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16. maijā Viļakas estrādē norisinājās Viļakas novada V Bērnu
un jaunatnes radošais festivāls «Zem zilās debesu bļodas plaša
pa saule veras», kurš pulcināja 33 kolektīvus, 530 skolēnus.

Lai gan laika apstākļi nebija no siltākajiem, katrs priecājās par sau -
les stariņiem gan gājiena, gan koncerta laikā. 

Festivālu atklāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak -
simovs, kurš pateicās skolēniem, skolotājiem, vecākiem un novēlēja
skaistus šos svētkus. 

Jau piekto gadu festivālu kuplināja un ar priekšnesumiem priecēja:
• Upītes pamatskola 
–  folkloras kapella, vad. A. Slišāns, L. Spridzāne
• Rekavas vidusskola 
– 7.–9. kl., 10.–12.kl. tautas deju kolektīvi, vad. A.Leitena
– 1.–4.kl., 5.–9.kl. koris, vad. G.Priedeslaipa
– Pūtēju orķestris, vad. G.Priedeslaipa
• Viduču pamatskola
– 5.–9.kl., 1.–4. kl. vokālie ansambļi, vad. I.Raginska
– 1.–4.kl. tautas deju kolektīvs, vad. A.Leitena
• Viļakas pamatskola
– 1.–4. kl. koris, vad. K.Romanova
– 4.–6. kl. vokālais ansamblis, vad. K.Romanova
– 1.–2.kl.deju kolektīvs, vad.A.Leitena
– 3.–4. kl., 5.–6. kl. tautas deju kolektīvi,  vad. I.Krilova
• Žīguru pamatskola
– 1.–4.kl. vokālais  ansamblis, vad. I.Krilova
– 1.–4.kl., 5.–9.kl. tautas deju kolektīvi, vad. I.Krilova
– 5.–8.kl. ritmikas grupa, vad. I.Krilova
• Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dejotāji, vad. S. Dambe
• Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» audzēk ņi,

vad. E.Logina
• Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš» audzēkņi,

vad. E. Logina

• Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» audzēkņi,
vad. D. Elksnīte

• Rekavas un Upītes pirmsskolas ritmikas grupa, vad. I. Lāce 
• Viļakas Mūzikas un mākslas skola
– Pūtēju orķestris, vad. A. Prancāns
– Kapella, vad. S. Krasnokutska, I. Bukša, Z. Barkāne
– Saksofonistu kvartets, vad. A. Prancāns
– Žīguru mācību punkta mūzikas skolas vokālais ansamblis,

vad. D. Elksnīte
– Viduču mācību punkta mūzikas skolas vokālais ansamblis,

vad. I. Raginska
– Rekavas mācību punkta mūzikas skolas vokālais ansamblis,

vad. K.Romanova 
• Viļakas Valsts ģimnāzija
– 7.–12.kl. koris un solisti, vad. I.Bukša
– 7.–9.kl.,10.–12.kl. tautas deju kolektīvs, vad. I.Lindenberga
– 7.– 8.kl. ritmikas grupa, vad. I.Lindenberga
• Šķilbēnu iniciatīvu centrs «Zvaniņi», vad. V. Cibulis
Rugāju novada bērnu deju kolektīvs «Ķipariņi» un Balvu Kultū -

ras un atpūtas centra deju studija «Terpsihora» dalībnieki bija festi -
vāla vieskolektīvi. Rugāju novada bērnu deju kolektīvs «Ķipariņi» va -
dītāja Lucija Bukša priecājās, ka var būt viesmākslinieki šajā festi -
vālā un gribētu ņemt no mums piemēru bērnu un jauniešu festivālu
noorganizēt Rugāju novadā un priecātos, ka mūsu novada kolektīvi
piedancotu Rugāju estrādi. Lai izdodas!

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe
Inese Circene pateicās visiem skolu kolektīvu dalībniekiem, novada
izglītības iestāžu direktoriem, vecākiem, interešu izglītības pulciņu
vadītājiem, skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu. «Lai pietiek
arī turpmākajiem gadiem radošuma, jo latviešu tauta jau izsenis ir
bijusi dziedoša un dejojoša tauta. Saglabāsim šīs tradīcijas un vēr -
tības arī turpmāk!» novēlēja I.Circene.

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne, 
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

Izskanējis jau piektais Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes radošais festivāls 
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l 2015. gada 30. aprīļa Domes sēdes lēmumi

30. aprīlī Viļakas novada domes sēžu zālē notika kārtējā sēde,
kurā tika izskatīts 41 jautājums. domes deputāti nolēma: 

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2015 «Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novadā». 

• Apstiprināt 2014. gada inventarizācijas rezultātus Viļakas no -
vada paš valdībā.

• Apstiprināt  Viļakas novada domes 2014.gada finanšu pārskatu.
• Piešķirt finansiālu atbalstu  EUR – 750.00  apmērā  Balvu nova -

da pašvaldībai grāmatas «1991. gada Barikāžu piemiņas grāmata.
Zie meļlatgale. (Balvu rajons)» izdošanai.       

• Apstiprināt maksas pakalpojumus «Sadzīves pakalpojumu ēka»,
Semenovas ciems, Medņevas pagasts īslaicīgai nomai:

• Līdzfinansēt valsts programmas 1.3.apakšsadaļas «Atbalsts jau -
niešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot ne-
formālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdz -
dalību un aktīvu dzīves veidu» projektu «Ekspedīcija džungļos» ar
summu Eur 540.00.

• Atbrīvot  no  direktora amata Žīguru pamatskolas direktori Svet -
lanu Romāni 2015. gada 31. augustā.

• Piešķirt Viļakas novada tehniskajai nodaļai palīgstrādnieka
ama ta 1.5 vienības laika periodam no 01.05.2015. līdz 01.11.2015.

• Piešķirt Žīguru pamatskolai palīgstrādnieka  amata 0.5 vienības
ar 2015. gada 1. maiju. 

• 1. Precizēt Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju at -
bilstoši Latgales plānošanas reģiona atzinumā norādītajiem priekšli-
kumiem.

2. Apstiprināt precizēto Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stra -
tēģijas 2014.–2030. gadam gala redakcijas projektu (pielikumā). 

3. Nodot Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–
2030.gadam gala redakcijas projektu publiskai apspriešanai.

4. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 2015. gada 10. maija
līdz  2015. gada 9. jūnijam.

5. Publicēt paziņojumu par Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas publisko apspriešanu Viļakas novada domes mājas lapā
www.vilaka.lv un laikrakstā «Vaduguns».

6. Par atbildīgo personu, kurai iesniedzami viedokļi par Viļakas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.–2030. gadam noteikt
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Abramovu.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada domes izpil-
ddirektorei Zigrīdai Vancānei.

• 1. Piešķirt finansējumu EUR 450,00 (četri simti piecdesmit
euro) Viļakas futbola komandai dalībai Ziemeļaustrumu futbola 2. lī -
gas čempionātā.

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

• Nodrošināt 2015. gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumu 10%
apmērā jeb EUR 66.68 (sešdesmit seši euro 68 centi) Viļakas novada
muzejam Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
projekta «Viļakas pilsētai 70» realizācijai.

• Apstiprināt  Vecumu bibliotēkas nolikumu.
• Apstiprināt Vecumu bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
• 1. Piešķirt  finansējumu Viļakas novada Bērnu un jaunatnes spor -

ta skolai EUR 430.00 apmērā sporta inventāra iegādei profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai  un noslēgt Līgumu
ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par finansējumu
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm sporta inventāra ie -
gādei. 

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

ar pilnu 2015.gada 30.aprīļa domes sēdes protokolu var iepa -
zīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv 

Izmaiņas deputātu sastāvā
Viļakas novada domē darbu uzsācis deputāts Raimonds slišāns, kurš pārstāv Latgales partiju.

Viņš darbosies finanšu komitejā, saimniecisko jautājumu komitejā un izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā.

Vēlētāji aicināti sazināties pa tālr. 29116971 vai rakstot uz e-pastu starki@inbox.lv.
30. aprīļa domes sēdē deputāti ilzi Šaicāni atbrīvoja no saimniecisko jautājumu komitejas

locekļa amata un ievēlēja par sociālo un veselības jautājumu komitejas locekli.
atgādinām, ka Viļakas novada domes deputātu pieņemšanas laiki atrodami interneta vietnē

www.vilaka.lv pie Īsajām ziņām.     

PaZiņojUMs
Viļakas novada dome 2015. gada 30. aprīlī (protokols

Nr.6,13.&) ir pieņēmusi lēmumu par precizētas Viļakas novada
ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas  2014.–2030. gadam nodošanu
publiskai apspriešanai no 2015. gada 10. maija līdz 9. jūnijam.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Viļakas novada
ilgtspējīgas  attīstības stratēģiju  2014.-2030. gadam var iesniegt per -
soniski vai sūtīt pa pastu Viļakas novada domei Abrenes ielā 26,
Viļakā, LV-4583 , vai sūtīt  elektroniski pa e-pastu: dome@vilaka.lv .
Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese; ju-
ridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs un
darbības vietas adrese.

Ar  Viļakas novada ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas  2014.–2030.
gadam materiāliem var iepazīties Viļakas novada domē Abrenes ielā
26, Viļakā pie Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Olgas Abra mo -
vas  darba laikā (102. kabinets), kā arī pašvaldības mājas lapā
www.vilaka.lv 

Projekta mērķis ir paaugstināt
Viļakas novada pašvaldības pla-
šākam iedzīvotāju lokam iespējas
lietot publisko internetu, veicināt
piekļuvi piedāvātajiem elektronis -
kajiem pakalpojumiem un infor-

mācijai, veicinot iedzīvotāju iekļau -
šanos sabiedrības sociālajos, eko-
nomiskajos un kultūras procesos
un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Projekta īstenošanas rezultātā
tiks izveidoti seši jauni un piln-
veidoti seši pilnīgi funkcionāli
interneta pieejas punkti, kuri ir
pieslēgti Internetam, aprīkoti ar
datortehniku, iekārtam un ir pie-
ejami sabiedriskai izmantošanai.

Projekts realizējas  Viļakas no -
vada 6 teritoriālajās vienībās: Vi-
ļakas pilsētā, Borisovā, Kupravā,
Rekovā, Semenovā un Žīguros.

Elektronisko iepirkumu sistēmā
tika iegādāti divdesmit četri datora
komplekti un piecas daudzfunkcio -
nālās iekārtas PIPP izveidošanai. 

Plānots izsludināt iepirkumu un
noslēgt līgumu par bezvadu inter -
neta zonas pieejas punktu izveidi.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā

aPstiPRiNĀti ar Viļakas novada domes
30.04.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.6, &1)

saistoŠie NoteikUMi Nr.2/2015
Viļakā                                                                                                                                     2015. gada 30. aprīlī                                                                                         

«Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novadā»
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novada
administratīvajā teritorijā.

2. Saistošo noteikumu 1.punktā minētais aizliegums ir spēkā līdz 2030.gada 31.decembrim. 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs  S. Maksimovs  

Viļakas novada domes priekšsēdētājs  S. Maksimovs  

saistoŠie NoteikUMi Nr.2/2015
«Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novadā»

PaskaidRojUMa  Raksts

15. maijā smiltenē notika
Lat  vijas Pašvaldību savienības
kongress «Rīt – stiprāki nekā šo -
dien», kurā piedalījās Viļakas no -
vada do mes priekšsēdētājs ser-
gejs Maksimovs un priekšsēdē-
tāja vietnieks Leonids Cvetkovs.

Kā viesi piedalījās Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš, vides aiz -
sar dzības un reģionālās attīstības

ministrs Kaspars Gerhards, kultūras
ministre Dace Melbārde, kā arī
Saeimas deputāti un dažādu LPS
sadarbības partneru pārstāvji.

LPS priekšsēdis Andris Jauns -
leinis uzrunā pauda, ka, neskatoties
uz dažādām grūtībām un pārbau-
dījumiem, pašvaldības pēdējos 25.
ga dos ir spējušas attīstīties un kļūt
spēcīgas. Būtisks princips, pie kā

jāpieturas arī turpmāk, ir dažādība.  
26. kongresā smiltenē pieņē -

ma rezolūcijas par izglītības fi-
nansēšanas reformu, skolu tīklu,
pašvaldību iespējām iesaistīties
komercdarbībā, sadarbību ar
Valsts kontroli un arī pašvaldību
vēlēšanu perioda palielināšanu,
kurās formulēts LPs viedoklis
turpmākā darba veidošanai.

Latvijas Pašvaldību savienības kongress Smiltenē
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«kabatiņa»
atvērta!

Pateicoties eLfLa  (eiropas
lauksaimniecības fonda Lauku
attīstībai), Viļakas novada domes
un biedrības «Balvu rajona
partnerība» atbalstam, Viļakas
pamatskolā labiekārtota telpa. 

Tās galvenais uzdevums –
dot iespēju skolēniem lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, apgūstot jau -
nas prasmes, darbojoties radoši
dažādās interešu grupās. «Kaba-

tiņa», kā nosaukta šī mājīgā un
gaišā vieta skolas 3. stāvā, plaši
vēra savas durvis 30. aprīlī. 

Uz mazu, bet svinīgu pasākumu
bija aicināti visi pamatskolas sko-
lēni, viņu skolotāji, kā arī īpašais
ciemiņš – Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas spe-
ciāliste Vineta Zeltkalne. Viņa uz -
manīgi sekoja līdzi visam «Ka-
batiņas» tapšanas procesam, uz-
ņemoties organizēt projekta rea-
lizācijas procesa sarežģītāko daļu
– dokumentācijas sakārtošanu.
Projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-

000022 ««Kabatiņa» – telpa Vi-
ļakas pamatskolā sociālā riska
grupas skolēnu lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai»  kopējās izmak -
sas ir EUR 5981,83, no tās ELFLA
atbalsts EUR 4449,29, 10 % līdz -
finansējumu – EUR 494,37 un
PVN likmi EUR 1038,17 nodro-
šināja Viļakas novada dome.

Galvenais ir paveikts – «Ka-
batiņa» jau priecē lielus un ma -
zus! Tās atvēršanā savu darbu ie-
guldījuši skolas tehniskie darbi-
nieki, pašvaldības šoferītis Atis
Šimkēvičs, Viļakas novada domes
Tehniskās nodaļas vadītājs Mār -
tiņš Rēdmanis, Viļakas Mūzikas
un mākslas skolas direktors Aldis
Prancāns, SIA «Ozolmājas» pār-
došanas daļas speciālists Aigars
Pušpurs. Paldies visiem par iegul -
dījumu! Paldies skolas pavārītēm
par gardo cienastu mūsu mazajos
svētkos! 

Tagad mūsu uzdevums – rūpē -
ties par skaistās «Kabati ņas» ilgo
mūžu. To atzinuši arī paši bērni,
sakot, ka «galvenais ir iemācīties
pēc sevis atstāt kārtību». Viņi vēlē -
ja: «Lai skan dziesmas, prieks un
čalas, lai ir patīkami būt tur kopā!»

Anželika Ločmele,
Inese Rēvalde 

Viļakas pamatskolā

21.aprīlī Medņevas tautas
namā notika tikšanās ar dzejnieci
inesi Zanderi.

Pasākumā piedalījās pirms -
skolas izglītības iestādes «Pasa -
ciņa» vecākās grupiņas audzēkņi
un Viduču pamatskolas skolēni
no 1. līdz 6. klasei. Skolēni  bija
sagatavojuši arī priekšnesumu.
Tika dziedātas dziesmas, 4.klases
skolēni skaitīja dzejoli «Burtu
tārpiņš». 2.klases meitenes stāstīja
fragmentu no pasaku grāmatas
«Māsa un brālis». Dzejnieci ir
uzrunājušas šīs grāmatas māksli-
nieka ilustrācijas  un, viņa ir uz-
rakstījusi arī dzejoļu grāmatiņu
ar tādu pašu nosaukumu.

Inese Zandere lasīja  dzejoļus
un stāstīja, ka grāmatiņas «Limo-

nāde» dzejoļi pie viņas ir atnākuši
miegā. Bērniem  ļoti patika dzej-
nieces  stāstītā pasaka par zeķīti,
cimdiņu, lakatiņu un spilventiņu,

ko viņa bija stāstījusi savam dē -
lam, kad viņš triju gadu vecumā
bija ārstējies slimnīcā.

Pasākums izvērtās ļoti jauks,
bērni ar interesi klausījās dzejnieces
stāstītajā un atbildēja uz uzdotajiem
jautājumiem, kā arī paši uzdeva
jautājumus dzejniecei.

Liels paldies dzejniecei Inesei
Zanderei, kura mēroja garo ceļu
no Rīgas līdz Medņevai, lai tiktos
ar mūsu pagasta bērniem. Paldies
par radošu tikšanos. 

Paldies skolotājām Birutai Lo -
ginai, Initai Raginskai un skolē -
niem par uzstāšanos.

Paldies Valsts Kultūrkapitāla
fondam, un Viļakas novada domei,
kas  atbalstīja projektu «Mazā la-
sītāja tikšanās ar dzejnieku».

Medņevas bibliotēkas vadītāja
Anita Smuškova

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs
realizē trīs Leader projektus

Viļakas jaunieši vienmēr cenšas īstenot savas ieceres, tāpēc
aktīvi un neatlaidīgi darbojas, lai īstenotu arvien vairāk pro jektus. 

Jauniešiem patīk filmēt videoklipus, iemūžināt savas aktivitātes un
notikumus, tāpēc tika realizēts projekts Nr.14-07-LL04-L413201-
000004 «izjust, iemūžināt un redzēt», kura  mērķis bija iegādāties
GoPro kameru, projektoru un projicējamo ekrānu Viļa kas Jauniešu
iniciatīvu centra jauniešu prasmju pilnveidošanai, aktivitāšu filmēša -
nai, kā arī videomateriālu un prezentāciju ska tīšanai. Pro jekta
kopējās izmaksas ir EUR 1070,64, ELFLA (Eiro pas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai) finansējums EUR 796,35, Viļakas novada
domes līdzfinansējums ir EUR 88,48 un pašvaldība sedza arī neat-
tiecināmos izdevumus jeb PVN likmi –  EUR 185,81.

Tāpat jaunieši regulāri organizē savas aktivitātes, kurās ļoti bieži
ir nepieciešama gan apskaņošana, gan gaismu efekti. Arī šo nepie-
ciešamību esam atrisinājuši, īstenojot projektu Nr.14-07-LL04-
L413201-000003 «skaņas un gaismas komplekta iegāde Viļakas
jauniešu iniciatīvas centram», kura mērķis bija iegādāties skaņas
un gaismas komplektu Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram aktivitāšu
dažādošanai un pasākumu organizēšanas nodrošināšanai. Kopējās
izmaksas ir EUR 1891,36, ELFLA finansējums EUR 1406,80,
Viļakas novada domes nodrošināja līdzfinansējumu EUR 156,31 un
sedza PVN likmi –  EUR 328,25.

Trešā realizētā projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-000023 «justies
kā mājās» mērķis bija iegādāties mēbeles, lai aprīkotu divas istabas
jaunajā jauniešu centra filiālē un lai nodrošinātu nakšņošanas iespē -
jas Viļakā vidusskolas posma audzēkņiem no sociāli maznodrošinātām
ģimenēm. Kopējās izmaksas ir EUR 2386,00, ELFLA finansējums
EUR 1774,71, līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb EUR 197,19 un PVN
likmi EUR 414,10 nodrošināja no pašvaldības 2015. gada budžeta.

Jaunieši ir gandarīti par paveikto un jau sāk izmantot jauno inven -
tāru, kurš padarīs viņu aktivitātes daudzveidīgākas, interesantākas
un aizraujošākas.  

Šis inventārs ir būtisks jauniešu izpausmei, jo ir no derīgs ļoti
daudzām viņu vajadzībām un pasākumu īstenošanai. Projektu idejas
tika apspriestas un izvēlētas kopā ar jauniešiem, tāpēc ir lielāks prieks
par sasniegto gan jauniešiem, gan centra vadītājai.

Informāciju sagatavoja: Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne

«Rekavas dzintaram»  būs  jauni
apavi – arheoloģiskie zābaciņi 
Latgales kultūras programmas projektu konkursam savu

projektu «arheoloģiskie zābaciņi folkloras kopas «Rekavas
dzintars» dalībniekiem»  iesniedza arī biedrība «dardedze».

Ziemeļlatgale bagāta ar mutvārdu tradicionālo mantojumu, kura
lielākā daļa ir dziesma. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta ļaudis  ak -
tī vi darbojas  folkloras vērtību saglabāšanā un pētīšanā. Folkloras
kopas «Rekavas dzintars» dziesmas ir vecmammu un sava novada
teicēju dziedātas, kuras tiek saglabātas nākošajām paaudzēm.  

Folkloras kopas «Rekavas dzintars» tērpi ir pašu gādāti pēc Da -
ļi lovkas kapulaukā atrasto tērpu parauga: linu krekli, tumši zili
virstērpi, celaiņu jostas un meitu galvasauti. Kopējam tērpa vizuā la -
jam tēlam ļoti pietrūkst apavi – arheoloģiskie zābaciņi. Kāju autus
un prievītes kopas dalībnieki ieplānojuši saviem sagādāt paši.

Projekta uzdevums ir 10 arheoloģisko zābaciņu izgatavošana
folkloras kopas «Rekavas dzintars» dalībniekiem, izmantojot Lat -
gales uzņēmuma SIA «Kristāla kurpīte» pakalpojumus. Kopējās
projekta izmaksas 480 EUR, no kuriem 400 EUR ir no programmas
piešķir tais finansējums un 80 EUR ir pašfinansējums.

Projekta realizācija notiks 2015.gada pirmajā pusē, no maija līdz
jūlijam,   lai vasarā un rudenī plānotajos starptautiskajos pasākumos
folkloras kopa  «Rekavas dzintars» varētu piedalīties jauniegūtajos
un tik ilgi lolotajos apavos – arheoloģisko zābaciņos. 

Pasūtījuma veikšana plānota pie apavu izgatavotāja SIA  «Kristā la
kurpīte»  Rēzeknē. Tādejādi atbalstot vietējos Latgales uzņēmējus.
Šis uzņēmums savu amata prasmi pierādījis izgatavojot daudziem paš -
darbības kolektīviem apavus (pastalas, kurpes, zābaciņus, zābakus).

Mērķauditorija ir paši aktīvie folkloras kopas dalībnieki, pagasta
un novada iedzīvotāji, kuriem tiks sniegti koncerti. Starptautiskajos
pasākumos arī citu valstu tradicionālās mūzikas cienītāji. 

Projekta realizācijas efektivitātes rādītāji būs pasākumu ap -
meklē  tāji Latvijā, Latgalē, Viļakas novadā un Šķilbēnu pagastā, kuri
priecāsies par tradicionālo muzicēšanu pievilcīgajos tērpos.

Projekta vadītāja Inese Cibule  

Ciemos dzejniece
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ak tU aLitĀtes Viļakas NoVadĀ

No 24. aprīļa līdz 26. aprīlim
Rīgā olimpiskajā sporta centra
hallē norisinājās izstāde «izvēlies
Latvijas preci 2015». Šī izstāde
Latvijas ražotājus kopā pulcināja
jau piekto gadu. Par šo izstādi
paši organizatori saka tā: «Visas
raksturīgākās Latvijas smaržas,
garšas un sajūtas vienuviet!»
un «Pērc vietējo – vairo savu un
Latvijas labumu». 

Viļakas novads tika pārstāvēts
pirmo reizi šāda veida izstādē.
Kopumā savu produkciju prezentēja
7 uzņēmēji, mājražotāji un amat-
nieki. Viļakas novada stendā va -
rēja iepazīties ar informāciju par
novadu un tūrisma iespējām. Ineses
Matisānes mājražošanas uzņēmums
apmeklētājiem piedāvāja nodegustēt
‘Latgales sikspārņus’ jeb liellopu
un cūkgaļas kaltējumus. Z.S ‘Ko-
tiņi’ lepni da lījās, ka viņu rapšu
eļļa ir ieguvusi ‘zaļo karotīti’ un
no augstākā labuma kviešu miltiem

sanāk lieliskas pankūkas. Annele
Slišāne no SIA ‘Anneles zeme’
spēja iepriecināt gan lielu, gan
mazu sir dis ar ekoloģiskajām ro-
taļlietām un austajiem paklājiem.
Evita Za remba rādīja meistarklasi
jostu aušanā ar celu galdiņiem.
Savukārt, Igors Trešutins uz Rīgu
bija at ve dis kalumus un Juris Go-

lubevs  – veidojumus no koka.
Kopumā paši dalībnieki ar iz-

stādi ir apmierināti, jo dažiem tā
bija jauna pieredze un šādā izstādē
nebija būts, kā arī ikviens no Vi-
ļakas novada stenda atzina, ka
ideja par  Latvijas ražotāju izstādi
ir ļoti veiksmīga un piedalīties ir
bijis vērts. 

