīda Vancāne – Viļakas novada domes
iz pilddirektore;

1.2. Sarmīte Šaicāne – domes priekšsēdētāja viet -
niece, VVĢ direktore;

1.3. Inese Circene – Izglītības, kultūras un spor -
ta pārvaldes vadītāja;

1.4. Andis Ločmelis – Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

1.5. Pēteris Vancāns – sporta metodiķis.
Nr.216 1. Izslēgt Valentīnu Žigurovu no Viļakas

novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva.
2. Iekļaut Mariju Voiku, Viļakas novada Izglī tī -

bas, kultūras un sporta pārvaldes logopēdi, Viļakas
novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

Nr.217 1. Izveidot darba grupu Viļakas novada
ūdenstilpju un meliorācijas sistēmu attīstības kon-
cepcijas izstrādei šādā sastāvā:

1.1. Andrejs Krakups – Zemkopības ministrijas
nekustamo īpašumu Balvu sektora vadītājs, Darba
grupas priekššēdētājs;

1.2. Olafs Liepiņš – SIA «Biokan» vadītājs,
Dar ba grupas loceklis;

1.3. Dzintars Alsiņš – mērnieks, Darba grupas
loceklis.

2. Darba grupas uzdevums:
2.1. ūdenstilpju apsaimniekošanas programmas

izstrāde;
2.2. meliorācijas sistēmu datu aktualizācija un

apsaimniekošanas programmas izstrāde.
3. Darba grupas locekļiem ir tiesības iepazīties

ar koncepcijas izstrādāšanai nepieciešamo informā-
ciju.

4. Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda
Vancāne ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Nr.219 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases
EUR 80465,00 (astoņdesmit tūkstoši četri simti
seš desmit pieci euro 00 centi) ar tās noteikto pro -
centu likmi prioritāro investīciju projektu īstenoša -
nai – «vides dizaina elementa uzstādīšana un atpū -
tas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā».

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2018.
gada jūnijs.

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

4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2019.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.
Nr.220 1.Ņemt aizņēmumu no Valsts kases

EUR 39400,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri
simti euro 00 centi) ar tās noteikto procentu likmi
transporta iegādei – «vieglās automašīnas iegāde».

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2018.
gada jūnijs.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas
novada pašvaldības budžetu.

4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2019.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 7 gadi.
Nr.221 Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu

biedrībai «Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs
«Medņeva»», reģ.nr.40008070595, EUR 700.00
apmērā.

Nr.222 Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai «Upītes
jauniešu folkloras kopa», reģ.nr.50008155851, EUR
391.68 apmērā VKKF projekta «Latvijas nacionālā
teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē» īste-
nošanai.

Ar maija sēdes protokolu var iepazīties Viļakas
novada mājas lapā www.vilaka.lv Pašvaldība/Domes
sēdes

l Domes sēdes lēmumi

l Īsās ziņas

• Viļakas novada domē notika diskusija ar Latgales plānošanas
reģiona reemigrācijas koordinatori Latgalē Astrīdu Leščinsku un Uz-
ņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu. Piedalījās Domes izpil-
ddirektore Zigrīda Vancāne, Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste,
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja,  bija ieradušies arī
Kup ravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu pagasta pārvalžu vadītāji, lai
izrunātu reemigrantu iespējas Viļakas pašvaldībā. 

«Viļakas novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras,
sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai,»
par to tikšanās laikā ar Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem
pastāstīja Viļakas pašvaldības izpilddirektore Zigrīda Vancāne.

• 14. jūnijā Rēzeknē notika konference «Latgale 2020: lauksaimnie -
cības attīstība-iespējas un izaicinājumi», kurā piedalījās Viļakas no va da
domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne. Konferences dalīb -
nieki saņēma noderīgu informāciju no valsts iestāžu pārstāvjiem.

• Viļakas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģio -
nālās attīstības aģentūras vēstuli, kura informē par Eiropas Mobilitātes
nedēļu 2018. Tā ir Eiropas Komisijas iniciētā sabiedrības informēšanas
kampaņa «Eiropas Mobilitātes nedēļa 2018», kas visā Eiropā norisi -
nā sies no 16. līdz 22. septembrim. Tās laikā Eiropas pilsētas un no va -
di rosinās iedzīvotājus automašīnu vietā aktīvāk izvēlēties ilgtspējīgus
pārvietošanās veidus – pastaigas ar kājām, riteņbraukšanu un sabie -
dris ko transportu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi -
nistrija (VARAM) jau piekto gadu aktīvi iesaistīsies šajā kustībā. 

Eiropas Komisija ir noteikusi divus ambiciozus mērķus mobilitātei:
(1) atteikties no tradicionālās degvielas automašīnām pilsētās līdz
2050. gadam, un (2) pāriet uz bezemisiju loģistiku lielo pilsētu centros
līdz 2030. gadam. 2018. gadā EMN vadmotīvs ir «multimodalitāte» –
dažādu transporta veidu kombinēšana, kas ļauj pasažieriem pilnvērtīgi
izmantot visas priekšrocības: ātrumu, elastīgumu, ērtības, punktualitāti,
līdzekļu ietaupīšanu un citas.

• 19. jūnijā kopā sanāca Viļakas novada ūdenstilpju un meliorācijas
darba grupa, kura pārrunāja dažādus jautājumus par meliorācijas sis -
tēmu Viļakas novadā.

Informāciju apkopoja Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

No š. g. 1. jūlija iedzīvotāji zvanot uz tele -
fona numuru 28056888 varēs izteikt priekšlikumus,
ierosinājumus, sūdzības, tehniskās problēmas
utt. Ja zvanītājs atstās savu kontaktinformāciju,
tad vienas līdz piecu darba dienu laikā tiks at-
bildēts.
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Viļakas no vadā2018. gada jūnijs

AktUALItāteS VIļAkAS NoVADA Domē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2018. gada 31. maijā Nr. 2/2018 (protokols Nr.9, 25.&)

Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 31.01.2018.
Saistošajos noteikumos Nr.1/2018

«Par Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžetu»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
14.panta 2.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 
2.punktu, 46.panta 1.un 2.daļu un likuma 
«Par pašvaldību budžetiem» 16.pantu

1. Apstiprināt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetā: 
1.1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par – 69 919 eUr, saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. Pamatbudžeta izdevumus palielināt par – 64 919 eUr, saskaņā ar pielikumu

Nr.1 un Nr.2;
1.3. Pamatbudžeta līdzdalību komersantu pašu kapitālā palielināt par – 5000 eUr

saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Domes priekšsēdētājs Sergejs maksimovs

Pielikums Nr.1
Saistošiem noteikumiem Nr.2/2018

«Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 31.012018. Saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 «Par Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžetu»»
Viļakas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžets

Rādītāju nosaukumi Budžeta Apstiprināts Grozījumi (+/-) Precizētais
kategoriju 2018. gadam (EUR) 2018. gada
kodi (EUR) budžets (EUR)

I IEŅĒMUMI – kopā 5107777,00 69919,00 5177696,00
1 2 3 4 5

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1926614,00 0,00 1926614,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 1926614,00 0,00 1926614,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 242444,00 4520,00 246964,00
Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 242444,00 4520,00 246964,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 
UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 5232,00 0,00 5232,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 2932,00 0,00 2932,00
Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 2300,00 0,00 2300,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 220,00 0,00 220,00
Naudas sodi 10.1.0.0. 220,00 0,00 220,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 569,00 0,00 569,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu
atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0. 52,00 0,00 52,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 517,00 0,00 517,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 2900,00 7500,00 10400,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 400,00 7500,00 7900,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 2500,00 0,00 2500,00
Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 2391083,00 40757,00 2431840,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 2391083,00 40757,00 2431840,00
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 74639,00 0,00 74639,00
Pašvaldību saņemtie transferti 
no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 74639,00 0,00 74639,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0. 464076,00 17142,00 481218,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 459203,00 16623,00 475826,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta 
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 4873,00 519,00 5392,00
II IZDEVUMI – kopā 7274879,00 64919,00 7339798,00
1 2 3 4 5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti 01.000 747357,00 -4500,00 742857,00
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 17410,00 0,00 17410,00
Ekonomiskā darbība 04.000 1402570,00 0,00 1402570,00
Vides aizsardzība 05.000 23524,00 0,00 23524,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 633085,00 14873,00 647958,00
Veselība 07.000 82802,00 158,00 82960,00
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 823250,00 19604,00 842854,00
Izglītība 09.000 2815803,00 33515,00 2849318,00
Sociālā aizsardzība 10.000 729078,00 1269,00 730347,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība 1000 3578089,00 7397,00 3585486,00
Atalgojums 1100 2834217,00 4078,00 2838295,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 
un kompensācijas 1200 743872,00 3319,00 747191,00
Preces un pakalpojumi 2000 1213451,00 48380,00 1261831,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
dienesta, darba braucieni 2100 10778,00 2692,00 13470,00
Pakalpojumi 2200 555274,00 32812,00 588086,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300 611774,00 12208,00 623982,00
Izdevumi periodikas iegādei 2400 5529,00 -100,00 5429,00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 30096,00 768,00 30864,00
Subsīdijas un dotācijas 3000 36000,00 0,00 36000,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 3200 36000,00 0,00 36000,00
Procentu izdevumi 4000 17694,00 0,00 17694,00
Pārējie procentu maksājumi 4300 17694,00 0,00 17694,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2134581,00 9142,00 2143723,00
Nemateriālie ieguldījumi 5100 2383,00 -324,00 2059,00
Pamatlīdzekļi 5200 2132198,00 9466,00 2141664,00
Sociālie pabalsti 6000 185019,00 0,00 185019,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 173995,00 -1300,00 172695,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400 11024,00 1300,00 12324,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 110045,00 0,00 110045,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7200 110045,00 0,00 110045,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -2167102,00 5000,00 -2162102,00
IV FINANSĒŠANA - kopā 2167102,00 -5000,00 2162102,00
1 2 3 4 5

Naudas līdzekļi un noguldījumi F20010000 338757,00 0,00 338757,00
Naudas līdzekļi F21010000 1350,00 0,00 1350,00
Pieprasījuma noguldījumi F22010000 337407,00 0,00 337407,00
Aizņēmumi F40020000 1828345,00 0,00 1828345,00
Saņemtie aizņēmumi F40020010 2060815,00 0,00 2060815,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 232470,00 0,00 232470,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000 0,00 -5000,00 -5000,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 
kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas F55010000 0,00 -5000,00 -5000,00

Domes priekšsēdētājs Sergejs maksimovs

Pielikums Nr.2
Saistošiem noteikumiem Nr.2/2018

«Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 31.01.2018. Saistošajos noteikumos
Nr.1/2018 «Par Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžetu»»

Viļakas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumi
Rādītāju nosaukumi Budžeta Apstiprināts Grozījumi (+/-) Precizētais

kategoriju 2018. gadam (EUR) 2018. gada
kodi (EUR) budžets (EUR)

II IZDEVUMI – kopā 7274879,00 64919,00 7339798,00
100 Vecumu komunālā saimniecība 3794,00 0,00 3794,00
Atlīdzība 1000 2584,00 0,00 2584,00
Preces un pakalpojumi 2000 1210,00 0,00 1210,00
103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu 
uzturēšana 1230,00 0,00 1230,00
Preces un pakalpojumi 2000 1230,00 0,00 1230,00
104 Šķilbēnu komunālā saimniecība 5954,00 0,00 5954,00
Atlīdzība 1000 3945,00 0,00 3945,00
Preces un pakalpojumi 2000 2009,00 0,00 2009,00
106 Dotācijas pārejām organizācijām, biedrībām 20000,00 0,00 20000,00
Subsīdijas un dotācijas 3000 20000,00 0,00 20000,00
11 Viļakas pilsētas labiekārtošana 227202,00 8303,00 235505,00
Atlīdzība 1000 136018,00 0,00 136018,00
Preces un pakalpojumi 2000 55858,00 5098,00 60956,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 35326,00 3205,00 38531,00
110 Žīguru pārvaldes pašvaldībasdzīvokļu uzturēšana 4031,00 0,00 4031,00
Preces un pakalpojumi 2000 4031,00 0,00 4031,00
112 Kupravas feldšeru punkts 6740,00 0,00 6740,00
Atlīdzība 1000 5026,00 0,00 5026,00
Preces un pakalpojumi 2000 1714,00 0,00 1714,00
113 Kupravas komunālā saimniecība 49648,00 0,00 49648,00
Atlīdzība 1000 21060,00 0,00 21060,00
Preces un pakalpojumi 2000 28588,00 0,00 28588,00
117 Šķilbēnu sociālie pabalsti 8907,00 0,00 8907,00
Sociālie pabalsti 6000 8907,00 0,00 8907,00
118 Medņevas sociālie pabalsti 5220,00 0,00 5220,00
Sociālie pabalsti 6000 5220,00 0,00 5220,00
119 Novada komisijas 7425,00 0,00 7425,00
Atlīdzība 1000 6825,00 0,00 6825,00
Preces un pakalpojumi 2000 600,00 0,00 600,00
12 Bāriņtiesa 63945,00 0,00 63945,00
Atlīdzība 1000 58935,00 0,00 58935,00
Preces un pakalpojumi 2000 4410,00 -75,00 4335,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 600,00 75,00 675,00
120 Viļakas nov.valsts un pašvaldības VKAC 13825,00 0,00 13825,00
Atlīdzība 1000 12139,00 0,00 12139,00
Preces un pakalpojumi 2000 1260,00 0,00 1260,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 426,00 0,00 426,00
121 Žīguru sociālie pabalsti 26178,00 0,00 26178,00
Sociālie pabalsti 6000 26178,00 0,00 26178,00
122 Susāji sociālie pabalsti 17378,00 0,00 17378,00
Sociālie pabalsti 6000 17378,00 0,00 17378,00
123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja 146607,00 0,00 146607,00
Atlīdzība 1000 99480,00 0,00 99480,00
Preces un pakalpojumi 2000 47127,00 0,00 47127,00
124 Ceļa izdevumi skolēniem 8170,00 0,00 8170,00
Preces un pakalpojumi 2000 8170,00 0,00 8170,00
125 Datorspeciālists 18430,00 0,00 18430,00
Atlīdzība 1000 15120,00 0,00 15120,00
Preces un pakalpojumi 2000 1510,00 550,00 2060,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1800,00 -550,00 1250,00

Vilakas novada_JUNIJS_2018_avize.qxd  26.06.2018  17:16  Page 3



4

Viļakas no vadā 2018. gada jūnijs

126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova 29796,00 0,00 29796,00
Atlīdzība 1000 18404,00 0,00 18404,00
Preces un pakalpojumi 2000 8941,00 -295,00 8646,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2451,00 295,00 2746,00
127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija 6875,00 0,00 6875,00
Atlīdzība 1000 6534,00 0,00 6534,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 341,00 0,00 341,00
129 Susāju kultūras pasākumi 1413,00 0,00 1413,00
Preces un pakalpojumi 2000 1413,00 0,00 1413,00
13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti 36793,00 0,00 36793,00
Sociālie pabalsti 6000 36793,00 0,00 36793,00
130 Vecumu mežsaimniecība 4430,00 0,00 4430,00
Preces un pakalpojumi 2000 4430,00 0,00 4430,00
132 Psihologs 11625,00 0,00 11625,00
Atlīdzība 1000 10639,00 0,00 10639,00
Preces un pakalpojumi 2000 986,00 0,00 986,00
137 Vecumu sociālie pabalsti 10235,00 0,00 10235,00
Sociālie pabalsti 6000 10235,00 0,00 10235,00
138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka 19693,00 0,00 19693,00
Atlīdzība 1000 11238,00 0,00 11238,00
Preces un pakalpojumi 2000 8455,00 0,00 8455,00
14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana – Balvu iela 2C 2342,00 0,00 2342,00
Preces un pakalpojumi 2000 2342,00 0,00 2342,00
146 Kupravas sociālie pabalsti 12942,00 0,00 12942,00
Sociālie pabalsti 6000 12942,00 0,00 12942,00
148 Atbalsts lauksaimniecībai 1765,00 0,00 1765,00
Atlīdzība 1000 485,00 0,00 485,00
Preces un pakalpojumi 2000 1280,00 0,00 1280,00
149 Atbalsts uzņēmējiem 16000,00 0,00 16000,00
Subsīdijas un dotācijas 3000 16000,00 0,00 16000,00
15 "Proti un dari" projekts 2661,00 0,00 2661,00
Atlīdzība 1000 483,00 0,00 483,00
Preces un pakalpojumi 2000 2178,00 0,00 2178,00
153 Sociālās palīdzības dienests 141859,00 1054,00 142913,00
Atlīdzība 1000 122788,00 661,00 123449,00
Preces un pakalpojumi 2000 14027,00 393,00 14420,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 220,00 0,00 220,00
Sociālie pabalsti 6000 4824,00 0,00 4824,00
157 Dzimtsarakstu nodaļa 17104,00 0,00 17104,00
Atlīdzība 1000 15707,00 0,00 15707,00
Preces un pakalpojumi 2000 1397,00 0,00 1397,00
158 Būvvalde 21100,00 0,00 21100,00
Atlīdzība 1000 20334,00 0,00 20334,00
Preces un pakalpojumi 2000 766,00 0,00 766,00
16 a/m VW TRANSPORTER EC405 2407,00 0,00 2407,00
Preces un pakalpojumi 2000 2407,00 0,00 2407,00
160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana 2682,00 0,00 2682,00
Preces un pakalpojumi 2000 2682,00 0,00 2682,00
161 Kupravas pārvaldes pašvaldības 
dzīvokļu uzturēšana 7155,00 0,00 7155,00
Preces un pakalpojumi 2000 7155,00 0,00 7155,00
163 Sociālā māja Viļakā Pļavu ielā 2 5370,00 0,00 5370,00
Preces un pakalpojumi 2000 5370,00 0,00 5370,00
164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola 48804,00 1109,00 49913,00
Atlīdzība 1000 26364,00 0,00 26364,00
Preces un pakalpojumi 2000 18740,00 1109,00 19849,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 3700,00 0,00 3700,00
166 Žīguru sporta pasākumi 1621,00 0,00 1621,00
Atlīdzība 1000 220,00 308,00 528,00
Preces un pakalpojumi 2000 1401,00 -308,00 1093,00
169 Ielu un ceļu remonts - PB 1229684,00 0,00 1229684,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1229684,00 0,00 1229684,00
171 Skolēnu pārvadāšana Susāju pārvalde 26549,00 0,00 26549,00
Atlīdzība 1000 11772,00 0,00 11772,00
Preces un pakalpojumi 2000 14777,00 0,00 14777,00
172 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta 
skola - mērķdotācija 69347,00 0,00 69347,00
Atlīdzība 1000 69347,00 0,00 69347,00
173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēnu pārvalde 29412,00 0,00 29412,00
Atlīdzība 1000 11017,00 0,00 11017,00
Preces un pakalpojumi 2000 18395,00 0,00 18395,00
174 Žīguru komunālā saimniecība 7615,00 0,00 7615,00
Atlīdzība 1000 7615,00 0,00 7615,00
175 Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības
un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā 96642,00 0,00 96642,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 96642,00 0,00 96642,00
18 Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs 14856,00 1424,00 16280,00
Atlīdzība 1000 11273,00 0,00 11273,00
Preces un pakalpojumi 2000 3583,00 1424,00 5007,00
183 Sociālā dzīvojamā māja Skolas ielā 3 1655,00 0,00 1655,00
Preces un pakalpojumi 2000 1655,00 0,00 1655,00
185 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 66594,00 0,00 66594,00
Atlīdzība 1000 1761,00 0,00 1761,00
Preces un pakalpojumi 2000 238,00 0,00 238,00
Sociālie pabalsti 6000 62542,00 0,00 62542,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 2053,00 0,00 2053,00
187 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Nodarbinātības pasākumi vasarā skolēniem 3028,00 0,00 3028,00
Atlīdzība 1000 3028,00 0,00 3028,00
190 Tūrisma speciālists 25293,00 0,00 25293,00
Atlīdzība 1000 10486,00 0,00 10486,00
Preces un pakalpojumi 2000 4807,00 0,00 4807,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00 0,00 10000,00
199 Pašvaldības policija 17410,00 0,00 17410,00
Atlīdzība 1000 10062,00 0,00 10062,00
Preces un pakalpojumi 2000 3648,00 1097,00 4745,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 3700,00 -1097,00 2603,00