Viļakas novads smaržas un garšas izstādē
«izvēlies Latvijas preci 2015»

Sirsnīga pateicība Viļakas novada domes vadībai, Susāju un Šķilbēnu pagastu pārvaldēm, Viļakas
kultūras namam un izturīgajam šoferītim Atim. 

Ražotāju dalību izstādē atbalstīja Viļakas novada dome. 
Informāciju sagatavoja Santa Bondare Viļakas novada tūrisma informācijas centrs 

9.maijā Valkā  notika 2.starp-
tautiskais gaļas un desu festivāls,
kurā piedalījās mājražotāji un
uzņēmēji, kas ražo gaļas izstrā -
dājumus. desu, gaļas izstrādā-
jumu un žāvējumu kvalitāti
vērtēja žūrija.

Skatītāju simpātiju balvas fes-
tivālā saņēma «SIA Kunturi» uz-
ņēmēju grupā, savukārt mājražo -
tāju grupā SIA «Alias».

Gardākā desa plašam patērētā -
ju lokam laureāti  bija SIA «Kun-
turi» uzņēmēju un «Priekuļu gar-
dumi» mājražotāju grupā.

Gardākais žāvējums plašam pa -
tē rētāju lokam titulu ieguva SIA
«Servilat» un «Pļaviņu delikateses».

Gardākā desa delikatese no-
minācijā uzvarēja – uzņēmums
«SIA Servilat» un mājražotāji
SIA «Alias product».

Gardākais žāvējums delikate -
se – ražotāji no Lietuvas «Kalnru -
gele» un mājražotāja Inese Matisāne
no Viļakas novada Šķilbēnu pagasta.

Kā atzina pasākuma organiza -
tore Sniedze Ragže, arī šogad pie -
dāvājums bija ļoti daudzveidīgs:
«Šogad jaunums bija kaltētas ga -
ļas izstrādājumi, nākamgad atkal
sagaidām ko interesantu.»

Teksts un foto Zane Brūvere

2. starptautiskajā gaļas un desu festivālā piedalās 
arī mājražotāja inese Matisāne no Šķilbēnu pagasta

Viļakā apskatāma ceļojošā fotoizstāde 
«Latvijas mazās gaismas pilis»

No 15. maija līdz 5. jūnijam Viļakas novada tūrisma un in-
formācijas centrā apskatāma fotoizstāde «Latvijas mazās gaismas
pilis». Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības (Biedrība)
un arhitekta jāņa dripes veidotajā fotoizstādē var iepazīties ar
59 Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados piedzīvojušas
pozitīvas pārmaiņas. Viļakas novadu izstādē pārstāv Viļakas no -
vada bibliotēka. 

Pēdējo desmit gadu laikā no jauna celtas vai pārbūvi piedzīvojušas
daudzas Latvijas publiskās bibliotēkas. Katrai pilsētai, kur tapusi
jauna bibliotēka, tas bijis nozīmīgs notikums. Svarīgi visas valsts mē -
rogā parādīt šīs pozitīvās pārmaiņas.

Arhitekts un izstādes kurators Jānis Dripe: «Šis ir gaismas punktu
vizualizācijas projekts un stāsts par pozitīviem procesiem Latvijas
bibliotēkās no Līvāniem līdz Valmierai, no Kursīšiem līdz Medumiem
vai Jumurdai, Mārupei un Zorģiem. Lai arī mērogi un rocība bieži ir
nesalīdzināmi, mēs centāmies pamanīt ne vien izcilību, bet arī labo
gribu visos Latvijas novados. Mūsdienīga bibliotēka sen vairs nav
tikai grāmatu glabātuve. Labajos piemēros tā ir vietas dvēsele. Tur
kopā lieliski sadzīvo kultūras mantojums un mūsdienu tehnoloģijas,
grāmata un virtuālais teksts, mazpilsētu miers un pasaules elpa, arhi -
tektūra un saturs.»

Izstāde «Latvijas mazās gaismas pilis» pirmo reiz tika eksponēta
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā, tās atklāšanas nedēļā.
«Latvijas mazās gaismas pilis» līdz šim jau skatījuši Ventspils, Val -
mieras, Daugavpils, Jelgavas, Limbažu, Tukuma, Saldus un Kuldī gas
iedzīvotāji. tagad izstāde ikvienam interesentam pieejama Viļakas
novada tūrisma informācijas centrā, Viļakā, klostera ielā 1, no
15. maija līdz 5. jūnijam. 

Viļakas novada bibliotēka kļuvusi par informācijas un izglītības,
kultūras un sociālo kontaktu centru mazpilsētā un novadā. Sadarbība
ar nevalstisko sektoru, pašvaldības iestādēm, pašvaldību, organizējot
kultūras pasākumus pilsētā, popularizē ne tikai bibliotēku, padarot to
atvērtāku, bet nostiprina bibliotēkas kā kultūras, informācijas, izglītī -
bas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabiedrībā.

«Latvijas mazo gaismas piļu» izstādes idejas autori ir LNB di rek -
tors Andris Vilks un Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra
Justa. Fotoizstādi rīko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrī -
ba ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda, ABLV Charitable Foundation, Live
Riga, Viļakas novada domes un citu Latvijas pašvaldību atbalstu. 

Vija Circāne
Viļakas novada bibliotēkas direktore

organizēs jaunas aktivitātes
jauniešiem semenovā

Medņevas jauniešu iniciatīvu centrs «sauleszieds» realizēja
Leader projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000013 «Medņevas jau -
niešu iniciatīvu centra «sauleszieds» darbības paplašināšana»,
saņemot publisko finansējumu (no eiropas lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (eLfLa)) eUR 1440,00. kopējā projekta summa
ir eUR 1936.00. Projektam līdzfinansējumu eUR 160,00 nodrošināja
un PVN likmi eUR 336,00 sedza Viļakas novada dome.

Lapenes uzstādīšanas darbus veica SIA «Rufs». Pateicoties īste-
notajam Leader projektam Viļakas novada Medņevas pagastā uz
sporta stadiona tika uzstādīta koka lapene, kurai tika izvēlēti
parametri, lai to var izmantot arī kā mini-estrādi. 

Galvenais projekta mērķis ir sasniegts jauniešiem un novada ie-
dzīvotājiem ir vieta, kur atpūsties ārpus jauniešu iniciatīvu centra
telpām. Liels un sirsnīgs paldies Viļakas novada domei un depu -
tātiem par līdzfinansējumu un atbalstu projekta realizēšanā, SIA
«Rufs» vadībai un strādniekiem par ieguldīto darbu. Atsevišķu pal -
dies vēlamies teikt Vinetai Zeltkalnei un Gatim Rundzānam par
sniegto palīdzību un atbalstu!

Teksts un foto: Jauniešu iniciatīvu centra «Sauleszieds» 
un projekta vadītāja Karina Aleksejeva

Latgales kultūras programmas
projektu konkursā ir atbalstīts
projekts «Ziemeļlatgales senioru
kolektīvu sadziedāšanās un sa-
dancošanās Viļakā». Viļakas kul -
tūras namam radās ideja, ka šo -
gad vasaras saulgriežu pasākums –
Jāņi ir jāsvin netradicionālāk. Tas
nebūs tikai tradicionālais pasā -
kums Viļakas pilsētas estrādē, bet
visi interesenti tiek aicināti pie-
dalīties meistardarbnīcās, kur no -
tiks sagatavošanās vasaras sau l -
griežu svinēšanai.

Dalība meistardarbnīcās māca
darba un dziesmas tikumu. Lai
svinētu svētkus, ir jāstrādā un jā -
veic daudzi un dažnedažādi sa-
gatavošanās darbi. Mūsu senči ik -
vienu darbu darīja ar dziesmu, pie -
daloties projekta aktivitātēs, mā -
cīsimies svinēt latgaļu dziesmas

tradīciju, mācot, ka ikviens darbs
tika darīts ar dziesmu un katram
darbam ir sava īpašā dziesma. 

aicinām visus interesentus
pie dalīties meistardarbnīcās:

• 7. jūnijā plkst. 16.00 meis-
tardarbnīca siera siešanā Med-
ņevas pagasta «Santās»,

• 14. jūnijā plkst. 16.00 meis -
tardarbnīca pirts slo tiņu siešanā
Susāju pagasta «Egļavā»;

• 21. jūnijā plkst. 16.00 meis-
tardarbnīca vainagu pīšanā Su-
sāju pagasta «Egļavā».

Aicinām meistardarbnīcām
pieteikties pie Viļakas kultūras

nama vadītājas Akvilinas Jev-
stigņejevas (mob.t. 27800837).
Uz meistardarbnīcām organizēs
kopīgu transportu. Projekta no-
slēgums notiks 22. jūnijā Viļakas
pilsētas estrādē, kur Viļakas no -
vada iedzīvotāji tiks iepazīstināti
ar latgaliskajām vasaras saulgriežu
tradīcijām dziesmu, danču un
tradīciju uzvedumu «No latgaļu
dziesmu, danču un darbiņu pūra»,
kurā piedalīsies Viļakas, Balvu,
Rugāju un Baltinavas novadu se-
nioru kolektīvi.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Vasaras saulgriežu tradīcijas Viļakā
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No 20. līdz 26. aprīlim no -
tika Bibliotēku nedēļa. Šajā ne -
dēļā viena no nozīmīgākajiem
aktivitātēm bija Viļakas novada
skolu bibliotekāru pieredzes
apmaiņas izbraukuma seminārs
Viduču pamatskolā, kurā iepa-
zināmies ar skolas vēsturi, skolu
bibliotekāru aktivitātēm.  

Par viesmīlīgu ciemiņu sagai -
dīšanu  bija parūpējusies skolas bib -
liotekāre Lilita Šaicāne. Pēc  īsa
ieskata 104 gadu vecās Viduču pa -
matskolas vēsturē muzikālo svei-
cienu sniedza 2.–4. klases an sam -
blis, ko vada skolotāja Inita Ra-
ginska.

Skolotāja Lilita Šaicāne dalījās
pieredzē par to, kā  9.klases sko-
lēnus rosina sagatavot dāvanu
Latvijai. Mums bija iespēja iepa-
zīties ar 9.klases skolnieces Lailas
Milaknes prezentāciju «Latgales

novads» –  par Latgales simboliem,
vēsturi, reljefu, klimatu, ūdeņiem,
mežiem , kokiem un iedzīvotājiem,
izsmeļošā, raitā, pārliecinošā stās-
tījumā un slaidos.

Projektu nedēļā, gatavojoties
Lieldienām,  Viduču pamatskolas
audzēkņi un skolotāji uzņēmuši
filmiņu «Velniņu pārvērtības». Mēs
varējām līdzdzīvot, skatoties Vel-
niņu piedzīvojumus mežā pie Pū -
ces, ozola, vistu kūtī, pie Zaķu Mātes
un zaķēniem olu krāsošanā un
slēpšanā – dziesmās, rotaļdejās un
pārsteigumā- noslēguma koncertā. 

Mēs apskatījām skolas muzeju,
bibliotēkas telpas, un pie kafijas
ar Lilitas sarūpēto garšīgo siera
kūku, raisījās sarunas par dzīvi
un tās vērtībām.                                          

Skolu bibliotekāru metodiskās
apvienības vadītāja Virgīnija Riek-
stiņa uzrunāja bibliotekāres un

akcentēja, ka bibliotēku nedēļas
vadmotīvs šogad ir – Pastāvēs,
kas pārvērtīsies! , kuras uzdevums
informēt sabiedrību par pārmaiņām
savās bibliotēkās, aktualizēt prob-
lēmas, lai rastu tām risinājumus,
un organizēt aktivitātes, kas var
nest pārmaiņas mums pašiem -
bibliotēku darbiniekiem, gan mūsu
bibliotēku lietotājiem.

Viņa uzsvēra, ka pēdējos mē-
nešos aktualizētā  problēma valsts
mērogā ir Latvija Skolu bibliotēku
biedrības  ļoti aktīvs darbs – sa-
glabāt mazo skolu bibliotēku pa-
stāvēšanu. Kā redzam interneta
vietnē publiskotajā pedagogu sa-
maksas modeļa aprakstā, tiek pa-
rādīts, ka izglītojamajiem un sko-
lotājiem nepienākas skolas bib-
liotēkas pakalpojumi. Atzinums,
ka «skolu bibliotēku dzīvību
uztur skolotāji, kuriem iedota šī

papildslodze. Jebkuram skaidrs,
ka šajā laikā kvalitatīvi nevar
veikt divas darba un laika ietilpīgas
funkcijas», ir šodienas realitātes
atspoguļojums skolās.

Pārrunājām par šajā mācību
gadā skolu bibliotekāriem noti-
kušajiem semināriem,  pasākumiem
izglītojamajiem, aktivitātēm skolu
bibliotēkās un mērķdotācijas iz-
mantošanu mācību literatūras un
līdzekļu iegādei.

Diskusijā «Pārmaiņas manī
un/vai manā darbā» Viļakas Valsts
ģimnāzijas bibliotekāre Virgīnija
Riekstiņas uzskata, ka viņas veik-
smes stāsts varētu būt, izaicinājums
– aktualizēt tēmu par skolas bib-
liotēkas vēsturi, tās  attīstību. Lai
veicināt bērnu un jauniešu radošo
darbību un attīstītu interesi par
bibliotēku un lasīšanu, tapa viņas
projekts skolas bibliotēkas  65

gadu jubilejas atzīmēšanai. Tas
bija veiksmīgs!

Viļakas pamatskolas bibliote-
kāre Rutta Jeromāne kā atklājumu
savā darbā minēja stāstu par rozi,
kas radās saistībā ar 23.aprīli –
Pasaules grāmatu un autortiesību
dienu, kad cilvēki dāvina cits ci tam
rozes un grāmatas. Viņa savākusi
materiālus literārai stundai «Rozes
simbols literatūrā», ko izmanto
darbā ar vidusskolēniem. Par veik-
smes stāstu Rutta uzskata «Vik-
torīnas par tematisko vai autora
literatūras izstādi» veidošanu, ra -
dot skolēnu interesi par aplūkojamo
izstādi un apgūstot prasmi atrast
un pierakstīt informāciju. Jaunas
atziņas viņa gūst līdzdarbojoties
literārajā biedrībā «Pegazs», pie-
daloties Rēzeknes dzejas almana -
ha pasākumos, rakstot dzejoļus. 

Rekavas vidusskolas biblio-
tekāres Anitas Koniševas veiksmes
stāsts: tika realizēta ideja savākt
un apkopot ziņas par skolas ab-
solventu radīto jaunradi, uzrakstīts
projekts un iesiets dzejas krājums. 

Žīguru pamatskolas bibliote-
kāres Andras Korņejevas pārmaiņas
saistās ar ienākšana skolu biblio-
tēkas vidē un bibliotekārā darba
iepazīšana. 

Viduču pamatskolas bibliote-
kāres Lilitas Šaicānes  ieguldījums
ir darbā ar izziņas un uzziņu lite-
ratūras izmantošanu mācību stun-
dās, gatavojoties eksāmenam un
daiļdarbu lasīšanas stundas inter-
nātā. Noslēgumā viņa dalījās ar
iespaidiem un rādīja fotogrāfijas
no nedēļu garās ekskursijas uz
Kon hongu. Viņas ieguvums ir
re dzētā un skatāmā izmantošana
ģeogrāfijas stundās.

Domu apmaiņas, stāstījumi, gū -
tās atziņas nesīs pārmaiņas mūsu
skolu bibliotēkās.

Ceru, ka mūsu novada skolu
direktori meklēs risinājumu bib-
liotēku saglabāšanā un pakalpo-
jumu sniegšanā izglītojamajiem
arī jaunajā mācību gadā.

Pateicos skolotājai Lilitai Šaicā -
nei par atsaucību, uzņemšanu savā
skolā un skolu bibliotekārēm par
ieguldījumu bibliotekārajā darbā!

Skolu bibliotekāru
metodiskās apvienības vadītāja

Virgīnija Riekstiņa

Viļakas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skola

Izglītojamie: Anastasija Sediha, Vaira
Strupka, Artūrs Meijers,  Elizabete Betija
Briediņa, Adriāns Šaicāns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Skolotāji: Līga Careva, Ēvalds Vancāns,
Silva Dambe.                                                                                                                                                                                                                                                         

Medņevas pirmsskolas izglītības
iestāde «Pasaciņa»

Izglītojamā: Elizabete Brokāne.
Skolotāja: Elita Logina.                                                                                              

Rekavas vidusskola                                                                        
Izglītojamie: Elvijs Čeirāns, Dāvis

Keišs, Viktorija Maksimova, Marija Mak-
simova, Ruslans Smirnovs, Linna Šakina,
Lāsma Mežale, Sabīne Koniševa, Evelīna
Ločmele, Markus Maksimovs, Mikus Mak -
 simovs, Mareks Maksimovs, Raimonds Kuro -
patkins, Kristers Slišāns, Egils Keišs,  Ser -
gejs Kondratjevs, Edgars Prancāns, Emīls

Koniševs, Elvijs Koniševs, Arnis Bukšs,
Nauris Konovalovs, Anna Maksimova.

Skolotāji: Aina Cibule, Marija Vancāne,
Ingūna Kaņepe, Biruta Strapcāne, Ilze Mak-
simova, Jānis Dokāns, Karīna Romanova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Viļakas pamatskola                                                      
Izglītojamie: Keita Emīlija Orlovska,

Daniels Baklagins, Dāvis Bisenieks, Sa -
manta Martiņenko, Andis Dvinskis.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skolotāji: Valentīna Žigurova, Līga Lei -
tena, Rasma Vilkaste, Irēna Logina.                                                                                                                                                                                                                                                  

Viduču pamatskola
Izglītojamie: Mairita Dukovska, Laila

Milakne, Edīna Kļava, Žanete Ločmele,
Rinalds Ločmelis, Rēvalds Šakins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Skolotāji: Anita Smuška, Getrūde Lo -
gina, Anita Zaremba, Māra Medne.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Žīguru pamatskola 
Izglītojamie: Elza Elksnīte, Ieva Jurjāne,

Gustavs Vanags, Veronika Sotova, Ērika
Zaharova, Beāta Kaņepe, Annija Plačinda,
Žaklīna Orlovska, Airita Agejeva, Artūrs
Meijers, Ieva Klimoviča, Ērika Ivanova,
Linda Makarova, Līga Sergejeva, Elvīra
Nāgele.

Skolotāji: Sanita Orlovska, Igors Šne -
pers, Svetlana Jurjāne, Inga Vanaga, Vik -
torija Zaharova, Aija Orlovska, Biru ta Kuz -
mane. 

Viļakas Mūzikas un mākslas skola
Izglītojamie: Andris Kravalis, Valdis

Kravalis, Veronika Sotova.                                                                                                                                                                                                                                                 
Skolotāji: Aldis Prancāns, Karīna Ro-

manova, Svetlana Krasnokutska, Jeļena
Laicāne, Viktorija Zaharova, Lana Ceplīte.

Viļakas Valsts ģimnāzija                                                            
Izglītojamie: Evija Kitova, Ketija Duļ-

binska, Laura Orlovska, Karīna Duļbinska,
Rainelda Zondaka, Dāvis Paramonovs, Elīna
Martinova, Megija Bordāne, Edgars Zeļe-
novskis, Krista Gavrilova, Normunds Or -
lovs, Pēteris Bricis, Elīna Zaķe, Elija Astreiko,
Katrīna Zaķe, Raivo Orlovskis, Kristiāns
Šaicāns, Sandis Leitens, Reiners Korņejevs,
Norberts Barkāns, Roberts Rēvalds.

Skolotāji: Sarmīte Šaicāne, Lilita Bi -
zune, Gaļina Stepanova, Veneranda Medne,
Valentīna Beča, Biruta Miņina, Elvīra Le-

mešonoka, Lilita Šaicāne, Tatjana Nāgele,
Ineta Lindenberga, Ervīns Veļķers.

Upītes pamatskola 
Izglītojamie: Domeniks Slišāns, Mareks

Supe, Elvita Krakope, Madara Kļaviņa,
Kate Slišāne, Daira Circene, Dagnija Raz-
minoviča, Agnese Razminoviča, Laura Cir -
 cene, Elīna Kļanska, Samanta Logina.

Skolotāji: Irēna Slišāne, Sandra Bukša,
Ligita Spridzāne.                                                                                                                                                                                                

Laureāti interešu izglītībā:
1. Ligita Spridzāne – Upītes pamatskolas

bērnu folkloras kopas vadītāja;
2. Upītes pamatskolas bērnu folkloras

kopa;
3. Elita Logina – tautas deju kolektīva

«Dēkainīši» vadītāja;
4. Tautas deju kolektīvs «Dēkainīši»;
5. Akvilina Jevstigņejeva – Tautas de -

ju kolektīva «Dēkainīši» vadītāja.
Laureāti interešu izglītībā tika apbalvoti

Viļakas novada V bērnu un jaunatnes rado -
šajā festivālā «Zem zilās debesu bļodas pla -
ša pasaule veras...» 

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas informācijas
nodaļas vadītāja sadarbībā ar Izglītības,

kultūras un sporta pārvaldi 

Viļakas novada Laureāts 2015
iZGLītīBa

Bibliotēku nedēļa (20.–26. aprīlis) – Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Šogad, 22. maijā plkst. 11.00 Žīguru kultūras namā notiks izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes organizētais pasākums «Laureāts 2015», kur tiks apbalvoti
skolēni, kuri ieguvuši godalgotās vietas starpnovadu un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos lasījumos, reģiona un valsts konkursos, kuri
saskaņoti ar izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru,
kultūras ministriju un Latvijas skolu sporta federāciju.
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iZGLītīBa

Mājturības konkurss «Prasmīgie»
Bet visskaistākās no dziesmām ir tās, ko mātes saviem bēr -

niem dzied. tās silda mazās dvēselītes, kad tās pa tāliem ceļiem
iet, un atved mājās noklīdušos un tumšās logu rūtīs siltu gaismu
dedz, un pamodina aizmigušos un siltu segu gurdām kājām sedz.

Jau trešo gadu pēc kārtas pavasarī Viļakas novada mājturības sko -
lotāji ar saviem skolēniem pulcējās uz mājturības konkursu «Prasmī -
gie», kurā jāparāda savas iegūtās iemaņas un prasmes kādā no
mājturības stundās apgūstāmajām tēmām. Šogad visus laipni uzņēma
Upītes pamatskola, bet konkursa tēma – «Mājoklis». 

Iepriekšējos gados savas zināšanas bija jāapliecina Rekavas vidus -
skolā un Žīguru pamatskolā.. 2013. gada aprīlī visas komandas  iera -
dās Rekavā, kur notika pirmais «Prasmīgo» konkurss, ar garšīgo mā-
jasdarbu – «Salātiem varavīksnes krāsās». Skolēni sacentās galda klā -
šanā, terminu zināšanā, netradicionālā bizes pīšanā. Savas prasmes rok -
darbos skolēni parādīja tematiskajos konkursos. «Pošamies uz balli»
meitenes sēja kaklasaiti, zēni piešuva pogu. Meitenes tamborēja apli
un zēni cēla Pizas torni uzdevumā, kas saucās «Rokas darba nebijās».
Pupas un zirņus šķiroja, kartupeļus mizoja «Veiklajos pirkstiņos».
Pasākuma pēdējais uzdevums bija sportiski-mājsaimnieciskā stafete,
kurā izjauca un salika gaļas maļamo mašīnu, nesa karotē tenisa bum -
biņu, locīja kreklus un vēra adatā diegu. 2014. gadā «Prasmīgie» noti -
ka Žīguru pamatskolā par tēmu «Apģērbs». Šoreiz mājas darbs – sko -
lā izveidoto tērpu kolekcija netradicionālās modes skatei un defilē.
Žīguros tika pierādītas prasmes un zināšanas apģērbu pārvei došanā
un labošanā, dažādu valstu tautu tērpus atpazīšanā, aksesuāru un
apģērba modes vēsturē, ģērbšanās stilu pazīšanā un prasmē atbilstoši
saģērbties, reklāmā un terminos. Neizpalika arī sportiska modīgi –
stilīga stafete. Aktīvās un darbīgās dienas beigās – prieks par iegūta -
jām nominācijām un balviņām.

Un klāt 2014. gada 22. aprīlis. Pie Upītes pamatskolas durvīm mūs
mīļi sagaidīja skolas direktore Svetlana Bukovska. Pēc Viļa Cibuļa,
Dinas Krakopes un Sandras Bukšas muzikālā sveiciena un metodiskās
apvienības vadītājas Valentīnas Bečas uzrunas, konkurss varēja sākties.
Arī šogad katrai komandai bija mājas darbs – interjera priekšmets,
kuru vajadzēja reklamēt pārējiem, piemēram, Upītes pamatskolas ko -
manda reklamēja un dāvāja ciemiņiem ekoloģiskos vīriņus. Dienas
gaitā komandas apmeklēja septiņas darbnīcas: « Simboli mājsaimniecībā»,
kur bija jāatpazīst sadzīvē bieži sastopami simboli gan uz iepakojumiem,
gan ikdienā izmantojamām  precēm, darbnīcas vadītājs Vilis Čalpa; «Sa -
dzīves tehnika», kur jānosauc mājokļa uzturēšanā izmantojamais inven -
tārs, skolēnu zināšanas pārbaudīja skolotājs Jānis Laicāns; «Veco lietu
otrā dzīve», kad dalībnieki parādīja savu radošo pieeju, izgatavojot
kaut ko jaunu no jau ikdienā neizmantojamiem priekšmetiem, bet
darbnīcu vadīja Inese Cibule; «Taupīgā mājsaimniece», kur skolotājs
Juris Golubevs piedāvāja atrast latviešu ticējumam par mājokli otro
pusi, kā arī nosaukt skolēniem dažādas taupīšanas iespējas mājās. Vai
Jūs zināt, kas ir jādara, lai jaunā mājoklī ienestu laimi? Darbnīcu
«Terminu vārdnīca» vadīja Nadežda Jakovļevna, kad bija dažādiem sa -
rež ģītiem terminiem jāatrod skaidrojums, bet darbnīcu «Aizkari Mon -
dreāna stilā» vadīja Viktorija Zaharova un darbnīcu «Interjera mēbe -
les apgleznošana» – Sandra Bukša. Tapa ļoti interesanti darbiņi, piemē -
ram, ūdensrozes no plastmasa karotēm, statīvs zīmuļiem un  pilds palvām,
bet apgleznotie krēsli tagad rotās Upītes pamatskolas mākslas kabi -
netu. Pasākuma noslēguma katra komanda saņēma balvas un atzinības
ar nominācijām.

Paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt konkursu un visiem, kuri
mēroja ceļu uz Upīti un piedalījās pasākumā!

Informāciju sagatavoja: Mākslas priekšmetu MA vadītāja
Valentīna Beča, skolotājas Sandra Bukša, Inese Cibule

Konferences atklāšana notika
Latvijas Zinātņu akadēmijas kon-
certzālē «Rīga». Te visus svētku
dalībniekus uzrunāja un veiksmi
vēlēja izglītības un zinātnes mi -
nistre 

Mārīte Seile, LU zinātņu pro-
rektors Indriķis Muižnieks, LZA
īstenais loceklis, Latvijas Orga-
niskās sintēzes institūta Zinātnis -
kās padomes priekšsēdētājs, prof.
Ivars Kalviņš, LU Atomfizikas
un spektroskopijas institūta pēt-
niece, Latvijas 30.skolēnu zināt-
niskās konferences laureāte Inga

Saknīte un konferences organi-
zatore-Interešu izglītības un tālā-
kizglītības departamenta vecākā
referente Mudīte Kalniņa, vēlot:
«Redzēt visu, ko ikviens var re -
dzēt, bet izdarīt secinājumus,
kurus citi nevar izdarīt!»

Latvijas Universitātes Ģeog-
rāfijas un Zemes zinātņu fakultā -
tē pētniekus sveica Vides zinātnes
nodaļas vadītājs profesors Māris
Kļaviņš. Te savu pētniecisko dar -
bu Zemes zinātņu sekcijā aizstāvē -
ja Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.
klases skolniece Karīna Duļbins -

ka. Viņas darba tēma» Laikap -
stāk ļu pētījumi un to rezultātu
analīze aprīļa mēnesī 1998.–
2014.g. Medņevas pagasta Seme -
novas ciemā». Karīnas Duļbinskas
pētījums iekļuva laureātu godā
starp 137 labākajiem darbiem
Lat vijā. Viņa saņēma 3. pakāpes
diplomu. 

Paldies par lielo darbu. Iegūtā
pieredze neapšaubāmi noderēs
turpmākās studiju gaitās. Lai vei-
cas!

Dabaszinību MA vadītāja
Lilita Šaicāne

Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolniece

karīna duļbinska
laureātu godā

2015.g. 25. aprīlī Rīgā norisinājās 39. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference, kur piedalījās izglītojamie
no četriem Latvijas reģioniem un Rīgas pilsētas. skolēnu zi -
nātniski pētnieciskās darbības mērķi ir: sekmēt skolēnu zi-
nātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību; ievirzīt
skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai
zinātnē; veicināt skolēnu profesijas izvēli. Pēc rakstveida
darbu recenzēšanas klātienē tika prezentēti 350 darbi. tie
tika sadalīti 25 sekcijās un tika aizstāvēti četrās augstskolās.

aprīļa pēdējās dienās Latvijas
masu saziņas līdzekļos viena no
aktuālākajām tēmām bija sa-
tiksmes drošības jautājums un
velosipēdistu pieaugošās akti-
vitātes, siltajam laikam iestājoties.
izrādās, ka vairums no velob-
raucējiem par satiksmes notei-
kumiem ir tikai dzirdējuši, bet
neuzskata tos par sev saistošiem. 

Žīguru pamatskolas skolēni
vēlējās šo maldīgo uzskatu labot
un ātri vien pietiecās CSDD rīko-
tajiem eksāmeniem velosipēdis tu
apliecību iegūšanai. Lai pārlieci-
nātos par praktiskajām brauk ša -
nas iemaņām, skolas stadionā tika
ierīkots treniņa poligons, kurā
vairākas dienas visi meta cilpas
un astotniekus. 

Galvenais tomēr bija teorijas
eksāmens un to pieņemt ieradās
CSDD inspektors Guntars no
Gulbenes. Lielais uztraukums un
arī pašpārliecinātība noveda pie
tā, ka gala rezultāti izrādījās diez -
gan pārsteidzoši: eksāmenu no-
kārtoja 15 «rātnās» braucējas mei -
tenes, bet no visas varenās ekstrē -
mo braucēju puišu saimes tas
bija pa spēkam tikai pieciem.
Visas 10 pareizās atbildes sniedza:
A.Agejeva, I.Jurjāne, L.Maka -
rova, R.Slišāne, Ē.Zaharova,
L.Škeļo noka un A.Martinsons. 

Tāpat tiesības ieguva: L.Ser-
gejeva, I.Klimoviča, M.Baklagina,
G. Vanags /9 atbildes/, Ē. Ivanova,
A. Kravalis, R. Ludikovs, E. Nā-
gele, R. Orlovskis, V. Sotova, 

L. Volkova, D. Šimanovska, P. Ši -
manovska.

Priecē, ka daļa no maksimumu
sasniegušajiem savas spējas ap-
liecināja arī praktiskajā veiklības
braucienā. Meitenēm ātrākā izrā-
dījās Ērika Zaharova /1.05.06/,
Veronika Sotova /1.23.13/, Linda
Makarova /1.26.23/. Puišiem dis-
tanci visātrāk veica Helvijs Krilovs
/0.56.41/, Kristers Kaņepe /0.56.93/,
Armands Martinsons /0.57.71/.

Veiksminieki gaida nopelnī -
tās apliecības, kas tiks svinīgi iz-
sniegtas pēc svētkiem, bet pārējiem
atliek gatavoties centīgāk un ce -
rēt, ka veiksme viņus nākošajā
rei zē nepametīs.

Pasākuma koordinators  
skolotājs Igors Šnepers

satiksmes drošības  diena Žīguru pamatskolā

Noslēdzies profesionālās ievirzes
mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss

Noslēdzies profesionālās ievir -
zes mākslas skolu audzēkņu valsts
konkurss – gada lielākais mākslas
skolu pasākums.

Šogad konkursā piedalījās 101
mākslas skolas un 458 audzēkņi.
Katrs konkursa dalībnieks konkursa
finālā piedalījās veicot divus kon-
kursa uzdevumus – pētniecisko un
radošo zīmējumu grafikas tehnikās
atbilstoši konkursa tēmai «Kustības
attēlojums zīmējumā».

Konkursa žūrija – mākslinieki
Ivars Heinrihsons, Liena Bondare,
Klāvs Upaciers, Kristīne Graudule
veikuši apjomīgu un grūtu uzde-

vumu, izvērtējot vairāk nekā 900 konkursa dalībnieku zīmējumus.
Vecākās konkursa grupas audzēkņu konkurencē – Viļakas Mūzi -

kas un mākslas skolas audzēkne Veronika sotova saņēma Latvijas
Nacionālā kultūras centra ATZINĪBU par labu sniegumu Latvijas
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina
jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā «Kustības attēlojums
zīmējumā» 

No 24. aprīļa līdz 25. maijam Siguldas novada Kultūras namā būs
apskatāma Valsts konkursa dalībnieku darbu izstāde.Sveicam ar pa-
nākumiem!

Viļakas Mūzikas un mākslas skola Lana Ceplīte un Viktorija Zaharova
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9. i 10. majā Vileks nūvoda
Škilbanu pogosta Balkanūs ra-
dūšā i darbeigā atmosferā de-
veņas Škilbanu etnografiskuo
ansambļa sīvas īraksteja vaira
kai 20 dzīsmes, kas tiks izdūtas
audio diskā izdavumā  Škilbanu
sīvas. 

Etnografiskuo ansambļa dzī-
duotuojas albuma īrokstam ceņtei -
gi gatavejās jau vairuokus mie-
nešus, atlosūt repertuaru i regulari
dzīdūt mieginuojumūs. Nasaverūt
iz ryupeigajim sasagataviešonas
dorbim, vys tik mikroponi i pyr -

muo itaida īroksta reize nu suoka
lyka sīvom sasatraukt. Piec pyrmūs
dzīšmu īroksta pasalyka, ka leluo -
kuo da ļa dzīšmu īraksteišonys pa -
liks iz ūtrū dīnu, ka giunās vuor -
di, ma tās golūtnis i vēļ saīt kai -
das bā das, bet gols golā – pi mik-
roponu i skaņu režisora Edgara
Skrāģa tyka pīrosts, satraukums
pīvarāts i dzīsmes īdzīduotas. Tod
jau īroks ta ūtrajā dīnā leluoka vie -
reiba īroksta procesā tyka pīvārsta
sīvu solo dzīduojumim, stuostim
i individualajim raksturim. Smīkli
i prīceigs pruots nasaryma vysu

īroksta laiku, bet, piec dorba pa-
beigšonys, jo eipaši palyka labi
padareita dorba sajiuta.

Albuma īroksts tyka taiseits
projekta  Izdevums  Škilbanu sī -
vas   ītvorūs. Projekta eistynuošonu
atbolsta Vaļsts Kulturkapitala fonds,
tū eistynoj bīdreiba Latgolys Pro -
ducentu Grupa. Audio diska īrak-
steišona ir tik viņa daļa nu vysu
izdavuma sagatavuošonas dorbu:
īcarāts, ka disks byus kai dalykums
drukavuotai gruomoteņai par Škil-
banu etnografiskū ansambli – an -
sambļa viesturi, dzīduotuojom, re -
pertuaru kai ari vyspuoreigu Zī-
meļlatgolas tradicionaluos dzī-
duošonas montuojuma i eipatneibu
īskiciejumu. Paradzāts, ka gotovs
izdavums tiks prezentēts, svietejūt
Škilbanu etnografiskuo ansambļa
35 godu jubileju 2016. goda vā -
luo rudiņa pusē. 

Šķilbanu etnografiskais an-
samblis projekta pyrmuos daļas
eistynuošonā lelu paļdis par pod-
turiešonu i sadarbeibu soka Vaļsts
Kulturkapitala fondam, Vileks nū -
voda dūmei, Balkanu kolnim  (eipa -
ši Vijai Kuļšai), skaņu režisoram
Edgaram Skrāgim, kai ari Rutai
Cibulei par leidza jusšonu.

Edīte Husare

Škilbanu etnografiskais ansamblis
īroksta audio disku

Istabā kluss un smaidīgs dzī -
voja Pianīns Doremi (I. Linden-
berga). Viņu bieži apciemoja Se-
sīlija (V. Zelča), kurai patika ru-
nāties ar draugu vai ņirbināt
pirkstus pa viņa taustiņiem. Taču
ar Pianīnu bija noticis kaut kas
nelāgs. Viņš pazaudējis visas no -
tis, mūzikas zīmes un jutās pa -
visam nevajadzīgs. Taču Sesīlija
nolēma draugam palīdzēt atrast
pazaudētās mantas. Palīgā viņiem
nāca Viļakas novada Kultūras na -
mu, Tautas namu bērnu kolektīvi,
kas satikušies kārtējos «Muzikāla -
jos vitamīnos». Sesīlijai ir daudz

mazo draugu, kurus Pianīns ne-
pazīst, tāpēc koncerta laikā viņš
iepazinās ar kolektīviem un ieguva
jaunus draugus. Kuplā skaitā pie
Sesīlijas ciemojās Rekovas kultūras
centra bērni. Jautri dziedāja bērnu
ansambļi «Mazie mākonīši» un
«Mākonīši» (vad. Karīna Roma-
nova), kā ugunsbumba spridzināja
deju grupa «Lāči», bet «Mazie
lācīši» priecēja ar deju «Sirsniņ,
cālīt, čabulīt» (vad. Inese Lāce).
No Upītes ciemos bija atbraukuši
ritmikas grupas dalībnieki, bērnu
dramatiskais kolektīvs, kas uzru -
nāja skatītājus ar leļļu izrādi lat -

gaļu valodā (vad. Lolita Spridzāne).
Pianīnu iepriecināja Upītes bērnu
kapela, kuri gan lieliski spēlēja,
gan skanīgi dziedāja (vad. Liene
Logina). Pazudušās notis Sesīlija
meklēja arī Žīguru kolektīvu vi -
dū. Bērnu dramatiskais kolektīvs
(vad. Valentīna Kaļāne) Ansamblis
«Čiekuriņi» pavizināja Pianīnu
uz mākoņa, bet ansamblis «Čie-
kuri» centās nopietni mācīt katru,
kam gribas slinkot un blēņas da -
rīt (vad. Daiga Elksnīte). Eleganti
sevi pieteica sporta deju dalībnie -
ki – Alise un Kristiāns Keiši, Ali -
se Prancāne un Daniels Šaicāns
(vad. Andris Brasovs). Pianīns sa -
dzird katru skaņu, kas apkārt skan,

taču viņš saklausīja melodijas, ko
neatpazina. Sesīlija atklāja, ka da -
žādās valodās prot dziedāt un spē -
lēt Kupravas bērnu grupa «Strau-
tiņš» (vad. Ņiņa Baikova). Abi drau -
gi notiņas meklēja pie Viļakas kul -
tūras nama bērniem. «Mazie dēkai-
nīši» bija pārtapuši cālīšos un vis -
tiņās, bet ansamblis «Podziņas»
dziedāja par kazlēnu Baltēnu (vad.
Elita Logina). Pianīns iepazinās
ar kolektīvu «Dēkainīši» (vad. Eli -
ta Logina un Akvilina Jevstigņeje -
va), kuri skaisti un emo cionāli iz-
dejoja latviešu tautu de jas. Rauša
nedienas izdziedāja vo kālais an-
samblis «Pogas», bet izrādījās, ka
notiņas bija paņēmušas mūsdienu

deju grupa (vad. Marita Leišav-
niece), jo gribēja ar tām paspēlēties,
iepazīties un tās iemācī ties.

Pianīns bija laimīgs, ka atkal
var būt noderīgs, ka skan un var
uzdziedāt. Tas nozīmē, ka nākošā
pavasarī novada bērni satiksies,
lai atkal priecētu skatītājus, iegūtu
jaunus draugus un atklātu savas
dotības.

Pianīns un Sesīlija teica LIELU
PALDIES  bērniem par  DZIEDĀ -
ŠA NU, DANCOŠANU, MUZI-
CĒŠANU un TEĀTRA SPĒLĒ-
ŠANU un vadītājiem PAR LIELO
IEGULDĪTO DARBU bērnu ko-
lektīvu sagatavošanā!

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga

iZGLītīBa/kULtūRa

Muzikālie vitamīni 2015

Vislatvijas «Mežābeļu» 
saiets  skrundā

Maija sākumā Žīguru kultūras nama folkloras kopa «Mežābele»
un Viļakas novada rakstniece santa Mežābele viesojās skrundā,
kur šogad notika Vislatvijas Mežābeļu saiets. katrs saieta dalīb -
nieks bija sagatavojis priekšnesumus uz 10 – 15 minūtēm. 

Žīgurietes dziedāja Pavasara  bolsu, Trīcej kolni, skanej meži un
Ļauds iz mani izrunoja, savukārt rakstniece Santa Mežābele runāja
savu dzeju, bet koncerta izskaņā skanēja rakstnieces dzejas vārdiem
tapusī himna. Mājinieki – vidējas paaudzes deju kolektīva vadītājs
un mākslinieciskās daļas vadītāja pasniedza Žīguru «Mežābelei»
ceļo jošo kokā izgrieztu ābeli, jo nākamais Mežābeļu saiets notiks
Žīgu ros. 

Gribu pateikt paldies visiem, kuri atbalstīja šo braucienu – Viļa -
kas novada domei par suvenīriem, Susāju pagasta pārvaldei par
transportu un izturīgajam šoferītim M. Kaļānam.

Žīguru kultūras nama direktore Valentīna Kaļāne
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saulainā 25. aprīļa pēcpus-
dienā, Žīguru kultūras nama
deju kopa «alianse» atsaucās
Rugāju novada Lazdukalna ei-
ropas deju kopas «tonuss» ai-
cinājumam uz sadanci «Pavasara
ziedu ceļos».

Pasākuma vadītāji Narcise un
Mākslinieks (Anita un Eduards
Stalidzāni) iepazīstināja ar krāšņo
ziedu daudzveidību, atklājot, ka
Māksliniekam ota nav nemaz ne-
pieciešama, jo kolektīvu dāmas
ir tāpat košas kā pavasara ziedi. 

Enerģiskiem ritmiem, aplie-
cinot sevi dejā, ļāvās deju kopas
no Ilūkstes, Rožkalnu, Kubulu,
Liepnas pagastiem, no Līvānu,

Balvu, Alūksnes pilsētām.
Savukārt Žīguru kultūras nama

pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
tika uzaicināts 30. aprīlī uz jautru
sadancošanos, kurā piedalījās
viesi ne tikai no Latvijas, bet arī
no Igaunijas pilsētas Viru. Bērni
ar savu dabiskumu ienesa mīļu
un jauku atmosfēru visa pasākuma
gaitā. Kopīgi kustējāmies mūsdienu
ritmos ar Eglaines pamatskolas
ritmikas grupu, vērojām Balvu
pamatskolas, Rīgas J. Zālīša sā-
kumskolas, Lazdukalna bērnu ko-
lektīva «Ķipariņi» tautas deju
kolektīvu sniegumu. Ieklausījāmies
tautasdziesmās, bērnu mūzikas
instrumentu izpildījumā, ar aiz-

rautību sekojām Balvu Valsts
ģimnāzijas teātra pulciņa izrādei
un meiteņu deju grupai.

Paldies par uzaicinājumu «To-
nusa» vadītājai Lūcijai Jermacānei
un «Ķipariņu» vadītājai Lucijai
Bukšai. 

Par to, ka pasākumi tiešām
izdevās, liecināja smaidi gan da-
lībnieku, gan skatītāju sejās.

Liels paldies «Alianses» de-
jotājām un pirmsskolas deju ko-
lektīva bērnu vecākiem par atbalstu
pasākumā. Lai mums kopā izdo-
das!

Žīguru kultūras nama  deju
kolektīvu vadītāja Ija Krilova

Žīguru kultūras nama deju
kolektīvi viesojas Lazdukalnā

kas tev vislabāk ļauj pacel -
ties pāri ikdienībai? Ceļojums,
laba filma, vakars ar draugiem?
Bet varbūt... deja? tieši deja ir
tā, kas ļauj mums acumirklī ap -
zināties savu sievišķību, savu
kaisli, savu iekšējo prieku!

Tieši deja un dejotprieks
30.aprīlī aizveda Viļakas Kultūras
nama līnijdeju grupu «Ziemeļ-
meitas» un Šķilbēnu pagasta kul-
tūras centra «Rekova» līnijdeju
grupu «Šarmantās ogas» uz Stā-
merienu uz Gulbenes novada lī-
nijdejotāju sezonas noslēguma
ballīti.  

Pasākums pulcināja kopā vai -
rāk kā 100 līnijdejotājas no 12 ko -
lektīviem – Silver Step (Mado -
nas novada Dzelzava), Chilli Step
(Madonas novada Kusa), Golden
Line (Madona), Raibās līnijas
(Ērgļi),  Rainbow (Madonas  no-
vada Sauleskalns), Dzintele (Gul-
benes novads Lejasciems), Mis-
tērija (Gulbene), Trešdienas mei-
tenes(Gulbenes novads), Raganiņas
(Gulbene), Kamenes (Gul benes

novads Stāmeriena), Ziemeļmeitas
(Viļaka) un Šarmantās ogas (Vi-
ļakas novads Rekova). 

Sākumā skatītājus priecēja
katra kolektīva priekšnesums, bet
turpinājumā sekoja tradicionālais
līnijdeju maratons. Vakara gaitā
tika izdejotas vairāk kā 80 dažā -
das līnijdejas. Pasākums tikās da -
žāda vecuma sievietes, kuras vie -
no dejotprieks, vēlme izkustēties,

sevi parādīt un citus redzēt un,
lai tikai kāds mēģina līdzināties
līnijdejotājām aktivitātes ziņā!

Liels paldies pasākuma orga-
nizētājai Solvitai par ielūgumu,
kultūras namu vadītājām Ak vili -
nai un Inesei par atbalstu un šo -
fe rītim Jānim par vizināšanu!

Viļakas novada līnijdejotāju
grupu vadītājas

Aija Leitena un Elita Siliņa

Līnijdejotāju sezonas noslēguma balle stāmerienā

2. maijā kultūras centrā «Rekova» norisinājās konkursa «Mis
un Misters Viļakas novads» 2015 fināls. 

Desmit konkursanti, kuri bija sadalīti pāros: Karīna Duļbinska un
Elvis Logins, Agnese Supe un Deniss Sovetovs, Sabīne Koniševa un
Raivis Dvinskis, Agita Keiša un Dailis Langovskis, Elvija Ločmele
un Valters Doru cīnījās par galvenajiem tituliem un balvām. 

Konkursa žūrijā šogad bija trīs žūrijas locekļi: Santa Komane,
Sarmīte Šaicāne un Dzintars Čerbakovs, kuriem bija grūts uzdevums
izvēlēties labākos no desmit pretendentiem, jo Viļakas novada kon -
kurss nav tipisks skaistumkonkurss-jaunieši gan dejo, dzied, izspēlē
etīdes un prezentē sevi gan runas mākslā, gan defilē. 

Jaunieši koncertu atklāja ar priekšnesumu «Vizītkarte», kurā ska -
tītāji ieguva pirmo iespaidu par dalībniekiem. Pēc tā dalībnieki ga -
tavojās nopietnākajam uzdevumam – intervijai. Pasākuma vadītājs
Jānis Jarāns visus klātesošos uzmundrināja un pašiem dalībniekiem
uztraukumu mazināja ar jokiem. Katrs konkursants īsi pastāstīja par
sevi un izlozēja vienu jautājumu no 11 jautājumiem, kā piemēram :
«Kādā pasakā Tu vēlētos dzīvot?», “Trīs, tavuprāt, patiesās vērtības»,
«Kurš skaistums ir svarīgākais- iekšējais vai ārējais?» un citi. 