2 Viļakas novada bibliotēka 57177,00 0,00 57177,00
Atlīdzība 1000 43765,00 0,00 43765,00
Preces un pakalpojumi 2000 9456,00 0,00 9456,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1600,00 0,00 1600,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 2356,00 0,00 2356,00
206 Asistents-soc.aprūpei 26844,00 0,00 26844,00
Atlīdzība 1000 26544,00 0,00 26544,00
Preces un pakalpojumi 2000 300,00 0,00 300,00
207 A/m VW Caravelle HU2714 3458,00 0,00 3458,00
Preces un pakalpojumi 2000 3458,00 0,00 3458,00
208 A/m VW Caravelle HF8893 18134,00 0,00 18134,00
Atlīdzība 1000 13812,00 215,00 14027,00
Preces un pakalpojumi 2000 4322,00 -215,00 4107,00
209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens 4975,00 0,00 4975,00
Preces un pakalpojumi 2000 4975,00 0,00 4975,00
21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai 29624,00 0,00 29624,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 29624,00 0,00 29624,00
210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija 6748,00 0,00 6748,00
Preces un pakalpojumi 2000 6748,00 0,00 6748,00
211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana 18762,00 0,00 18762,00
Atlīdzība 1000 13759,00 0,00 13759,00
Preces un pakalpojumi 2000 2473,00 0,00 2473,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2530,00 0,00 2530,00
212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens 1950,00 0,00 1950,00
Preces un pakalpojumi 2000 1950,00 0,00 1950,00
213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija 3490,00 0,00 3490,00
Preces un pakalpojumi 2000 3490,00 0,00 3490,00
214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana 14585,00 0,00 14585,00
Atlīdzība 1000 13625,00 0,00 13625,00
Preces un pakalpojumi 2000 960,00 0,00 960,00
215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure 21626,00 0,00 21626,00
Atlīdzība 1000 18786,00 0,00 18786,00
Preces un pakalpojumi 2000 2840,00 0,00 2840,00
216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens 5337,00 0,00 5337,00
Preces un pakalpojumi 2000 5337,00 0,00 5337,00
217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija 4560,00 0,00 4560,00
Preces un pakalpojumi 2000 4560,00 0,00 4560,00
218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure 73838,00 0,00 73838,00
Atlīdzība 1000 29584,00 0,00 29584,00
Preces un pakalpojumi 2000 44254,00 0,00 44254,00
219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana 905,00 0,00 905,00
Preces un pakalpojumi 2000 905,00 -329,00 576,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 329,00 329,00
22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai 74200,00 0,00 74200,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 74200,00 0,00 74200,00
220 Šķilbēnu komunālā saimniecība - ūdens 1818,00 0,00 1818,00
Preces un pakalpojumi 2000 1818,00 0,00 1818,00
222 Rekavas komunālā saimniecība - ūdens 2310,00 0,00 2310,00
Preces un pakalpojumi 2000 2310,00 0,00 2310,00
223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija 1000,00 0,00 1000,00
Preces un pakalpojumi 2000 1000,00 0,00 1000,00
224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure 30061,00 0,00 30061,00
Atlīdzība 1000 23270,00 0,00 23270,00
Preces un pakalpojumi 2000 6379,00 0,00 6379,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 412,00 0,00 412,00
225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens 1446,00 0,00 1446,00
Preces un pakalpojumi 2000 1446,00 0,00 1446,00
226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija 770,00 0,00 770,00
Preces un pakalpojumi 2000 770,00 0,00 770,00
227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana 15125,00 0,00 15125,00
Atlīdzība 1000 11995,00 0,00 11995,00
Preces un pakalpojumi 2000 3130,00 0,00 3130,00
228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens 4200,00 0,00 4200,00
Preces un pakalpojumi 2000 4200,00 0,00 4200,00
229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija 6956,00 0,00 6956,00
Preces un pakalpojumi 2000 6536,00 0,00 6536,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 420,00 0,00 420,00
23 Latgales programmas projekti 16819,00 0,00 16819,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 16819,00 0,00 16819,00
230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana 12735,00 6570,00 19305,00
Atlīdzība 1000 11395,00 0,00 11395,00
Preces un pakalpojumi 2000 1340,00 0,00 1340,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 6570,00 6570,00
231 A/m FORD Transit430 FC2993 9899,00 0,00 9899,00
Atlīdzība 1000 4133,00 0,00 4133,00
Preces un pakalpojumi 2000 5766,00 0,00 5766,00
232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure 50256,00 0,00 50256,00
Atlīdzība 1000 21609,00 0,00 21609,00
Preces un pakalpojumi 2000 28647,00 0,00 28647,00
25 Novada teritorijas darbība un pakalpojumu vadība 23680,00 0,00 23680,00
Preces un pakalpojumi 2000 23680,00 0,00 23680,00
27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076 1300,00 215,00 1515,00
Preces un pakalpojumi 2000 1300,00 215,00 1515,00
28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9 6992,00 0,00 6992,00
Preces un pakalpojumi 2000 0,00 230,00 230,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 6992,00 -230,00 6762,00
3 Viļakas Valsts ģimnāzija 812517,00 0,00 812517,00
Atlīdzība 1000 241288,00 0,00 241288,00
Preces un pakalpojumi 2000 57547,00 0,00 57547,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 513682,00 0,00 513682,00
30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība 59417,00 0,00 59417,00
Atlīdzība 1000 52161,00 0,00 52161,00
Preces un pakalpojumi 2000 7256,00 0,00 7256,00

Vilakas novada_JUNIJS_2018_avize.qxd  26.06.2018  17:16  Page 4



5

Viļakas no vadā2018. gada jūnijs

30G Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai" 5484,00 11958,00 17442,00
Atlīdzība 1000 4600,00 11958,00 16558,00
Preces un pakalpojumi 2000 884,00 0,00 884,00
30I Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs" 7926,00 1658,00 9584,00
Atlīdzība 1000 6649,00 0,00 6649,00
Preces un pakalpojumi 2000 1277,00 1658,00 2935,00
30K Projekts "Latvijas skolas soma" 795,00 0,00 795,00
Preces un pakalpojumi 2000 795,00 0,00 795,00
30M Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai" 6636,00 1155,00 7791,00
Atlīdzība 1000 2437,00 -1046,00 1391,00
Preces un pakalpojumi 2000 4199,00 2201,00 6400,00
31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra 29326,00 12252,00 41578,00
Atlīdzība 1000 12190,00 0,00 12190,00
Preces un pakalpojumi 2000 14636,00 12222,00 26858,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2500,00 30,00 2530,00
312 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 12641,00 0,00 12641,00
Atlīdzība 1000 360,00 0,00 360,00
Preces un pakalpojumi 2000 12281,00 0,00 12281,00
313 BALTICA-2018 5200,00 0,00 5200,00
Preces un pakalpojumi 2000 5200,00 0,00 5200,00
33 Izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde-interešu izglītība 2937,00 0,00 2937,00
Preces un pakalpojumi 2000 2937,00 0,00 2937,00
34 Izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde-metodiskais darbs 1947,00 82,00 2029,00
Preces un pakalpojumi 2000 1947,00 82,00 2029,00
35 Parāda darījumi 26017,00 0,00 26017,00
Preces un pakalpojumi 2000 8323,00 0,00 8323,00
Procentu izdevumi 4000 17694,00 0,00 17694,00
38 Šķilbēnu sporta aktivitātes 6202,00 0,00 6202,00
Atlīdzība 1000 3020,00 0,00 3020,00
Preces un pakalpojumi 2000 3182,00 0,00 3182,00
39 Viļakas sporta aktivitātes 4958,00 0,00 4958,00
Atlīdzība 1000 3020,00 0,00 3020,00
Preces un pakalpojumi 2000 1938,00 0,00 1938,00
41 Vecumu sporta aktivitātes 5317,00 0,00 5317,00
Atlīdzība 1000 3705,00 0,00 3705,00
Preces un pakalpojumi 2000 1612,00 0,00 1612,00
44 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Viļakas novadā" 64644,00 0,00 64644,00
Preces un pakalpojumi 2000 64644,00 0,00 64644,00
45 Viļakas novada muzejs 31482,00 17930,00 49412,00
Atlīdzība 1000 22187,00 0,00 22187,00
Preces un pakalpojumi 2000 9295,00 17930,00 27225,00
49 Viļakas NMP 1900,00 0,00 1900,00
Preces un pakalpojumi 2000 1900,00 0,00 1900,00
5 Viļakas pamatskola 175398,00 0,00 175398,00
Atlīdzība 1000 142784,00 0,00 142784,00
Preces un pakalpojumi 2000 31985,00 0,00 31985,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 629,00 0,00 629,00
51 Viļakas sociālās aprūpes centrs 192321,00 0,00 192321,00
Atlīdzība 1000 136416,00 0,00 136416,00
Preces un pakalpojumi 2000 53705,00 0,00 53705,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2200,00 0,00 2200,00
52 Kupravas pamatskolas ēka 400,00 0,00 400,00
Preces un pakalpojumi 2000 400,00 0,00 400,00
53 Kupravas bibliotēka 9870,00 0,00 9870,00
Atlīdzība 1000 7494,00 0,00 7494,00
Preces un pakalpojumi 2000 1976,00 0,00 1976,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 400,00 0,00 400,00
54 Kupravas kultūras pasākumi 12097,00 0,00 12097,00
Atlīdzība 1000 7422,00 0,00 7422,00
Preces un pakalpojumi 2000 4675,00 0,00 4675,00
55 Kupravas pārvalde 38104,00 0,00 38104,00
Atlīdzība 1000 26789,00 0,00 26789,00
Preces un pakalpojumi 2000 11315,00 0,00 11315,00
56 Viduču pamatskola 230448,00 142,00 230590,00
Atlīdzība 1000 185973,00 0,00 185973,00
Preces un pakalpojumi 2000 43014,00 142,00 43156,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1461,00 0,00 1461,00
57 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" 170401,00 3169,00 173570,00
Atlīdzība 1000 151373,00 0,00 151373,00
Preces un pakalpojumi 2000 19028,00 3169,00 22197,00
58 Medņevas Tautas nams 38930,00 0,00 38930,00
Atlīdzība 1000 29745,00 0,00 29745,00
Preces un pakalpojumi 2000 9185,00 0,00 9185,00
59 Medņevas bibliotēka 10641,00 250,00 10891,00
Atlīdzība 1000 8471,00 0,00 8471,00
Preces un pakalpojumi 2000 1670,00 250,00 1920,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 0,00 500,00
60 Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs "Sauleszieds" 12695,00 0,00 12695,00
Atlīdzība 1000 9034,00 0,00 9034,00
Preces un pakalpojumi 2000 3661,00 0,00 3661,00
61 Medņevas pārvalde 33824,00 0,00 33824,00
Atlīdzība 1000 27444,00 0,00 27444,00
Preces un pakalpojumi 2000 5680,00 0,00 5680,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 700,00 0,00 700,00
63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns" 14398,00 0,00 14398,00
Atlīdzība 1000 9367,00 215,00 9582,00
Preces un pakalpojumi 2000 3231,00 -215,00 3016,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1800,00 0,00 1800,00
64 Susāju pārvalde 27514,00 0,00 27514,00
Atlīdzība 1000 22146,00 0,00 22146,00
Preces un pakalpojumi 2000 5368,00 0,00 5368,00

65 Rekavas vidusskola 372522,00 1590,00 374112,00
Atlīdzība 1000 305130,00 0,00 305130,00
Preces un pakalpojumi 2000 65049,00 1590,00 66639,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 2343,00 0,00 2343,00
66 Upītes pamatskola 127868,00 0,00 127868,00
Atlīdzība 1000 105772,00 0,00 105772,00
Preces un pakalpojumi 2000 22096,00 0,00 22096,00
67 Rekavas bibliotēka 10806,00 0,00 10806,00
Atlīdzība 1000 7494,00 0,00 7494,00
Preces un pakalpojumi 2000 2292,00 0,00 2292,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1020,00 0,00 1020,00
7 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš" 169822,00 0,00 169822,00
Atlīdzība 1000 144577,00 0,00 144577,00
Preces un pakalpojumi 2000 25245,00 0,00 25245,00
70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts 11418,00 158,00 11576,00
Atlīdzība 1000 8903,00 0,00 8903,00
Preces un pakalpojumi 2000 2515,00 158,00 2673,00
71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs
"Upīte" - tautas nams 24261,00 0,00 24261,00
Atlīdzība 1000 17980,00 0,00 17980,00
Preces un pakalpojumi 2000 6281,00 0,00 6281,00
72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs 
"Upīte" - muzejs 2998,00 0,00 2998,00
Atlīdzība 1000 2342,00 0,00 2342,00
Preces un pakalpojumi 2000 656,00 0,00 656,00
73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs
"Upīte" - bibliotēka 8475,00 0,00 8475,00
Atlīdzība 1000 7240,00 0,00 7240,00
Preces un pakalpojumi 2000 785,00 0,00 785,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 0,00 450,00
74 Balkanu Dabas parks 19723,00 0,00 19723,00
Atlīdzība 1000 12563,00 0,00 12563,00
Preces un pakalpojumi 2000 7160,00 0,00 7160,00
75 Šķilbēnu iniciatīvu centrs "Zvaniņi" 12451,00 0,00 12451,00
Atlīdzība 1000 9866,00 0,00 9866,00
Preces un pakalpojumi 2000 2585,00 0,00 2585,00
76 Šķilbēnu pārvalde 37768,00 0,00 37768,00
Atlīdzība 1000 29625,00 0,00 29625,00
Preces un pakalpojumi 2000 8143,00 0,00 8143,00
77 Mežvidu pamatskolas ēka 2610,00 0,00 2610,00
Preces un pakalpojumi 2000 2610,00 0,00 2610,00
78 Vecumu bibliotēka 9506,00 0,00 9506,00
Atlīdzība 1000 7494,00 0,00 7494,00
Preces un pakalpojumi 2000 1602,00 0,00 1602,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 410,00 0,00 410,00
8 Viļakas kultūras nams 251790,00 0,00 251790,00
Atlīdzība 1000 46033,00 0,00 46033,00
Preces un pakalpojumi 2000 20977,00 0,00 20977,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 184780,00 0,00 184780,00
80 Vecumu pārvalde 35257,00 0,00 35257,00
Atlīdzība 1000 29551,00 0,00 29551,00
Preces un pakalpojumi 2000 5706,00 0,00 5706,00
9 Viļakas mūzikas un mākslas skola 32257,00 400,00 32657,00
Atlīdzība 1000 27157,00 0,00 27157,00
Preces un pakalpojumi 2000 4170,00 400,00 4570,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 930,00 0,00 930,00
90 Žīguru pamatskola 135762,00 0,00 135762,00
Atlīdzība 1000 103664,00 0,00 103664,00
Preces un pakalpojumi 2000 27098,00 0,00 27098,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 5000,00 0,00 5000,00
91 Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" 77498,00 0,00 77498,00
Atlīdzība 1000 64418,00 0,00 64418,00
Preces un pakalpojumi 2000 13080,00 0,00 13080,00
92 Žīguru kultūras nams 41679,00 0,00 41679,00
Atlīdzība 1000 29708,00 0,00 29708,00
Preces un pakalpojumi 2000 11441,00 0,00 11441,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 530,00 0,00 530,00
93 Žīguru bibliotēka 11105,00 0,00 11105,00
Atlīdzība 1000 8177,00 0,00 8177,00
Preces un pakalpojumi 2000 2478,00 0,00 2478,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 0,00 450,00
94 Žīguru pārvalde 33226,00 0,00 33226,00
Atlīdzība 1000 26657,00 -414,00 26243,00
Preces un pakalpojumi 2000 6569,00 -35,00 6534,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 449,00 449,00
95 Viļakas novada dome 508222,00 -4500,00 503722,00
Atlīdzība 1000 406231,00 -4500,00 401731,00
Preces un pakalpojumi 2000 99747,00 -226,00 99521,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 1200,00 226,00 1426,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1044,00 0,00 1044,00
96 Medņevas komunālā saimniecība 11727,00 0,00 11727,00
Atlīdzība 1000 8265,00 0,00 8265,00
Preces un pakalpojumi 2000 2762,00 160,00 2922,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 700,00 -160,00 540,00
97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana 4504,00 0,00 4504,00
Atlīdzība 1000 3202,00 0,00 3202,00
Preces un pakalpojumi 2000 1302,00 0,00 1302,00
98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD 77906,00 0,00 77906,00
Atlīdzība 1000 77905,00 0,00 77905,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1,00 0,00 1,00
99 Borisovas Tautas nams 12310,00 0,00 12310,00
Atlīdzība 1000 9094,00 0,00 9094,00
Preces un pakalpojumi 2000 3216,00 0,00 3216,00

Domes priekšsēdētājs Sergejs maksimovs
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ProJektI 

Nūjošanas nodarbības Viļakā 

Atbalstu saņēmis Viļakas no-
vada domes iesniegtais projekts
«Viļakas Jēzus Sirds romas
katoļu baznīcas ērģeļu restau-
rācija (4.posms)», kura mērķis
ir atjaunot II manuāļa gaisa sta-
bilizatoru, reģistra slēdžus, traktūru,
stabules un vējlādi, nodrošinot
ērģeļu kvalitatīvāku skanējumu
ikdienas Sv. Misēs un koncertos.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 4.pos-
ma restaurācijas darbiem ir
piešķīris 5000,00 Eur, lai pilnībā
segtu 4.posma restaurācijas darbus
Viļakas novada dome līdzfinansēs
projektu ar 4251,49 Eur. 

Profesora Tālivalža Dekšņa
iesākto darbu turpinās ērģeļu meis -
tari Roberts Hansons un Arnolds
Dimants, kuri veiks galvenos res -
taurācijas gaitas uzdevumus: ie-
gādāties restaurācijas posmam
nepieciešamos materiālus, veiks
II manuāļa gaisa stabilizatora, re -
ģistra slēdžu, traktūras, stabuļu un
vējlādes nomontēšanu un atvie-
nošanu; veiks stabuļu tīrīšanu;
veiks II manuāļa gaisa stabiliza -
toru, reģistra slēdžus, traktūru,
stabules un vējlādi  restaurāciju,
regulēšanu, montāžu un restau-
rācijas noslēgumā veiks ērģeļu
stabuļu intonēšanu un skaņošanu.
Plānojam, ka 4.posma restaurāci -
jas darbi noslēgsies līdz 2018. ga -
da beigām. Restaurācijas laikā ik
pa laikam nebūs iespējams spēlēt
ērģeles.

Lai pilnībā realizētu Viļakas
Romas katoļu baznīcas ērģeļu
restaurāciju būs nepieciešams vēl
5.restaurācijas posms, kurā res-
taurēts otru manuāli ar tā reģistriem
un stabulēm un iespējams būs
nepieciešams arī 6.restaurācijas
posms, kurā restaurēs pedāļa sis-
tēmu ar vējlādi. Aicinām Viļakas
Romas katoļu draudzes ticīgos
un viesus ar sapratni izturēties
ērģeļu restaurācijas laikā, jo jeb-

kuras restaurācijas, būvniecības
un pārbūves laikā ir jāpiedzīvo
neērtības, lai nākotnē saņemtu
kvalitatīvāku pakalpojumu.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Viļakas novadā notiks otrais
starptautiskais mākslas plenērs
Viļakas novada dome turpina sadarbību ar Daugavpils mar -

ka rot ko mākslas centru un kopā organizē 2. starptautisko
glezniecības plenēru «Valdis Bušs 2018». Latgales kultūras pro-
gramma projekta īstenošanai piešķīrusi 4000,00 eur. Valsts kul -
tūrkapitāla fonds atbalstījis projektu ar 1640,00 eur. Plenērs
Viļakas novadā norisināsies no 12. līdz 26. jūlijam.  

2018. gada pavasarī ir jau veikta dalībnieku atlase 2. starp tautis -
kajam glezniecības plenēram «Valdis Bušs 2018». Šogad saņēmām
pieteikumus pat no tik eksotiskām valstīm kā Nigērija, Dienvidkoreja,
Indija, Ēģipte, Irāna, Austrālija, bet tika saņemti pieteikumi arī no
tuvākām valstīm – Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas, So -
mijas, Polijas. 

Konkursa žūrija izvēlējās plenēra dalībniekus –Hanna Ilczyszyn
(Polija); Yana Poppe (Nīderlande); Rick Fox (ASV); Giedre Riškutė
(Lietuva); Orryelle Defenestrate-Bascule (Austrālija) un Sanri no
Latvijas. Māksliniece Sanri dzimusi Ogrē 1981. Ieguvusi maģistra
grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā, beigusi Daugavpils
universitātes mākslas un dizaina nodaļu, specializācija fotomākslā.
Viņa ir Latvijas mākslinieku savienības, Daugavpils reģiona māksli -
nieku asociācijas, biedrības «Bruoli un Muosys» un «Daugavpils
māla mākslas centrs» biedre. Sanri eksperimentē dažādos mākslas
medijos – glezniecībā, fotogrāfijā, keramikā, videomākslā. Izstādēs
piedalās kopš 2004. gada. Pašlaik dzīvo un strādā Daugavpilī.

Lietuvietes Giedres Riškutės rokrakstu iepazinām jau pagājšgad.
Māksliniece bija pieteikusies un izturēja atlases konkursu arī šogad
un ir priecīga, ka otro reizi piedalīsies šajā glezniecības plenērā.

Otrā starptautiskā glezniecības plenēra izstādi atklās 25. jūlijā
Viļakā, Klostera ielā 1.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada pašvaldība pro -
jekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 «Vese -
lības vecināšanas un slimību pro -
filakses pasākumi Viļakas no va -
dā» ietvaros šogad aprīlī un maijā
piedāvāju nūjošanas iesācēju apmā -
cību trīs novada pagastu centros –
Rekovā, Semenovā un Žīguros,
kā arī Viļakas pilsētā. Nodarbībās
dalību varēja ņemt ikviens intere -
sents, bet īpaši – gados vecāki cil -
vēki. Cilvēku interese bija liela.
Ja cilvēku bija vairāk, viņi izman -
toja savas vai treneres piedāvātās
nūjas. Pirmajās nodarbībās varēja
apgūt nūjošanas pamatus, teoriju,
pareizu soli, kā arī saņemt kon-
sultāciju, kā izvēlēties piemērotus
apavus, apģērbu, atbilstošākās nū -
jas, ja vēlas iegādāties paši, kā
tās lietot, un ko tas dod organis-
mam. Runājām arī par citiem ve-
selības aspektiem – uzturu, ūdens
lietošanu un cita veida kustībām.

Ar šo projektu radīta iespēja
cilvēkiem kļūs veselīgākiem un
darbspējīgākiem. Uz nūjošanas
nodarbībām atnākušie cilvēki uz-
zināja, ka bez kustībām cilvēks
kļūst neaktīvs, sirds nedarbojas

ar pilnu jaudu, kauli kļūst trauslāki,
bet kustības svaigā gaisā vispirms
palīdzēja atbrīvoties no stresa, sa -
just sava ķermeņa harmoniju, bau -
dīt pavasarīgo dabu. Ar nūjošanas
palīdzību cilvēks var uzlabot sirds
un asinsrites sistēmu, izsargāties
no sirds infarkta un insulta, pro -
tams, svarīgs ir arī uzturs, ūdens
patēriņš, par ko runājām pirmo
nodarbību laikā. Patīkami, ka uz
nodarbībām ieradās arī kungi la-
bākajos gados. Pirms nodarbībām
10-15 minūtes iesildījāmies, lai
nerastos traumas, un atsildošie,
stiepjošie vingrojumi bija paredzēti
arī pēc nūjošanas. Viena no nūjotā -
 jām, kura jau piekopj to pati, pēc
nodarbībām sarunā atzina, ka šā -
da soļošana ir labsajūta viņas lo-
cītavām, jo nūju dēļ slodze tiek
vienmērīgi sadalīta uz rokām, mu -
guru, kājām, kas atslogo locītavas.
Vēl kāda atziņa bija, ka nūjošana
stiprina imūnsistēmu, – organisms

labāk piemērojas temperatūras
svārstībām. Nūjotāji uzzināja, ka
arī osteoporozi novērš ne tikai ar
kalcija preparātiem, bet arī ar re-
gulārām fiziskām kustībām. Ar
nūjošanu var nodarboties, pirms
locītavas skāris artrīts. Nūjotāji
uzzināja, ka nūjojot 3x nedēļā pa
30-45 minūtēm, var pozitīvi ietek -
mēt savu holesterīna līmeni, pro-
tams, neaizmirstot par pilnvērtīgu
uzturu. Pārrunājām arī, kāda
nozīme ir labiem apaviem un
piemērotam apģērbam, apaviem.

Bet svarīgākā atziņa bija smaids
un sajūta – nūjošana stiprina ne
tikai miesu, bet arī garu un uzla -
bo omu. Vēl ir iespēja pievienoties
nūjotāju komandai: Rekovā 5. un
12. jūnijā plkst. 18.00 un Žīguros
7. un 14. jūnijā, plkst. 18.00.

Teksts: trenere Zinaida Logina,
foto: projekta arhīvs

Viļakas novada dome ir parakstījusi līgumu ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.
8.1.2.0/18/I/001 «modernizēt mācību vidi Viļakas
Valsts ģimnāzijā» (turpmāk – projekts) īstenošanu.  

Projekta kopējie izdevumi: 1025265,70 Eur, no tiem
kopējie attiecināmie izdevumi: 352941,18 Eur. Eiropas
Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) finansējums ir 85%
no attiecināmajiem izdevumiem jeb 300000,00 Eur;
valsts budžeta dotācija pašvaldībai ir 4,50% no attiecinā-
majiem izdevumiem jeb 15 882,35 Eur un  pašvaldības
finansējums ir 10,50% no attiecināmajiem izdevumiem
jeb 37058,83 Eur. Projekta kopējie neattiecināmie
izdevumi ir 672324,52 Eur, kurus segs pašvaldība ņemot
aizņēmumu Valsts Kasē. Šis projektu konkurss paredzēja
inženiertīklu restaurāciju tikai 25 % apmērā, taču

Viļakas Valsts ģimnāzijai pilnībā ir jāatjauno ventilācijas,
apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana,
kā arī jāveic ēkas fasādes atjaunošana un jumta nomaiņa,
kas ir neattiecināmie izdevumi šajā programmā. No
ERAF piešķirtā finansējuma tiks veikta  Viļakas Valsts
ģimnāzijas mācību telpu atjaunošana, iegādātas mēbeles
mācību kabinetiem un informācijas tehnoloģijas mācību
procesa nodrošināšanai un reģionālā metodiskā centra
darbībai.

2018.gada maija mēnesī Viļakas novada domes Ie-
pirkumu komisija izsludināja iepirkumus būvdarbiem. Ir
noslēdzies iepirkums Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
zāles remontdarbi ERAF darbības programmas ietvaros,
šos darbus līdz 2018.gada 31.augustam veiks Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību «OZOLMĀJAS» par līgumcenu

16 878.58 EUR (summa bez PVN). Viļakas Valsts
ģimnāzijas ēkas būvdarbu iepirkums noslēgsies līdz
jūnija beigām, kad tiks noskaidrota būvfirma, kura veiks
projektā plānotos būvdarbus. 2018.gada vasaras brīvlaikā
iegādāsies arī plānotās mēbeles un informācijas tehnoloģijas
aprīkojumu. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vie-
nošanās noslēgšanas ir 20 mēneši, tas ir, līdz 2019.gada
31.decembrim.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne    

Noslēgts līgums par Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanu

Šogad restaurēs Viļakas katoļu
baznīcas ērģeļu stabules
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Viļakas no vadā2018. gada jūnijs

UZŅēmēJDArBīBAS ProJektI

SUP dēļu noma Viļakas ezerā

Zemnieku saimniecība ZS «Sēnītes» ir realizējusi
projektu 2018-VND-1-10 «ezer-tūre». Projekts tika
apstiprināts šī gada Viļakas novada uzņēmēju konkursā
un saņēma atbalstu 2000,00 EUR apmērā un zemnieku
saimniecības īpašnieks Alvis Šmits līdzfinansēja pro -

jektu 290,00 EUR apmērā. 
Projekta ietvaros tika iegādāti četri SUP dēļi, četri airi, divi hid-

rokostīmi un četras ūdens vestes, uzsākot ūdens tūrismu Viļakas
ezerā un dažādojot aktīvās atpūtas iespējas novadā.

«Paldies Viļakas novadam par sniegto atbalstu jaunajiem uzņē -
mējiem. Ir patīkami apzināties, ka novads spēj sniegt palīdzīgu roku
tiem ļaudīm, kas paši ģenerē savas biznesa idejas un ir degsmes pilni
tās realizēt arī dzīvē. Beigu beigās ikviens ir ieguvējs, kad no maza
idejas aizmetnīša, laika gaitā attīstās stabils un neatkarīgs uzņēmums»,
piebilst Alvis un papildina «tūrismam nolēmu pievērsties, tāpēc, ka
pašam patīk dažādot savu brīvo laiku. Saimniecība ir iespēja tam
novirzīt cilvēkresursus un ir plašas iespējas attīstīt arī citus pro -
jektus, tādējādi radot labvēlīgu augsni nozares izaugsmei». 

Jaunietis arī nākotnē domā turpināt attīstīt tūrismu Viļakas no -
vadā. 

Vairāk informācijas par SUP dēļu nomu: www.facebook.com/Ezerture
un  www.instagram.com/Ezerture.

Teksts: Santa Komane, foto: personīgais arhīvs

Zemnieku saimniecība «Ilzes» ir
realizējusi pro jektu Nr. 2018-VND-
1-13 «Bioloģiski audzētu kartupeļu
nozares attīstīšana Viļakas novadā». 

Projekts saņēma atbalstu Viļakas
novada domes izsludinātajā projektu

konkursā topošo un jauno uzņēmēju projektiem
2018. gadā. Viļakas novada dome piešķīra atbalstu
– 1991,61 Eur apmērā, zemnieku saimniecības
īpašnieks Elvis Logins līdzfinansēja projekta izde-
vumus ar summu 255,69 Eur. 

Jaunais saimnieks iegādājās četrus jaunus pamat -
līdzekļus: kultivatoru, kartupeļu stādītāju, vago tā -
ju un ecēšas. Jaunā tehnika iegādāta, lai iestādītu
lielākā platībā kartupeļus un izaudzēto ražu pārdotu.
Z.S. «Ilzes» ir bioloģiskā zemnieku saimniecība.
Elvis Logins pārņēma saimniecību no sava vectēva,
bija vienīgais, kuram no jaunās paaudzes interesēja
darbošanās laukos. Ir pabeidzis kursus bioloģiskām
saimniecībām, apguvis lauksaimniecības pamatus,
tā kā nesaista lielpilsētas, ir darbs Viļakā, ir sava saim -
niecība un ir priecīgs, ka var apsaimniekot vectēva
zemi. Saimniecības pamatnodarbošanās ir graudaugu
un kartupeļu audzēšana. 

«Bioloģiskajām saimniecībām ir jāaudzē vismaz
trīs kultūras. Katru gadu ir sertifikācijas pārbaude, ir
plāns, kas kurā zemes gabalā katru gadu tiks audzēts.
20 % no man īpašumā esošās zemes ir jābūt apsētam
ar tauriņziežu kultūrām. Svarīgi ir nodrošināt parei -
zu lauku kultūru nomaiņu. Esmu pieradis pie doku -
mentu kārtošanas, ja esi izpratis lietas būtību, tad
viss ir kārtībā, varu sakārtot dokumentus arī bio lo -
ģiskai saimniecībai. Domāju, ka Viļakas no va da do -
mes konkurss uzņēmējiem arī nav sarežģīts. Tas ir
viegli saprotams. Ieraudzīju sludinājumu Viļa kas no -
va da domes mājas lapā un izdomāju, ka va rētu pa-
mēģināt sagatavot projekta pieteikumu. Pagājšgad
biju jau iestādījis vairāk kartupeļus, sakarā ar lietai -
no vasaru visu ražu nebija iespējams no vākt, bet ce -
ru, ka šogad izaugs laba kartupeļu raža un būs iespē -
jams to realizēt,» par saimniekošanu un dalību pro -
jektu konkursā pastāstīja Elvis Logins. Viņš plāno arī
tuvākajā nākotnē apsaimniekot lau kus, ja būtu ie -
spē ja, tad labprāt savā īpašumā iegā dātos vēl zemi.

Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: Vineta Zeltkalne un personīgais arhīvs

Audzēs un pārdos bioloģiskos kartupeļus

Jaunais uzņēmējs Artis Bratuškins
ir realizējis Viļakas novada domes uz -
ņēmējdarbības programmā atbalstīto
projektu Nr. 2018-VND-1-03 «Iegul -
dījums saimnieciskās darbības at-

tīstībai un paplašināšanai». Projekta
kopējās izmaksas ir 1892,00 EUR, no tām 90 % ir
Viļakas novada domes finansējums – 1702,80 EUR
un 10 % ir līdzfinansējums – 189,20 EUR.  

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības at-
tīstību Viļakas novadā, atbalstot jauniešu un jaunu
uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību me -
ža jaunaudžu kopšanā, kā arī popularizēt uzņēmēj-
darbību kā jauniešu karjeras izvēli. 

Projektā iegādāts inventārs: 2 krūmgrieži, 2 aiz-
sargķiveres, 2 krūmu naži un 2 aizsargi. Projekta
rezultātā saglabāta viena esošā darba vieta un
radīta viena jauna darbavieta.

Kopš 2013.gada augusta Artis Bratuškins ir re-
ģistrējis savu saimniecisko darbību, darbojas mež-
saimniecībā. «Kādu laiku atpakaļ biju palicis bez
darba, pastrādāju mežsaimniecībā pie drauga un
sapratu, ka fizisks darbs un darbs, kuram redzu re-
zultātu, man patīk, tāpēc nolēmu reģistrēt savu sa-
imniecisko darbību. Jaunaudžu kopšanā, mežizstrādē
darbs ir fiziski smags, to ietekmē laika apstākļi, ir
jāstrādā arī lietū un salā, lai paspētu veikt darbu lī-
gumos noslēgtajos termiņos. Vairāk strādāju vēstu -
riskā Balvu rajona robežās. Es nevarētu strādāt biro -
jā un visu dienu sēdēt pie datora,» pastāstīja Artis.
Viņš jau iepriekš bija domājis, ka varbūt varētu star -
tēt Viļakas novada domes projektu konkursā uzņē-
mējiem, par laimi šogad ieraudzīja sludinājumu, ope -
ratīvi sagatavoja projekta pieteikumu, iesniedza un
saņēma pašvaldības finansējumu projekta realizēšanai.
«Šāds atbalsts ir ļoti labs, patiešām palīdz uzņē -
mējiem realizēt idejas,» piebilda Artis Bratuškins.

Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: personīgais arhīvs

Paplašinās saimniecisko darbību

Nodrošinās pakalpojumu
informācijas tehnoloģiju jomā

Realizēts projekts Nr. 2018-VND-
1-01 «Informācijas tehnoloģijas kat-
ram», sasniegts projekta mērķis uzlabot
dzīves kvalitāti Viļakas un Viļakas nova -
da iedzīvotājiem, sniedzot kvalitatīvus

pakalpojumus informācijas tehnoloģiju jo -
mā (datoru remonts/ apkope, programmnodrošināju -
ma instalēšana, datortīkla ievilkšana u.c.). Projektu
realizēja saimnieciskās darbības veicējs Aleksandrs
Larionovs, saņemot 2000,00 EUR no Viļakas nova -
da domes un līdzfinansēja projektu ar 207,00 Eur.
Iegādājās mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļus,
lai veiktu datortehnikas remontu, nodrošinātu dator -
tīkla ierīkošanu un citus darbus.

Aleksandrs ir dzimis un mācījies Viļakā, pabeidzis
Viļakas pamatskolu un Viļakas Valsts ģimnāziju. Dzī -
ves laikā esot sagadījies strādāt Informācijas tehno -
loģijas uzņēmumā, kur bija nepieciešama augstākā
izglītība datorzinātnēs. Paralēli darbam, studējis

Rēzeknes augstskolā, iegūstot bakalaura un maģistra
diplomus datorzinātnēs.

«Mani interesē informācijas tehnoloģijas, jo tās
visu laiku attīstās un jāseko līdzi izmaiņām. Domā -
ju, ka Viļakā un Viļakas novadā pieprasījums pēc šī
pakalpojuma būs, bet ne tik liels kā Rīgā, jo ir augsts
bezdarba līmenis un zems atalgojums, daudzi cilvēki
nevar iegādāties jaunākās modernākās informācijas
tehnoloģijas. Lai saglabātu datortehniku, nepieciešams
saudzīgi to lietot, laicīgi veikt apkopi, atjaunot
antivīrusa programmu un sekot līdzi atjauninājumu
nodrošināšanai,» pastāstīja Aleksandrs Larionovs. 

Pašvaldības projektu konkurss uzņēmējiem
esot veiksmīga pašvaldības aktivitāte, jo ne katram
jaunam cilvēkam ir sākuma kapitāls, nevar atļauties
uzsākt savu uzņēmējdarbību. «Šāds projektu
konkurss dod iespēju jauniem cilvēkiem uzsākt
savu uzņēmējdarbību,» vērtēja A. Larionovs.

Teksts: Vineta Zeltkalne,  foto: personīgais arhīvs
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AktIVItāteS PIrmSSkoLAS IeStāDēS

ans laiks skrien vēja spārniem
Ar tauriņiem un peoniju ziediem…

Tā par steidzīgo dienu ritumu  maijā
varētu teikt mēs, «NAMIŅA»  kolektīvs.

Pēc kopīgas izsportošanās  Sporta
svētkos ar ceturto klasi, devāmies ciemos
pie ugunsdzēsējiem. Nu, tur bija interesanti,
visu izskatījām, izmēģinājām un daudz ko
uzzinājām par ugunsdzēsēju ikdienu.

Ciemojāmies pie savas nākošās skolotājas
Ineses Rēvaldes skolā. Viņa mums izrādīja
visu skolu.

Devāmies kopā ar skolotājām, vadītāju
un vecākiem braucienā uz Balkānu kal-
niem.

Paldies, saimniecei Vijai par stāstījumu
un visa izrādīšanu. Mums ļoti patika iz-
skrieties pa koka skulptūru taku, žēl, ka
koka darbi nav mūžīgi, bet tie mums Bal-
kānos patika visvairāk. Stāvot zem sikspārņu
koka, vēlējāmies, lai skrienot pēc mūsdie-
nīgām izpriecām pieaugušajiem, saimnieki
neaizmirst par mums, bērniem. Mums ļoti
patika taciņa pa mežu ar visiem koka dar-
biņiem rūķu, putnu un zilonīša formā. Sa-
glabājiet tos un radīet jaunus!

Izlaidums  «Namiņā»
Vai tur mana bērnība brien pielijušā

pieneņu pļavā?

Vai izirušiem matiem plandot, vēju
pļavā trenkā.

Nē, tā citās tālēs veras, uz citu
apvārsni tiecas,

Ar ceriņu ziedēšanu savas pilnvaras
pieteic vasara. Šinī  pilnziedēšanas laikā,
mēs, Viļakas pirmsskolas kolektīvs sakām
« uz redzēšanos» saviem sagatavošanas
grupas audzēkņiem un šogad tie ir
divpatsmit, skolotāju  Ineses Saidas un
Terēzijas Brokānes audzēkņi. Viļakas
novada domes priekšsēdētājs  mūs pārsteidza
ar Reģionālās televīzijas viesošanos. Pirms
izlaidums bija sācies, rādījām savas
prasmes angļu valodā, dziedājām, runājāmies

un nedaudz apmulsām, kā jau kameras
priekšā. Šogad mums īpašs izlaidums, jo
svētkus svin arī  Latvija un mūsu pilsētai
Viļakai – 725 gadi. Ipašu pārsteigumu
mums sagādāja, Viļakas ezis, kas meklēja
rudeni un cienāja mūs ar āboliem, Zie-
massvētku vecītis un Lieldienu zaķi. Šie
neierastie viesi, kas ieradās pie mums uz
pēcballīti bija sajaukuši gadalaikus, bet,
tāpat, priecājāmies visi kopā par saldumiem,
laidām krāsainus sapnīšus debesīs. Vecāku
sarūpētā torte ar sveču uguntiņām priecēja
mūs un vecākus svētku izskaņā.

Sagatavošanas grupas viedokli uzklausīja
un visam līdzi dzīvoja, Viļakas pirmsskolas
vadītāja, Lilita Šnepere

Maija aktivitātes Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

maijs modina dabu ar ska-
nīgām putnu dziesmām, priecē
ar ilgi gaidīto zaļumu, ziedošiem
dārziem  un dāvina visskaistā -
kos, vismīļākos svētkus – mātes
dienu, kad īpaši silti, mīļi sa -
mīļojam savas māmiņas un vec -
māmiņas.  

Šogad Medņevas PII «Pasa-
ciņa» (turpmāk tekstā – Iestāde)
svinēja Mātes  dienu katra grupiņa
atsevišķi. 

«Lāčuku»  grupas bērni bija
iejutušies skolotāju lomās un sa-
gatavojuši  māmiņām un vecmā-
miņām daudz dažādu uzdevumu –
atbildēt uz jautājumiem  nosau -
cot savu bērnu mīļāko krāsu, pa-
stāstīt par savu «sapņu» profesiju,
saģērbt meitiņu pastaigai, parādīt
atraktivitāti rotaļās ar dejošanu
un dziedāšanu un pasākuma bei -
gu daļā visi izveidoja kopīgu ap-
likāciju – «Maša un lācis pavasa -
rī». Protams, ka neizpalika  cienā -
šanās ar saldumiem un augļiem.

«Ežuku» grupā tika aicināti
vecāki uz ģimenes dienas pasā-
kumu. Katram ir sava ģimene, bet
grupiņā visi arī esam viena liela
ģimene. 

Tā, ka grupiņas simbols ir ezī -

tis, ģimenes uzdevums bija izga-
tavot savu ezīti. Tā ezītis pie ezī -
ša un lūk – liela draudzīga ezīšu
ģimene. Darbojoties vecākiem bi -
ja iespēja radoši izpausties iesais -
tot arī bērnus. 

Pēc radošās darbošanās seko -
ja sportiskās aktivitātes. Te, nu bi -
ja nepieciešams gan ātrums, gan
sadarbība starp ģimenes locek -
ļiem, gan vecāku motivācija un
iedrošināšana aicinot bērnus dar-
boties līdz. 

Neizpalika arī bez prāta spē-
lēm un atsevišķām vecāku pras -
mēm (tēti pina bizes). Pēc aktivi-
tātēm pelnītā atpūta ar cienastu
un draudzīgām sarunām.  

«Rūķīšu» grupa aicināja  visas
māmiņas uz  māmiņu pēcpusdie -
nu, lai varētu kopā pabūt, padar-
boties ar saviem bērniem caur
prieku, rotaļām un dejām.

Bērni darbojās kopā ar mā-
miņām un  izveidoja mīļuma, sil-
tuma, laba vēlējuma plaukstiņ-
saulīti. Kopīgi tika liktas puzles,
dziedātas dziesmas un izspēlētas
rotaļas.

Tika izveidots arī «ziediņš»,
kur māmiņas uz ziedlapiņām uz-
rakstīja mīļvārdiņus kādos viņas

sauc savus bērnus, savukārt  bērni
tās salīmēja un izveidoja skaistus
ziediņus.