Pēc dalībnieku intervijām sekoja karstasinīga spāņu romu deja ar
tradicionāliem elementiem. Katrs pāris demonstrēja savu «odziņu»,
lai paliktu atmiņā gan žūrijai, gan skatītājiem. Skatītājus izklaidēja
«Rīgas cirka» jau ceturtajā paudzē darbojošais klauns VIKO, kurš
reizēm bija gan neveikls, gan viltīgs. Kā arī neparastu priekšnesumu
sniedza BeatBox meistars Gunārs no Rīgas. Viņš aši iesaistīja arī
skatītājus, kuri tika izkustināti ar ātru un melodisku meldiņu. Tālāk
sekoja meiteņu defilē. Pie franču dziemas tika uzburta romantiska
gaisotne, bet pašas dalībnieces tērpušās sarkanās kleitās demonstrēja
stāju, augumu un spēju sevi prezentēt kustībā. Pēc tā sekoja Zie -
massvētku brīnums, kurā Ziemassvetku vecīši – zēni darbojās va sa -
ras nometnē, lai papildinātu savas zināšanas un nepazaudētu to īsto
Ziemassvētku brīnumu, protams, ka neizpalika arī sevis prezentēšana. 

Kā nākošais bija muzikālais priekšnesums, ko jaunieši bija sa -
gatavojuši kopā ar Šķilbēnu Iniciatīvu centra vadītāju Vili Cibuli.
Šogad tā bija Roberta Gobziņa dziesma «Atkal šovakar vientulība ne-
aizkar», kurā paši jaunieši spēlēja visdažādākos instrumentus – flau -
tu, akordeonu, ģitāru, bungas un dziesmu izpildīja dzīvajā ska nēju -
mā. Dalībnieki konkursa vērtējamo daļu noslēdza ar priekšnesumu
«Mūžam jauni», kurā esot zolīdā vecumā atrod savu mīlestību un
izbauda dzīvi. 

Pēc nelielas pauzes, skatītājus šajā vakarā pārsteidza sirsnīgie
brāļi Puncuļi, kuri izpildīja savas autordziesmas, bet paši dalībnieki
bija sagatavojuši klasisku valsi modernā izpildījumā. Pēc tā jaunieši
teica paldies vārdus saviem vecākiem un, dāvinot skaistās lilijas,
samīļoja savus vecākus. Jaunieši teica arī paldies pasākuma koor -
dinātorei Kristīnai Lapsai, Vilim Cibulim un radošajai komandai dā -
vinot garšīgu pašceptu torti. 

Tika piešķirti vairāki tituli un nominācijas. Jaunieši piedalījās arī
interneta balsojumā, kurš norisinājās no 20.–27. aprīlim Viļakas no -
vada mājas lapā. Un par Interneta balsojuma uzvarētājiem kļuva
Karīna Duļbinska (452 balsis) un Raivis Dvinskis (422 balsis), bet
konkursa fināla koncertā tika noskaidrota klātesošo skatītāju simpātija,
kuru ieguva Karīna Duļbinska un Dailis Langovskis. Tālāk sekoja
galvenie titulu sadalījumi – titulu Vice Mis & Vice Misters Viļakas
novads 2015 ieguva Sabīne Koniševa un Elvis Logins. Konkursa
galvenos titulus Mis un Misters Viļakas novads 2015 paziņoja Dzin -
tars Čerbakovs, kurš atklāja, ka ir vairāk satraucies par pašiem kon-
kursantiem, tos ieguva Karīna Duļbinska un Valters Doru. 

Pasākums nevarētu notikt bez palīdzīgas rokas, atbalsta un tāpēc
lielum–lielais paldies: Viļakas novada domei un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei, Andrim Mežalam, Jāzepam Kuļšam, Mārim Lā -
pānam, Raimondam Loginam, Artai Kaņepei, Lolitai Slišānei, Gunai
Lemešonokai, Inesei Lācei, Inesei Supei, z/s Rozītes, Intai Pužulei,
Sandrai Ločmelei, Viļakas kultūras nama komandai, lai kraks tam
«Va duguns», Rolandam Kuzminam, Rekavas vidusskolas komandai,
Artim Vītiņam, Elvijam Koniševam un mazajām dāmītēm, kas palī -
dzēja gan balsojumā, gan konkursantu sveikšanā. 

Teksts: Kristīna Lapsa. Foto: Guna Lemešonoka

Noskaidroti titulu «Mis un Misters
Viļakas novads» 2015 ieguvēji

Mis un Misters Viļakas novads
2015 – Karīna Duļbinska un Val ters
Doru

Vice Mis un Vice Misters Viļa -
kas novads 2015 – Sabīne Koni ševa
un Elvis Logins
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«Visa mūsu dzīve ir teātris-ar
vairākām ainām, skatiem un cē-
lieniem. Katram no mums tā ir
pirmoreiz, gadās, ka dažam kāds
cēliens ir atkārtojums. Mainās de -
korācijas un personāži, tikai mēs
paliekam kā galvenie varoņi –
katrs savā līdz smiekliem un
asarām patiesajā teātra pirmizrā -
dē – dzīvē,» tā pasākumu iesāka
kolektīva vadītāja Līga Babāne.

«Ir pagājuši 10 un vēl viens
gads kopš uz pirmo kopīgo mē-
ģinājumu Medņevas pagasta ra-
došos iedzīvotājus aicināja tā lai -
ka dramatiskā kolektīva vadītāja
Valentīna Kaļāne. Laika gaitā ko -
lektīvs ir pilnveidojies, mainījies
un priecējis savus skatītājus pa -

gastā, novadā, pārnovados ar lie-
lākām izrādēm un jautriem sa-
dzīviskiem skečiem. Kopā pa
šiem gadiem bijuši 41 jautrs, at-
raktīvs un radošs dramatiskā ko-
lektīva dalībnieks,» papildināja
vadītāja Līga.

«Ka dzeivosat piec senču li-
kumīm-mojos byus svieteiba,» tā
sacīja sīvasmote, kuras lomu at-
veidoja Aina Prancāne. Lomās ieju -
tās: Veiramote – Lucija Rundzāne,
Siebreneica Ļiva – Maruta Ber-
dņikova, Jezups – Andris Babāns,
Joņs – Jānis Babāns, Lilita – Ine -
se Babāne, Vija – Anita Logina,
Sābris Alberts – Juris Prancāns,
Vijas un Jezupa bērni – Alise Pran -
 cāne un Harijs Babāns.

Dramatisko kolektīvu svētkos
sveica Viļakas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras  un sporta  pār -
valdes vadītāja Sarmīte Šaicāne,
Viļakas  un Žīguru kultūras namu
dramatisko kolektīva pārstāvji,
folkloras kopas «Egle» un sie -
vie šu vokālā ansambļa «Melodi -
jas» dalībnieki. 

Katram pašreizējam dalībnie-
kam tika pasniegts Pateicības
raksts par Teātra mākslas uzturē-
šanu un saglabāšanu Medņevas
pagastā.

Lai visiem radoši un izdomas
bagāti turpmākie darba gadi. Pal-
dies!
Medņevas Tautas nama vadītāja

Skaidrīte Šaicāne

Medņevas tautas nama dramatiskais kolektīvs svin 10+1

jau par tradīciju Borisovas
tautas namā 1. maijā kļuvis
Humora šovs. 

Arī šogad tas pulcināja teātra
un joku cienītājus. Kā īpašs vie -
sis visus klātesošos pagodināja
Perdinovas Izidors no «Vadu -
guns». 

Kā izrādās – viņš ne vien
seko līdzi visām norisēm gan po-
litikā, gan sadzīvē, bet ir apguvis
modernās tehnoloģijas. Nu viņam
ir pat sava sekretāre.

Pasākuma gaitā tika izspēlētas
gan iepazīšanās ainas (Žīguru
kultūras nama dramatiskais ko-
lektīvs), gan nebūšanas ar pava -
sara dārza darbiem (Medņevas
Tautas nama dramatiskais kolek-
tīvs). Viļakas pašdarbnieki ļāva
visiem ielūkoties kolhoza sapulcē,
kā arī pabūt psihologa kabinetā.
Visiem par pārsteigumu bija ie-
radušies arī estrādes zvaigznes
Filips Kirorovs un Maša Raspu -
tina (Žīguru kultūras nama pa-

šdarbnieki), kas izpelnījās skaļas
ovācijas. Pasākumu kuplināja arī
līnijdeju grupa no Žīguriem.

Paldies pašdarbniekiem un
kolektīvu vadītājiem, paldies cie-
miņiem no «Vaduguns» un, pro-
tams, skatītājiem!

Uz tikšanos nākošajā Humora
šovā!

Borisovas Tautas nama 
kultūras pasākumu organizatore

Jolanta Vrubļevska
Foto: Rinalds Martiņenko

Humora šovs Borisovas tautas namā

Medņevas tautas namā, 30. aprīlī dramatiskais kolektīvs «sa -
vējie» pulcēja tuvus un tālus viesus, lai atskatītos uz savas pastā-
vēšanas darbības laiku 10+1. kolektīvs skatītājus priecēja ar
danskovītes izrādi «sīvasmotes senču laiki».

Riti raiti
rotaļā 

10. maijā Upītes bērnu fol-
kloras kopa devās četru ar pus
stundu braucienā uz ozolnieku

novadu rakstnieka edvarta Vir-
zas memoriālo māju Bilītes,
kur piedalījās Xi Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku  folkloras programmā «Riti
raiti rotaļā» modelēšanas pasā-
kumā. Šis pasākums bija kā
ģenerālmēģinājums folkloras
rotaļām un dančiem dziesmu
svētkiem Rīgā.

Diena iesākās ar dziedāšanas
un muzicēšanas koncertu, vēlāk
turpinājās ar rotaļu un danču iz-
dancošanu. Pēc svētku program -
mas sekoja uzdevumu un atrakciju
taka pa Billīšu apkārtni. 

Svētku noslēgumā organizatore
Dina Liepa teica – Pēdējos gadus
mani nodarbina doma, kā rīkoties
skolotājam, lai bērni, kuri viņam

uzticēti kaut tikai vienu stundu
nedēļā, iegūtu saturu dzīvei, būtu
laimīgi un saprastu, ka ļoti daudz
ir atkarīgs tieši no viņiem pašiem,
no viņu attieksmes pret lietām,
no sadarbības, uzticēšanās, dzīves
pieredzes un pozitīvas darbības!
Un, re, man liekas, ka šodiena bija
viena no šīm paraugstundām –
mēs visi kopā un katrs pa savam

citādāks, bet visi saprotoši un uz
viena viļņa.

Tagad Upītes bērnu folkloras
kopa ir izpildījusi visus nepiecie-
šamos soļus, lai jūlijā dotos XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

10. maijā Viļakas jēzus sirds
Romas katoļu baznīcā notika
garīgās mūzikas koncerts, kurā
piedalījās Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi un
pedagogi. 

Koncertu atklāja vokālais an-
samblis Karīnas Romanovas va-
dībā, kurā dziedāja Viļakas un
Rekovas audzēkņi. 

Koncerta turpinājumā uzstā -
jās vijoles klases audzēkņi Rai -

vita Raginska, Valdis Kravalis,
Laura Duļbinska un Ieva Jurjā -
ne, pūšaminstrumentu spēles au-
dzēkņi Viktorija Supe un Laura
Logina, akordeoniste Ilona Kra -
vale, sitaminstrumentu spēles au-

dzēknis Andris Kravalis un klavieru
klases audzēknes Te rēze Maksi-
mova, Linda Makarova un Lada
Škeļonoka. 

Koncerta noslēgumā uzstājās
vijolnieku ansamblis, pedagogi
Svetlana Krasnokutska un Ilona
Bukša. 

Audzēkņus koncertam saga-
tavoja sekojošie pedagogi: Zita
Barkāne, Arnis Prancāns, Al dis
Prancāns, Jeļena Laicāne, Anželika
Abdušelišvili un Inita Raginska.

Aldis Prancāns,
Viļakas Mūzikas un mākslas

skolas direktors

Garīgās mūzikas koncerts
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ak tU aLitĀtes  PaGastos  UN  Viļakas  PiLsētĀ

katru mēnesi pagastu pārvalžu un Viļakas pilsētas
iestāžu vadītājiem notiek sanāksmes, kurās tiek pār-
runātas aktuālas tēmas pagastos un iestādēs. informācija
apkopota par paveiktajiem un ieplānotajiem darbiem
pagastu pārvaldēs un iestādēs.

Ieplānotie darbi Žīguru pagastā šajā gadā:  
Žīguru Kultūras nama ēkai  – drenāžas un lietusūdens

savākšanas cauruļvadu sistēmu ierīkošana; pašvaldības
ceļu remonts ārpus ciemata teritorijas; noteiktu pašvaldības
ceļu – grāvju atjaunošana un daļēja atjaunošana, Žīguru
norā des dekoratīva izveidošana un Žīguru ciemata teri -
torijas apzaļumošanas darbi; Žīguru pirmsskolas izglītības
iestādei un Žīguru bibliotēkai – jaunu soliņu izgatavošana
un uzstādīšana; ieplānota pašvaldības māju Skolas – 5,
Skolas – 7, Skolas – 9, Skolas – 11 pamatu, cokolu atjau-
nošana, Žīguru pagasta estrādes solu remonts un atjau -
nošana, ieplānota ielu apgaismojuma laternu uzstādīšana
iztrūkstošajās vietās, dažādi darbi Viļakas novada svētku
pasākuma organizēšanas jomā.

Kupravas pagastā ieplānotais darbs: jauna
ūdensvada ierīkošana namā, pēc adreses: Rūpnīcas ielā 1.

Kupravas ielās iegādātas un saliktas jaunas LED
lampas: 2 LED lampas –  80 W saliktas pie feldšerpunkta,
Rūpnīcas un Draudzības ielas namu krustojumā un 2 LED
lampas 60 W saliktas  Rūpnīcas ielas nama pagalmā.

Pakāpeniski tiks veikta pārējo ielas apgaismojuma
lampu nomaiņa.  

Medņevas pagastā vienreiz notika pagasta autoceļu
attīrīšana no  sniega, tika salabota  caurteka uz  ceļa Aiz-
galīne–Kvinte, uzlabots ceļa Viduči–Viduču  mežs  grants
segums, kā arī notika afišu staba atjaunošana un sakārto -
šana. Ieplānotie darbi Medņevas pagastā: centra katlu mā -
 jai  tiks  labots  skurstenis, uz ceļa  Vīksnīne – Kļučniki tiks
veikti  grāvju atjaunošanas  darbi, kā arī uzlabos grants  se -
gumu, Slotukalna  un Lāšku  karjerām tiks uzstādītas bar -
jeras, tiks  veikts Slotukalna  kapsētas žoga remonts, tiek
ga tavota  tāme  gājēju  ietves  remontam Semenovas  centrā.

Šķilbēnu pagastā padarītie darbi:
• Nogreiderēti visi pagasta ceļi
• Kontrolaku tīrīšana (ceļā Rekova – Sišova)
• Ceļa posmiem  Upīte – Ančipovas f.
Upīte – Ivanovka
Stabļeva – Dubļeva 
Šķilbēni – Bahareva – Tribunova veikta ceļa profilē-

šana
• Ceļa posmā Bahareva – Iļvezi nomainīta caurteka
• Ceļam Lejastači – Fabriki izgriezti krūmi un koki no

ceļmalām un grāvjiem
• No Upītes ciema kanalizācijas nosēdumdīķu teri to -

rijas izgriezti koki un krūmi
• Regulāri tiek tīrītas un labotas kanalizācijas un ūdens -

apgādes sistēmas Rekovas, Šķilbēnu un Upītes ciemos
• Regulāri tiek veiktas Rekovas, Šķilbēnu un Upītes

cie mu ūdens analīzes
• Upītes ciemā uzlikts jauns ūdenssūknis
• Lielajā Talkā Rekavas, Šķilbēnu un Upītes ciemos,

kā arī no grāvmalām tika savākti 150 maisi ar atkritumiem.
Tika sakoptas Stiglovas gravu, Rekovas, Šķilbēnu un Upī -
tes ciemu teritorijas

• Uzsākta malkas sagatavošana jaunajai apkures sezo -
nai pagasta iestādēs

• Stiglovas gravās uzstādīta jauna informatīva satura
plāksne

• Sakopti brāļu kapi (no pieminekļa un kapu apmalēm
noņemta vecā krāsa un par jaunu nokrāsots)

Plānotie darbi:
• Ceļa posmā Pleševa – Siševa grāvju rakšana un 2

caurteku uzstādīšana (ierakšana)
• Ceļam Šķilbēni – Ančipova – Lotoši – Baltinavas

pag. rob. grāvju rakšana un grants uzvešana(Ančipovas
ciema teritorijā)

• Ceļam Peksīne – Gaiļukalns jānomaina caurteka
• Stiglavas gravās Jāveic izskalotā tilta remonts un

jāuzved grants
• Bērzu ielā pāraugušu un bojātu koku izgriešana, cel -

mu izrakšana un asfalta seguma atjaunošana, kā arī ap-
gaismojuma ierīkošana

• Regulāri tiks greiderēti visi pagasta ceļi, un tiks
pļau tas ceļmalas un grāvmalas

• Upītes ciema kanalizācijas nosēdumdīķu teritorijā
tiks ierakta jauna 80m gara caurule no nosēdumakām līdz
nosēdumdīķiem

• Jānovērš ūdens noplūde Šķilbēnu ciema, Saules ielā
• Stiglavas  gravās jāatbrīvo dabas takas no kritušiem

un bīstamiem kokiem

Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upīte»
padarītie darbi: uzstādīta ugunsdrošības signalizācija vi -
sās telpās, tika veikts kosmētiskais remonts bibliotēkas
tel pās, nokrāsotas grīdas, durvis. Ieplānotie darbi: apkures
sistēmas pilnveidošana, uzstādot apkures jaunus akumu-
latorus, izremontēt bibliotēkas koridoru, nolakot sienu,
nokrāsot durvis un grīdā ieklāt flīzes, tiek gatavota doku-
mentācija bibliotēkas akreditācijai, tiek izstrādāts tehniskais
projekts Upītes Tautas nama 2. stāva rekonstrukcijai

Rekavas bibliotēkā padarītie darbi: bibliotēkas da-
tortelpā tika veikts kosmētiskais remonts, nokrāsotas
sienas, izlīdzināta grīda, ieklāts jauns linolejs, ir atjaunota
plāksne ar iestādes nosaukumu. Plānotie darbi: atjaunot
ieejas ārdurvis, tiek veikti interneta pakalpojumu uzlabo -
jumi, tiek gatavota dokumentācija bibliotēkas akreditācijai

Rekavas vidusskolā padarītie darbi: tika veiksmīgi
realizēts Rekavas vidusskolas siltināšanas projekts, skolas
pagalmā tika ieklāts jauns asfalta segums, tika sakārtota
skolas lietus notekūdeņu sistēma, izremontēts mājturības
kabinets, iemontēti uzkaramie griesti, krāsotas sienas, ieklāts
jauns linolejs, uzstādīta jauna virtuves iekārta, pie skolas
sporta laukuma nozāģēts un novākts vecais dzīvžogs. Plā -
notie darbi: skolas ēdamzālē, virtuves un garderobes tel pās
tiks veikts sienu, griestu, grīdas, ventilācijas, elektroinstalācijas
un ūdensvada remonts, skolas apkārtnē tiks veikti labie-
kārtošanas darbi, zemes vešana, līdzināšana, zālāja sēja.

Kultūras centrā «Rekova» padarītie darbi: tika sare-
montētas aizskatuves āra kāpnes, uzstādīta jauna plāksne
ar iestādes nosaukumu un arī uzstādīta informācijas plāksne,
pie centrālās ieejas kāpnēm ir uzstādītas margas, velo si -
pē du novietošanas statīvs, dekoratīvā atkritumu urna, uz -
stā dīta gaisa ventilācijas sistēma. Plānotie darbi: noslīpēt
un nolakot zāles grīdu.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas 2015. gada gal -
venie uzdevumi un pasākumi: turpināt nodrošināt kvali -
tatīvus pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas jomā, pabeigt Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
iekšpagalma bruģēšanas darbus, nomainīt mēbeles dažās
iemītnieku istabās, iekārtot darba vietu medmāsai, turpi -
nāt labiekārtot un apzaļumot aprūpes mājas zaļo zonu,
aktīvi strādāt pie ES līdzfinansēto projektu apgūšanas.

Balkanu dabas parkā tika salabotas šūpoles, tiek
kopta teritorija. Plānotie darbi Balkanu dabas parkā: dīķa
tīrīšana, peldvietas iekārtošana, meža teritorijas kopšana
(krūmu griešana, sauso un bojāto koku izvākšana), mal -
kas sagatavošana, estrādes krāsošana.

Paveiktie darbi Susāju pagasta pārvaldē: algoto
sabiedrisko darba veicēju darba organizēšana un pārbaude
pagasta ceļa grāvju attīrīšanai no krūmiem, caurtekas
remonts uz ceļa Gruzdova–Vēdenieši, savākti un sadedzi -
nāti atkritumi Susāju karjerā, veikta visu pagasta  ceļu
sniega tīrīšana (janvāris), planēšana(marts),kultūras pasā -
kumu organizēšana – foto un senlietu izstāde (janvāris,fer-
bruāris), Sieviešu dienai veltīts pasākums (06.03),Lieldienu
pasākums (06.04), Vēdeniešu kapos žoga bojājumu re -
monts, skolēnu un citu novadā nepieciešamo pārvadājumu
organizēšana ar autobusiem Ford Transit un BMC 215
SCB, autobusu apkope un uzturēšana tehniskā kārtībā,
iedzī votāju pieņemšana, deklarēšana, maksājumu pieņem -
šana. Sūdzību, ierosinājumu izskatīšana, palīdzība dažādu
problēmu risināšanā.

Ieplānotie darbi: plānotie kultūras pasākumi – Senioru
vakars (29.05),Vasaras saulgriežu pasākums (21.06.), Annas
diena (26.07.), Pagasta ceļu planēšana, ceļa malu appļaušana,
atvašu novākšana, caurteku remonts – pēc nepieciešamības.

Vecumu pagasta pārvaldē veiktie un plānotie
darbi 2015:

• Pagasta pārvalde arī turpmāk rūpēsies par pašvaldības

ceļu seguma uzturēšanu, labošanu un atjaunošanu. Auto -
ceļa posmā Vecumi – Robežnieki plānos nomainīt vai
salabot 2 caurtekas.

• Tiek veikta pagasta teritorijā esošo, bet uz paš val -
dības vārda nereģistrēto ceļu reģistrēšana un dokumentācijas
sakārtošana ceļa posms Slīpači – Goršāni, Repkova – Ņe-
mecki.

• Pagasta pārvalde piedalījās un piedalās pagaidu sa-
biedrisko darbu projekta realizēšanā, pagasta pārvaldē tiek
nodarbināti 4 bezdarbnieki. Pagaidu sabiedrisko darbu
veicēji tiek nodarbināti malkas sagatavošanas darbos un
Vecumu pagasta teritorijas labiekārtošanā.

• Tiek veikti Borisovas ciema labiekārtošanas darbi.
Kapsētu teritorijas uzkopšana.

• 2014. gadā tika iegādāts un tiks uzklāts jumts Vec -
dārza mājiņai

• Borisovas Tautas namam tika veikts skatuves kosmē-
tiskais, remonts iegādāti – uzšūti jauni skatuves aiz kari, no -
mainīts skatuves apgaismojums, uzstādītas jaunas lampas. 

• Tiek šūti skatuves tērpi vokālajam ansamblim Atvasara.
• Vecumu pagasta bibliotēkai nomainīts apgaismojums.
• Tiks veikts estrādes soliņu remonts, atjaunots – no -

krā sots krucifikss.
• Tiks uzturēta kārtībā Mežvidu pamatskolas teritorija,

novāktas lapas, pļauta zāle. 
• Tiks veikti attīrīšanas iekārtu elektrības patēriņa sa-

mazināšanas pasākumi, iebūvējot automātisko elektrības
padeves regulatoru.

• Stacijas mājai plānots saremontēt skursteni.
• «Kārkliņu» mājai veikt jumta seguma otrās kārtas

uzklāšanu, atjaunot mājas centrālās apkures atgaisošanas
sistēmu ( nomainot  krānus pagraba telpās ).

• Nepieciešams iegādāties jaunu vai, ja ir iespējams
salabot veco apkures katlu, Pagasta ēkai, jo vecajam kat -
lam radusies plaisa  ir ūdens noplūde no apkures sistēmas.

• Plānots nedaudz veikt kosmētisko remontu Sporta
un Atpūtas kompleksā, nokrāsojot sienas ģērbtuvēs. 

Plānots veikt kosmētisko remontu pagasta pārvaldes
ēkas divos kabinetos (nomainīt grīdas segumu, nokrāsot
sienas).

• Pagasta pārvalde aktīvi sadarbojas ar Viļakas no va -
da Sociālo dienestu un Viļakas novada bāriņtiesu, kā arī
Viļakas pilsētas iestādēm. Ar transportu atbalsta Viļakas
novada sporta komandas. 

Plānotie un jau paveiktie darbi Viļakas pilsētā
Līdz ar pavasara iestāšanos pilsētā tiek veiktas ne

vien sakopšanas talkas, bet arī ceļa pārklājuma labošana,
Viļakas ezera pludmales sakopšana, atkritumu vākšana,
puķu stādīšana, zāles pļaušana. Pēc ziemas perioda tiek
veikta Viļakas strūklakas  rekonstrukcija, lai panāktu tās
atbilstību iedzīvotāju un viesu prasībām. Tā pilsētniekus
un viesus priecēs cauru diennakti, gaismas efekti  būs
vērojami vakara vēlajās stundās.  

Pašlaik plānoti pēdējie pludmales sakopšanas darbi
un esošo konstrukciju labošana. Tiks salabots tiltiņš, sa -
kopta pludmales teritorija, tiks veikta puķu stādīšana. Pil -
sētas  zaļā zona šogad tika papildināta ar jauniem košum-
krūmu stādījumiem. Tika veikts estrādes kosmētiskais re-
monts, kā arī bojāto soliņu esošo konstrukciju labošana.
Sakarā ar Dārzu ielas rekonstrukcijas veikšanu, tiek sakopta
teritorija un tīrīta meliorācijas sistēma zemes gabalā ar
adresi Dārzu ielā 1. Ir ieplānota ielu grāvju tīrī šana un
ielu seguma kvalitātes uzlabošana ar drupināto granti.
Tiek veikti rekonstrukcijas darbi pilsētas tualetē Pļavu
ielā 2. Iespēju robežās tiek veikti pašvaldības dzī vokļu un
iestāžu remonti. Tiek veikta kapsētu apsaimniekošana.

Ir plānota: laukuma un pievadceļa iebūve Parka ielā
2, laukuma rekonstrukcija pie Veselības aprūpes centra,
sporta ielas 0,300–0,510 rekonstrukcija, gājēju celiņa
iebūve Garnizona ielā 0,000–0,280, laukuma rekonstrukcija
Balvu ielā 1.

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne, Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja sadarbībā
ar pagastu pārvalžu vadītājiem un Tehnisko nodaļu

Paveiktie un ieplānotie darbi pagastu pārvaldēs un Viļakas pilsētā
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jaUNieŠU aktUaLitĀtes

kopš 2010. gada adventa lai ka Šķilbēnu Romas
katoļu baznīcā ar īsākiem un garākiem pārtraukumiem,
neskatoties uz tehnoloģiju laikmeta izaicinājumiem
un pasaulīgiem kārdinājumiem, notiek jauniešu sv.
Mises. Nomainās prāvesti, mainās jaunieši, vieni izaug
un aiziet studēt uz lielajām pilsētām, bēr ni kļūst par
jauniešiem, mainās jauniešu sv. Mises organizatori
un dalībnieki, bet jauniešu sv. Mises turpina notikt.

Pirms pieciem gadiem, kad no tika pirmās jauniešu Mi -
ses, vecāki ļaudis bija ļoti pārsteigti, ka baz nīcā parādījās
ģitāras, pēkšņi sāk dziedāt citas dziesmas un pēkšņi,
dziedot dziesmas, parādās kustī bas. Tāpēc ir labi, ka jau-
niešiem ir iespēja apmeklēt ne tikai tradicionālo Sv. Misi,
bet arī piedalīties īpašās jauniešu Sv. Misēs.

Šīs Mises sāka notikt Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā,
kad par prāvestu kalpoja Sergejs Dominiks Ivanovs OP
(Ordo predicatorum jeb sprediķotāju ordenis). Pirmā or-
ganizatore bija toreizējā Šķilbēnu iniciatīvu centra «Zva -
niņi» vadītāja Ginta Logina. Atbildot uz jautājumu, kāpēc
viņai radās ideja organizēt jauniešu Mises, Ginta Lo gina
pastāstīja: «Jā, pirmo dievkalpojumu organizēšana bija
arī mana ideja, bet, protams, ne jau es viena, jo visi darbi
tika organizēti kopā ar Žannu un Sergeju Maksimoviem.
Ideja radās pēc svētceļojuma uz Medžugori, kurā devos,
lai sakārtotu domas, dzīvi un saprastu kādus ceļus dzīvē
vēlos iet. Svētceļojums iedvesmoja, lika saprast un novēr -
tēt to, kas ir, ne vis «činkstēt» par to kā nav. Pēc svētceļo -
juma sāku interesēties un meklēt iespējas, kur redzēt un
dzirdēt ko vairāk par dievkalpojumiem, kas spētu sakārtot
jaunie šu prātus. Pateicoties priestera Ri nalda Broka atbalstam,
devos uz jauniešu dienām Francijā Parlemonialā, kur
mani arī pārņēma pārliecība par to, ka vēlos parādīt jau-
niešiem, to, ka var priecāties arī baznīca, ka var pateikties
par to, kas ir dots un novērtēt to kas ir, bet vislielākā vēl -
me bija dod iespēju jaunatnei sajusties baznīcā komfortabli,
parādīt to, ka, ja lūdz, tad tevi sadzirdēs, ja dosi, tad
saņemsi pretī, ja mīli, tad tiksi mī lēts. Gribēju, lai jaunieši
baznīcā atrod savu miera oāzi, kur tiks saprasti un
uzklausīti, kā tas no tika ar mani pašu». 

Saprotot mērķi, Ginta sāka rīkoties, pirmkārt, apzināja
koman du, kas gribētu iesaistīties un palīdzēt, kopā ar
Žannu Maksimovu apkopoja idejas, izdomāja cilvē kus, kas
varētu palīdzēt un devās pie toreizējā draudzes prāvesta
Sergeja Ivanova. Viņš esot bijis pa cilāts, atbalstīja ideju un
iesaistījās tās realizēšanā. Organizēšanā iesaistījies arī ģi-

tārspēles pulciņa vadītājs Vilis Cibulis, kurš atbildēja par
muzicēšanu un dziesmām, jo mūzika ir viens no visla -
bākajiem veidiem, kā cilvēks atveras un ļauj Jēzum ienāk
savā dzīvē. Kopā bija izdevies noorganizēt brīnišķīgu
auru un uzaicināti jaunieši ar skanošām balsīm, kurās
klausoties daudziem lija par vaigiem asaras. Uz dievkal-
pojumiem tika aicināti visa vecuma iedzīvotāji, kas jūtās
dvēselē jauni un vēlas atbalstīt jauniešus. Iedzīvotāji tika
aicināti dažādos veidos, ar afišām, ar paziņojumu presē,
pat ar īsziņu palīdzību nosūtītu visiem kontaktiem, kas ir
telefonā, jo gribēja, lai ziņa par Jauniešu Misi sasniedz
visus, vēlējās, lai Jēzus mīlestība pieskaras visiem.

«Pirmais dievkalpojums notika pirms Ziemassvētkiem.
Dievkalpojuma devīze bija «Jēzus dzimšanas diena ir klāt».
Pēc pirmās noorganizētās Mises saprātam, ka mūsu vēstī -
jumu ir sadzirdējuši un novērtējuši daudzi. Gandarījuma
un prieka sajūta bija neaprakstāma. Atceros, tās sajūtas,
ka visi, kas iesaistījāmies, priecājamies, ka viss ir izde vies,
jo Jēzus jau bija kopā ar mums katrā mūsu solī un dar bībā.
Atmiņas par tiem mirkļiem liek asarām saskriet acīs, fan-
tastiskas emocijas un mirkļi kopā ar visiem, kas palīdzēja
un visiem, kas vienkārši bija ar mums, kas iesaistījās dzies -
mās, dejās un slavēšanā. Nespēju nosaukt visus jauniešu
vārdus, kas palīdzēja, bet katrs jau pats zina kurš tur bija,
kurš iesaistījās, un es no sirds saku milzum LIELU PALDIES
par iespēju, ko devāt, par iespēju darboties  ar Jums vi -
siem kopā. Skatos un priecājos par cilvēkiem, kuri cenšas
uzturēt tradīciju vēl joprojām. Pašai sirsniņa joprojām ir
Šķilbēnu draudzē, bet vairāku gadu studēšana un ceļošana
pa ārzemēm ir liegusi iespēju būt kopā ar Jums visiem tik
bieži, kā gribētos. Ceru, ka vienu dienu atkal visi spēsim
satikties baznīcā un slavēt mūsu Kungu, aicinot kopā jau -
niešus un visus, kas sirdīs jūtas jauni, lai atvērtu sirdis un
pieņemtu to, ko Jēzus mums dod,» patiesi atklāja Gin ta
Logina.

Jauniešu Mises turpināja organizēt draudzes katehēte
Žanna Maksimova. Ir palīdzējušas dziedāt Baltinavas un
Šķilbēnu jaunietes  no Latvijas kristīgo gaidu organizācijas.
Kopš 2015.gada pavasara jauniešu Mises uzņēmusies or-
ganizēt mūzikas skolotāja Karīna Romanova, kura aicinā -
ja bērnus un jauniešus iesaistīties bērnu un jauniešu baz -
nīcas kora izveidošanā.

Jau piecus gadus jauniešu Sv. Misēs piedalās, dziedot
un spēlējot ģitāru, Šķilbēnu pagasta jauniete Sabīne Ko -
niševa. Viņa pastāstīja, ka ir ļoti priecīga, ka skolotāja Karī -
na ir izveidojusi bērnu un jauniešu baznīcas kori. «Sā -
kumā jaunieši dziedāja un spēlēja ģitāras baznīcā, sēžot
pirmajos solos. Šobrīd jūtamies kā īsts baznīcas koris, jo
spēlējam pavadījumu un dziedam no augšas – no baznī -
cas kora telpas. Šeit mēs jūtamies drošāk, dziedam dro -
šāk. Atrodoties pirmajos solos, bija bailīgāk, jo likās, ka
visi novēro, jutāmies nedrošāk, dziedājām klusāk, bet ta -
gad, kad neesam kā uz skatuves, jūtamies droši un brīvi.
Mēs dziedam Dieva godam, nevis tikai tiem, kuri ir atnā -
ku ši uz Misi. Tā kā es esmu viena no vecākajām ansamb -
ļa dalībniecēm, tad Karīna mani paaicināja, lai es bēr niem
iemācu garīgās dziesmas, lai, tad, kad beigšu  12.klasi un
došos studēt uz Rīgu, Šķilbēnu pagastā būtu bērni un
jaunieši, kuri zinātu šīs jauniešu dziesmas. Jauniešu Sv.
Mises ir  ļoti svarīgas, jo dziedam dziesmas, kas patīk

jauniešiem, ir iespēja pašiem iesaistīties, jo ir jaunieši,
kuri nenāk ikdienā uz Misēm. Jauniešu Mises at ver jaunie -
šus, arī pati, pateicoties jauniešu Misēm, vairāk iesaistījos
draudzes dzīvē,» pieredzē dalījās Sabīne Koniševa.

Karīna Romanova atklāja, ka prāvests Staņislavs Pri -
ku lis viņu uzrunāja, izsakot vēlēšanos, ka būtu jauki, ja
baz nī cā dziedātu bērnu korītis un jautāja, vai varētu, vai
būtu tāda iespēja. «Es atbildēju, ka padomāšu. Pēc 2 vai 3
ne dē ļām bija pirmā Sv. Mise, kurā dziedāja bērni un jau -
nieši. Uzrunāju bērnus, viņi bija ļoti atsaucīgi. Katru treš -
dienu sanākam uz mēģinājumiem, bērni paši nāk ar prie -
ku, ne vajag daudz reiz atgādināt,» pastāstīja Karīna Ro-
manova. 

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs
Prikulis paskaidro, kāpēc ir nepieciešamas šādas speciālas
jauniešu Sv. Mises draudzē: «Kā katra draudze, arī Šķilbē -
nu katoļu draudze sastāv no daudzu paaudžu cilvēkiem.
Šo paaudžu vidū ir arī bērni un jaunieši, protams, viņi ap -
meklē baznīcu kopā ar ģimeni un arī jebkurā dievkalpojumā
ir aicināti piedalīties pēc iespējas aktīvāk, atcerēsimies
par kalpotājiem pie altāra, par procesijas dalībniekiem, par
svētdienas skolas bērniem, tātad, bērniem un jauniešiem
vienmēr ir ko darīt baznīcā, un viena no iespējām arī ir
dzie dāšana. Pats atceros no savas bērnības, ar kādu prie -
ku mācījos dziedāt baznīcas tradicionālās, lūgšanu grāma -
tiņu dziesmas, un kā tās it kā ierakstījās manā atmiņā ar
skaisto melodiju un saturīgajiem, ticības pilnajiem vār diem,
bet man arī patika vienmēr dziedāt jauniešu dziesmas,
kurām ir vairāk uzsvars uz vieglumu un melodiskumu. Tā -
dēļ ir prieks, ka jaunieši tagad, skolotājas Karīnas vadībā,
var veidot baznīcas jauniešu kori, kurā mācās un dzied arī
jauniešiem īpaši domātā repertuāra dziesmas. Patiess prieks
par katru bērnu un jaunieti, kurš iesaistās šinī un visās pā -
rējās draudzes iniciatīvās. Bērni un jaunieši ir mūsu nākot -
 ne, tādēļ ļausim viņiem augt ticīgiem un tikumiskiem!»

Pateicība Dievam, ka draudzē ir jūtami Svēta Gara
pamudinājumi cilvēkiem, kuri varētu uzņemties organizēt
jauniešu Sv. Mises, un bērni un jaunieši, kuri ir gatavi ie-
saistīties. Šķilbēnu Romas katoļu baznīcas bērnu un
jauniešu baznīcas koris aicina visus interesentus apmeklēt
piektdienas Sv. Mises plkst. 18.00, kurās dzied un spēlē
bērni un jaunieši. Aicina arī citus bērnus un jauniešus ie-
saistīties jaunajā baznīcas korī!

Teksts: Vineta Zeltkalne. 
Foto: draudzes arhīvs

jauniešu svētās Mises Šķilbēnu katoļu baznīcā

sapnis ir piepildījies!
Viss sākās 2011. gada vasarā, kad Žīguru jaunieši ne-

nobijās un pierādīja, ka viss ir sasniedzams un uzbūvēja
hokeja laukumu pašu spēkiem. Mums toreiz likās, ka mēs
esam piepildījuši savu lielāko sapni. Gāja laiks, bet ar
katru gadu latiņa bija jāpaaugstina, lai būtu dzīvē uz ko
tiekties. Pa šiem gadiem ir daudz izdarīts. 

Ar vietējo uzņēmēju atbalstu esam iegādājušies eki-
pējumu, mēs nodibinājām biedrību HK «Žīguri MRS».
Veiksmīgi darbojoties biedrībai, tika piešķirts Sabiedriskā
labuma statuss, esam sagādājuši jaunākiem hokejistiem
formas. Par saziedoto naudiņu nopirkām slidu asināmo,
tas bija vērienīgs un tajā pašā laikā nepieciešams pir -
kums, esam sataisījuši pašu spēkiem ledus laistāmo
mašīnu. Divu gadu laikā esam realizējuši KHNM līdzfi-
nansētos projektus, kuros esam atzīti par labākajiem ar
kopējo naudas balvu 1200 EUR. Tika nomainīts eko -
nomisks apgaismojums pie hokeja laukuma, uzbūvēts va-
goniņš kur pārģērbties, tika labiekārtota pludmale pie
Žīguru pamatskolas. Pašu spēkiem, uzstādījām karogu
mas tus, bez kuriem nebūtu iespējams starptautiskais
turnīrs.   

Tās bija četras skaistas vasaras, kad Žīguru jaunieši
pierādīja sevi no labākās puses. Man bija liels prieks, ka
visiem kopā strādājot var izdarīt milzu lietas.  2011. gada
vasarā, kad būvējām hokeja laukumu, es klusībā cerēju,

ka varbūt kādreiz izdosies iegādāties kvalitatīvus bortus.
Pa šiem gadiem ir spēlēts dažādos laukumos gan la -

bākos, gan sliktākos, bet ja vēlies, lai spēlēt ir patīkamāk
un kvalitatīvāk, tad kaut kas ir jādara lietas labā, un
pagājušā gada rudenī mēs sākām interesēties par bor -
tiem. 

Uzrunājot vietējos uzņēmējus, ziedotājus un atbalstītā -
jus mums izdevās ar «LATVIJAS FINIERIS» vienoties
par bortu pasūtījumu ar kopējo summu  4 719,49 EUR un
februāra beigās pasūtījums tika realizēts. Šī vasara būs
kārtējais  izaicinājums  jauniešiem, jo laukums būs jābū -
vē no jauna  ar lielāku atbildību un precizitāti. 

Mēs pierādīsim, ka hokejs bija un būs Žīguros un, tu-

vojoties piecu gadu jubilejai, mēs pagastam dāvināsim
jauno un mūsdienīgo hokeja laukumu.

Hokeja Kluba «Žīguri MRS» vārdā gribu pateikt mil -
zīgu paldies, kas palīdzēja realizēt šo ideju – jauno ho -
keja bortu iegādi un uzstādīšanu.

Liels paldies: Viļakas novada domei, SIA Žīguru mež -
rūpsaimniecībai, Indulim un Ingai Vanagiem, Z/S Stārķi,
Oļegam Keskam, Dagnijai Dalbiņai un zviedru  organizāci -
jai Gnosjo Hjalper, Ingusam un Intaram Troškiem, Jurim
Dmitrijevam, z/s «Priežusili» – Kasparam un Lindai
Ozoliem, LDZ Cargo, «Āpšukalns».

Hokeja klubs «Žīguri MRS» valdes pr-js  
Ainārs Miņins
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Viïakas no vadâ

BaZ NīCas dRaU dŽU Zi ņas!

No 25.–27. aprīlim Viļakas no-
vadā no tika Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas dau gavpils
diecēzes bīskapa eināra alpes
vizitācija. Bīskaps tikās ar Vi-
ļakas ev.-lut. draudzes padomi,
pārrunāja par draudzes garīgo
un saimniecisko dzīvi. drau -
dzes padomes locekļiem bi ja  jā -
atbild uz uzdotajiem jau tāju -
miem. Bīskapu interesēja drau-
dzes nākotnes plāni un ieceres,
sadarbība ar novada iestādēm,
novada domi un citām konfesi-
jām.

26. aprīlī bīskaps vadīja diev-
kalpojumu  baznīcā un piedalījās
sadraudzībā ar draudzes locekļiem,
daloties savā pieredzē. 

Bīskaps E. Alpe 27. aprīlī kopā
ar drau dzes mācītāju Mārtiņu Vai c -
kovski, draudzes priekšnieci  In -
tu Dortāni un novada domes priekš -
sēdētāju apmeklēja Viļakas novada
iestādes: Viļakas sociālās aprūpes
centru, uzrunāja tajā mītošos ve -
cāka gada gājuma cilvēkus. Cie-
mojās Medņevas pirmsskolas iz-
glītības iestādē «Pasaciņa», uzzinot
kā luterāņu draudze sadarbībā ar
ālandiešiem sniedz iestādei palī-
dzību. 

Apmeklēja Viļakas Valsts ģim-
nāziju, sarunājās ar pedagogiem
un audzēkņiem, apmeklēja Vientuļu
robežkontroles  punktu. Iepazinās
ar Viļakas Kultūras un radošo in-
dustriju centru, tikās ar Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes
priesteri Staņislavu Kovaļski. Pēc

novada domes priekšsēdētāja S.
Maksimova uzaicinājuma apmek-
lēja Šķilbēnu sociālās aprūpes
māju  un Šķilbēnu Sāpju Dievmā -
tes Romas katoļu baznīcu. 

Daugavpils diecēze, kurā bīs-
kaps ir Einārs Alpe,  ir ļoti plaša –
tā sniedzas no Viļakas līdz pat
Jumpravai. Diecēzē ir 49 luterāņu
drau dzes, kurās kalpo 16 garīdz-
nieki. Vizitācijas mērķis bija iepa -
zīt vidi un vietu – Viļakas novadu,
kurā draudze pastāv, kā arī saprast,
kādas ir konkrētās draudzes dar-
bības un iespējas draudzes mācītā -
ja Mārtiņa Vaickovska vadībā.
Viļakas draudze ir neliela, tajā ir
51 draudzes loceklis.

27. aprīlī, noslēdzot vizitāciju,
LELB Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe, Balvu, Tilžas, Viļakas
un Kārsavas evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājs Mārtiņš Vaic-

kovskis Viļakas novada domē
tikās ar domes administrāciju,
darbiniekiem un domes deputā -
tiem, kā arī ar iestāžu vadītājiem. 

Bīskaps atzinīgi novērtēja paš -
valdības sadarbību ar luterāņu drau -
dzi, pateicās par Domes pretim-
nākšanu un atbalstu. Notika dis ku -
sija par kristīgām vērtībām, tra -
dīciju saglabāšanu un garīgo pa-
sākumu popularizēšanu. Bīskaps
atvadoties pateicās domes priekš-
sēdētājam, visiem iestāžu vadītā-
jiem par sirsnīgo uzņemšanu, garī -
go vērtību saglabāšanu un atzinīgi
novērtēja iepazīto savstarpējo sa-
darbību.

Informāciju sagatavoja Liet-
vedības, komunikācijas un infor-

mācijas nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne sadarbībā

ar draudzes priekšnieci  
Intu Dortāni 

Viļakas novadā vizitēja LeLB 
daugavpils diecēzes bīskaps einārs alpe

Maija dziedājumu tradīcija Viļakas
novadā saglabāsies vai izzudīs?

Viena no skaistāka-
jām maija mēneša ka-
toliskajām tradīcijām ir
maija dziedājumi. tas
ir laiks, kad ticīgie lūdzas
un pateicas dievmātei,
dzied dziesmas dievmā-
tes godam, gūst mieru
sirdī un skaidrāku dar-
bības virzienu nākotnes
darbiem.

Viļakas novadā atrodas
48 krusti – krucifiksi (dati
no Balvu reģiona kultūr-
vēstures datu bāzes): 

• Kupravas pagastā ir viens krucifikss pie katoļu baznīcas. 
• Medņevas pagastā atrodas 14 krucifiksi: Aizgalīnes, Aizpurves,

Bahmatovas, Brontu, Ja na poles, Kangaru, Loduma, Lozdovas, Lāš -
ku, Medņevas, Rogovsku, Slotukalna vēsturisko ciemu krucifiksi,
Skandīnes un Viduču kapu krusti. 

• Susāju pagastā ir 17 krucifiksi: Birznieku, Egļevas, Geinovas,
Gurinovas, Ilziņu, Karigovas, Keišu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Pōk -
šo vas, Skockovas, Susāju, Svilpovas, Tepenīcas, Vonogovas vēsturisko
ciemu krucifiksi un Vēdeniešu kapu krusts.

• Šķilbēnu pagastā ir 10 krucifiksi Bākarovas, Komugreivas, Lo -
tušu, Pakašovas, Rekovas centra, Stiglovas, Svičovas, Sviļevas, Vil -
kovas un Zelču vēsturisko ciemu krucifiksi.

• Vecumu pagastā 5 ciemos atrodas krucifiksi – Borisovas centrā,
Cūkines,  Goršānu,  Upmalas un Ūlasu vēsturisko ciemu krucifiksi.