Laikam tiešām uz pasaules
nekā burvīgākā nav, kā sava bēr -
na buča, samīļošana un ar mīles -
tību pagatavots, uzrakstīts apsvei -
kums.

Laiks paskrējis nemanot  un

saprotam, ka  ir aizsteidzies vēl
viens mācību gads. Maija beigas,
tas nozīmē, ka iestādē tas  ir  iz-
laiduma laiks.

Šajā mācību gadā mūsu Iestā -
di atstāj desmit gudri, radoši, mī -
ļi, jauki  un zinātkāri bērni.  Mūs,
iestādes darbiniekus,  pārņem di-
vējādas sajūtas. No vienas puses
prieks par padarīto 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 pro -
tams, ka gaviļniekus pavadīt uz
skolu bija atnākuši grupas bērni,
kuri vēl paliek Iestādē. 

Nākamie skolēni sniedza atva -
du koncertu – dziedāja, dejoja,
rādīja teātri  un skaitīja dzejoļus.
Neizpalika arī sporta deju dejo -
šana. Un tad sekoja brīdis, kad
katrs gaviļnieks saņēma savu pir -
mo dokumentu – izziņu par pirm-

sskolas 5.–6. gadīgo obligātās
programmas apguvi. Bērni priecī -
gi smaidīja par saņemtajām dā-
vanām, jo tik daudz sveicēju un
dāvanu – dā vana no Iestādes, dā-
vana no no va da domes, pagasta
pārvaldes, no Viduču pamatskolas
un vēl no radiem un draugiem.

Svētku izskaņā  visi devāmies
fotografēties.

Paldies vecākiem par sadarbī -
bu šajos gados, paldies par izrādī -
to cieņu un dāvanām Iestādes ko-
lektīvam. Paldies par atbalstu Vi-
ļakas novada domei un  Medņe -
vas pagasta pārvaldei.

Liels paldies visam mūsu lie-
lajam, radošajam un nenogursto-
šajam Iestādes kolektīvam – kat -
ram par savu ieguldījumu šo bēr -
nu izaugsmē.

Lai visiem mīļa, silta un jauka
vasara! Lai Jums, bērni, veiksmīgi
skolas gadi un vecākiem, lai pie -
tiek pacietības un mīlestības!

Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

Maijs Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
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AktIVItāteS PIrmSSkoLAS IeStāDēS

kā jau katru pavasari, kad smaržo
bērzu meijas, zied ābeles, ceriņi, bet mež-
malā no zaļo lapu cera pretī sniedzas bal-
tās krei menes, mēs pulcējāmies, lai godinātu
un uz skolu pavadītu mūsu lielos bērnus.

Skolotāja Elita atzīmēja, ka šī nozīmī -
gā diena vienlaicīgi ir gan priecīga gan
sku mī ga. Ir svētki bērniem, vecākiem, bet
sku mīga kolektīvam, jo ir jāatvadās no ie-
mīļotiem bērniem, kā arī tie ir pēdējie

svētki  Žīguru PII «Lācītis». 
Maija visiem klātesošiem nodziedāja

dzies mu «Septītā dzimšanas diena», jo
šogad visiem gaviļniekiem paliek septiņi
gadi. Ciemiņiem bērni piedāvāja ludziņu
«Mazā skolotāja», kurā attēloja, kā meitenīte
Mija, pārnākot mājās no bērnudārza,
savām rotaļlietām mācīja dažā das gudrības,
ko apguvusi dārziņā – pazīt garšīgos un ne
tik garšīgos burtus, rakstīt un skaitīt cipa -
rus. Sakarā ar to, tika izdziedātas jautras
dziesmiņas un izdejotas dejas.

Sveikt savus draugus atnāca mazās
«Lācēnu» un «Rūķīšu»  grupas draugi, lai
kopā nodejotu mīļākās dejas.

Iestādes vadītāja Anita bērnus salīdzināja
ar zvaigznītēm, kuras dzim šanas dienā
iemir dzas debesīs un laika ritējumā tās uz -
mirdz arvien spožāk. 

Vadītāja pateicās bēr  nu vecākiem par
to, ka tie uzticēju bērnudārzam savus
bērnus, aktīvi piedalījās visos pasākumos,
atbalstīja skolotāju ide jas. Bērniem no ie-

stādes pasniedza krāšņu pasaku grā matu
un apliecību.

Sveikt izlaidumniekus ieradās arī Viļakas
novada Izglītības, kultū ras un sporta pārval -
des vadītāja Inese Circene, Žīguru pagasta
pār valdnieks Oļegs Kesks, pirmā skolotāja
skolā Biruta Kuzmane, tuvā kā kaimiņiene –
bibliotekāre Benita Troška. Apsveicēji vel -
tīja bēr niem un vecākiem sirsnīgus vārdus,
kā arī pasniedza dāvanas.

Skaistus pateicības vārdus un ziedošas
dāvanas savai skolotājai un bērnudārza
kolektīvam veltīja bērnu vecāki.

Pasākuma izskaņā visi kopā pēdējo
reizi dziedājām Lācīša himnu.

Pārsteigums – pēkšņi ierodas ciemos
Lācītis ar daudziem balo niem, sveic visus
svētkos un aicina visus dārziņa pagalmā
palaist balonus zilajās tālēs, piekodinot,
ka vispirms jāiedomājas vēlēšanās.

Kolektīva vārdā pateicos visiem mūsu
iestādes atbalstītājiem un draugiem.

Iestādes vadītāja Anita Agejeva

Ir pagājis mācību gads un 31. maijā Viļakas novada
pasākumā «Laureāts 2018» tika  godināti skolēni

par sasniegumiem olimpiādēs, zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos un valsts un reģiona nozīmes sacensī -
bās un konkursos, tika godināti skolēnu vecāki un pe-
dagogi par skolēnu virzīšanu šiem sasniegumiem.

Šogad mūsu novads var lepoties ar 95 skolēniem Lau-
reātiem, 50 skolotājiem Laureātiem, 7 komandām, 2 koman-
 dām – «Laureāts Interešu izglītībā» un 5 komandām –
«Laureāts Sportā». 

Šajā mācību gadā mūsu novada 214 skolēni ir pie da -
lījušies gan valsts, gan Latgales reģiona atklātajās, gan starp-
novadu, gan novada olimpiādēs un ir ieguvuši 123 go -
dalgotās vietas.

Šogad uz valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 3.kārtu
Rīgā no novada tika izvirzīti 5 skolēni. Rekavas vidus -
skolas skolniece ir ieguvusi 1. vietu latviešu valodas un
literatūras olimpiādē Rīgā un Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolniece ir ieguvusi 3. vietu valstī zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos.

Novadā ir 27 skolēni, kas ir piedalījušies divās vai
trijās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un guvuši la -
bus panākumus. Viļakas Valsts ģimnāzijas  skolēns ir pie-
dalījies 6 dažādās valsts mācību olimpiādēs, visās iegūs -
tot godalgotās vietas. 

Aktīvi mūsu novada skolēni ir piedalījušies un guvuši
augstus rezultātus dažādos konkursos un sacensībās.

Sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī smags
darbs, ko Jūs visi kopā – gan skolēni, gan vecāki, gan pe-
dagogi esat ieguldījuši.

Paldies Jums par šiem sasniegumiem, par to, ka Jūs
Viļakas novadu darāt atpazīstamu. Paldies Jums vecāki
un pedagogi, ka esat atbalstījuši, ieguldījuši savu darbu
un laiku, lai virzītu skolēnus sasniegumiem.

Inese Circene,
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Bērnība ir kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kurš pretim gaismiņai aust,
Kā mīļa un silta saulīte debesīs, 
Kurai spīdot, būs sava dzīve jāpiesilda...

Reizē ar dzelteno pieneņu un ceriņu smaržu Re -
ka vas vidusskolā ienāk izlaidumu laiks. 

Krāsainas lentītes un sacirtoti matiņi, smaids
sejās, ziedu smarža un krāsainie baloni, tas viss
radīja svētku noskaņojumu ne vienā vien sirsniņā,
gaviļniekiem un viņu pašiem tuvajiem un mīļajiem,
kas svētku brīdī bija ar šīm meitenēm.

Svētku koncertā bērni kopā ar 4-5 gadniekiem
deklamēja savus mīļākos dzejoļus un dziedāja dzies -
mas, viesiem rādīja savu uzvedumu par Bērnības
saulīti.

Nobeigumā bērni saņēma apliecības par pirms -
skolas programmas apguvi. 

Vēlot veiksmi un izturību, uzsākot skolas takas,

bērni saņēma skaistas dāvanas un ziedu pušķus.
Gaviļniekus apsveica nākamā 1. klases audzinātāja. 

Visskaistākos ziedus bērni dāvāja saviem vecā -
kiem par rūpēm un gādību.

Pasākuma noslēgumā bērnu vecāki bija sarūpējuši
svētku kafejnīcu.

Drīz pēc izlaiduma – 28. maijā pirmsskolas bēr -
ni ar vecākiem un skolotājiem devās mācību un at -
pūtas ekskursijā uz mini zoo «Rozīte», kas atrodas
Audriņu pagastā. Tur bija iespēja vērot dažādus ek-
sotisko putnus un pundurdzīvniekus, pašu būvētas
vējdzirnavas.

Kopīgas pusdienas, izklaide rotaļu laukumā un
kopbilde radīja patīkamas atmiņas par ekskursiju.

Paldies visiem, kas atbalstīja, palīdzēja un bija
kopā ar mums šajos svētku un atpūtas brīžos! 

Visiem saulainu un jauku vasaru vēlot – 
Rekavas pirmsskolas kolektīvs

Foto: Dana Ponomarenko

Maija nogale Rekavas vidusskolas pirmsskolā

Izlaidums Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis» 

LAUreātS 2018
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JAUNIeŠU AktUALItāteS

Vairāk nekā puse no eiropas brīvprātīgā darba
(turpmāk eBD) Nr. 2017-1-LV02-kA105-001561

«Never be the same again» maršruta jau ir pagājusi,
pieredzes daudzums jau pārsniedz piemaksas apmēru
par bagāžu. Ja jūs nolemsiet kļūt par eiropas brīv -
prātīgā darba veicēju, tad jums ir jābūt gatavam do -
ties uz galamērķi, neskatoties uz nogurdinošu pārcel -
šanos, ilgo gaidīšanu lidostā, satricinājumiem un visa
veida pārsteigumiem. Neaizmirstiet arī par papildus
bagāžu, jo neatkarīgi no pieredzes jums būs neliels at-
miņas koferis, taču manā gadījumā arī pāris somas ar
drēbēm.

Tātad… kad pases kontrole ir aiz muguras un tu at -
rodies desmitiem tūkstošu kilometru virs zemes (ārpus
savas komforta zonas un ierastā augstuma) , tev ir nepie-
ciešama ļoti svarīga informācija, sava veida drošības no-
rādījumi. Šajā īpašajā lidmašīnā Eiropas brīvprātīgā
darba veicējiem tiek piedāvātas apmācības valstī, kas tevi
uzņem. Pirmais ir «drošības instrukcija», ar to iepazīstina
brīdī, kad lidmašīna gatavojas pacelties. Esot lidmašīnā,
jūs nevarat aizbēgt un jums jāpievērš uzmanība instrukcijai,
jo jūsu ceļojums ir atkarīgs no tās. Otra apmācība ir tikai
pārbaude vai viss ir labi, vai jums ir vajadzīgi īpaši
nosacījumi vai palīdzība. Trešās instrukcijas uzdevums ir

pārbaudīt jūs jūtaties pēc nolaišanās. Noslēgumā pēc ilga
lidojuma un izmaiņām, dažreiz ir grūti atkal pielāgoties
dzīvei pirms projekta.

Es varētu daudz rakstīt par šiem lidojumiem, bet priekš
manis tas ir sava veida izaicinājums. Man ir grūti dalīties
ar visu šo «sajūtu jūru», bet man tas jādara. Šī ir sava vei -
da «bezmaksas grupas terapija», kurā ikvienam ir sava
diagnostika, bet viena ārstēšanās programma – pašpārbaude.
Kad tu runā par projektu, tu paskaties uz projektu no ma -
las, tu pastāsti arī par sevi, uzrunājot sevi trešajā personā.
Pēc otrās instrukcijas es sapratu, ka kamēr tu rezumē,
iztēlojis un mēģini atrast ceļus no iedomātās situācijas,
patiesībā tu jau esi atradis īsto «izeju». Es domāju, ka mēs
naivi neapzināmies vai nevēlamies saprast, ka pieredze,
kas mums jāiegūst projekta beigās, nav fiziska. Kad mēs
izvēlamies programmu un domājam, ka mūsu fiziskais
darbs (projekti) ir galvenais, mēs nedaudz kļūdāmies. Pa -
tiesībā tas ir tikai rīks. Visas reālās un nepieciešamās lie -
tas, kuras mēs iegūstam, mācāmies un saņemam šajā
EBD laikā, atrodas ārpus praktiskām koordinātēm. Pro -
jekts ir tikai kā sistēma. Vai jūs atceraties citātu «Dzīve ir
tas, kas ar tevi notiek, kamēr esi aizņemts citu plānu iz-
strādē.»? Tas nozīmē, ka EBD  pieredze ir tas, ko mēs ie-
gūstam, kamēr veicam projektu. Tās ir zināšanas, tikša -
nās, atmiņas un prasmes, ko nevar iegūt universitātē un
kas patiešām ir nenovērtējami.

Nedomājiet, ka vēlos idealizēt visus EBD projektus,
taču tā patiešām ir laba iespēja izmēģināt kaut ko citu un
uzzināt savas spējas. Bez novērtējuma naudā vai zināt nis -
kajos grādos. Tā ir iespēja pārvērst savus iekšējos resur -
sus par patiesi unikālu produktu. Pieņemu, ka arī mūsu
projekts nav perfekts, jo, kā jau esmu rakstījusi, mums ir
jāapgūst trīs apmācības, ikmēneša atskaites un vēl
dažādas garlaicīgas lietas. Tā nemēdz būt, ka vienkārši
nonāk pie laba darba un pieredzes, jums pie tā ir jāstrādā,
savukārt, tas ne vienmēr ir viegli. Mums ir paveicies un
mūsu projekts ir izdevies, jo mēs jūtamies laimīgas, jo ir
sapratne un atbalsts mūsu trakajām idejām. Mūsu laimei
vajag nedaudz, tikai to, lai jūtamies vajadzīgas un mēs
tieši tā arī jūtamies! Patiešām, daudzi cilvēki dodas uz

EBD kādā nenoteiktā savas dzīves posmā. Tas ir sava vei -
da starpposms. Posms, kad jūs varat nosvērt visus par un
pret, visus plusus un mīnusus, visas iespējas un šo iespēju
dažādību. Ir svarīgi atrast projektu, kurā jūsu intereses sakrīt
ar jūsu organizācijas interesēm, tādējādi visi ir ieguvēji! 

Mūsu lidmašīna joprojām ir gaisā, tāpēc es vēl rakstī -
šu par visām pārsēšanās un satricinājuma zonām. Es tikai
gribēju jums atgādināt, ka ir daudzas būtiskas lietas, pie-
mēram, parastajos lidojumos, un šim lidojumam tās ir
īpašas. Pirmkārt, tas ir komforts. Mierīgas atmosfēras iz -
veide palīdz strādāt un palikt ilgāku laiku ārpus jūsu zo -
nas. Kas zina, varbūt citā zemē Jums ir nepieciešams tikai
piemērots spilvens jeb cilvēcisks atbalsts. Vēl viena lieta
ir tā, ka jums nevajadzētu baidīties atvērt acis un laiku pa
laikam skatīties pa logu. Galu galā, papildus savām bai -
lēm, jūs varat redzēt daudz vairāk ...  visbiežāk tas ir kaut
kas īpašs, ko jūs vairs nevarēsiet redzēt kādā citā vietā un
laikā. Ar to es domāju atvērtību citām kultūrām un spēju
noķert «brīdi», kad šīs kultūras jums ir pieejamas. Tev jā-
pārliecinās, ka esi pavadījis labi savu laiku, darījis visu,
ko gribēji un esi bijis īstajā vietā.

Nezinu kāpēc, bet katru reizi, kad es apsēžos rakstīt
šos rakstus, jūtos kā sava veida Carrie Bradshaw. Šoreiz
es gribēju rakstīt par iekšējām un ārējām izmaiņām sevī,
– ceru, ka man tas izdevās. 

Teksts: Dana Ponomarenko,
tulkojums: mentore Evija Kravale

Foto: personīgais arhīvs

«Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 «Never be the
same again» tiek finansēts ar Eiropas Komisijas «Erasmus+:
Jaunatne darbībā», kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

reiss – eiropas brīvprātīgais darbs

Jauniešu Brīvprātīgais darbs
Viļakas novadā

Viļakas novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir
iespēja veikt brīvprātīgo darbu un uzskaitīt brīvprātīgā darba
stundas, iegūtās prasmes un iemaņas, lai saņemtu apliecību
par brīvprātīgā darba veikšanu un pretendētu uz «Gada jau -
nieša» titulu.

Lai iesaistītos, jaunietim jāvēršas Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā,
jānoslēdz vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu un jāuzsāk dar -
boties! Brīvprātīgo darbu ir iespējams veikt visa novada teritorijā!

Ikvienu Viļakas novada domes iestādi vai bezpeļņas organizāciju
aicinām iesniegt informāciju par brīvprātīgā darba iespējām (darā -
mie darbiņi, to specifika, izpildes termiņi un atbildīgās personas
kontaktinformācija), kura tiks apkopota un ievietota novada mājas -
lapā, lai tā būtu pieejama ikvienam interesentam. Informāciju sūtīt
uz e-pastu: madara_jeromane@inbox.lv.

Jauniešu brīvprātīgā darba kustība Viļakas novadā aizsākusies
nesen, tāpēc būsim saprotoši un apzināsimies, ka brīvprātīgā darba
pamatā ir brīvprātības princips un izvēles iespēja, tā mērķis nav
«lētais darbaspēks» vai darbinieku aizvietošana, tāpēc negarantējam,
ka ikviens piedāvātais darbiņš tiks paveikts. Vēlams, lai jaunietim
būtu iespēja arī pilnveidot savas prasmes un iemācīties kaut ko jaunu.

Sīkāka informācija Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā.
Darīsim savu vidi skaistāku, līdzcilvēkus priecīgākus un paši

sevi labākus!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 

Madara Jeromāne

Viļakas novada
atklātais pludmales

volejbola čempionāts 2018 
No 17. jūnija līdz 15. jūlijam no tiek

Viļakas novada atklā tais pludmales vo-
lejbola čempionāts 2018. Čempionāts
notiek pēc posmu principa.

1. posms – 17. jūnijs Viļaka
2. posms – 30. jūnijs Viļaka 
3. posms – 8. jūlijs Viļaka
4. posms – 15. jūlijs Viļaka
mērķis: Sekmēt pludmales volejbola

attīstību un popularitāti Viļakā un tuvā -
kajos novados, paplašināt Viļakas novada
un ap kār tējo novadu iedzīvotāju brīvā lai ka
pavadīšanas iespējas va saras sezonā, po-
pularizēt un veicināt veselīgu dzīvesvei -
du, no skaidrot 2018. gada vasaras sezonas
pludmales volejbola labākās komandas
sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.

Viļakas novada atklāto pludmales vo -
lej bola čempionātu 2018 organizē un vada
Viļakas novada dome. Galvenais tiesnesis
Ervīns Veļķers (26337477). Sacensību at-
balstītāji – Viļakas novada dome.

Ar sacensību nolikumu var 
iepazī ties Viļakas novada mājaslapā

www.vilaka.lv īsās ziņas
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kULtūrA

tradicionālie jauno ģitāristu
maija koncerti šogad notika trīs
dažādās vietās.

Viļakas kultūras nama ap-
meklētāji pirmie izbaudīja skanīgo
ģitāru un balsu kopskaņu. Jaunieši
muzicēja ar degsmi acīs un prieku
sirdīs, ko pamanīja arī klausītāji.
Kultūras nama vadītāja Akvilina
Jevstigņejeva pateicās kolektīvam
par skaisto koncertu un piebilda,
ka Jaunie ģitāristi ir vienīgais ko-
lektīvs, kurš divas reizes gadā
sniedz atskaites koncertus.

Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā par koncertu priecājās gan
skolotāji, gan vecāki, gan ģitāristu

kaimiņi. Vecāku sirsnīgie pateicības
vārdi jauniešiem un vadītājam Vi -
lim bija kā spēka vārdi turpmā-
kajam darbam.

Trešais koncerts Šķilbēnu Sāp -
ju Dievmātes Romas katoļu baz -
nīcā pulcēja visvairāk klausītāju.
Telpas akustika ļāva mūzikas
cienītājiem koncertu izbaudīt no
visas sirds. Īpašā dziesma «Tikai
silta sirds…» bija veltījums pries-
terim Staņislavam Prikulim pa-
teicībā par sadarbību.

Kolektīvā muzicē jaunieši no
Viļakas, Rekavas, Upītes un Bal-
tinavas, tāpēc arī koncerti vairākās
vietās. Šogad kopā ar jauniešiem

muzicēja arī brīvprātīgā darba vei -
cējas Laura no Spānijas un Dana
no Ukrainas. Īpašie viesi šī gada
koncertos bija Normunds Orlovs
un Rūta Cibule. Koncertā izskanēja
arī pašu jauniešu Kristiāna Šaicāna
un Normunda Orlova sarakstītās
dziesmas.