• Viļakā krusts atrodas pie Viļakas Romas katoļu baznīcas.
Aicinājumi piedalīties maija dziedājumos šogad organizēti notiek

tikai pie Medņevas pagasta  6 krucifiksiem: Aizgalīnes, Aizpurves Lodu -
ma, Lāšku, Medņevas un Skandīnes krustiem, Vecumu pagastā dzied
piektdienās Borisovas centrā un maija dziedājumi notiek pie Viļakas
Romas katoļu baznīcas krusta Viļakā. Daudzi iedzīvotāji dzied pēc
pašu iniciatīvas pie savu vēsturisko ciemu vai viensētu krucifiksiem.

Cik dzīva ir maija dziedājumu tradīcija Viļakas novadā? Vai šie
dziedājumi nav jāpopularizē? Vai iedzīvotāji, kuri dzied pie kru cifik -
siem ir atvērti jauniem dalībniekiem? Vai ir gatavi šo skaisto tra dīciju
mācīt visiem interesentiem? Vai mēs saglabāsim dzīvu tradī ciju, ja
dzīvosim noslēgti un nebūsim atvērti? Vai aicinājums pieda līties tikai 8
vietās ir pietiekošs, lai saglabātu dzīvu maija dziedājumu tradīciju?

Medņevas pagastā pie krucifiksiem dzied sievas cienījamos
gadus. Vidējais dalībnieku vecums nav 20, nav pat 40 gadi, bet ir 70 -
80 gadi. Vecmāmiņas teic: «Dziedāsim tik ilgi, cik spēsim. Mums ļoti
sāp sirds, ka viens pēc otra mūžībā aiziet mūsu paaudzes sievas un
vīri. Nav vairs, kas dzied. Jaunajiem nav intereses, nav laika. Mūsu bērni
un mazbērni dzīvo tālu. Agrāk gan laukos dzīvoja daudz cilvēku,
esam pateicīgas mūsu mammām un vecāmammām, kuras mums
iemācīja dziedāt, iemācīja mīļot un paļauties uz Dievu».  Daudzas
dziedātājas vēl pagājšgad bija spēka pilnas un varēja atnākt, bet nu
jau vairāk kā 90 gadi un nav spēka atnākt un dziedāt. Nedzīvo novadā
simtgadnieki, kuri aktīvi piedalās pasākumos, sabiedriskajā dzīvē. 

Maija dziedājumi, lūgšanas pie krucifiksiem nav domātas tikai
noslēgtam pulciņam cilvēku, tajos ir aicināti piedalīties visi intere senti.
Bībelē ir rakstīts «Bēda man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!» (Pirmā vēstu le
korintiešiem (1 Kor 9,16)). Bēda mums, ja nepo pu larizējam kristīgās
tradīcijas, t.sk. maija dziedājumus. Bēda visiem, kuri neorganizē
atklātus maija dziedājumus. Novada iedzīvotāji būtu tikai priecīgi, ja šie
dziedājumi tiktu iekļauti Viļakas novada kultūras pasākumu plānā.

Labāk vienreiz piedalīties nekā daudzreiz jautāt, kā notiek maija
dziedājumi? Vēl ikviens interesents aicināts piedalīties maija dzie -
dājumos, piebiedrojoties etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» un folklo -
ras kopas «Atzele» dalībniekiem, dziedot pie Viļakas Romas katoļu
baz nīcas krusta Viļakā (plkst.17.00 trešdienās, ceturtdienās un piekt -
dienās), pie Borisovas centra krucifiksa katru piektdienu plkst. 10.00
Ve cumu pagastā dzied pagasta iedzīvotājas, Medņevas pagastā 24.maijā
plkst. 16.00 pie Viduču krusta, plkst. 17.00 pie Skandīnes krusta, plkst.
19.00 pie Lodumas krusta  un 31.maijā plkst. 19.00 pie Lodumas krusta.

2010. gada 28. oktobrī Viļakas novada domes sēdē (protokols Nr.
19, &.8.) apstiprināja novada simboliku – Viļakas novada ģerboni,
kuru izstrādāja Vilis Bukšs. Viļakas novada ģerbonis ir zilā laukā zelta
ceļmalu krusts, zelta galvā trīs zili pieclapu linu ziedi un pēdā robots
zelta ķieģeļu mūris. Piesakot ideju, Vilis Bukšs pamatojumā rakstīja:
«Ceļmalu krusts (dubultkrusts) ir Latgalei un Viļakas novadam rakstu -
rīgs nesenā pagātnē piekoptās lūgšanu, bet tagad atjaunoto seno
tradīciju – Maija dziedājumu Dievmātes godam vieta. Savienojot De -
bess vertikālo asi ar Zemes horizontālo un liekot griezties iekšējam
cilvēciskajam principam, dubultkrusts simbolizē attīstību un dinamismu.
Ceļmalu krusta (dubultkrusta) zelta krāsa simbolizē Viļakas novada
cilvēku garīgās pasaules nesatricināmās vērtības, godaprātu un mīlestību».

Kopš 2010. gada Viļakas novada deputāti kā novada galveno
simboliku ir izvēlējušies krustu (dubultkrustu). Krusts mūsdienās
tiek uzskatīts par kristietības simbolu, jo Jēzus Kristus, saskaņā ar
Jaunajā Derībā rakstīto, tika sists krustā, kur mira par mūsu grēkiem.
Saskaņā ar novada apstiprināto ģerboni, pirmkārt, ir jāsaglabā, jā -
iemāca un jānodod nākamajām paaudzēm kristīgās vērtības.  Tikai otr kārt,
treškārt krustu var uzlūkot kā krustceles, kā vietu, kur krustojas
dažādu tautību tradīcijās, kā krustpunktu Austrumu un Rietumu pa -
sau lēm. Saglabāsim šo neparasti skaisto maija dziedājumu tradīciju,
nododot šīs zināšanas mūsu bērniem un bērnubērniem!

Teksts Vineta Zeltkalne

2. maijā Viļakas evaņģēlis ki luteriskajā baznī -
cā ciemojās baz nī cas projektētāja jāņa Cī ruļa
mazmeita dzidra anna Cīrule ar ģimeni. 

Jānis Cīrulis dzimis 1880. gada 9. aprīlī Lutriņu
pagastā. Dzidras Annas Cīrules vectētiņš bija ne ti -
kai projektētājs un būvinženieris, bet arī izglītības
darbinieks. Kopš 1926. gada Rēzeknes arodskolas
un tehnikuma direktors /1929–1940/.  Projektējis Rē -
zeknes Sv. Vienības dievnamu, Rēzeknes I un II pil -
sētas pamatskolu, pilsētas lopkautuvi, Zilupes ev.-
lut. diev nama virsbūvi, altāri, kanceli, Kārsavas ka -
toļu dievnama pamatus, Kārsavas ev.-lut. dievnamu,
Viļānu dievnamu. 

Arestēts 1940.gada novembrī. 1941.gada novembrī
laikraksts «Tē vija» ievietoja dzīvesbiedres sludinājumu
par J. Cīruļa meklēšanu.

Annas kundze šogad nosvinēja 75 gadu jubileju.
Vēl joprojām  strādā meitas ēdināšanas uzņēmumā
par grāmatvedi.

Viņa bija ļoti priecīga par baznīcas saglabāšanu
un izteica patei cību: «Liels paldies Viļakas luterāņu
baznīcas draudzei par ieguldījumu mana vectēva
Jāņa Cīruļa projektētās Viļakas luterāņu baznīcas
man tojuma saglabāšanā. Manam vectētiņam šogad
apritētu 135 gadi kopš viņa dzimšanas.»

Draudzes priekšniece Inta Dortāne par tikšanos
saka tā: «Šīs tikša nās ir dvēseliski dziļas, jo redzot

kā tuvinieki apskata katru baznīcas stūrīti arvien
dziļāk rodas apņēmība rūpēties par visa saglabāšanu,
atjaunošanu. Šie cilvēki ir pateicības pilni, arī
Annas kundze apņēmās atbraukt uz baznīcas
jubileju  un maija beigās solīja atsūtīt aprakstus par
Jāņa Cīruļa darbošanos un arī dažādas fotogrāfijas.
Atvadoties sarosās asaras acīs un pārņem sajūtas,
ka mēs  esam tik tuvi viens ot ram. Tas rada jaunas
ieceres turpmākajam laikam.»

Informāciju sagatavoja 
Lietvedības, komunikācijas un informācijas

nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Viļakas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ciemojas baznīcas
projektētāja jāņa Cīruļa mazmeita dzidra anna Cīrule ar ģimeni
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tūRisMs

Jau piekto gadu pēc kārtas tūrisma akcija ‘Apceļo
Atzeles zemi’ norisināsies senās Atzeles zemes teritorijā
– Viļakas, Balvu, Baltinavas, Alūksnes un Apes novados.
Akcija ilgs no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim, kuras laikā
ceļotāju un it īpaši skolēnu acis priecēs 15 aizraujoši un
izzinoši objekti. Esi aicināt apceļot Atzeles zemi.

Kas tas īsti ir jādara, lai skolēni beigās iegūtu Balvu

peldbaseina apmeklējumu vai picas?
Jāizdrukā un jāatmin mīkla, ja mīklu neizdodas at mi -

nēt jādodas uz objektu, uz kuru norāda jautājuma krāsa,
un jāuzjautā saimniekam pareizais atminējums. Apskates
objektā visai klasei jānobildējas tā, lai var redzēt visus
dalībniekus un kādu zīmīgu tā objekta vietu. Bilde kopā
ar atrisināto krustvārdu mīklu jāiesūta uz epastu – riep-

niece@gmail.com līdz 10. novembrim.  Tie skolēni, kuri
būs visvairāk apceļojuši objektus un atminējuši krustvārdu
mīklu, iegūs balvas. Kā arī atrisinātā krustvārdu mīkla
būs tava ieejas biļete akcijas noslēguma ballē Gaujienā
21. novembrī.

Informāciju sagatavoja:Santa Bondare
Viļakas novada tūrisma informācijas centrs

Piedalies tūrisma akcijā «apceļo atzeles zemi 2015»
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Upītē ikvienu darbu iesāk ar
dziesmu. Imanta Ziedoņa fonda
«Viegli» pārstāvjus Upītes pa-
matskolas audzēkņi sagaidīja ar
dziesmu, uzsākot ozolu stādīšanu,
Upītes jauniešu folkloras kopas
meitas un sievas skandēja dziesmu,
talka noslēdzās ar kopīgu sadzie-
dāšanos Upītes tautas namā. Dzie-
dāja un muzicēja Renārs Kaupers,
Māra Upmale-Holšteina, Jānis
Strapcāns, Žanete Jaunzeme-
Grende, ģitārists Enriko Plivcs,
palīdzēja arī Andris Čeksters un
Ants Grende.  Ar dziesmām at-
bildēja Upītes bērni, meitas un
sievas. Atklājām, ka visvienkāršākā
sadziedāšanās forma ir tāda, kur

viens nodzied rindiņu un pārējie
atkārto to pašu tekstu. Šogad
grupa «Prāta Vētra» dosies kon-
certtūrē «7 soļi svaiga gaisa».
Grupas solists Renārs Kaupers
esot dzirdējis, ka Latgalē bija sa-
celta ažiotāža, ka koncerttūres
laikā neviens koncerts nenotiks
Latgalē. «Tā nav taisnība. Šodien
«Prāta Vētra» ir Upītē un sniedz
koncertu», teica smaidīgais Renārs
Kaupers.

«Pirms sešiem gadiem sapul-
cējās domu biedru grupiņa, kas
izdomāja, ka nekas nevar būt
labāks par to kā paņemt lāpstu,
grābekli, futbolbumbu, kādu mū-
zikas instrumentu un aizbraukt

pēc iespējas tālāk no Rīgas.
Mūsu pirmais brauciens bija uz
Latgali – uz Bērzpili. Gadā
veicam šādus 8 līdz pat 10 brau-
cienus. Savu septīto sezonu iesā-
kām ar ozolu stādīšanu Upītē»,
vēsturi atklāja mazās kavalērijas
aktīvs biedrs Renārs Kaupers.
«Mēs gribējām labu darīt sev un
citiem, savilkām paralēles ar diž-
koku atbrīvotāju grupu, iepazi-
nāmies ar Imantu Ziedoni, tad
tika nodibināts fonds «Viegli»,
kas turpina saglabāt Imanta
Ziedoņa idejas. Pagājšgad pirmo
reizi notika konkurss «Laiks Zie-
donim», kurā cenšamies cildināt
cilvēkus, kuriem ir degsme, stāja

un sūtība. Nominācijā novadpēt-
niecībā «Kedas» uzvarēja Slišānu
ģimene. Iepazināmies, sadrau-
dzējāmies un tāpēc šodien esam
klāt, lai stādītu ozolus. Mūsu
mazā kavalērija stāda, krāso, vāc
akmeņus, būvē tiltiņus, laipiņas.
Dodamies uz savām dzimtajām
vietām un tur, kur mūs paaicina»,
piebilda mazās kavalērijas biedrs
Jānis Strapcāns.

Māra Upmale – Holšteina
kopā ar mazo meitiņu Ronju at-
klāja: «Mēs jūtamies kā savējie.
Jutāmies kā mājās. Priecājāmies,
ka mūs uzņem tik sirsnīgi. Darbs
šodien nebija grūts un paveicām
pavisam veikli. Kopīga pastrādā-

šana vienmēr saliedē. Prieks, ka
Jūsu jaunieši ir pozitīvi un aktīvi.
Turiet jauniešus pie dziesmām,
dejām un dabas. Kad Viļakas no-
vadam būs jaunieši, tad būs arī
spēks novadam!»

«Šodien jūtamies pacilāti, ie-
priecināti. Esam satikušies ar
vietējiem Upītes iedzīvotājiem,
kuri mums māca dejas un dzied
visādas dziesmas ar spēcīgiem
vārdiem, spēcīgām balsīm un
melodijām. Esmu priecīgs, ka te
es saņemu garīgu enerģiju. Mēs
esam jauki pastrādājuši, iestādījām
ozoliņus. Ceru, ka mūsu stādītie
ozoliņi augs. Turpiniet turēt gara
liesmiņu, lai arī kādi vēji pūš!»
vēlēja Jānis Strapcāns.

Renārs Kaupers pastāstīja:
«Šis ir labs laiks. Man vienmēr ir
paticis brīdis, kad tuvojas pavasaris,
tūlīt viss zaļos un saplauks. Dzīve
atkal būs daudz krāšņāka un
skaistāka. Tā ir ikvienā sfērā, at-
cerieties, ka tur aiz mākoņiem ir
saule. Lai Jums visiem labi sokas
un šo cerību paturiet sevī!» 

Informāciju sagatavoja Vineta
Zeltkalne sadarbībā ar Nemateriālās
kultūras mantojuma centra «Upīte»
direktoru Andri Slišānu

Foto: Vineta Zeltkalne 
un Andris Slišāns

Šīs bērnu domas sasaucas ar
tām vērtībām, kuras atrodamas
latviešu tautas folklorā: «Darbs
nodrošina ārējo skaistumu –
čaklam strādātājam ir skaista sē -
ta un skaists izskats. Darbs nodro -
ši na arī iekšējo skaistumu – strā-
dāšana vairo tikumību un veido

labas attiecības ar citiem cilvē-
kiem.» 

Pirmsskolas izglītības iestādes
viens no mācību satura program -
mā izvirzītajiem mācību mērķiem
ir: «Veicināt pozitīvas attieksmes
veidošanos pret sevi, līdzcilvē -
kiem, apkārtējo vidi un Latvijas

valsti». Tāpēc mūsu pedagoģis -
kais kolektīvs nolēma šogad
Lielajā talkā iesaistīt arī mazos
audzēkņus, lai rosinātu un no-
stiprinātu viņos ētiskās un estētis -
kās vērtības, ļautu viņiem pašiem
sastapties ar dažu neglītu mūsu
sabiedrības indivīdu izpausmi –
piegružot tur, kur pats atrodas
do tajā brīdī. Lai mūsu bērni mācās
ieraudzīt netīro savā apkārtnē,
sajust nepatiku pret to un pašiem
censties vienmēr ievērot tīrību
un skaistumu ne tikai savā tuvākajā
apkārtnē, mājās, pagalmā, kaimi -
ņu sētā, bet arī tālākajā apkārtnē,
tajā vidē, kurā nonāk kopā ar ģi-
meni, radiem, draugiem vai pirm-

sskolas izglītības iestādes, vēlāk
skolas kolektīvu.

Viena no Zentas Mauriņas at-
ziņām ir: «Darbā cilvēkam jāsas-
karas ar vistālākiem apvāršņiem,
mazais darbs ir jāiestīgo cilvēces
lielajā darbā; tā visgaišākā cīņa,
kas ved uz sauli.»

Sākot no mazā nonākam pie
lielā, tāpēc ceram, ka mūsu bērni
pēc talkas sapratīs un ievēros
caur kopīgu darbu ētiskas vērtības,
kuras māca mīlēt sevi un savu
apkārtni, rūpēties par to, saglabāt
un vairot labo, lai ne tikai pašiem,
bet arī līdzcilvēkiem klātos labi.

Pie mūsu iestādes audzēkņiem
ieradās Cūkmens, kurš meklēja

«cūcīgus» cilvēkus un viņu pa-
darītos netīros darbus. Tādu mūsu
pirmsskolā nebija, tāpēc visi kopā
devāmies uz visiemīļotāko atpūtas
vietu vasarā – peldētavu pie Vi -
ļa kas ezera. «Cūcīgos» cilvēkus
nesastapām, toties viņu atstātos
netīrumus gan. Bērni ļoti vērīgi
vēroja apkārtni, centās pacelt kat -
ru nomesto konfekšu vai košļāja-
mās gumijas ietinamo papīrīti,
nerunājot par tukšajām čipsu pa-
kām, dažādiem maisiņiem, plas-
tmasas un stikla pudelēm. Viņi,
ieraugot tik daudz netīrumu, bija
patiesi pārsteigti, ka mūsu iedzī-
votāju vidū ir cilvēki, droši vien
ne tikai pieaugušie, bet arī bērni,
kuri, ņemot piemēru no pieaugu-
šajiem, atļaujas nomest zemē
visu, kas vairs nav vajadzīgs.

Lielajā talkā piedalījās visu
grupiņu audzēkņi, pat paši mazā -
kie, kuri palika pirmsskolas teri-
torijā novākt vēja nolauztos koku
zarus rotaļu laukumos. 

Mums ir gandarījums par
bērnu čaklumu, prieku, veicot
kopēju darbu, un viņu apņemšanos
saglabāt apkārtējo vidi vienmēr
tīru, lai mūsu tēvzeme, mūsu
Latvija zaļotu, elpotu tīru gaisu
un priecētu visus ar savu skaistumu.  

Viļakas PII skolotāja 
Guna Rižanova

Ozolu stādīšanas talka Upītē
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upītes ciems nebeidz pār steigt.

te notiek ikgadējie pasākumi kā festivāli «Pulkā eimu, pul kā
teku», «Upītes Uobeļduorzs» «svātki Upītē», kuriem apmeklētāji
gatavojas laicīgi, rezervējot  laiku savos grafikos un izbrīvējoties no
daudzajiem darbiem, bet tad ir tādi negaidītie pasākumi.  Šos pa-
sākumus nav laika izreklamēt, jo tie notiek pēkšņi un negaidīti.
2015.gada 20.aprīlī neparasti darbīgs un sirsnīgs pasākums notika
Upītē. Nemateriālā kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
andris slišāns aicināja radus, draugus, Upītes pamatskolas audzēk -
ņus un imanta Ziedoņa fonda «Viegli» pārstāvjus uz ozolu stādī -
šanas talku. atzīmējot Latvijas Republikas 93.dzimšanas dienu,
ontons slišāns kopā ar bērniem, domubiedriem un aktīviem cilvē -
kiem sastādīja jaunajā parkā netālu no Upītes pamatskolas 75 ozo -
lus. Nākamajos gados arī tika iestādīts kāds ozoliņš. 20.aprīļa talkā
iestādīja 37 kociņus. Šobrīd parkā ir iestādi ap 150 ozoliņiem.

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes Lielā talka 24. aprīlī

No rīta pārrunājām ar audzēkņiem, kas ir talka, kādos
gadījumos to rīko un kas tajā piedalās. Bērniem ir priekšstats
par talkošanu, jo rudenī daudzās mājās tās tiek rīkotas ražas no-
vākšanas laikā, kurās talcinieki ir pašu mājas ļaudis, radi un
draugi. taču ar savas dzīves vietas apkārtnes sakopšanas talkām
viņi vēl nebija sastapušies. tika pārrunāta talkas nepieciešamība
un nozīme. dažas bērnu domas par to: «Lai būtu visa planēta
tīra», «daudzi met netīrumus uz zemes, tāpēc jāvāc, lai viss
spīdētu», «Vajag iztīrīt, lai viss būtu skaisti un mums skaisti
dzīvot». 
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ar mākoņiem, pavasara sau -
līti un spēcinošu jurģa dienas
vēju atnāca Lielās pavasara tal -
kas rīts Viļakas sociālās aprūpes
centrā. 

Sekojot talkas idejai, kas
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot saliedētību
un labi padarīta dar ba sajūtu, uz
talku 23. aprīļa rītā pulcējās 18
talcinieki. Mūsu uzdevums bija
dot iespēju dabai ap mums atve-

seļoties, attīrot to no atkritumiem,
kā arī mudināt citam citu labiekār -
tot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Par to, ka Sociālās aprūpes
centra teritorijā notiks talka, jau
no rīta vēstīja uzmundrinošas mū -
zikas skaņas. Mūzika skanēja vi -
su talkas norises laiku un par to
jāpateicas Dainim Vēverim. Aug-
snes uzrušināšanu apņēmīgi un
atbildīgi veica Pjotrs un Nikolajs.
Sagatavotās dobēs Ilze stādīja Jura

dienas tirgū nopirktas atraitnītes
un no Valmieras atceļojušās rozes.
Pa to laiku, kamēr sagatavojām
augsni puķu stādīšanai, Andris,
Dainis un Viktors sameis taroja
āra krāsniņu zivju zupas vārīša -
nai. Aprūpes centra vadītāja Ilze
bija sarūpējusi produktus ziv  ju
zupai un atbildību par garšī gas
zivju zupas pagatavošanu uzņē -
mās Ņina. Jāpiebilst, ka dārzeņu
piedevu zupai jau rīta agrumā bi -

ja sagatavojusi aprūpētāja Ļena.
2015. gada Lielās Talkas vad-

motīvs ir «Pastāvēs, kas pārvērtī-
sies!». Talkas pamatdoma īstenojās
talkas beigās kopīgi iestādītā
ābelītē «Roberts», kura atceļoja
pie mums no 12. Saeimas deputātes
Janīnas Kursītes. Iestādītā ābelīte
simbolizē Mīlestību, kuru ikdienā
dāvājam aprūpes centra iemītnie-
kiem. Savukārt pretim saņemam
Zināšanas un līdz ar to mēs pa-

stāvam, jo šajā abpusējā mijie-
darbībā iegūstam visi.

Paldies visiem, gan talcinie-
kiem, gan pavārītēm, kas sarūpēja
garšīgas sviestmaizes, karstu tēju
un kafiju. Paldies Dabas Mātei,
kas talciniekiem nodrošināja drau-
dzīgus laika apstākļus! Paldies
ikvienam, kas ar domām un dar-
biem palīdzēja paveikt iecerēto!

Marija Kausa, 
VSAC darbiniece

Pavasara talka Viļakas Sociālās aprūpes centrā

Par talkas norises vietu un
laiku izziņoja priesteris Staņislavs
Prikulis, kurš pagodināja talciniekus
ar savu klātbūtni un rādot piemēru
citiem, pats piedalījās talkā.

Talkas laikā tika noņemti
Lieldienu āra dekori, uzrušināta
zeme puķu dobēs, sagrābtas lapas,
novākti salauztie zari, sakoptas
grāvmalas. Blakus esošajai baznīcai
tika iztīrītas notekcaurules, kurās
sakrīt koku lapas un aizsprosto
notekas, līdz ar to ūdens notek pa
baznīcas sienām, bojājot tās.

Pēc padarīta darba kopīgi ie-
turējām maltīti, ko bija iesvētījis
priesteris un apspriedām nākoša
gada talkas vietu, ko kopīgi va -
rētu sakopt.