Priecājos par muzikālajiem un
talantīgiem jauniešiem un saku
lielu paldies viņu vecākiem par
atbalstu jauniešu spēju attīstībā.

Īpašs paldies pašvaldību un kul-
tūras iestāžu vadītājiem un šoferim.

Teksts: Jauno ģitāristu vadītājs
Vilis Cibulis

Foto: Vineta Zeltkalne

maijs šogad neparasti silts, visi augļu koki vie -
nā laikā raisa ziedus un priecē acis, bet lakstī -
galas kā negudras triec savus ierastos treļļus gan
agros rītos, gan vakaros. Šādā pavasarīgā pēc -
pusdienā Viļakas novada bibliotēkas zālē pulcējās
lasītāju klubiņa «mantinieces» dalībnieces, lai
neklātienē baudītu vēl karstākas zemes krāsas
un smaržas. Bibliotēkā ciemojās brīvprātīgā
darba veicējas Dana (no Ukrainas) un Laura
(no Spānijas). 

Laura prezentēja savu valsti Spāniju. Meitene
runāja angļu valodā, bet Dana tulkoja krievu va lo -
dā. Tā bija interesanta bilingvāla valodas spēle, bet
teikto katra saprata savā dzimtajā valodā. Laura
stāstīja par Spānijas vēsturi un ģeogrāfiju, par da -
bu, laika apstākļiem un tautas tradīcijām. Tika pie -
minēti izcilākie mākslinieki, mūziķi, arhitekti. Valsts
atrodas Pireneju pussalā, ir otrā lielākā Eiropas sa-
vienībā, galvaspilsēta – Madride. 

Virtuve katrā Spānijas reģionā ir atšķirīga. Ie -
cie nītas ir jūras veltes, viegli kaltēts Lakonas šķiņ -
ķis, uzturā daudz lieto olīveļļu. Pie tradīcijām tika
minētas vēršu cīņas, ielu gājieni lielos reliģiskos
svētkos, tautiskās dejas, krāšņi tērpi. Videoierakstā
noklausījāmies Andrea Bocelli smeldzīgo dziesmu
Besame mucho.

Latvijas ziema Laurai nebija patīkama, bet šī

gada maijs jau līdzinās ierastiem laika apstākļiem.
Latviju, kā brīvprātīgo darbības zemi, meitene iz -
vēlējās tāpēc, ka tā ļoti atšķiras no dzimtenes.

Varējām nogaršot Empanada – kārtainās mīklas
pīrāgu ar zivju pildījumu un Tortillu – kartupeļu sa-
cepumu. Mūsu zināšanu pārbaudei Laura bija saga-
tavojusi testu par Spāniju, kā arī – zīmējumiem bija
jāpielāgo pareizie vārdi spāņu valodā.

Paldies  Laurai, Danai un Evijai par interesanto
prezentāciju, bet klubiņa dalībniecēm – par pasā -
kuma apmeklējumu.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja 
Rutta Jeromāne

Foto: Evija Kravale

«Pojekts Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 «Never
be the same again» tiek finansēts ar Eiropas
Komisijas «Erasmus+: Jaunatne darbībā», kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Spānijas pēcpusdiena Viļakas novada bibliotēkā

«tikai silta sirds…»  jeb 
Jauno  ģitāristu pavasara koncerti

Baznīcu nakts kolkā

mūsu ansambļa – medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju
Skaidrīti Šaicāni, pagājušā gada augustā kolkas Jūras zvaigznes
Dievmātes romas katoļu baznīcas priesteris uzaicināja ciemos uz
Baznīcu nakti kolkā. 

Un tā, 01.06.2018. Medņevas etnogrāfiskais ansamblis devās tālajā
ceļā uz Kolku. Lielākā daļa ansambļa dalībnieku tur nekad iepriekš vēl
nebija bijuši. Protams, priekšā tāls ceļš, tāpēc, izbraucot no Medņe vas
pagasta, pirmo dziesmu dziedājām Dieva godam «Pi tovom kojom.» 

Braucot runājām jautras runas, jokojām un  dziedājām dziesmas.
Mūsu vadītāja bija sagatavojusi pārsteigumu – katram ansambļa da-
lībniekam uzdāvināja krekliņu ar uzrakstu – Medņevas etnogrāfiskais
ansamblis, tāpēc bijām visiem atpazīstami.  

Pēcpusdienā nokļuvām Kolkā, kur mūs ļoti viesmīlīgi un mīļi
sagaidīja Kolkas Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas
draudzes vecākais kopā ar sievu un draudzes priesteri. 

Pati baznīcas ēka renovēta, taču ļoti veiksmīgi saglabāts «veciš ķais»
elements, jūtama sendienu noskaņa. Kolkas Jūras zvaigznes Diev mā -
tes Romas katoļu baznīca ir neliela, taču ļoti skaista un mājīga. Ienā -
kot baznīcā rodas miera un nosvērtības sajūta, liekas, ka pasaule apkārt
kļūst mierīga. Pēc neliela baznīcas apmeklējuma devāmies ekskursijā pa
Kolku un uz jūru. Protams, aizbraukt uz Kolku un neaiziet uz jūru, tas
būtu neiespējami. Pēc garā ceļa baudījām jūras burvību un sagurušās
kājas veldzējām ūdenī. Pēc jūras apmeklējuma mēs tikām sagaidīti ar
saklātu pusdienu galdu – pašu vārītu biešu zu pu, kūpinātām zivīm,
reņģu maizītēm un vēl pašceptu rabarberu mai zi un sklandraušiem.
Garšīgi un sātīgi paēduši devāmies uz baznīcu, kur notika Svētā Mise.
Mūsu ansamblim bija ļoti svarīgs uzdevums – dzie dāt Svēto Misi. 

Jāteic, ka bija mazliet bail, bet sajūta, kad dziedi baznīcā par go du
Dievam, ir fantastiska. Draudzes locekļu nebija pārāk daudz, bet
Svētās Mises ceremonija notika ļoti labvēlīgā gaisotnē.

Pēc Sv. Mises visi tikām uzaicināti uz apaļā galda diskusiju «Tau -
tiskais un kristīgais: konkurējošs vai papildinošs.» Diskusijas laikā mēs,
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, prezentējām sevi ar vadī tājas Skaidrī -
tes stāstījumu par ansambļa vēsturi un dziedājām dziesmas. Diskusijai
pievienojās ar savām dziesmām Kolkas lībiešu ansamblis «Laula»,
kas izpildīja dziesmas lībiešu valodā, bet mēs dziedājām latgaliski. 

Pēc diskusijas tika rīkota zaļumballe, kur abi ansambļi dziedāja,
bet baznīcu nakts dalībnieki dejoja. Bija ļoti jautri, interesanti, mēs
iemācījāmies lībiešu deju soļus. Plkst.21:00 mēs vienojāmies kopīgā
lūgšanā par Latviju skaitot Tēvreizi un dziedot mūsu valsts himnu.
Šis brīdis bija ļoti emocionāls, jo ar tējas svecītēm rokās mēs lūdzām
par mūsu Latviju, par katru Latvijas iedzīvotāju. Pēc lūgšanas
svecītes nolikām pie Dievmātes altāra.

Draudzes vecākais ar kundzi katram  mūsu ansambļa dalībniekam,
kā pateicību par kopā būšanu dāvināja «Zelta reņģītes» un svaigu pie -
neņu medu. Paēduši vakariņas, apmeklējuši baznīcu un pateikušies
par viesmīlīgu uzņemšanu, devāmies mājās.  Arī mājupceļā dziedājām
jautras dziesmas, pārrunājām redzēto, dalījāmies jaunos iespaidos un
no rīta, kad cilvēki jau dodas darbos, bijām mājās.

Esam pateicīgi draudzes priesterim par uzaicinājumu piedalīties
baznīcu naktī Kolkā. 

Mūsu ansambļa kolektīva vārdā saku mīļu paldies vadītājai par šī
brauciena organizēšanu un iespēju piedalīties baznīcu naktī Kolkā.

Teksts: ansambļa dalībniece Ilze Brokāne,
foto: privātais arhīvs
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Viļakas no vadā 2018. gada jūnijs

kULtūrA 

Latvijā ir kļuvusi ļoti popu-
lāra eiropas deju kustība senio -
ru deju kolektīviem un viņiem,
diemžēl,  nav iespējas piedalīties
XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkos. Lai at -
balstītu senioru deju tradīcijas,
olaines kultūras centrs un olai-
nes novada pašvaldība rīkoja
krāšņu koncertu «Latvija – de -
jas dzīparos vīta», kas veidots
īpaši senioru deju kolektīviem
un  veltīts Latvijas simtgadei.

Sniedzot satikšanās prieku, pie -
redžu apmaiņas iespējas un iedves -
mojot seniorus dalībai sabiedris -
kajā dzīvē, tika veidoti tādi kā ne -
lieli dziesmu svētki Olainē, Olaines
Mežaparka estrādē. Estrāde ļoti
iederējās koncerta norisei tieši
senioru deju kolektīviem, jo apkārt
esošie koki sniedza valgu paēnu
vasaras karstajā dienā, tādējādi
atvieglojot kolektīvu uzstāšanos.
Tajā pašā laikā estrāde piedāvāja
pietiekami plašas izpausmes ie-
spējas, lai radītu krāšņu koncertu,
un sagādāja svinīgu un dzīves-
priecīgu noskaņu, sniedza iespēju
būt daļai no XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svēt -
ku kopības sajūtas.

Koncertā vienojās Latvijas no -
vadu 40 kolektīvi no Kurzemes,
Vidzemes, Zemgales, Latgales un

Pierīgas kopīgā dejas un dziesmu
priekā, parādot, ka arī seniori spēj
baudīt dzīvi tikpat labi kā jaunākā
paaudze!

Visu Latgales novadu pārstā -
vēja 10 kolektīvi no Krāslavas,
Višķiem, Rožkalniem, Rēzeknes,
Vārkavas, Līvāniem, Daugavpils. 

No Viļakas novada pasākumā
pie dalījās Žīgu ru dāmu deju kopa
«Alianse» un mēs – Viļakas Kul-
tūras nama senioru dāmu deju
kopa «Intriga».

Senioru dāmu deju kopas
«Intriga» vadītāja 

Akvilina Jevstigņejeva

«Bites deja» kā vēstures stunda

Latvijas likteņgaitas satinu -
šās gadsimta kamolā. tur dzīpari
kā dabasmātes vaigā – no saules
zeltainiem līdz zemes tumši brū -
niem. tās ir prieka, svētku un
uzvaru dienas, bet līdzās – bai -
les, izmisums, sāpes un zaudē-
jumi. Cauri šiem dzīpariem vi -
jas katra cilvēka mūžs, atstājot
pēdas savas dzimtenes vēstures
lappusēs.

14. jūnija pēcpusdienā Viļakas
novada bibliotēkas zālē uz tikša -
nos ar grāmatas «Bites deja» auto -
ri Ivetu Dimzuli pulcējās lasītāju
interešu klubiņa «Mantinieces»
pārstāves, «Viļakas Pegaza» biedri
un citi interesenti, lai paklausītos
atmiņu stāstu par grāmatas galveno
varoni Helēnu, kura 1945. gada
25. martā no Viļānu stacijas tika
deportēta uz Sibīriju.

Bibliotēkā ciemojās arī literātu
kopas «Latgales ūdensroze» da-
lībnieki Maruta Avramčenko, Ina
Marks, Arvīds Gļauda. Viņi lasīja
fragmentus no grāmatas «Bites
deja» un kopkrājuma «Ejam pa
dzīvi», Maruta pastāstīja par savu
autorkrājumu «Dienu pavedienā».

Visas grāmatas tika dāvinātas
bibliotēkai. Paldies!

Ar lielu interesi klātesošie se-
koja Ivetas stāstam par grāmatas
tapšanu, Helēnas sūrajām dienām
Sibīrijā. Tika uzdoti jautājumi par
viņas dzīvi pēc atgriešanās Latvi -
jā – Helēnas  meitiņa un dzīves-
biedrs ir miruši, tagad viņa dzīvo
kopā ar dēlu, kuram savas ģimenes
nav.

Helēna par grāmatu teikusi
«smuki uzrakstīta». Tā likusi do -
mās vēlreiz atgriezties senos no-
tikumos, satikties ar cilvēkiem,
izjust pārdzīvojumus.

Rakstnieks un literatūrzināt-
nieks Valentīns Lukaševičs par
grā matu «Bites deja» teicis, ka
tajā ir īstā vēsture, tā vajadzētu
rakstīt daudziem...

Santa Mežābele (Antoņina Loč -
mele) tika uzrunāta rakstīt par
kādu novadnieku, kura dzīve ir
daļa no Latvijas vēstures. Literāte
vienmēr seko notikumiem valstī
un atspoguļo tos savos darbos.
Lūk, fragments no Latvijas simt-
gadei veltītā dzejoļa:

......
Es rokas augšup paceļu –
Plūst mūsu upe Daugava,
Tur baltos kreklos bāliņi
Par savu zemi cīņās iet.

Un pieminekļi paceļas,
Visaugstāk Milda zvaigznes tur,
Tās vienotības guni kur
Jau simtu gadu Latvijai.

Viļakas katoļu baznīcu ciemi -
ņi bija apmeklējuši pagājušā gada
vasarā, taču gūtie iespaidi un at-
miņas vilināja vēlreiz pabūt mūsu
«gotikas pērlē». Paldies prāves -
tam Guntaram par doto iespēju
kāpt arī tornī un vērot brīnišķīgu
skatu uz Viļaku.

Esmu pateicīga visiem dalīb-
niekiem par šo neparasto vēstures
stundu, kas ievīsies Latvijas simt-
gades notikumu raibajā rakstā.
Meklēsim cilvēkus un faktus, ku -
ri no maziem ķieģelīšiem būvē
lie lo vēsturi!

Viļakas novada bibliotēkas
vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: Vilis Bukšs

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.

/J.Rainis/

Uz pirmo tikšanos ar bibliotēku tika uzaicināti Vecumu pa -
gasta mazie bērniņi no 2–4 gadiem un kopā ar viņiem arī vecāki.
Šāda vecuma bērni pagastā bija 5, bet uz pasākumu ieradās tikai
3 mazie cilvēciņi divu mammu un vecākā brāļa pavadībā. 

«Pirmo reizi, liekot solīti pie solīša, kopā ar vecākiem Tu esi
atnācis uz bibliotēku. Šodien ir tā diena, kad ir uzsācies Tavs
ceļojums grāmatu pasaulē. Grāmatās mēs varam rast atbildes uz ne-
skaitāmajiem «kāpēc?». Tagad Tu vēl esi maziņš, tāpēc šis ceļojums
ir jāuzsāk kopā ar tēti, māmiņu, vecāko brāli vai māsu,» tā tika
uzrunāti mazie apmeklētāji un viņu vecāki. Pasākuma mērķis bija ma-
zulīšiem parādīt to vietu, kur «dzīvo» grā matas, pastāstīt par daudzām
brīnišķīgām grāmatām, rosinot mazajos interesi par tām. Gribējās, lai
šo bagāto grāmatu krājumu redz arī bērnu vecāki, kuri būtu tie, kas
savām atvasītēm mācītu lasītprasmi, nostiprinātu viņos interesi un
cieņu pret grāmatu, veidotu lasīt prieku. 

Lasīšanai priekšā ir ļoti liela nozīme mazās personības attīstībā un
rakstura veidošanā. Ja vecākiem ir pozitīva attieksme pret lasīšanu,
bērniem pirmā lasīšanas pieredze ir patīkama un izveidojas labvēlīga
attieksme pret lasīšanu kopumā. Tika piedāvātas dažādas grāmatas,
piemēram, «skanošās» grāmatas, kuras māca konkrēta dzīvnieka iz -
do to skaņu, grāmatas priekšmetu vai dzīvu būtņu nosaukumu apgū -
šanai – «Mani pirmie vārdi», citas grāmatas – rotaļlietas ar pārstei gu -
miem, pasakas, pirmās enciklopēdijas. Burtiņus mazulīšiem palīdzēs
apgūt literārās ābeces. Vēl vienu grāmatu kopu veidoja izdevumi, kas
patikuši bērniem visās paaudzēs, piemēram, «Pifa piedzīvojumi»,
Rai ņa «Lellīte Lolīte», grāmatas ar mākslinieces Margaritas Stārastes
skaistajām ilustrācijām un daudzi citi iespieddarbi. Mūsdienās izdotās
grāmatas ir sevišķi krāšņas ar burvīgiem zīmējumiem. Viena no iespied -
darbu izstādēm bija adresēta konkrēti vecākiem ar padomiem bērnu
audzināšanā, runas attīstībā, psiholoģiska satura grāmatas.

Mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem tika uzdāvinātas krāsojamās
grāmatas ar uzlīmēm un krāsainie zīmuļi.

Ir sākusies vasara, atvaļinājumu laiks. Novēlu ģimenēm vērtīgus,
skaistus un neaizmirstamus kopā pabūšanas mirkļus!

Vecumu pagasta bibliotēkas vadītāja Aija Locāne

Viļakas kultūras nama senioru dāmu 
deju kopa «Intriga» dejo olainē koncertā 

«Latvija – dejas dzīparos vīta»
Pasākumu plāns jūlija

mēnesim
v 14. jūlijā plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā Pilnga -

dības svētki pagasta jauniešiem
v 15. jūlijā Viļakā, Kultūras un radošo industriju centra

pagalmā «No Pēteriem līdz Annām»
Vasaras godā celšana ar dziesmām, dejām un aktierspēli

viencēlienā «Otra pusīte». Atsaucīgie amatnieki un saimnieces
gaidīs un priecēs savus pircējus! Piedalās Viļakas kultūras
nama kolektīvi

v 21. jūlijā Rekavas vidusskolas sporta hallē Pilngadības
svētki

plkst. 18.30 Svētbrīdis veltīts pilngadniekiem
plkst. 19.20 Gaviļnieku sumināšana
plkst. 22.00 Balle kopā ar Aldi Kisi 
Ieejas maksa – EUR 2
v 21. jūlijā plkst. 12.00  Laukumā pie Kupravas pagasta

pārvaldes ēkas Svētki bērniem
v 21. jūlijā plkst. 19.00 Semenovā, Laukumā pie Med -

ņe vas pagasta pārvaldes, Ermoņiku skaņas – 13

Uzsākts ceļojums grāmatu pasaulē
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Izgludinājuši tautastērpus,
sakārtojuši ceļa somas 12.jūnija
rītā astoņpadsmit folkloras ko -
pas «Upīte» dalībnieki sēdāmies
autobusā, lai sāktu šīs vasaras
koncerttūri. Pēc gandrīz 30 stun -
du brauciena ar autobusu bijām
nonākuši ļoti skaistā Čehijas
kalnu pilsētā Lazne Belohrad,
kur no 13.jūnija līdz 18.jūnijam
piedalījāmies 44. starptautiskajā
folkloras festivālā Pod Zvičinou. 

Festivāla laikā katru dienu
sniedzām trīs līdz četrus koncertus.
Koncertējām gan kultūras centrā,
gan skolā, gan sociālajā mājā, gan
baznīcā, kā arī festivāla sirdī Pils
parkā. Vadījām Latgales danču

meistarklases, piedalījā mies Slo-
vāku, Čehu, Portugāļu un Nīder-
landiešu danču meistardarbnīcās. 

Piedalījāmies pašā jautrākajā
un līdz šim nekur neizbaudītajā ak -
tivitātē – Polkas rallijā. Te mums
konkurentu nebija. Jauniešu kon-
kurencē līdz 18 gadiem mūsu
pāris Kate un Domeniks Slišāni
izcīnīja 1.vietu, ja būtu nostartējuši
par sekundi ātrāk, tad būtu labojuši
visu laiku labāko rezultātu. Pie-
augušo konkurencē mēs piekāpā-
mies Čehu pārim, izcīnot Ligita
Spridzāne un Andris Slišāns 2.
vietu, bet Salvis un Sindija Logini
izcīnīja 3. vietu.

(Turpinājums 14. lpp.)

Folkloras kopas «Upīte» pirms Jāņu maratons

Aizvadītas foto dienas «Viens mirklis no 100 Ziemeļlatgalē»

1.-3. jūnijā Viļakas pusē bi -
ja sastopami vairāk nekā pus-
simts fotogrāfi – gan no tuvā-
kiem, gan tālākiem novadiem,
kā arī fotogrāfi no Lietuvas un
īrijas, kas trīs dienas iemūžināja
Viļakas novada skaistākos ob-
jektus, dabu, cilvēkus, tradīcijas
un sadzīvi, kā arī tvēra neaiz-
mirstamus mirkļus.

Pasākums tika rīkots Valts Kul-
tūrkapitāla fonda projekta «Mana
tēvu zeme atspulgos» ietvaros,
sadarbojoties ar Viļakas novada
pašvaldību un biedrību «Ziemeļ-
latgales atspulgs» un  Z/S «Koti -
ņi», par godu Latvijas simtgadei,
lai popularizētu Ziemeļlatgali un
dotu iespēju novada pašvaldībai
un tūrisma objektu saimniekiem
tikt pie profesionālām, kvalitatī -
vām bildēm.

Interesentiem sava dalība Foto
dienās bija jāpiesaka līdz 30. aprī -
lim. Tika aicināti piedalīties ne
tikai profesionāli fotogrāfi, bet
arī foto entuziasti no visas Latvijas
ķert mirkļus Foto dienās «Viens
mirklis no 100 Ziemeļlatgalē».
Pasākuma idejas autors ir novad-
nieks Andris Zelčs, kurš to izlo lo -
jis no foto dienām Susāju pagas -
tā, kurās dalībnieku skaits ir bijis

krietni mazāks, un pēc piedzīvotā
plenērā Rēzeknes pusē nolēmis
kaut ko vērienīgāku uztaisīt pla -
šākā mērogā Viļakas novadā.

1. jūnijā jau no plkst. 15.00, da-
 lībnieki sāka ierasties Rekovas
dzirnavās (Viļakas novadā, Šķil-
bēnu pagastā, Rekova, Rekavas
iela 19), kur notika dalībnieku re-
ģistrēšanās un pasākuma atklāšana.

Atklāšanas pasākumu vadīja
Šķilbēnu pagasta kultūras centra
«Rekova»  vadītāja Inese Lāce. Kā
pirmā dalībniekus uzrunāja Viļa -
kas novada domes izpilddirektore
Zigrīda Vancāne. Andris Zelčs ie -
pazīstināja ar pasākuma program -
mu un ideju, bet Z/S «Kotiņi»
pārstāvis Rolands Keišs izstāstīja
Rekovas dzirnavas atdzimšanas
stāstu un pastāstīja par realizēta -
jiem projektiem. Viļakas pārvaldes,
Šķilbēnu robežapsardzības noda -
ļas priekšnieka vietnieks, kapteinis
Alvils Baltiņš informēja par ek-
skursiju uz robežpunktiem Vecu -
mu un Šķilbēnu pagastā un par
svarīgāko, kas jāzina atrodoties
pierobežā. Savukārt Viļakas nova -
da muzeja vadītāja Rita Gruševa
iepazīstināja ar Viļakas novadu
un tās bagātībām.

Lai pasākumu padarītu inte-

resantāku, tika izstrādāti vairāki
maršruti pa Viļakas novada pa-
gastiem un dalībnieki piedalījās
maršrutu izlozē, kā rezultātā ie-
pazinās ar saviem gidiem. Pēc
tam dalībnieki devās ekskursijā
uz Z.S «Kotiņi» un nobaudīja va -
kariņas Rekovas dzirnavās, «Ko-
tiņu» gaumē. Naktsmājas tika no -
drošinātas vietējās nozīmes dabas
parkā «Balkanu  kalni» (c. «Vil-
kova», Šķilbēnu pagasts). Dalīb-
nieki pēc saviem ieskatiem vaka -
ra gaitā varēja apmeklēt «Baznī -
cu nakts» pasākumus Viļakas un
Baltinavas dievnamos un piedzī -
vot aizraujošus dančus kopā ar
Folkloras kopas «Upīte» dalīb-
niekiem.

2. jūnijā dalībnieki jau no
plkst. 4.00 varēja doties un baudīt
rīta fotosesiju.  Pēc gardām bro-
kastīm šķilbēniešu gaumē un sa-
ņemot rīta sveicienu no Viļakas
novada domes priekšsēdētāja Ser-
geja Maksimova dalībnieki gidu
pavadībā devās «Foto medībās»
pa Viļakas novadu. Krustu šķērsu
tika izbraukāti visi Viļakas novada

pagasti un pēc aktīvas dienas va -
karā dalībnieki sabrauca Kultūr-
vēsturiskajā lauku sētā «Vēršu-
kalns» (c. «Svilpova», Susāju pa -
gasts), lai dalītos savos piedzīvo-
jumus, kur savukārt varēja baudīt
vakariņas susājiešu gaumē un pie -
dzīvot izzinošu ekskursiju kopā
ar Viļakas novada muzeja vadītāju
Ritu Gruševu. Ar kopīgu vakarē-
šanu, pirts apmeklējumu, dziedā-
šanu un krēslas foto  pie ugunskura
kopā ar folkloras kopu «Egle» no -
slēdzās otrās dienas vakars Bal -
kanu dabas parkā.

3. jūnijā pēc uzmundrinošām
brokastīm bija iespēja iegādāties
vietējos lauku labumus līdzi ņem-
šanai, Aijas Pumpures cepto mai -
zīti un konditorejas izstrādājumus,
kā arī Anitas Kašas daudzveidī -
gos sierus un medu, un Andra Loč -
meļa ādas izstrādājumus. Izturī-
gākie fotogrāfi vēl paspēja iemū-
žināt Pirmo komūniju Šķilbēnu
Sāpju Dievmātes Romas katoļu
baznīcā un folkloras kopas «Upī -
te» mēģinājumu, pēc kura sekoja
brīvais laiks un novada skaistāko

skatu «ķeršana» pēc saviem ie-
skatiem.

Pateicībā par uzņemšanu, foto -
grāfi dāvās Viļakas novadam foto -
grāfiju failus, kuri uzņemti Foto
die nu laikā. Pašvaldībai būs tiesī -
bas šīs fotogrāfijas izmantot neko -
merciālos izdevumos, mājaslapā un
reklāmmateriālos, norādot autoru.
Sagaidot Valsts svēt kus, paredzēts
rīkot fotoizstādi un aicināt visus
autorus uz izstādes atklāšanu.

Tika piedzīvotas trīs aizraujo -
šas un neaizmirstamas dienas un
katram bija iespēja atklāt un iz-
baudīt savus mirkļus no 100 Zie-
meļlatgalē!

Paldies visiem, kas iesaistījās
un palīdzēja pasākuma organizē-
šanā, lai šīs trīs dienas būtu ne-
aizmirstamas. Paldies maršrutu gi -
diem par atsaucību un izturību!

Gaidīsim fotogrāfijas un izstā -
di rudenī!

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma informācijas speciāliste

Inese Matisāne
Foto: Andris Zelčs

kopbilde – Ēriks Biters

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

22. jūnijā Upītes parkā «on-
tona Slišāna duorzs», kur pagā -
jušajā vasarā tika realizēts Lmt
atbalstīts projekts «Peldvietas
labiekārtošana Upītē» norisinājās
Lmt pludmales volejbola tur-
nīrs. 

Turnīrā pieteicās sešas koman -
das. Noteikumi turnīrā bija ļo ti
demokrātiski, tika izvirzīti tikai
divi ierobežojumi, ka komandā
jāsastāv no trīs cilvēkiem un vis -

maz viens dalībnieks ir daiļā dzi-
muma pārstāvis. Prieks, ka koman -
das bija ne tikai no Upītes un
Šķilbēnu pagasta, Vi ļakas novada,
bet arī no Baltinavas un Balvu
novadiem.

Komandām vajadzēja cīnīties
ne vien savā starpā, bet arī ar ļoti
spēcīgo vēju, kas spēlēm piedeva
ļoti labu azartu! Visas komandas
cīnījās līdzvērtīgi. Tāpēc turnīra
atbalstītājs Saeimas deputāts Jānis

Trupovnieks pēc spēlēm katrai ko-
mandai uzdāvināja volejbola bum-
bu. Protams, pirmās trīs vietas
arī saņēma Jāņu māla kausu.

Vēlreiz jāpasaka paldies LMT
par atbalstu pludmales sakārtošanā
un daudzajiem iedzīvotājiem, kas
ar savu balsošanu izvirzīja mūsu
projektu labāko četriniekā!

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

Lmt pludmales volejbola turnīrs Upītē

Vilakas novada_JUNIJS_2018_avize.qxd  26.06.2018  17:16  Page 13



14

Viļakas no vadā 2018. gada jūnijs

kULtūrA

1941.gada 14.jūnijā no Latvijas
tika izsūtīti tūkstošiem cilvēku, ku -
 ri neatgriezās, bet to cilvēku dzī -
ves, kuri atgriezās, vairs nekad
nebija tādas kā iepriekš. Arestē -
jot izsūtāmos, neminēja nekādus
iemeslus, tikai atvēlēja īsu laika
sprīdi, kurā vajadzēja sagatavoties
garajam ceļam. Dzīvokļus pār-
meklēja un aizveda visus ģimenes
locekļus – gan zīdaiņus, gan ve -
cus un slimus cilvēkus. Arestētos
veda uz dzelzceļa stacijām, kur
jau gaidīja aizrestoti preču un lo -
pu vagoni. Tur vīriešus nošķīra
no sievietēm un bērniem. Sievietes
un bērnus nosūtīja uz kolhoziem
Sibīrijā, vīriešus – uz GULAG nā -
ves nometnēm. No  mūsdienu Vi -
ļakas novada teritorijas tika izvesti
42 cilvēki – militārpersonas, paš -
valdības un meža darbinieki, sko-

lotāji, dzelzceļa strādnieki u.c.
Viļakas novadā katru gadu no -

tiek deportāciju piemiņas pasāku -
mi. Šogad tika atklāta Piemiņas
plāksne izsūtītajiem un kritušajiem
meža darbiniekiem.

Atceroties traģiskos 1941.gada
14.jūnija notikumus, pie bijušajām
Žīguru un Vecumu dzelzceļa sta-
cijām tika nolikti ziedi un svecītes.
Pie bijušās Žīguru dzelzceļa staci -
jas novadpētniece Maruta Brokā -
ne pastāstīja par izsūtītajiem, kas
ti ka aizvesti nebūtībā no Žīgu -
ru sta cijas. Pie Vecumu dzelzceļa
sta cijas Viļakas novada muzeja
direktore Rita Gruševa pastāstīja
klātesošajiem par izsūtītajiem Ve-
cumu dzelzceļa stacijas darbinie-
kiem. Žīguru meža muzeja vadī -
tāja Anna Āze dalījās atmiņu stāstī -
jumos par bijušās Viļakas virs-

mežniecības virsmežziņa Kārļa
Jozuusa un mežziņu Modra Vinte -
na, Pētera Safronova, Kārļa Da-
nenberga, Herberta Brutāna lik-
teņiem.(Atmiņu stāstījumu var iz-
lasīt Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv/Kultūra/Ziņas)

Svecītes un ziedi tika nolikti
arī pie izsūtītā Staņislava Cunska
mājām Borisovā. Ar Staņislava
Cunska dzīvesstāstu mūs iepa-
zīstināja Vecumu pagasta biblio-
tēkas vadītāja Aija Locāne.

Piemiņas vietu nekad nevar
būt par daudz – tādējādi nākamās
paaudzes atcerēsies savas tautas
un Dzimtenes vēsturi. 14. jūnijā
pie bijušās Viļakas mežniecības
notika Piemiņas plāksnes atklāša -
na. 1942. gada 13. maijā toreizējais
Viļakas virsmežniecības virsmež-
zinis Nikolajs Priedītis izdeva pa -
vēli par liepu alejas iestādīšanu,
pieminot izsūtītos un kritušos
me ža darbiniekus. Ideju par piemi -
ņas plāksnes atklāšanu rosināja Ni -
ko laja Priedīša meita Ināra Gras-
mane.

Piemiņas plāksnes atklāšanas
pasākumu ievadīja Ilonas Bukšas
vijoles skaņas, kuras saviļņoja ik -
viena sirdi. Novadpētniece Maru -
ta Brokāne nolasīja bijušā Egļe -

vas mežniecības mežziņa Jāņa
Les nieka sarakstīto dzejoli, kas
vel tīts 1941. gadā izsūtītajam Vi-
ļakas virsmežniecības virsmež zi -
nim Kārlim Jozuusam. Viļakas no -
vada domes izpilddirektore Zig -
rīda Vancāne dalījās savās pārdo -
mās par šo traģisko laiku Latvijas
valsts liktenī. Piemiņas plāksni at -
klāja Nikolaja Priedīša meita Inā -
ra Grasmane un bijušais Katle šu
mežniecības mežzinis Arvīds Rēd-
mans, kura tēvs – Arvīds Rēdmans,
bijušais Žīguru mežniecības mež-
ziņa palīgs 1950.gadā bija izsūtīts
uz Karagandas ogļu šahtām. Pie-
miņas plāksni iesvētīja Viļakas Ro-
mas katoļu baznīcas prāvests Gun -
tars Skutels. Pasākumā piedalījās
Austrumlatgales virsmežniecības
Balvu mežniecības Viļa kas noda -
ļas mežziņi. Mežziņu no liktā ozol-
lapu vītne, apvīta ar Lat vijas karo-
ga lentu, asociējās ar mirkli, kā-
dam vajadzēja būt tad, kad Viļakas
mežkopji Padomju Krievijā no spē-
ku galēja izsīkuma aizgāja aizsau -
lē. Žīguru meža muzeja vadītāja An -
na Āze dalījās sa vā pētījumā par
liepu alejas tap šanu, izsūtītajiem
meža darbiniekiem, kā arī dažiem
arhīva materiāliem, kuros ir sa-
glabājušās ziņas par Viļakas virs-

mežniecības vēsturi.
Pasākuma otrajā daļā katram

bija iespēja tikties un ieklausīties
novadpētnieces Marutas Brokā -
nes pētījumā «Vēstures liecības
par 1941. gada 14. jūnija deportā -
ciju Viļakas pagastā», kā arī Inā -
ras Grasmanes atmiņu stāstos.

Ļoti svarīga bija vietas sakār-
tošana, kurā tika atklāta piemiņas
plāksne. Piemiņas vietas sakārto -
šanā lielu darbu ieguldīja Viļakas
novada domes tehniskās nodaļas
darbinieki Mārtiņa Rēdmaņa un
Kristīnes Rundzānes vadībā, no-
vadpētniece Maruta Brokāne, sa-
kopšanas darbos iesaistījās Viļa -
kas Valsts ģimnāzijas audzēkņi
un skolotāja Madara Jeromāne.

Milzīgu paldies sakām visiem
cilvēkiem, kuri iesaistījās un pa-
līdzēja pasākuma organizēšanā.
Kopīgi strādājot un sadalot pienā -
kumus, ir noticis skaits pasākums.
Paldies visiem, kas apmeklēja pa -
sākumu un apliecināja savu cil-
vēcību un cieņu 1941. gada 14. jū -
nijā izsūtītajiem mūsu novadnie-
kiem.

Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore R. Gruševa

Foto: M. Jeromāne, R. Gruševa

1941. gada 14. jūnija deportāciju atceroties

2018. gada 14. jūnijā Viļakas novadā notika atceres pasākums,
pieminot  vienu no melnākajiem Latvijas vēstures notikumiem.

Folkloras kopas «Upīte» 
pirms Jāņu maratons

(Sākums 13.lpp.)

Šis festivāls paliks atmiņā ar ļoti jaukām atmiņām kā
arī ar Čehu precizitāti un sirdsmieru.

Diemžēl festivāla dienas ļoti ātri paskrēja gan kon -
cer tējot, gan izstaigājot Prāgu, izbaudot braucienu ar
metro, izgaršojot ķiršus, kas auga katrā nostūrī. 18.jūnija
rītā mazliet skumīgi atvadoties no festivāla organizatoriem
un gidiem devāmies Latvijas virzienā.

Pa ceļam šoferiem atpūšoties izbaudījām Polijas gal-
vaspilsētu Varšavu. Nu jau 19.jūnija pēcpusdienā sas -
niedzām Rīgu, kur festivāla Baltica ietvaros kultūras pilī
Ziemeļblāzma mūs gaidīja nākošais koncerts. Šeit notika
Dižģimeņu koncerts, kurā no visas Latvijas piedalījās
deviņas dižģimenes ar savām folkloras kopām. Starp šīm
ģimenēm arī bija Slišānu saime no Upītes kopā ar
folkloras kopu «Upīte». 

Aizvadot sirdsmīļu koncertu, devāmies mājās, bet ar
to ceļojums nebeidzās, jo jau 20.jūnijā atkal posāmies
ceļā, šoreiz uz Cēsīm uz festivāla Baltica 2018 danču
koncertu Vidzemes koncertzālē. Šajā koncertā katra ko -
pa, kas piedalījās, uzstājās ar dančiem uz lielās skatuves,
bet pārējās kopas zālē dejoja līdz. Te mēs parādījām gan

Ziemeļlatgales dejas, gan lietuviešu, igauņu, lībiešu, kā
arī tikko apgūto slovāku deju.

Pēc šī koncerta beidzot sākām just nogurumu, bet
tomēr vēl bija jāsaņemas, jo jau 21.jūnijā braucām uz
Viļaku festivāla Baltica noslēguma koncertu, kur pirms
koncerta vadījām sportiskas meistardarbnīcas un iesildījām
ciemiņu kopas, bet pēc koncerta novadījām Jāņu rotaļas.

Ar šo viss nebeidzās, jo noslēdzošais pasākums vēl
ti kai gaidīja – tas bija «Vosaras saulgrīžu īleiguošona Upī -
tie», kas notika 22. jūnijā parkā «Ontona Slišāna duorzs».
Neskatoties uz lielo vēju un drēgno laiku pārsteidzoši
daudz ļaužu sanāca kopā ar folkloras kopu izdziedāt līgo
dziesmas, iededzināt ugunskuru, iziet Jāņu rotaļas iz kus -
tināt kājas dažādos jautros dančos, nogaršot Jāņu sieru
un izdzert kādu kausu Jāņu alus, vai vienkārši izbaudīt
jauku kopā būšanu. 

Liels paldies vienmēr pašiem labākajiem un izturīgā-
kajiem folkloras kopas «Upīte» dalībniekiem, bet vislie -
lākais paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par finansiālu
atbalstu Čehijas festivāla apmeklējumam.

Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns
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klātesot, Starptautiskā festivāla
«Baltica 2018» noslēguma pasā -

ku mā Viļakā, pilsētas stadionā, pazīstama
pasākuma apmeklētāja no Gulbenes no -
vada pajautāja, kas jums notiek bijušās
linu fabrikas teritorijā, jo no ezera pu -
ses labi varēja redzēt akmeņu krāvumus.
mēģināsim noskaidrot par notiekošo ša -
jā teritorijā.

Vēsturiski bijušās linu fabrikas teritorijā
atradās Viļakas muiža, par to liecina līdz
pat mūsdienām saglabājies akmens mūris.
Vēlāk šajā teritorijā tika izveidota linu
fabrika ar vairākām ēkām, viena no tām ir
aizsargājams vēsturisks piemineklis, kuru
paredzēts saglabāt un atjaunot.

2016.gadā Viļakas novada dome šo īpa -
šumu iegādājās no LR reģistrētas juridiskās
personas. Īpašuma teritorija ilgu laiku neti -
ka  izmantota un apsaimniekota paredzēta -
jiem mērķiem. Iegādājoties īpašumu paš-
valdība vēlas šo degradēto teritoriju sakār -
tot, izveidojot teritoriju pieejamu visām

iedzīvotāju mērķa grupām. 
Šī teritorija atrodas Viļakas ezera aiz-

sargjoslā un vietējās nozīmes kultūras pie-
minekļu teritorijā. Tā ir 4,37 ha liela.

2017.gadā tika izstrādāts projekts «Rek-
reācijas zonas izveidošana teritorijā pie Vi -
ļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās
degradētās un neizmantotās teritorijas un
izbūvējot komunikācijas».  

Būvprojekts tika izstrādāts pamatojoties
uz Viļakas novada domes un SIA «BM-
Projekts» noslēgto līgumu. 

Projekta mērķis: izstrādāt mūsdienīgu,
funkcionāli drošu un kvalitatīvu rekreācijas
zonu pie Viļakas ezera, iekļaujot tajā dažā -
da veida aktīvas un pasīvas funkcijas gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Nodrošināt
teritorijas pieejamību pilsētas iedzīvotājiem
un apmeklētājiem, realizēt ilgtspējīgu zaļās
pārvaldības politiku. Plānot jaunus un fun k -
cionālus gājēju celiņus, labiekārtotus lau-
kumus, apgaismojumu, ūdensapgādi, sa -
dzīves un lietus ūdens kanalizāciju.

Izstrādātais projekts paredz: 
– funkcionāli izmantojamu jaunu teri-

torijas zonējumu saglabājot un mainot
esošā zonējuma struktūru;

– sakopt teritoriju un izbūvēt jaunus
gājēju celiņus, auto stāvlaukumus un pie-
braucamos ceļus; 

– izveidot auto ceļu, auto stāvlaukumu
un gājēju celiņu apgaismojumu; 

– bērnu rotaļu laukumu; 
– esošo koku sakopšanu un jaunu ko-

kaugu stādījumus; 
– mūsdienīgus un kvalitatīvus labie-

kārtojuma elementus, kas iekļaujas kopējā
teritorijā veidojot patīkamu vides noskaņu
un identitātes piederību;

– ceļa zīmju uzstādīšanu; 
– esošā reljefa un ainavu veidojošo

koku saglabāšanu; 
Projektā paredzēts izbūvēt divas zonas –

mierīgo un aktīvo zonu. Pie katras zonas
ir pievadceļš no Pils ielas. Aktīvajā zonā,
kas atrodas projektētās teritorijas rietumu
pusē, paredzēts bērnu laukums ar dažādām
bērnu rotaļu iekārtām, pludmales zona gar
Viļakas ezeru, divi volejbola laukumi, strīt -
bola laukums, apgriešanās laukums un
auto stāvlaukums. Mierīgajā atpūtas zonā,
kas atrodas projektētās teritorijas austrumu
pusē paredzēts stāvlaukums, auto kempingu
vietas, autobusu stāvvietas, kempinga tipa
atpūtas mājiņas ar vietu telšu novietnei,
koka laipas un pontonu tipa koka laipas.
Viena pontonu tipa koka laipa paredzēta
laivu, katamarānu u.c. ūdens transportu
vajadzībām, otra pontonu tipa koka laipa
paredzēta apmeklētājiem un pilsētas ie-
dzīvotājiem. Brīva pieeja transportlīdzekļiem
austrumu pusē ir līdz auto stāvlaukumam.
Teritorijas austrumu pusē paredzēts stāv-
laukums ar 37 vieglo automobiļu stāvvietām,
2 invalīdu stāvvietām un 2 autobusu stāv-

vietām. Autobusiem plānota apļveida kus -
tība ap stāvlaukumu un divām stāvvietām.
Stāvlaukuma un autobusu kustības zonu
atdala zaļā zona ar stādījumiem. Teritorijas
rietumu pusē paredzēta stāvvieta ar 16
vieglo automobiļu stāvvietām un 1 invalīdu
stāvvietu, kā arī 2 kabatas gar brauktuvi
vieglajam transportlīdzeklim. Teritorijas
rietumu pusē apsaimniekošanas un tehnis-
kajam transportam paredzēts speciāls pie-
braucamais ceļš līdz pludmalei ar apgrieša -
nās laukumu.