Liels paldies manām darbi-
niecēm, čakliem iemītniekiem –
Annai Skangalei un Jānim Van-
cānam par veltīto laiku un pa-
veiktiem darbiem!

Paldies Janīnai Lapsai un
priesterim Staņislavam Prikulim
par palīdzību talkas organizēšanā,
ka arī pārējiem talciniekiem, kuri
šogad bija īpaši aktīvi, ieradoties
kuplā skaitā un paveicot nozīmīgu
darbu!

Teksts un foto: 
Šķilbēnu sociālās aprūpes

mājas vadītāja
Līna Barovska

Pavasara talka pie Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas

ikvienam patīk dzīvot sakoptā vidē, priecājamies, ka mums ir
sakārtota apkārtne. arī pašsajūta atkarīga no tā, cik sakārtota ir
mūsu vide. Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs katru gadu piedalās
Lielās talkas pasākumos, lai sakoptu skolas un pilsētas apkārtni. 

Šogad skolēni sakopa hokeja laukuma teritoriju, pretī esošo liepu
aleju. Ģimnāzija vienmēr atbalsta arī citas pilsētas iestādes un
uzņēmumus. Nācām palīgā Evanģēliski luteriskā baznīcas teritorijas
un pilsētas pirts apkārtnes apkopšanā. Skolas kolektīvs ne tikai
sakopa apkārtni, bet arī  apzaļumojot skolas pagalmu. Paldies visiem
skolēniem par darbu, darbiniekiem – par atsaucību! 

Jo sakoptāka vide, jo koki stiprāk spēj sakņoties zemē. Tāpat arī
cilvēks. Visvairāk cilvēka dvēseliskums jūtams sakoptā vidē. Lepo -
jamies ar to, ka Viļakas vide kļūst arvien sakoptāka, un cilvēks, Lat -
gales dvēsele, šajā sakoptībā jūtas arvien labāk un spēj realizēt savus
mērķus un ieceres.

Talkas dalībniece I. Lindenberga

23. aprīlī, kā ierasts Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas (turpmāk saM) kolektīvs organizēja
talku. Šogad talcinieku bija īpaši daudz, jo palīgā nāca Šķilbēnu pagasta iedzīvotāji, lai kopīgiem
spēkiem sakoptu ne tikai Šķilbēnu saM pagalmu, bet arī blakus esošās baznīcas teritoriju.

Mēs talkojam kopā ar Latviju
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«Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku – gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus Tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.»

Mātes diena ir starptautiski
svētki.  dažādās valstīs to svin
at šķi rīgos datumos, bet Latvijā
kopš 1992. gada maija otrajā
svētdienā. 7. maijā Viļakas sociālās
ap rūpes centrā notika dzejas pēc -
pusdiena  veltīta Mātes dienai. 

Uz šo pasākumu tika aicināta
Žīguru pagasta iedzīvotāja-dzej-
niece Ilga  Bukovska, kura dzeju
raksta kopš 2013.gada. Iedvesmas
radošais process rakstīt dzeju,
autorei atnāca pirms nozīmīgas
dzīves jubilejas, kad tika pārkāpts
70 gadu slieksnis. Kā saka Ilga,
tas atnāca «no augšas».

Ilga, divu gadu laikā, ir sa-
rakstījusi vairāk kā 700 dzejoļus-
gan latviešu, gan krievu valodā.
Viņas dzeja ir ritmiska, vienkāršā
tautas valodā saprotama, pozitīvu
emociju piesātināta. Lielākoties
Ilga savu dzeju ir veltījusi dabai. 

Aprūpes centra iemītnieki ar
interesi un aizrautību klausījās
ska nošās dzejas vārsmas un arī
paši aktīvi lasīja dzejoļus. Ar prie -
ku un aizkustinājumu izskanēja
arī mūsu aizsaulē aizgājušā ie-
mītnieku St. Kokoreviča un pašreiz
aprūpes centrā dzīvojošā V.Run-
dzāna dzejoļi. 

Kā pārsteigums mums visiem

bija aprūpes centra vadītājas Ilzes
Šaicānes sacerēto dzejoļu priekš-
nesums, kurš mūs visus saviļņoja,
jo dzejoļos ir izjustas emocijas
un sajūtas, kas saistītas ar viņas
iekšējo pasauli. 

Pasākums jau bija izskanējis,
bet klātesošie vēl nesteidzās iz -
klīst. Emociju un pozitīvā lādiņa
deva darīja savu, liekot pakavēties

un ieklausīties dzejas rindās, ku -
ras kāds mums sūta «no augšas». 

Lai ikviena sieviete, kurai ir
lemts piedzīvot skaisto mātes lo -
mu, šajā dienā saņem patiesu
sirds siltumu un mīlestību!

Lai ikvienam izdodas atcerēties
un domās vai darbos pateikties
vis dārgākajam, kas pasaulē ir –
mīļajai mātei!

Sirsnīgi Pateicamies Ilgai Bu-
kovskai par iespēju noklausīties
dzeju, kuras vārsmas sasniedza
ikkatra klausītāja sirdis.

Teksts, foto: Viļakas sociālas
aprūpes centra sociālā 

darbiniece Ņ. Leišavniece 
Teksts, foto: Viļakas sociālas

aprūpes centra darbiniece
I. Dmitrijeva

Mātes dienai veltīts pasākums Viļakas sociālās aprūpes centrā

aktUaLitĀtes soCiĀLajĀs aPRūPes MĀjĀs

27. aprīlī Viļakas sociālās
ap rūpes cenrtrā (turpmāk VsaC)
viesojās LeLB daugavpils dia-
cēzes bīskaps einārs alpe, Bal -
vu, tilžas, Viļakas un kārsavas
evaņģēliski luterisko draudžu
mācītājs-Mārtiņš Vaickovskis,
Viļakas evaņģēliski luteriskās
drau dzes priekšniece – inta dor -
 tāne, Viļakas novada do mes
priekš sēdētājs – sergejs Maksi -
movs.

Tiekoties ar VSAC darbinie-
kiem un iemītniekiem bīskaps
E.Alpe dalījās domās par Dieva
klātbūtni, uzklausīja iemītnieku
stāstījumu par Dieva esamību ik-
dienā, atbildēja uz klausītāju jau-
tājumiem. 

Ikvienu no klātesošajaiem uz-
runāja bīskapa E.Alpes teiktais

par to, kā sadzīvot ar notikumiem
zaudējot tuviniekus un kā dzīvot
turpmāk, lai aizpildītu tukšumu
un pieņemtu notikušo. 

Pateicamies LELB Daugavpils
diacēzes bīskapam Eināram Al -
pem, Balvu, Tilžas, Viļakas un
Kārsavas evaņģēliski luterisko

draudžu mācītājam – Mārtiņam
Vaickovskim, Viļakas evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšniecei
– Intai Dortānei, Viļakas novada

domes priekšsēdētājam Sergejam
Maksimovam par tikšanos.

Viļakas Sociālās aprūpes
centra vadītāja Ilze Šaicāne

tikšanās ar evaņģēliski luteriskās diacēzes 
un draudžu pārstāvjiem Viļakas sociālās aprūpes centrā

21.aprīlī Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas iemītnieki un
darbinieki no paša rīta gaidīja
viesus no Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes «Namiņš» ar
izrādi «Vai pūce uzzināja kas
ir diena». 

Sapulcējušies zālē visi gaidīja,
ka iznāks bērni – audzēkņi, tomēr
skatītājus sagaidīja patīkams pār-
steigums, kad uz skatuves parādī -
jās bērnudārza darbinieki un au-
dzēkņu vecāki! Viļakas pirmssko -
las izglītības iestādē izveidota un

darbojas biedrība «Vecāku
klubiņš», kura iegūstot
atbalstu projektu konkursā,
uzšuva krāšņus tērpus un
iestudēja pasaku.

Šķilbēnu sociālās ap-
rūpes mājas kolektīvam
kopā ar izrādes galveno
tēlu – Pūci – ļoti gribējās
uzzināt kas ir diena un
kas notiek mežā dienas
laikā? Atbilde uz šo jau-
tājumu tika meklēta pie
Pelītes un Zaķīša, jautāts
māksliniekam Dzenim-
Tenim un Saulespuķei,
apciemota Ežu ģimene,
taujāts Taurenim, Mārītei
un Bitītei. Tomēr katrs
dienu skaidroja un pavadīja
savādāk, pat Vilks ar Lap-
su, kuri bija aizņemti spē-
lējot kārtis, nevarēja Pūcei

pastāstīt, kas tad īsti ir Diena.
Pūce tā arī neuzzināja, kas ir
diena, tomēr nonāca pie secinā-
juma, ka viņai tīkamāka ir nakts.
Iespējams nākamajā lugā tiks
rasta atbilde!  

Paldies sakām Viļakas pirms -
skolas izglītības iestādes vadītā -
jai Lilitai Šneperei un viņas ra-
došajai komandai par krāsainiem
tērpiem un dekorācijām, par Jūsu
entuziasmu, pozitīvām emocijām

un labu garastāvokli visai dienai!
Teksts: Šķilbēnu sociālās ap-

rūpes mājas sociālā darbiniece
Kristīna Pumpa

Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas vadītāja Līna Barovska

izrāde Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

Viļakas novadu pārstāvēja
divas jauniešu komandas (Viļakas
un Rekavas sporta skolas izglīto-
jamie), viena sieviešu  un veterānu
komanda.  Klātesošie līdzjutēji

varēja baudīt spraigas, interesantas,
pamācošas spēles, kuru rezultātā
mūsu komandas guva pārliecinošu
uzvaru un katra komanda tika ap -
balvota ar diplomiem, vimpeļiem

un medaļām. Par sasniegumiem
sacensībās Viļakas novads saņēma
Starptautisko uzvarētāju kausu. 

Pateicībā par uzaicinājumu Pi -
talovas administrācijai un ko-
mandām tika pasniegti lieli kliņ -
ģeri un suvenīri ar Viļakas novada
simboliku.

Pēc spēlēm jaunieši tika aici -
nāti gida pavadībā apskatīt  pilsē -
tu un muzejus.

Vakara gaitā pie kopīgām va-
kariņām tika pārrunāta spēles no -
rises gaita, gūtās atziņas un iespai -
di. Svarīgi, ka gan spēlētāji, gan
administrācija piekrīt, ka veiksmī -
gi iesāktā sadarbība noteikti ir jā -
tur pina un nākamais turnīrs notiks
jau pie mums Viļakas novadā. 

Gan spēlētāji, gan līdzjutēji
pavadīja jauku un saturīgu dienu,
pēc kuras emocijas virmo vēl šo-
dien.

Paldies, Viļakas novada domei,
Viļakas novada domes priekšsē-
dētāja vietniekam Leonidam Cvet-
kovam par atbalstu un iespēju.

Inese Petrova, sporta skolas
direktora vietniece

Viļakas pamatskolā 28.aprīlī
notika sadarbības sporta spēles
1.–3. klasēm kopā ar pirmsskolas
izglītības iestādes «Namiņš» sa-
gatavošanas grupu «Raibumiņi»,
vecāko grupu «Bitītes» un vidējo
grupu «kāpēcīši».  kopā sporta
zālē sapulcējās apmēram 70
bērni un viņu skolotājas. Pasā-
kumu organizēja sporta skolotāja
inese Rēvalde sadarbībā ar Pii
skolotāju Gunu Rižanovu.

Sporta dienas uzdevumi bija
saistīti ar putnu tēmu. Tāpat kā
gājputni atlido, tā arī bērni salidoja
sporta zālē, lai kopā ar skolotājām
atraktīvā un sportiskā veidā
brauktu vilcienā, ceļotu zirgu pa-
jūgā, lai nokļūtu mežā. Tur bija
jāpārvar dažādi šķēršļi: jāiet pa
šauru taciņu, jāpāriet nokritušam
kokam, jāpārlec grāvim, jāizlien
zem nokrituša koka, jāizskrien
strautiņa līklocis, jārāpo pa sūnām,
jālec pa purva ciņiem. Pat paši
mazākie sportotāji veiksmīgi tika

galā ar uzdevumiem. Grūtāk
veicās ar putnu mīklu minēšanu.

Nu visi kopā izvingrojāmies
meklējot putnu ligzdas. Arī paši
bērni salidoja dažādu krāsu ligzdās
pa 5, visi patrenējās arī saskaitīša -
nā. Izveidotās komandas izlozēja
putna attēlu, to atminot uzzināja
savas komandas nosaukumu. Bēr -
ni sacentās stafetēs ar dažādām
put nu olām- bumbām, salika tau-
tasdziesmas par putniem. Putni
pirms došanās ceļā barojas, un to
arī sportisti jautri izmēģināja sta-
fetēs ar čiekuru lasīšanu. 

Izkustējušies un saņēmuši sporta
dienas diplomus, gardumus un uz -
līmes, mazie audzēkņi devās uz
savām grupiņām, bet Viļakas pa-
matskolas skolēni pēc gardām pus -
dienām uz talku skolas apkārtnē.

Jauki aizvadījuši dienu sprie-
dām, ka noteikti lolosim idejas  vēl
kādam jautram pasākumam kopā. 

Viļakas pamatskolas skolotāja
Inese Rēvalde

ssaaddaarrbbīībbaass   ssppoorrttaa   ssppēē lleess

Viļakas novada volejbolisti Pitalovā

8. maijā Viļakas novada domes delegācija – Viļakas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs, Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietniece izglītības
jomā inese Petrova, volejbola treneri ervīns Veļķers un Līga
Careva kopā ar četrām volejbola komandām devās braucienā uz
krievijas federācijas Pitalovas rajona ciematu «Beloruskij».

l Aktivitātes sporta skolā maija mēnesī
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie visu

mācību gadu  cītīgi trenējas, apmeklē nodarbības, lai piedalītos dažā -
da mēroga sacensībās.

Vasaras sacensību sezonu vieglatlēti šogad atklāja 10. maijā ar pie -
dalīšanos Daugavpils novada atklātajā čempionātā, kurš norisinājās
Daugavpilī. Sacensībās piedalījās audzēkņi no dažādām Latvijas sko -
lām – Daugavpils, Rēzeknes, Ilūkstes, Viļakas, Vaboles, Salienas, Kal -
upes, Visagino un Jēkabpils sporta centra, kā arī sportisti no Utenas.
No Viļakas novada sporta skolas sacensībās piedalījās 13 audzēkņi.
Kā labākie šoreiz jāatzīmē:  Mareks Prancāns – 2.vieta un 2. jau natnes
sporta klase 300 m barjerās; Daniels Šaicāns – 3.vieta un 2. jaunatnes
sporta klase 800 m skējienā; Anete Dukovska – 3. vieta un 1. jaunatnes
sporta klase lodes grūšanā (3 kg). Svjatoslavs Dan kovskis izpildīja
Latvijas Jaunatnes olimpiādes normatīvu dalībai vieglatlētikas sacen -
sībās. Pēc sacensībām vieglatlētikas treneri Linda Toka reva – Kušnere
un Dāvis Keiselis  bija  apmierināti ar  rezultā tiem, jo visi audzēkņi sa -
vās startējošajās disciplīnās sasniedza  savus personīgos rezultātus.

15. maijā jaunākās ložu šaušanas treniņgrupas izglītojamie pie -
dalījās Liepājas rajona un Aizputes novada atklātajā čempionātā ložu
šaušanā. Visi izglītojamie  uzrādīja šī brīža sagatavotībai labus rezul -
tātus. Raivo Orlovskis izcīnīja bronzas medaļu (3. vieta) – mazkalibra
šautene (mazais standarts). Izglītojamos trenē Dāvis Keiselis.

17. maijā Ilūkstē notika sporta deju sacensības «Vivat Cup». 
1. vieta sporta deju sacensībās Lainei Milaknei un Alenam Bori so -
vam. Absolūtie uzvarētāji, kuri ieguva kausus – Andžejs Krakops un
Kitija Vancāne, kā arī Kristers Babāns un Žanete Ločmele.  Sporta
nodaļas izglītojamos trenē Silva Dambe.

22. maijā vieglatlētikas  nodaļas izglītojamie startēs Koknesē, kur
notiks četrcīņas «Draudzība» sacensības.

23. maijā dejotāji piedalīsies «Latgales kausa» sporta deju sacen -
sībās, kuras noritēs Daugavpilī.

No 29.–31. maijam Anastasija Sediha piedalīsies Baltijas kausa
izcīņas ložu šaušanas sacensībās, kuras notiks Tukumā – Dobelē.
Anastasijai līdzi dosies ložu šaušanas treneris Ēvalds Vancāns.

Direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

edgars Prancāns Baltijas kausā izcīna otro vietu
25. aprīlī igaunijā, Palamu ses pil sētā norisinājās Baltijas kauss

svarbumbu celšanā. 
Sacensībās piedalījās Lietuvas, Igaunijas un Latvijas labākie svar -

 bumbu cēlāji. No Rekavas vidusskolas Latvijas izlases sastāvā jau -
niešu grupā piedalījās Edgars Prancāns. Sacensības norisinājās rau -
šanas vingrinājumā. Svara kategorijā līdz 78 kg Edgars ieguva otro
vietu, 24 kg smagu svarbumbu uzrāva 165x. Edgars sīvā cīņā zaudēja
Lietuvas sportistam un pārspēja Igaunijas sportistu.

Treneris Jānis Dokāns vīriešu grupā svara kategorijā līdz 73 kg
ieguva pirmo vietu. 

Jānis Dokāns
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LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

Lauksaimnieku organizācijas,
Zemkopības ministrija un fi-
nanšu ministrija vienojušās līdz
30. oktobrim atlikt lauksaim-
niecībā izmantojamās dīzeļdeg-
vielas iekrāsošanu.

Tādējādi no 1. jūlija lauk-
saimnieki varēs turpināt iegādāties
dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes
nodokli, bet – ne vairāk kā 75%
apmērā no kopējā gada limita.
Pārējo degvielas daudzumu varēs
iegādāties pēc 30. oktobra, kad
būs jāstājas spēkā prasībai par
dīzeļdegvielas krāsošanu.

Ir vairāki iemesli atlikt lauk-
saimniecības degvielas krāsošanu.
Pirmkārt – vairākas lauksaimnieku
organizācijas izteikušas neapmie-
rinātību ar šādu lēmumu. Otrkārt –
Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes
preču pārvaldei, muitai, kā arī
degvielas tirgotājiem esot proble -
mātiski līdz 1. jūlijam, kad lauku

ražotājiem būtu jāsāk lietot marķē -
to dīzeļdegvielu, iekrāsot pietie -
kami lielu degvielas daudzumu.

Atgādināsim, ka no šī gada ir
ieviestas izmaiņas lauksaimniecībā
izmantojamās degvielas limitiem.
Lopkopības saimniecībām pie-
nāksies 130 l/ha,  graudaudzētā -
jiem – 100 l/ha un ilggadīgo zā -
lā ju īpašniekiem un citiem ražo-
tājiem – 60 l/ha. Jaunajā kārtībā
zemniekiem noteikts līdzmaksā-
jums – 50 eiro par 1000 litriem
degvielas.

Patlaban spēkā ir 14. aprīlī
valdības atbalstītie Zemkopības
ministrijas noteikumi, kas paredz
kārtību, kādā lauksaimniecības
produkcijas ražotājs piesakās ak-
cīzes nodokļa atbrīvojumam dī-
zeļdegvielai un to saņem.  Notei-
kumi paredz, ka dīzeļdegvielu
varēs izmantot tikai lauksaimnie-
cības tehnikā – traktortehnikā un

lauksaimniecības pašgājējmašī -
nās. Noteikts, ka ar minēto tehniku
drīkstēs pārvietoties pa koplieto-
šanas autoceļiem.  Lauku atbalsta
dienests dīzeļdegvielu piešķir par
to vienotā platības maksājuma
saņemšanai deklarēto un apstip-
rināto platības hektāru, par kuru
ir nodrošināti ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas vai akva -
kultūras vismaz 285 eiro no hektā -
ra. Papildus minētajiem ieņēmu-
miem par ilggadīgiem zālājiem
vai aramzemē sētiem stiebrzāļu,
vai lopbarības zālaugu, tai skaitā
proteīnaugu, maisījuma platību
ir jānodrošina minimālais lauk-
saimniecības dzīvnieku blīvums
0,5 nosacītās liellopu vienības,
bet bioloģiskajās saimniecībās –
0,4 nosacītās liellopu vienības.

Iveta Tomsone,
LLKC sabiedrisko attiecību

vadītāja

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu
pieņemšanu dīzeļdegvielas piešķiršanai 

Zemkopības ministrija (ZM)
sagatavojusi jaunu Ministru
kabineta (Mk) noteikumu pro-
jektu «Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku
turēšanas vietām», kas aizstās
šobrīd spēkā esošos Mk 2013.
gada 20. augusta noteikumos
Nr. 621 «Noteikumi par biod-
rošības pasākumu kopumu dzīv-
nieku turēšanas vietām». 

Ņemot vērā to, ka valstī ir at-
celta ārkārtējā situācija saistībā
ar ĀCM, jaunais noteikumu pro-
jekts paredz atvieglotas prasības
mājas cūku turētājiem. Turpmāk
cūku sugas dzīvnieku novietnēs,
kas neatrodas ĀCM riska zonās,
netiek paredzēta mājas cūku iz-
kaušana, ja netiek ievēroti noteiktie
biodrošības pasākumi. Noteiku -
mu projekts paredz, ja cūku sugas
dzīvnieku novietnēs netiks ievē -

rotas biodrošības prasības, Pār -
tikas un veterinārajam dienestam
būs tiesības aizliegt cūku sugas
dzīvnieku pārvietošanu.

Līdz šim noteikumos tika ie-
tvertas prasības, kuru mērķis bija
nodrošināt pēc iespējas lielāku mā -
jas cūku skaita dzīvnieku sa ma zi -
nāšanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
riska zonās, lai līdz ar cū ku blī -
vu mu samazinātu arī risku ĀCM
vīrusa izplatībai mājas cūku po-
pulācijā. Par šādu dzīvnieku iz-
kaušanu valdība dzīvnieku īpaš-
niekiem piešķīra kompensācijas.

Jaunajā noteikumu projektā
ietverto prasību ieviešana palīdzēs
dzīvnieku īpašniekiem īstenot in-
fekcijas slimību (ne tikai ĀCM)
profilaktiskos pasākumus dzīvnie -
ku turēšanas vietās, tādējādi dzīv-
nieki tiks efektīvāk pasargāti no
saslimšanas un slimību izplatīša -

nās. Tāpat jauno noteikumu ie-
viešana izlīdzinās prasības starp
at sevišķu sugu dzīvnieku īpaš-
niekiem vai turētājiem, tādējādi at -
vieglojot to izpildi. Plānots, ka,
ievērojot jaunās prasības, līdzvēr -
tīgs efekts tiks iegūts, iztērējot
mazāk līdzekļu.

Plašāka informācija par MK
noteikumu projektu «Noteikumi
par biodrošības pasākumu kopu -
mu dzīvnieku turēšanas vietām»,
ko ceturtdien, 23. aprīlī, izsludi -
nāja Valsts sekretāru sanāksmē,
pieejama MK mājaslapā. Notei-
kumu projekts vēl tiks skatīts
val dībā.

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

BaZ NīCas dRaU dŽU Zi ņas!

Lauku atbalsta dienests (Lad)
informē, ka no šī gada 10.aprīļa
līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu
pieņemšana marķētas dīzeļdeg-
vielas piešķiršanai, kurai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa
likmi lauksaimniecības produk-
cijas ražotājiem 2015./2016.sa-
imnieciskajam gadam.

2015./2016. saimnieciskajā ga -
dā lauksaimniecības produkcijas
ražotājs ir tiesīgs iegādāties mar -
ķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto
traktortehnikā vai lauksaimnie -
cības pašgājējmašīnās lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes vai tādas
meža vai purva zemes apstrādei,
kurā kultivē dzērvenes vai melle -
nes, kā arī zemes apstrādei zem
zivju dīķiem. 

Marķēto dīzeļdegvielu, kurai
piemērota samazinātā akcīzes no-

dokļa likme var saņemt lauksaim -
niecības produkcijas ražotājs par
to vienotā platību maksājuma sa-
ņemšanai deklarēto un apstiprinā -
to hektāru skaitu vai pieteikto ze -
mes hektāru skaitu zem zivju dī-
ķiem, par kuriem ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas vai
akvakultūras produkcijas ražoša -
nas ir vismaz 285 euro no ha, ne-
ieskaitot saņemto valsts un ES
atbalstu. 