Projektā paredzēti vidēja augstuma ap-
gaismes balsti 6,00 m augstumā, kas iz -
vie toti gar gājēju celiņiem. Auto stāvlaukumā
un gar brauktuvi paredzētas 6,00 m augs -
tuma apgaismes stabi. Apgaismes elementi
paredzēti ar LED gaismekli. Auto kempingu
stāvvietās paredzētas pieslēguma vietas
ūdenim, kanalizācija un elektrībai. Stāv-
laukumos paredzēta lietus ūdens kanalizā -
cijas sistēma. Atpūtas mājiņām paredzēti
pieslēgumi sadzīves kanalizācija, ūdens -
apgāde un elektrībai.

teritorijas labiekārtošanas galvenais
mērķis ir tūrisma nozares attīstība. kad
tiks uzbūvēta infrastruktūra, Viļakas
novada dome plāno organizēt izsoli te-
ritorijas apsaimniekošanai. Uzņēmējs,
kurš uzvarēs izsoles rezultātā iegūs tie -
sības apsaimniekot un par maksu sniegt
pakalpojumus tūristiem naktsmītnes un
auto kempingu piestātnē, kā arī attīstīt
citus tūrisma un atpūtas pakalpojumus.
Par izsoles noteikumiem un izmaksām
tiks lemts pēc infrastruktūras izveides.

Informāciju sagatavoja Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne, izmantojot būv-
projekta izstrādātāja SIA «BM-projekts»
Paskaidrojuma rakstu

top jauns vides objekts Viļakā

Šobrīd Viļakas pilsētas estrā -
dē ir apstājušies rekonstrukcijas
darbi.

«Būvdarbu procesā būvnieks
ir izgatavojis 25 metru garu jumta
pārsedze metāla elementu veicot
tajā izmaiņas nesaskaņojot ar pa-
sūtītāju un projekta autoru. Projekta
autors kategoriski atteicās saska -
ņot projekta izmaiņas un pieprasīja
anulēt būvatļauju. Nespējot vien -
oties par izmaiņām projekta autors
izmantojot savas tiesības, vienpu -
sēji lauza autoruzraudzības līgumu.
Analizējot radošos situāci ju un
faktus, pieņēma lēmumu turpināt
līguma attiecības ar būvdarbu uz -
ņēmumu, jo rīkojot atkārtotu būv-
darbu konkursu (2017 gadā, esam
divreiz rīkojuši iepirkuma konkursu
šim objektam, kurā abas reizes
uzvarēja uzņēmums ar kuru arī
tika noslēgta būvdarbu līgums,

jāpiebilst, ka otrreiz tika piedāvāta
nedaudz mazāka cena) projekta
izmaksas varētu sadārdzināties, jo
šobrīd Latvijā ir ievērojami pa-
lielinājušās būvdarbu cenas, kā
arī piekritu būvnieku piedāvātājam
tehniskajam risinājumam kopnes
izgatavošanā, ja šādu risinājumu
akceptēs būvekspertīze. Esam ap-
jautājuši iespējamos Latvijā me-
tālizstrādājumu ražojošos uzņē-
mumus vai ir iespējams izgatavot
viengabala 25 metru garu   metāla
kopni. No vairākiem uzņēmumiem
saņemam atbildi, ka tie nevar iz-
gatavot tik garu viengabala metāla
konstrukciju, un, ka šādu kopni
nevar izgatavot neviens Latvijas
uzņēmums. To var izgatavot uz-
ņēmumi Krievijā, Ukrainā vai Vā -
cijā. Šādas kopnes izgatavošana
ievērojami sadārdzinātu projekta
izmaksas kaut vai tikai transporta

sadāļā, transportējot ne gabarīta
kravu no ārzemēm, kā arī būv-
niecības termiņus,» paskaidro Vi-
ļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs. 

Viļakas novada domes Attīs-
tības plānošanas nodaļas vadītāja
Dace Dzērve: «Būvniecības valsts
kontroles birojs ir veicis Viļakas
pilsētas brīvdabas estrādes jumta
būvniecības un būvdarbu doku-
mentācijas pārbaudi.

28.05.2018. tika saņemts at-
zinums par veiktās pārbaudes re-
zultātiem, kurā gan pasūtītājam,
gan būvniekam līdz 20.06.2018.
bija uzdots izpildīt būvinspektora
norādījumus.

Abas puses norādījumus ir iz -
pildījušas – Viļakas novada domei
tika uzdots noslēgt jaunu līgumu
par būves autoruzraudzību.

Pašlaik noris segto darbu pie-

ņemšana un tiek gaidīti būvek-
spertīzes rezultāti par būvnieka
iesniegtajiem jumta metāla kopnes
jaunajiem aprēķiniem. Pēc būv -
ekspertīzes pozitīvu rezultātu sa-
ņemšanas būs iespējams atsākt
estrādes jumta būvdarbus.»

Radušas situācijas rezultātā vai -
 rāki kultūras pasākumi tika atcelti
vai arī pārcelti organizējot tos ci -

tās vietās, kā tas bija ar «Baltica
2018» noslēguma pasākumu.

«Atvainojos iedzīvotājiem un
kultūras nozares darbiniekiem par
sagādātājām neērtībām. «Domes
priekšsēdētājs S.Maksimovs.

Informāciju sagatavoja 
Lietvedības, komunikācijas

un informācijas  nodaļas 
vadītāja Terēzija Babāne

Viļakas estrādes rekonstrukcijas darbi
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IZGLītīBA
Pasākumu apmeklēja 1.– 6. kla ses skolēni un PII

«Pasaciņa» vecākās grupiņas audzēkņi, skolotājas.
2. klases skolēni skaitīja dzejoļus no grāmatas «Oliņš
Boliņš sēž uz soliņa», bet 3.un 5.klases skolēni bija
iemācījušies dzejoļus no grāmatas «Skaļā klase».
Skolēni nodziedāja arī divas jautras dziesmiņas.

No sākuma rakstniece iepazīstināja ar sevi. Vi ņas
mājās ir vairākas dzīvas radības – trīs kaķi un suns,
kas mazs būdams ir paņemts no patversmes, bet nu
ir izaudzis liels un skaists. Agrāk ir bijušas arī ka -
zas. Skolas laikā ir patikusi fizkultūra, vieglatlētika,
ir paticis zīmēt un rakstīt sacerējumus. Bieži nākusi
uz bibliotēku, jo paticis lasīt grāmatas un domājusi,
ja es tā varētu rakstīt. Izmācījusies par žurnālisti.
Jau 1.klasē uzrakstījusi pirmo dzejoli.

Pasākumā I. Samauska lasīja vairākus savus
dzejoļus, bet bērniem bija jāatmin dzejoļa nosaukums.
Lielu jautrību skolēnu vidū izraisīja Rīgas ielu mi-
nēšana. Dzejoļu krājumā «No A līdz Z» dzejniece
jautros dzejolīšos aprakstījusi Rīgas ielas ar dīvai -
niem nosaukumiem – Kliņģeru, Āžu, Lapsu, Māko -

ņu. Aktīvākie minētāji saņēma balviņas. Noslēgumā
skolēni uzdeva arī jautājums par to, kur rodas
idejas dzejoļiem, cik gadus raksta grāmatas u.c.

Rakstniece Ieva Samauska ir viena no ražīgākajām
bērnu grāmatu autorēm. Viņa ir uzrakstījusi 20 grā -
ma tas, dažas no tām: «Govs uz bagāžnieka», «Kā
uzburt sniegu», «Ķiķināšanas gadalaiks», «Muša,
kura gribēja būt lidmašīna», «Skaļā klase», «Oliņš
Boliņš sēž uz soliņa», «Pilsēta no A līdz Z» un ci -
tas. Rakstniece iedvesmu grāmatu rakstīšanai atrod
visur – dabā, notikumos, dzīvē. Savu ceļu latviešu
literatūrā Ieva Samauska sākusi ar grāmatu «Starp
diviem sirdspukstiem», tā ir vienīgā grāmata pieau-
gušajiem. 

Paldies Ievai Samauskai par sirsnīgo tikšanos ar
bērniem. Paldies skolotājām un skolēniem par uzstā -
šanos. 

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un Viļakas
novada domei, kas atbalstīja projektu «Mazā lasītā -
ja tikšanās ar rakstnieku».

Medņevas bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova

23., 24. maijā eSF projekta
«Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai» (projekts
Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros tika
noorganizēts viens no interesan -
tākajiem izglītojošajiem pasāku -
miem – tematisks komandu sa-
liedēšanas pasākums «Nenogu-
ļam!» ar nakšņošana skolā. 

Rekavas vidusskolas, Viļakas,
Žīguru un Viduču pamatskolu sko -
lēni 23.maija vakarā ieradās Vi -
ļakā, Pils ielā 11a, lai visu no va -
kari, nakti un nākošās dienas rītu
pavadītu kopā izglītojošās, jautrās
un nebēdnīgās aktivitātēs. Par to
organizēšanu parūpējās Viļakas

pamatskolas skolotājas un biedrī -
bas «Virica» pārstāves. Dejošana,
orientēšanās, zupas vārīšana, ba-
ranku cepšana ugunskurā, nakts-
tērpu modes skate, zīmēšana uz
asfalta, vides izglītības uzdevumi,
diskotēka, rotaļas, filmu skatīša-
nās… Tas viss notika šajās 16 stun -
dās. Kāds paspēja arī nosnausties,
bet tikai uz neilgu brīdi. Un viens
no dalības noteikumiem bija –
«Nē – telefonam!»

Dalībnieku emocijas ir grūti
aprakstīt. Tās visas ir vērojamas
gandrīz 1500 fotogrāfijās, kas no -
nāca katras skolas īpašumā.

Paldies biedrībai «Virica», sko -

lotājām, medmāsiņai, šoferīšiem,
pavārītēm par brokastīm! Nākoš -
gad tiksimies atkal!

Savukārt 28. maijā Rekavas
vidusskolā visu novada skolu 6.–
9.klašu skolēni tikās, lai piedalītos
radošā darbnīcā «Mandalu auša -
na». Mandala hinduismā un bu-
dismā ir garīgs, rituālisks simbols,
kas apzīmē Visumu un mūžību,
un tulkojumā nozīmē «aplis».
Mandalas var gleznot, zīmēt, lī -
mēt no papīra, veidot no dabas
materiāliem, zīmēt smiltīs, sniegā,
tamborēt… Mandalu veidošana var
palīdzēt savākties un nomierinā -
ties, atspoguļot savus garīgos pār -

dzīvojumus, tas ir kā ceļojums uz
cilvēka dvēseles dzīlēm.

Šoreiz radošajā darbnīcā sko-
lēni veidoja mandalas no daudz-
krāsainiem vilnas dzijas un īrisa
diegiem. Skolēni aktīvi, pacietīgi
un radoši darbojās četras stundas.
Radošās meistardarbnīcas noslē-
gumā bija noaustas saulainas un
daudzkrāsainas mandalas – katra
ar savu krāsu salikumu un raksturu.

Jūnijā mandalu izstāde skatāma
Viļakas novada muzejā.

Liels paldies par atbalstu šīs
interesantās meistardarbnīcas or-
ganizēšanā un norisē novada
skolu vizuālās mākslas un mājtu-
rības skolotājām, šoferītim, pa-
vārēm par garšīgajām pusdienām.   

Projekta koordinatores 
Maruta Brokāne, 
Anželika Ločmele

tikšanās ar rakstnieci

Viduču pamatskolā notika VkkF atbalstītā projekta «mazā
lasītāja tikšanās ar rakstnieku» ietvaros pasākums – tikšanās ar
rakstnieci  Ievu Samausku. 

eSF projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» aktivitātes maija nogalē

Šajā mācību gadā bija nedaudz mainīta spēles
kārtība. Uzdevumu anketas dalībnieki atrada muzeja
mājaslapā četras reizes visas mācību gada laikā.
Tās bija veltītas visiem četriem Lavijas kultūrvēs-
turiskajiem novadiem: Vidzemei, Zemgalei, Kurze -
mei un Latgalei. Katrā anketā bija daudzveidīgi uz-
devumi gan par augiem, gan dzīvniekiem, gan aiz-
sargājamām dabas teritorijām, gan kultūrvēstu ri.
Dalībnieki veidoja arī vienas dienas ekskursijas
maršrutu pa novadu iekļaujot dabas, vēstures un aktī -
vās atbūtas objektus. 93 komandas no dažādām Lat -
vi jas skolām visa mācību gada garumā meklēja atbil -
des, iesūtīja Dabas muzeja žūrijai un krāja punktus. 

Ļoti cītīgi strādāja arī mūsu novada skolu piekt-
un sestklasnieki gan Rekavā («DAS» un «Fantastiskā
maģija»), gan Vidučos («Trīs gudrinieki»), gan
Viļakā («Viļakas eži» un «Viļakas dabas pētnieki»),
gan Žīguros («Pūcēni» un «Sudraba vanagi»). Pēc
visu rezultātu apkopošanas izrādījās, ka divas mū -
su novada komandas – «Trīs gudrinieki» no Vi -
dučiem un «Pūcēni» no Žīguriem – iekļuvušas spē -
les finālā. 

Fināla pirmā kārta notika 21. aprīlī Dabas mu -
zejā. Uz to komandas gatavoja mājasdarbu – pre-
zentāciju par sava novada dabu un kultūrvēsturi.
Ļoti pārliecinoši uzstājās Viduču skolas «Trīs gud-
rinieki». Viņi saņēma otro lielāko punktu skaitu. 

Finālspēles otrā kārta, kā ierasts, notika ārpus
Rīgas, kādā jaukā Latvijas vietā: 5.jūnijā Lielvārdē,

Daugavas krastā, A.Pumpura muzejā. Šeit komandas
rādīja, cik labi gada laikā iepazinušas mūsu valsts
dabas un vēstures vērtības. Nācās atbildēt uz āķī -
giem jautājumiem, pildīt piņķerīgus uzdevumus
gan muzeja telpās, gan parkā: atpazīt putnu balsis,
noteikt zivis, meklēt dažādus objektus, piemēram,
kalcīta drūzas, koku lapas, zalkša zīmi utml. Se zo -
nas uzvarētāji tika noskaidroti saskaitot abu fināla
kārtu rezultātus. Pirmajā vietā «Aglonas pipari» no
Aglonas vidusskolas, bet otrajā – mūsu «Trīs gudri-
nieki» no Viduču pamatskolas. Sveicam! Žīguru
«Pūcēni» – sestajā vietā. Arī viņiem paldies par cen -
tību! No mūspuses skolām vēl finālā piedalījās un
ceturto vietu ieņēma Rugāju viduskolas «Apodziņi».
Fināla dalībnieki saņēma pateicības rakstus un
vērtīgas balvas – pēdu pētnieka komplektu un An -
nas Āzes jauno uzdevumu grāmatu par Latvijas
putniem.

Paldies Dabas muzejam, «Cielavas gudrību»
koordinatorei Renātei Ozoliņai un viņas komandai
par konkursa organizēšanu, viemēr interesantajiem
uzdevumiem un balvām. Paldies A.Pumpura muze -
jam par jauko uzņemšanu.

Informācija par konkursu, uzdevumu anketas
un rezultāti atrodami Latvijas Dabas muzeja
mājaslapā http://www.dabasmuzejs.gov.lv/cielavas-
gudribas 

Teksts un foto A. Korņejeva, 
Žīguru pamatskolas skolotāja

Noslēgusies «Cielavas gudrību» vienpadsmitā sezona 
«Cielavas gudrības» ir Latvijas Dabas muzeja rīkots konkurss

5. – 6. klašu skolēniem par dažādām dabas tēmām. Šogad kon -
kur sā piedalījās komandas trīs dalībnieku sastāvā, kas sagatavoja
un iesūtīja atbildes uz atlases anketām. Gaidot mūsu valsts
simtgadi, tika izzinātas tieši Latvijas dabas vērtības.
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BAZNīCAS DrAUDŽU ZIŅAS/ tūrISmS

mīlestības un prieka piepildīta 
Baznīcu nakts Viļakā

Ar euharistisko katoļu himnu
«O Salutaris Hostia» noslēdzās
Baznīcu nakts pasākums Viļakas
Romas katoļu baznīcā. Eņģeļa
balss īpašnieces, soprāna Montas
Martinsones nodziedātais, soah-
sofonistes Baibas Tilhenas un ēr-
ģelnieces Larisas Carjakovas no-
spēlētais komponista Ērika Ešen-
valda skaņdarbs «O Salutaris Hos -
tia» un koncerts – lūgšana saviļ -

ņoja sirdis, piepildīja dvēseles ar
mieru un mīlestību. Gavilē dvēse -
le, gavilē dvēsele, jo Dievs aicina
mūs plaši atvērt savas sirdis, lai
ļautu Dievam ienākt mūsos.

«Dāvana mums Latvijas simt-
gadē, dāvana Māras zemei būs
24. septembrī ieplānotā pāvesta
Franciska vizīte Latvijā. Pāvests
aicina mūs kļūt par pasaules gais-
mu, aicina pašiem smelties no

gaismas un kļūt par gaismas ne-
sējiem. Jūs esat atnākuši, lai uz-
ņemtu sevī šo gaismu. Šeit mēs
esam Dieva rokās, lai mūsu lies -
mas spēks būtu vērsts uz skaistu -
mu, labumu, uz to, lai mēs paši bū -
tu laimīgi un censtos ar šo laimi
dalīties ar citiem. Bieži vien mums
ikdienā pietrūkst laika iedziļinā -
ties dvēseles lietās, tāpēc mums
ir dots Baznīcu nakts pasākums,
lai mēs uzpildītos un nestu sa -
ņem to gaismu pasaulē. Pestītājs
vēlas, lai mēs izejam no sevis, lai
atnākam uz Baznīcu, kur Pestītājs
var darīt tik lielas lietas, kuras
mēs nevaram aptvert un progno -
zēt. Lai saņemam šodien īpašo
Dieva svētību», uzrunāja prāvests
Guntars Skutels.

Pēc Sv. Mises Viļakas jauniete,
topošā operdziedātāja Viktorija
Ag nese Vancāne kopā ar drau -
giem un kolēģiem: pianisti Anas-
tasiju Jevstigņejevu un ērģeļu kon-
certmeistaru Arturu Lisovu snie -
dza skaistu koncertu, izvilinot vēl
nedzirdētas skaņas no Viļakas ēr-
ģelēm, piepildot baznīcas velves
ar latviešu, vācu un itāļu valodās
dziedātām dziesmām.

Liels paldies Viļakas Romas
ka toļu draudzes vecākajai Initai
Ra ginskai un komandai, kura
viesmīlīgi sagaidīja ikvienu drau-
dzes locekli un viesi. Visiem lika
justies kā Dieva bērniem gaidītiem
savā tēva namā. Ikviens Baznīcu
nakts aktivitātēs varēja atrast sev
interesējošo nodarbošanos: iepa-
zīties ar foto izstādi baznīcā, ie-
lūkoties kapenēs video no drau -
dzes dzīves, uzkāpt baznīcas tor -
nī, piedalīties orientēšanās baznī -
cas dārzā, izveidot kristīgās sim-
bolikas virteni, kopā lūgties lūg -
šanu «Tēvs mūsu» un nodziedāt
Latvijas himnu, kurai pievienojās
priesteris Roberto no Filipīnām,
Renārs Birkovs no Rīgas arhidie-
cēzes un priesteris Felikss Šnevels
no Kupravas.

Palīdzi Dievs piedzīvot ne vie -
nu vien saviļņojošu brīdi Viļakas
Romas katoļu baznīcā! Sargā Dievs
mūsu Latviju un piepildi to ar cil-
vēkiem, kuri mīl savu zemi, va lo -
du un saglabā kristīgās vērtības.

Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: Vineta Zeltkalne un pr.

Guntars Skutels

Pateicamies Dievam par piedzīvotajām žēlastībām, saņemto mīlestību, prieku un īpašo gaismu
Baznīcu nakts pasākumā Viļakā 1.jūnijā.  