Ja kopējie ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas vai ak-
vakultūras produkcijas ražošanas
nesasniedz iepriekš minētos 285

euro, dīzeļdegvielu aprēķina par
zemes platību, kur ieņēmumi ir
vismaz 285 euro no hektāra. 

Aizpildītu un parakstītu iesnie -
gumu var iesniegt personīgi LAD
reģionālajā lauksaimniecības pār-
valdēs (RLP) vai centrālajā aparātā
(CA), kā arī sūtīt pa pastu, vai ie-
sniegt elektroniski. 

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule, Sabiedrisko
attiecību daļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: 
simona.saule@lad.gov.lv

dīzeļdegvielas krāsošana – pēc 30. oktobra

Plāno atvieglot dzīvnieku infekcijas slimību
profilaktisko pasākumu īstenošanu 

Baznīcu nakts – 5. jūnijā
Pirmo reizi Viļakas Romas katoļu draudze un Šķilbēnu Romas

katoļu draudze piedalīsies Baznīcu naktī, kas notiks 2015. gada 
5. jūnijā. 

Šī jaunā tradīcija aizsākās pagājšgad, kad pirmo reizi Rīgā notika
Baznīcu nakts, kurā piedalījās 43 Rīgas baznīcas, kas pulcēja ap
20000 apmeklētāju. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no
Austrijas, kur pirms 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas
konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc
tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baz -
nīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Latvijā Baznīcu nakts ideju aiz -
sāka neliela domubiedru grupa, kuru vada Jurģis Klotiņš. Viņš
sākotnēji pats šo pasākumu pieredzēja Čehijā, Brno pilsētā un nolēma
ideju īstenot arī Latvijā. Kopā ar domubiedriem darbs pie idejas
īstenošanas Latvijā tika uzsākts 2013.gadā un jau pirmā «Baznīcu
nakts» Latvijā tika organizēta 2014. gada 6. jūnijā.

Baznīcu nakts mērķi ir sniegt iespēju cilvēkiem iepazīt Baznīcas
mantojumu, rosināt cilvēku interesi par kristīgo ticību un draudzi un
aicināt meklēt ceļu pie Dieva. Baznīcu nakts misija ir līdzdarboties
Latvijas garīgās atmodas darbā, tas ir Kristīgo konfesiju un draudžu
rīkots kopīgs ekumenisks notikums Dieva godam.

Šogad, piektdien, 5. jūnijā no plkst. 18.00 līdz pusnaktij pasā -
kumā «Baznīcu nakts» piedalīsies 36 baznīcas Rīgā un 100 baz -
nīcas Latgalē, Vidzeme, Zemgalē un kurzemē. Visās baznīcās pa -
sākumu ieskandinās zvanu skaņas un tad notiks katras draudzes īpaši
izveidotā Baznīcu nakts programma. Baznīcās notiks Svētās Mises,
sakrālās un garīgās mūzikas koncerti, ekskursijas, izzinošas izstādes,
pacienāšana ar tēju, nodarbības bērniem un jauniešiem, sarunas ar
priesteriem, laiks aizlūgumiem un apcerei klusumā un citas aktivitātes.

Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests Staņislavs Kovaļskis OFM
Cap uzvēra, ka «draudzes galvenais pienākums ir 1. evaņģelizācija –
sludināt par Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, kas kļuva Cilvēks mūsu
pestīšanai, nomira pie krusta un trešajā dienā augšāmcēlās un dzīvo.
2. katehizācija – mācīt par ticības patiesībām un dzīvi pēc tām. 3. sa-
kramentālā dzīve – iet pie sakramentiem, jo tajos darbojas pats Dievs,
sevišķi Euharistijā, kurā Viņš ir reāli klātesošs. Draudzes dzīves
galvenais notikums ir Sv. Mise un centrālā vieta – baznīca. 5. jūnijā
būs iespēja daudziem cilvēkiem dažas stundas būt baznīcā vai baz -
nīcas dārzā, lai satiktos ar dzīvo Dievu lūgšanā, lai ieklausītos Labajā
Vēstī, lai dzirdētu par baznīcas un draudzes vēsturi, un ņemtu dalību
citās aktivitātēs. Dievs vieno cilvēkus Baznīcā. Es ceru, ka šī diena
palīdzēs mums visiem stiprināties ticībā un vienotībā ar Dievu, ar
brāļiem un māsām Kristū».

Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs
Prikulis aicina visus interesentus apmeklēt Baznīcu nakts pasākumus.
«Pasākumā izlēmām piedalīties arī mūsu draudze, jo mīlam mūsu
dievnamu un vēlamies, lai mūsu baznīciņu iemīlētu aizvien vairāk
cilvēku. Ceram, ka uz pasākumu ieradīsies mūsu draudzes cilvēki
kuplā skaitā, jo tie ir draudzes svētki, protams, būsim arī priecīgi par
viesiem. Baznīcu naktī īpaši pievilcīgi ir tas, ka tas ir plaša profila pa-
sākums, ne tikai garīgs, bet arī kultūras un sabiedrisks pasākums un tā
kā mūsu baznīcas ir gan arhitektūras pērles, gan arī garīgās dzīves
centri, tad domāju, ka katrs mūsu novada iedzīvotājs vēlēsies izman -
tot šo iespēju un vienosies kopīgos svētkos. Ja mīlēsim un cienīsim
mūsu dievnamus un aizlūgsim tajos par sevi, par mūsu ģimenēm un
tēvzemi, tad arī Dievs svētīs Latviju!» teica prāvests S. Prikulis.

Baznīcu nakti 2015 atbalsta: kristīgo konfesiju bīskapi, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, laikraksts «Diena», «Hromets Po-
ligrāfija» un citi atbalstītāji. 

Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru
grupa – nodibinājums «Baznīcu Nakts fonds». Organizatori pateicās
un aicina ziedot turpmākam darbam – «Baznīcu Nakts fonds»,
Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653. 

Vairāk informācijas skatīt: www.baznicunakts.lv
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne,

izmantojot datus no Baznīcu nakts rokasgrāmatas

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā
2015. gada 5. jūnijā (piektdienā) no plkst. 18.00 līdz 00.00

Rekovas iela 22, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

2015. gada sacensību kalendārs motokrosā Viļakā,  trasē «Baltais Briedis»
LATVIJAS ČEMPIONĀTS/ LATVIJAS KAUSS MOTOKROSĀ

25.07.2015.- 26.07.2015.
25. jūlijā, klases: MX Iesācēji; Q Iesācēji; Q Amatieri; Q Juniori; Q Veterāni; Q Dāmas;

MX125; Dāmas; Q Pro; MX50 Rūķi; MX50; Q50 Rūķi; Q50; Q100; Q200; MX65; Bērnu b/v 
26. jūlijā, klases: A16+; A25+; A30+ ; Seniori; Veterāni; B/v Veterāni; MX85; MX2; MX1; B/v
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ie dZi Vo ta jU Zi NĀŠa Nai!

Latvenergo aicina arī nesen daudzbērnu ģimenes statusu ieguvušos pieteikties atbalstam;
kopumā valsts atbalsta elektroenerģijas norēķiniem saņēmēju skaits pieaug 

Lai atbalstu saņemtu visas jaunās daudzbērnu ģi-
menes, arī tad, ja trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā
vai līdz gada beigām, Latvenergo aicina pieteikties at-
balsta saņemšanai. Bērnam piedzimstot, lūdzam
aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī
klātienē pieteikties Latvenergo klientu apkalpošanas
centrā.  

Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību aprīlī  ko-
pumā piešķirts  vairāk nekā 71 tūkstotim  daudzbērnu
ģimeņu un trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību.
apkopotie dati parāda, ka valsts atbalsta saņēmēju
skaits ik mēnesi pieaug. tas norāda, ka programma
veiksmīgi un efektīvi turpina darboties, procesi visām
iesaistītajām pusēm kļūst arvien skaidrāki. 

Kopš janvāra būtiski palielinājies maznodrošināto un
trūcīgo personu skaits, kuras saņem atbalstu, tikmēr
daudzbērnu ģimeņu skaits visus mēnešus ir ļoti līdzīgs –
aptuveni 17 tūkstoši, līdzīgi kā arī iepriekšējos gados,
kad atbalstu daudzbērnu ģimenēm sniedza AS «Latv -
energo». 

Atgādinām, ka valsts atbalsta programmas ietvaros
daudzbērnu ģimenes katru mēnesi par pirmajām 300 iz-
lietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par
cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam, bet par pārē -
jām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Savukārt
maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības katru mē -
nesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilo-
vatstundām. Ja daudzbērnu ģimene atbilst arī trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad katru
mēnesi atbalsts tiek piemērots par pirmajām 400 kWh. 

Inga, četru bērnu mamma: «Latvenergo atbalstu daudz -
 bērnu ģimenēm saņemam jau vairākus gadus, tādēļ arī
šogad izmantojām jau ierasto pieteikšanās formu www.e-
latvenergo.lv, lai pieteiktos valsts atbalstam. Uz skatu, ka
process ir ļoti ērts, arī informācija par atbalstu un pie -
teikšanos bija un ir pieejama.»

as «Latvenergo» aicina ģimenes, kuras atbilst
daudz bērnu ģimenes statusam, taču vēl nav pieteikušās,
iz mantot iespēju un aizpildīt pieteikuma formu
www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē Latvenergo klientu
apkal pošanas centrā. arī gadījumos, kad trešais bēr -
niņš ģi menē ienāk maijā vai līdz gada beigām, uzņē -
mums aicina pieteikties, un līdz pat 2015. gada bei -
gām atbalsts elektrī bas norēķiniem tiks piemērots.

Andrejs, maijā ģimene gaida piedzimstam trešo bēr -
niņu: « Esam informēti par valsts atbalstu daudzbērnu ģi-
menēm un noteikti tam pieteiksimies un izmantosim. Kad
ģimenei paziņojām ziņu par gaidāmo mazuli, visi smēja,
ka nu tiksim pie elektrības atlaidēm. Uzskatu, ka gada
griezumā tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts, tādējādi vai rāk
līdzekļu varēsim atlicināt kopīgām ģimenes izklaidēm.»

Savukārt datus par maznodrošinātām un trūcīgām per -
sonām AS «Latvenergo» katru mēnesi saņem no paš -
valdību sociālajiem dienestiem. Arī aprīlī  datu apmaiņa
notikusi veiksmīgi. 

AS «Latvenergo» aicina cilvēkus, kuri noformē trū -
cīgā vai maznodrošinātā statusu, sociālajā dienestā no -
rādīt tā līguma numuru, uz kuru attiecināt atbalstu norē -
ķiniem par elektrību. AS «Latvenergo» atgādina, ka
valsts atbalstu elektrības norēķiniem aizsargātie lietotāji
var saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par
elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Jebkurā
gadījumā klientam ir jānorāda tā Latvenergo līguma nu -
murs, uz kuru nepieciešams attiecināt atbalstu. 

Maija  beigās AS «Latvenergo» klientiem, kuriem valsts
atbalsts piemērots pirmo mēnesi,  nosūtīs vēstuli ar infor-
māciju par piešķirto atbalstu un tālāko norēķinu kārtību. 

Saņemot valsts atbalstu norēķiniem par patērēto elek-
troenerģiju, šiem klientiem katru mēnesi Latvenergo iz -
rakstīs un nosūtīs rēķinu par ikmēneša maksājumu, kurā
būs iekļauts atbalsts.

Ivita Bidere, AS «Latvenergo» preses sekretāre
tālr.: 67728809, 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Latgales rsiC infodiena Balvu novadā
22. maijā plkst. 13.30 Ziemeļlatgales biznesa un kul tūras

centrā (Vidzemes iela 2b, Balvi) notiks Latgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales
RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamat-
principiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā
2007.–2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās
Lat gales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. 

informācija interesentiem: oskars Zuģickis, 
e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv, tālr.: 654 23801.

2015. gada 16. aprīlī biedrība «Latvijas sar-
kanais krusts» (turpmāk Lsk) un sabiedrības
integrācijas fonds (turpmāk sif) ir parakstījuši
līgumu Nr.2014. fead/Po.01/19.08 par eiropas
atbalsta fonda vis trū  cī gākajām personām ietva -
ros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā
līgumā paredzēto, pārtikas komplektus var saņemt
tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais
dienests izdevis:

1.izziņu par atbilstību trūcīgas personas statu-
sam,

2. izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene
(per sona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā,
un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai)
piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta
komplektus nevar saņemt maznodrošinātas per-
sonas.

Katrai minētajā izziņā norādītajai personai tiek
nodrošināts ne vairāk kā viens pārtikas preču
komplekts kalendārā mēneša laikā. Tādējādi vienai
personai 2015.gada laikā (ja līdz gada beigām sa-
glabājas trūcīgās personas statuss) paredzēts saņemt
6 pārtikas preču komplektus.

Pārtikas preču komplekts
izziņa uz 1 mēnesi – 1 paka katrai personai.
izziņa uz 3 mēnešiem – kopā 2 pakas katrai per -

 sonai uz izziņas periodu.
izziņa uz 6 mēnešiem – kopā 4 pakas katrai per -

sonai uz izziņas periodu.

Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt
tikai par TEKOŠO mēnesi (nevar izsniegt par ie-
priekšējo vai nākamo mēnesi).

Pārtikas preču komplekta sastāvs 2015. gadā:
1. pilnpiena pulveris – 0,4 kg;
2. auzu pārslas – 0,5 kg;
3. griķi – 0,4 kg;
4. manna – 0,5 kg;
5. rīsi – 0,4 kg;
6. makaroni – 1 kg;
7. kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg;
8. rapšu eļļa – 0,5 l;
9. cukurs – 0,25 kg;
10. sautēta cūkgaļa – 0,25 kg

Pakas kopējais svars (ar kasti) 5 kg.

Pārtikas paku izdales punkti Viļakas novadā: 
1. Pensionāru saieta un atpūtas centrā 
Parka ielā 2, Viļakā, LV-4583,
1. stāvā 6. kabinetā
PIRMDIENĀS no plkst. 9.00 – 12.00
OTRDIENĀS no plkst. 13.00 – 15.00
TREŠDIENĀS no plkst. 9.00 – 12.00

2. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
Rekovas ielā 11, Rekovā,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
2. stāvā 14. kabinetā
No PIRMDIENAS – CETURTDIENAI
no plkst. 10.00 – 14.00

3. kupravas pagasta pārvaldē
Rūpnīcas ielā 3, Kupravā,
Viļakas nov., LV-4582, 1. stāvā
TREŠDIENĀS no plkst. 16.30 – 17.30

Medņevas, susāju, Vecumu un Žīguru pagastu
iedzīvotāji pārtikas pakas var saņemt Viļakā.

Pārtikas pakas dala LSK Viļakas nodaļas brīv-
prātīgie biedri, kuri nesaņem par to atlīdzību, tāpēc
aicinu visus būt iecietīgiem un saprotošiem!

Priekšlikumus un idejas jauniem projektiem ai-
cinām rakstīt uz e-pastu: lsk_vilaka@inbox.lv 

Teksts: LSK Balvu komitejas Viļakas nodaļas
vadītāja Līna Barovska

Foto: http://www.redcross.lv/lv/citi/
lsk-dala-partikas-pakas/

Maijā atsākta pārtikas paku izdale
23. maijā plkst. 9.00

laukumā pie Žīguru kultūras nama
VasarassVētku gadatirgus!
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1. maija rīts Nemateriālās kultūras mantojuma cent rā
«Upīte» iesākās ļoti rosīgs. No visām Viļakas no vada
maliņām salidoja brašākie mazie vokālisti- cāļi. Pirms
kāpšanas uz skatuves un brašās dziedāšanas bēr niem,
lai tie labāk iejustos un sadraudzētos bija iespē jas pie-
dalīties ežu veidošanas meistardarbnīcās un kar nevāla
kreļļu veidošanas meistardarbnīcās, ašākajiem arī
bija iespēja šķeterēt ar ratiņu un aust lielajās stellēs. 

Iesākoties konkursam Upītes Tautas nama bērnu
teātra pulciņš izspēlēja piecgadīgu bērnu ikdienu smilšu
kastē. Tālāk visa zāles un žūrijas uzmanība tika veltīta
Viļakas novada pašiem labākajiem mazajiem dziedātājiem. 

Kopā uz skatuves kāpa 15 cāļi:
1. Deimante-Amanda Stumbraite, 7 g., «Ir pilna lielā pasaule»
2. Elīza Slišāne, 6 g., «Pienenīte»

3. Madara Kļaviņa, 6 g., «Lai skan»
4. Adriana Bezmenova, 6 g. «Knīpiņas un knauķīši»
5. Aleksandrs Mosins, 6 g., «Kinderoliņa»
6. Rafaela Lapsa, 2 g., «Kaķīts mans» 
7. Elizabete Brokāne, 3 g., «Tec, meitiņa, tu pa priekšu» 
8. Jānis Logins, 3 g., «Maza pavasara dziesmiņa»
9. Janeks Supe, 4 g. «Dipu dapu»
10. Nelli Žuravļova, 4 g., «Jaunā kleitiņa»
11. Ramona Romanova, 4 g., «Gotiņa»
12. Jēkabs Slišāns, 4 g., «Guoju pa upes malini»
13. Jana Djomina, 4 g., «Kazlēna Baltēna dziesmiņa»
14. Evelīna Šakina, 5 g., «Bailīgie zaķi»
15. Anna Maksimova, 5 g., «Melns un Balts».

Pēc brīnumjaukām uzstāšanām žūrijai: Rasmai Igaunei,
Gintam Ločmelim un Marijai Bukšai bija grūts izšķiršanās

darbs. Visi bērni dziedāja ļoti labi, visi nopelnīja goda
zīmi – Cālis, grāmatu un puzli, bet kā Viļakas novada
Mazais cālis 2015 tika nominēts – Elizabete Brokāne, bet
Viļakas novada Lielais cālis 2015 – Anna Maksimova.

Un pasākuma beigās žūrija, mazie vokālisti, skolotāji,
vecāki un visi atbalstītāji apēda brīnum garšīgu Cāļu torti.

Paldies par atbalstu: Irēnai Romkai, Ligitai Spridzānei,
Inesei Lācei, Upītes Tautas nama bērnu teātrim un vadī -
tājai Lolitai Spridzānei, Cāļu pedagogiem – Elitai Logi -
na, Karīnai Romanovai, Daigai Elksnītei un Guntim Prie-
deslaipam, paldies vecākiem, žūrijai Rasmai Igaunei,
Ma ri jai Bukšai un Gintam Ločmelim.

Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» 
direktors Andris Slišāns

Foto: Irēna Romka un Andris Slišāns

Viļakas novada mazie vokālisti dzied Upītē

Viļakas novada «Lielais Cālis
2015» Anna Maksimova

Viļakas novada «Mazais cālis
2015» Elizabete Brokāne

Muzeju nakts 2015
Viļakā

Viļakas novada muzejā 16. maijā notika muzeju
gada lielākais pasākums Muzeju nakts, kas šogad  par
spīti aukstajam laikam, pulcināja aptuveni  172 inte-
resentus. kā jau katru gadu muzeja naktij bija savs
moto: šogad tas pagāja Raiņa un aspazijās zīmē.
2015. gada aprit 150 gadi kopš dzimuši Rainis un
aspazija - eiropas un pasaules mēroga literāti un sa-
biedriskie darbinieki. Raiņa un aspazijas jubileja ir
ietverta UNesCo svinamo dienu kalendārā, kurā
tiek iekļautas pasaules mērogā nozīmīgu notikumu
gadskārtas, kas bijušas svarīgu ideju virzībā vai arī
ievērojamu personību, kuras devušas būtisku ieguldījumu
kultūras, zinātnes un citu UNesCo jomu attīstībā,
gadadienas.

Ikvienu apmeklētāju muzeja naktī sagaidīja tautu meita
un tautu dēls, kas katram apmeklētājam dāvināja muzeja
nakts logo, kas šogad bija simboliski ietverts grāmatā par
godu Raiņa un Aspazijas jubilejai. No plkst. 20.00 līdz
24.00 katru muzeja nakts apmeklētāju sagaidīja dažādas
aktivitātes un radošās darbnīcas. Ieejot muzejā viesus
sagaidīja labā raganiņa, kura aicināja ikvienu iesaistītos
radošā darbnīcā «Latvju rakstu zīmju noslēpumi», kur
katram bija iespēja uz akmens uzzīmēt kādu rakstu zīmi
ar savu simboliku un ievēlēties vēlēšanos, kura pēc ra -
ganiņas burvju nūjiņas pieskāriena noteikti piepildīsies.

Neparasta darbnīca bija auduma spociņu izgatavošana
Sk.Veinas vadībā aizrāva ikvienu apmeklētāju, gan lielu,
gan mazu. 

Ikvienam apmeklētājam bija iespēja apmeklēt ekspo -
zīciju un izstāžu zāli, kurās ciemiņus sagaidīja pasaku
tēli. Seno sadzīves priekšmetu un darbarīku istabā, dar -
bojas rosīgas māsas peles, kuras bija izveidojušas savu
seno savākto priekšmetu darbnīcu. Ekspozīcijā varēja ak -
tīvi arī padarboties uzlaikojot 19.gs beigu un 20.gs sāku -
ma zemnieku apģērbu. 

Lielajā ekspozīciju zālē ikvienu sagaidīja princese un
Antiņš. Princesi nobūra ļaunie cilvēki un Antiņam bija
jāveic sarežģīti uzdevumi, lai princesi atbrīvotu. Pagāja
700 gadi līdz tas izdevās, visa pilsēta bija mainījusies.
Princese aicināja iepazīt Viļakas vēsturi. Tuvojoties mūs-
dienām visi satika Antiņu, kurš vēl joprojām risināja sa -
režģītus uzdevumus – meklēja kartē senos Viļakas pil -
sētas kultūras pieminekļus. 

Ed. Spravnika putnu olu kolekcijas izstādē ikvienu
sagaidīja Anna Āze, kas bija sagatavojusi vairākus uzdevu -

mus un spēli par putniem. Šajā darbnīcā varēja iepazīties
ar Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekciju, kā arī
klausīties stāstu par putniem. 

Viļaka izsenis bijusi vairāku reliģisko ticību krustpunkts,
katrs muzeja nakts apmeklētājs varēja apmeklēt Balto ista -
bu, kurā viesus sagaidīja Aspazijas darbu centrālais tēls-
19.gs beigu 20.gs sieviete un rakstvedis. Baltajā istabā
varēja iemēģināt roku rakstīšanā ar tinti un spalvas kātu,
ko mīlēja darīt bīskaps K.Duļbinskis un Rainis

Par vakara muzikālo daļu rūpējās sirsnīgā un jaukā
Rekavas dzintara folkloras kopa. 

Vakarā gaitā varēja baudīt arī ugunīgo putru, kas tapa
prasmīgas saimnieces Skaidrītes Šaicānes rokām. 

Muzeja nakts apmeklētājus «tērauda rumakā» vizināja
Dz.un D.Dvinski

Kādu laiku varēja pabūt arī Raiņa un Aspazijas tēlos-
nofotografēties īpašā foto stūrītī.

Muzeja nakts pasākumā apbalvojumus saņēma kon -
kursa «Rainim un Aspazijai 150»  dalībnieki.

Milzīgu paldies sakām: Viļakas novada domei, Viļa -
kas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
un vadītājai Sarmītei Šaicānei, S. Bondarei, E. Sprukulei,
J. Sovetovai, A. Gruševam, V. Eļjasevičai, O. Urbānei, 
D. Sovetovam, A. Āzei, K. Duļbinskai, A.Ločmelei, Sk.
Šaicānei, Sk. Veinai, R. Martiņenko, Dz. un D. Dvinskiem,
folkloras kopai Rekovas dzintars, M.Rēdmanim, Viļakas
kultūras namam un vadītājai A. Jevstigņejevai, Viļakas
Valsts ģimnāzijas teātra kopai un vadītājai I. Lindenber -
gai, T. Babānei, V. Zaharovai, J. Laicānam.

Paldies Jums visiem par atsaucību un palīdzību mu -
ze ja nakts organizēšanā. 

Paldies sakām arī muzeja nakts apmeklētājiem. 
Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja 
R. Gruševa un krājuma glabātāja M. Boldāne