2. jūnija vakarā Viļakas ro -
mas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels iesvētīja atjau -
noto Viļakas novada medņevas
pagasta mednovas ciema kru-
cifiksu.

Ideja atjaunot ciema krustu tā
vēsturiskajā vietā jau pirms diviem
gadiem radās Regīnai Brokānei.
«Savulaik Mednovas ciemā biju -
šas 35 mājas, kurās kopā dzīvojis
ap 200 cilvēkiem. Tautā šo ciemu
sauc par Medņevas ciemu. Par
krusta atjaunošanu konsultējos ar
prāvestu Guntaru Skutelu. Darbi
neritēja tik ātri kā vēlējos, bet es -
mu pateicīga visiem, kuri palīdzēja

atjaunot ciema krucifiksu. Te atro -
das mana vectēva zemes, arī ma -
na bērnību zeme. Jauno krucifiksu
neatjaunojām kā kopiju vēsturis-
kajam krucifiksam, meis ta ri to
izveidoja ar jum tiņu, lai tas kalpo -
tu ilgāk, izbetonēja pamatus un
izveidoja sētu,» zināja stāstīt Re -
gīna Brokāne.

«Dzīvojam vēl maija mēneša
sajūtās, kad pulcējamies pie cie -
mu un ceļmalu krustiem, lai lūg -
tos Dievam un Dievmātei. Uz
krustu mēs lūkojamies kā uz nā-
kotni. Krusta zīme ir aizsardzība
pret ļauno. Ar krustu cenšamies
uzveikt ļauno, krusts ir aizsardzība

pret ļauno, taču mums pašiem ir
jābūt krusta žēlastību cienīgiem.
Žēlastības varam nopelnīt caur
mūsu lūgšanām, caur mūsu sirds-
apziņu, caur mūsu paļāvību uz
Dievu. Krusts pasargā, bet, lai
krusts nestu vēl lielākus augļus,
mums arī pašiem ir jāpiepūlas. Ir
jānes arī savs dzīves krusts un jā-
mēģina būt vienotiem ar Pestītā -
ju – Jēzu Kristu, kurš nenoguris
gaida mūs un atgādina, ka mēs
esam Dieva bērni  un ceram uz mū-
žīgo pestīšanu. Lai Dievs svētī un
palīdz mūsu labajos nodomos,»
teica prāvests Guntars Skutels.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Jāņa Slišāna foto izstādes «PIETURĒT MIRKLI»  
un kultūras zīmes «LATVISKAIS MANTOJUMS»

pie Mežniecības muzeja Egļavā, publiska atklāšana

16. jūnijā, Viļakas novada Susāju pagasta mežābelēs, notika
Jāņa Slišāna foto izstādes «PIetUrēt mIrkLI» atklāšana, kā
arī kultūras zīmes «LAtVISkAIS mANtoJUmS» pie mežniecības
muzeja egļavā publiska atklāšana.

Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Mežniecības muzeju un Jāņa
Slišāna foto izstādi, kā arī tikties ar pašu autoru. Viesi tika uzņemti
latviskā gaisotnē.

Nozīmīgs notikums bija – Kultūras zīme «Latviskais mantojums»
publiskā atklāšana. Latviskā mantojuma zīme ir veidota pēc «Lauku
ceļotāja» iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem,
kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu,
rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnie -
ki apmeklētājiem gatavi rādīt, stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem,
mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Kā saka pats saimnieks, Aldis Pušpurs: «Katrām beigām ir turpi -
nā jums. Manam darbam Vēršukalnā turpinājums ir Egļavas mežniecī -
bas muzejā, kas atrodas tieši bijušajās mežniecības telpās. Kā publisks
starts bija 16. jūnijā atklātā Jāņa Slišāna, dzimis Susāju pagasta Pok -
šovā, fotoizstādes – «Apturēt mirkli», un kultūras zīmes» Latviskais
mantojums», kura piešķirta Egļavas mežniecības muzejam, atklāšana.
Liela pateicība tiem, kuri uzskatīja par vajadzīgu un varēja būt šeit
klāt. Ciemiņu skaitu samazināja 9. klašu izlaidums un folkloras festi -
vāls Baltica. Turpināšu krāt un daudzināt Latvijas meža nozares dar -
binieku profesijai raksturīgo un bijušā Balvu rajona teritorijā dzīvo -
jošo ļaužu prāta un roku radīto no māla, koka un tekstīlijas.»

Liels prieks un lepnums par piešķirto kultūras zīmi
«Latviskais mantojums» un lai arī turpmāk veicas ar
lat viskās kultūras manto juma daudzināšanu. Veselību
un entuziasmu saimniekam!

kontakti: Mežsaimniecības kolekcija «Mežābeles»
«Mežābeles», c. Egļava, Susāju pagasts, Viļakas novads
Mob.: +371 29243878 – Aldis Pušpurs. E-pasts: zeile14@inbox.lv.

Mājas lapa: www.emmuzejs.lv. GPS: 57.174453, 27.562156
Pieņem individuāli un grupas. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: Aldis Pušpurs – personīgais arhīvs

Iesvēta atjaunoto mednovas ciema krucifiksu
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tūrISmS

Ziemeļlatgales uzņēmēji
Saska Kempa rajona

svētkos Varšavā

2018. gada 26. maijā Latgales tūrisma nozares
pārstāvji kopīgā stendā ar Latvijas vēstniecību Polijā,
pie dalījās Varšavas pilsētas Saska kempa rajona
svētkos, jo šajā pilsētas daļā atrodas Latvijas vēstniecība.

Kopīgais stends bija noformēts Latvijas 100-gades
svinību noskaņās ar devīzi – «Latvija ir Saska Kempā!»
(«Łotwa jest na Saske Kępie!»). Saska Kempa svētki
Var šavā notika jau 13. gadu un tie ir plaši apmeklēti un
iecienīti Varšavas iedzīvotāju un tūristu vidū. Latvijas
stendā poļu tūristi tika iepazīstināti ar tūrisma informāciju
par Latviju un Latgali, īpaši uzsverot Latgales reģiona
piedāvājumu, ar ko iepazīstināja Daugavpils pilsētas un
Preiļu novada TIC pārstāvji.

Lai aktivizētu interesi par visas Latvijas un mūsu re -
ģiona iepazīšanu un apceļošanu, ar savu produkciju pasā -
kumā piedalījās arī mūsu uzņēmēji no Ziemeļlatgales. 

Ziemeļlatgali godam pārstāvēja Viļakas novada uzņē -
mēji z/s Kotiņi, kuri piedāvāja nobaudīt īpaši pagatavotu,
gardu pērļu grūbu putru ar sieru, iegādāties savu ražoto
produkciju – pērļu grūbas, lobītas lauku pupas, miežu
grū bas, rapšu eļļu un citus produktus, kā arī aicināja tū -
ris tus apmeklēt saimniecību, lai iepazītos ar procesu, kā
top šie garšīgie un veselīgie produkti.

Savukārt, Kārsavas novada Šmakovkas brūža saimnieks
aicināja nobaudīt un iegādāties – rupjmaizi, melnā pirtī
kūpinātu speķi un cidoniju dzērienu, kā arī aicināja do ties
apskatīt senatnīgo Malnavas muižas parku ar tajā
apslēptajiem Hitlera bunkuriem (līdzīgiem kā Polijā), kā
arī «Latgales šmakovkas dedzinātavu», kur iespējams ie-

pazīties ar senajām brūvēšanas tradīcijām, kas Malnavā
dzimušas jau 1827. gadā.

Tāpat interesentiem bija iespēja iepazīt arī citu Lat vi -
jas uzņēmumu ražojumus – dažādus konditorejas izstrā-
dājumus un Latvijas  bezalkoholisko alu. 

Polijas iedzīvotājiem interesē izzināt savas valsts vēs -
turi un atstāto kultūrvēsturisko mantojumu citās zemēs, kas
Latgalē ir gana iespaidīgs, kā arī viņi ir lieli gardēži, kas
pasākuma laikā augstu novērtēja piedāvātos Latvijas un
īpaši Latgales ēdienus. Šī bija lieliska iespēja, lai iegūta
nozīmīgu un vērtīgu pieredzi, turpmākai sadarbībai un,
lai veicinātu poļu tūristu interesi par Latviju un Latgali.

Latgaliešu dalība šajā stendā notika, sadarbojoties Lat -
gales reģiona tūrisma asociācijai «Ezerzeme» ar Latvijas
vēstniecību Polijā. Īpašs paldies Latvijas vēstniekam Po -
lijā Edgaram Bondara kungam ar ģimeni par sirsnīgo uz-
ņemšanu un patieso ieinteresētību, lai poļi arvien vairāk
iepazītu Latviju un Latgali. Tāpat pateicamies aktīvajiem
Ziemeļlatgales uzņēmējiem par dalību šajā pasākumā.
Vairāk informācijas par tiem atradīsiet www.latgalessma-
kovka.lv un http://vilaka.lv/index.php?page=zs-koti-i .

Informāciju sagatavoja:  Preiļu novada TIC vadītāja
Iveta Šņepste un papildināja 

Viļakas novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: Preiļu novada TIC

Uzstādīta ceļa zīme 
uz partizānu mītnēm
Stompaku purvā

Viļakas novada dome īsteno
projektu Nr.17-07-AL19-A019.2201-
000006 «kvalitatīvas tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras izveide
Stompaku purvā». Projekts tiek īs-
tenots ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta kopējās izmaksas 9726,10
EUR, publiskais finansējums sastāda
7234.29 EUR. 

Projekta mērķis: izvei dot kvalitatī -
vu tūrisma un dabas iz zi ņas infras-
truktūru dabas liegumā «Stom paku
purvi», uzstādot jaunus informācijas
stendus, atkritumu tvertnes, ceļa zī -
mes, tūrisma koka mājiņu u.c., lai
uzlabotu pakalpojuma pieejamību
un sasniedzamību. Dabas liegums
«Stompaku purvi» ir unikāla ar sa -
vām dabas bagātībām un kultūrvēstu-

risko mantojumu, Stom paku purvi ir
iekļauti NATURA 2000 teritorijā, ku -
rā atrodas Latvijas un ES nozīmes īpa -
ši aizsargājamie purvu un mežu bio -
topi, ka arī aizsargājamās augu, put -
nu un dzīvnieku sugas. Stompaku pur -
vi ir nozīmīgi ar savu vēsturi, jo
Stompaku purvā atradās lielākā na-
cionālo partizānu apmešanās vieta
Baltijā, kā arī no tikusi viena no lie-
lākajam nacionālo partizānu cīņām
pret padomju varu – Stompaku kauja.

Projekta ietvaros ir uzstādīta brū -
nā ceļa zīme Nr.706, kur redzama no -

rāde uz partizānu mītnēm Stompaku
purvā. Līdz šim, tikšana līdz partizānu
mītnēm bija apgrūtinoša, jo no lielā
ceļa P35 Gulbene–Balvi–Viļaka-Krie -
vijas robeža nebija nekādu norāžu.
Pēc ceļa zīmes uzstādīšanas, norāde
ir redzama braucot no abām ceļa pu-
sēm, kas ikvienam interesentam ļaus
viegli un ātri atrast ceļu līdz partizānu
mītnēm Stompaku purvā. Projekta
rezultātā dabas liegums Stompaku
purvi kļūs par jaunu tūrisma objektu.

Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore Rita Gruševa

Jaunas iespējas atpūtai
Ziemeļlatgalē

Šovasar Ziemeļlatgalē tapis krietni plašāks piedā-
vājums atpūtai dabā un kultūrvides iepazīšanai –
jaunas iespējas gan baudīt atpūtu uz ūdeņiem, gan
garšīgi paēst un kaut ko jaunu uzzināt!

Viesojoties Balvos noteikti iesakām izmantot iespēju
doties izbraucienā ar jaunām koka laivām Balvu ezerā,
lai baudītu dabu un un pilsētas skaistumu no cita skatu
punkta. Laivu noma «Krastmala» Balvu ezerā piedāvā 
2 koka laivas, kas katra paredzētas 3 personām. Lai -
vošanas priekus var baudīt darba dienās no plkst. 16.00,
savukārt brīvdienās – visu dienu, iepriekš piezvanot un
rezervējot – 24843893.

Tiem, kam sirdij tuvāka aktīvā atpūta – jaunas iespē -
jas gan Balvu, gan Viļakas ezeros izmantot SUP dēļu
nomu un baudīt skaistos ezeru skatus un dabisko vidi.
Papildus informācija un SUP dēļu rezervēšana: Balvu
ezerā – 26351072, Viļakas ezerā – 26292288, www.facebook.
com/Ezerture , Instagram @ezerture.

Veikparks Balvu ezerā «Wake up Balvi» paplašinājis
savu piedāvājumu, dodot iespēju ne tikai veikot, bet arī
iz nomāt SUP dēļus, katamarānus un āra kubulu turpat
ezermalā. Plašāk – www.wakeupbalvi.lv un www.facebook.
com/wakeupbalvi, Instagram @wakeupbalvi.

Asāku izjūtu cienītājiem un komandu spēlētājiem no -
teikti jāizmanto iespēja piedalīties lāzertaga spēlē Kārsa -
vā vai nupat darbību uzsākšajā Silgaiļu peintbola lauku -
mā Baltinavā.  Lāzertags ir aktīva sporta spēle, kas līdzi -

nās peintbolam un airsoftam. Šī spēle ir pilnīgi dro ša, ne-
sāpīga, kā arī draudzīga videi. Plašāka informācija un re-
zervēšana – 27881757,   www.facebook.com/lasertaglatgale/
un Instagram @lasertaglatgale. Savukārt peintbola lau -
kums Baltinavā ir ierīkots bijušās fermas kompleksa
«Silgaiļi» teritorijā un tajā ir pieejami 20 pilni inventāra
komplekti. Pirms doties spēlēt, noteikti sazinieties un
piesakieties – 26486676.

Ziemeļlatgalē paplašinās arī marķēto velomaršutu
tīkls un papildus jau esošajiem velomaršutiem Nr. 777
Vi ļakas novadā, Nr. 780 un Nr. 781 Balvu novadā, kā arī
Nr. 776 Kārsavas novadā, maijā tika atklāts jauns mar -
ķēts maršruts Baltinavas novadā – Nr. 785, kas ved cauri
Grīvas mežiem, ļaujot  baudīt Latgales mežu skaistās aina -
vas, divus ezerus – Svātūni un Motrīni, kas ir aizsargājama
Natura 2000 teritorija. Motrīnes ezera krastā ir ierīkota mā -
jīga atpūtas vieta ar soliem, galdu, nojumi un ugunskura
vietu. Apkārtnes mežos ir apskatāmas partizānu apmetnes
vietas un atjaunots bunkurs, kā arī mistiskā Zelta priede,
kura nes veiksmi. Informācija par velotūrisma maršrutiem
Ziemeļlatgalē pieejama www.turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv,
www.visit.karsava.lv un www.baltinava.lv, kā arī uz
vietas tūrisma informācijas centros.

Aicinām arī kultūras un kulināro gardumu baudītājus
uz Ziemeļlatgali, jo šovasar durvis atvēruši vairāki jauno
objekti, kā arī esošie ir papildinājuši savu piedāvājumu.
Rugājos iegriezieties koka gudrību darbnīcā, kurā var
uzzināt vairāk par koku kā latviskās dzīvesziņas un vese -
lības veicinātāju. Saimnieks iepazīstinās ar druīdu horosko -
pu, pastāstīs par koka spēku un pielietojumu. Ikkatrs ap-
meklētājs varēs iegādāties savu Laimes pogu! Piedāvājumā

dažādas nodarbības ar koku un saimnieka īpašais piedā -
vājums pieaugušajiem – degustācija «Meža šalkas». Ap-
meklējums noteikti iepriekš jāpiesaka – 26263396.

Savukārt kulināros piedāvājumus aicinām doties bau -
dīt uz brīvdienu māju «Noras» Balvu novada Krišjāņos,
kur vasaras nedēļas nogalēs darbosies brīvdienu kafejnīca.
Šeit ēdiens tiek gatavots, izmantojot vietējo produkciju,
kā arī labākās Latgales kulinārā mantojuma tradīcijas. 
14. jūlijā «Noras» svinēs māju simtgadi un ciemos tiek
aicināts ikviens, lai kopīgi baudītu gan lauku vidi un
dabu, gan koncertu un lustīgu zaļumballi. Papildus infor-
mācijai un apmeklējuma pieteikšanai – 26519272.

Jūlijā darbu pilnā apjomā uzsāks arī atjaunotās reka -
vas dzirnavas Viļakas novada Rekavā, pildot nu jau
pavisam citu funkciju. Rekavas jeb Polfalndera dzirnavas
tika celtas 1932. gadā. Toreiz tajās tika malti milti un pār-
strādāta vilna. Laikiem mainoties, mainījās arī nodarbošanās
veidi, līdz brīdim, kad tās pilnībā pārtrauca savu darbību.
Atjaunošanas darbi tika uzsākti 2016. gadā un šobrīd
dzirnavu darbības galvenā ideja ir pavisam vienkārša:
audzēt, pārstrādāt un ēst vietējo, kvalitatīvu produktu, lai
maksimāli izvairītos no nezināmas izcelsmes produktu
lietošanu ikdienā, kā arī celt godā senču receptes un
ēdienus. Pirms doties uz dzirnavām, noteikti piezvaniet
un piesakiet savu viesošanos – 26422231.

Šovasar Ziemeļlatgales novados – Balvos, Viļakā,
rugājos, Baltinavā un kārsavā notiks arī daudz un
dažādi atpūtas, sporta un kultūras notikumi. Lielākie
no tiem, kurus sirsnīgi aicinām apmeklēt:

20.–21. jūlijā Balvos «Balvu novada Gaismas svētki»
3.–5. augustā «Ziemeļlatgale retro 12» – ekspedīcija

Marienhauzena-Marienburga Viļakas, Balvu un Alūksnes
novados

18.–25. augustā Kārsavas novada svētki
25.–26. augustā 19. Kamermūzikas festivāls Balvu muižā
15. septembrī 17. Meilys aiļu i dzīsmu festivāls «Upī -

tes Uobeļduorzs» – vecākais latgaliešu festivāls pasaulē
Viļakas novada Upītē

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par pasā-
kumiem novadu mājaslapās, kā arī tūrisms informācijas
centru Facebook.com kontos: @BalvuNovadaTic, @visit.kar-
sava , @visit.vilaka , @visit.rugaji , @baltinavasnovads. 

Informāciju apkopoja Ineta Bordāne, tūrisma orga-
nizatore Balvu novada tūrisma informācijas centrs
29272948, turisms@balvi.lv
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IeDZīVotāJU ZINāŠANAI

Ieeja – 7,00 euro
Pensionāriem un invalīdiem  – 3,00 euro

Bērniem līdz 10 gadiem ieeja brīva
Iebraukšana trases teritorijā – 3,00 euro

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu 
kapusvētki 2018. gadam

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

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas draudžu prāvests: pr. Staņislavs
Prikulis

Kapusvētki Viļakas, Kupravas un Liepnas
Romas katoļu draudžu kapsētās 2018. gadā

Sestdien, 7. jūlijā  Viduču kapos plkst. 14.00;
olutovas kapos plkst. 16.00

Sestdien, 14. jūlijā  Slotukalna kapos plkst. 14.00;
Lašku kapos plkst. 16.00

Sestdien, 21. jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00; 
Aizgalīnes kapos plkst. 15.30

Svētdien, 29. jūlijā kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, 
pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 
Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00

Svētdien, 5. augustā  Viļakas sv. Mateja kapos 
pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30)

Sestdien, 11. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien, 18. augustā rejevas kapos plkst. 13.00

Lai veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos,
no šī gada 1. jū nija Viļakas novadā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni
ar Ft) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir
pieejami fizioterapijas un masāžas pakalpojumi.

Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īs-
tenošana Latgales reģionā» (turpmāk DI projekts)
ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo
vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie
atbalsta plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji
vai audžuģimeņu pārstāvji) varēs saņemt rekomendētos
pakalpojumus šādā apmērā:

• bērni ar Ft (līdz 17 gadu vecumam ieskai -
tot) – atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 (četrdesmit)
pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īste-
nošanas laikā;

• bērnu ar Ft vecāki (likumiskie pārstāvji vai
audžuģimeņu pārstāvji) – psihologa pakalpojumus,
rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, dalību

izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 (div-
desmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta
īstenošanas laikā.

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI
projekta īstenošanas beigām – 2023. ga da 31. de-
cembrim. Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē paš -
valdība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas
no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

‚ Sīkāku informāciju par DI projektu Latgalē
var skatīt: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/
di/#.Wx5YB4ozaiM  

‚ Sīkāku informāciju par projekta norisi
Viļakas novadā var saņemt pie Deinstitucionalizācijas
projekta vadītājas Santas Komanes Viļakas novada
domē;

‚ Sīkāku informāciju par pakalpojumu pieeja -
mību Viļakas no vadā var saņemt pie sociālās darbi -
nieces Elīnas Vancānes Sociālajā dienestā (Viļakā).

Informāciju sagatavoja: Santa Komane

Viļakas novadā uzsākta sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem
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Viļakas no vadā 2018. gada jūnijs

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. Par raksta saturu atbild tā autors. 

Atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224.  Ie spiests: SI A «Lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

IZSkANēJIS StArPtAUtISkAIS FoLkLorAS FeStIVāLS «BALtICA 2018» (FotomIrkļI)
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