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18. maijā Medņevas Tautas namā tika
sumināti Viļakas no vada izglītības iestāžu
laureāti – skolēni un kolektīvi, kas guvuši
augstus sasniegumus mācību olimpiādēs,
konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos,
sacensībās, skatēs, un viņu vecāki, kā arī
sko lotāji, kas palīdzējuši gūt šos panākumus.
Uzvara ir komandas darbs, skolēniem zi-
nāšanu apguvē palīdz gan skolotāji, kuri
veic papildu darbu, gan vecāki, kuri atbals -
ta savus bērnus jebkurā dzīves situācijā.

2016./2017. mācību gada laureāti ir:
Anastasija Sediha, Arvis Bičkovskis, Didzis
Aleksāns, Samanta Jugane, Romualds Rēvalds,
Arvis Pužulis, Katrīna Ostrovska, Andis
Dvinskis, Andžejs Krakops, Kitija Vancāne,
Alise Keiša, Kristiāns Keišs, Megija Bordāne,
Linda Zaremba, Magdalēna Gardere, Elīna
Martinova, Dāvis Bisenieks, Rainelda Zondaka,
Ketija Duļbinska, Laila Milakne, Rēvalds
Šakins, Kristaps Dortāns, Viktorija Eļjaševiča,
Aigars Gruševs, Linda Kazaka, Sandra
Jugane, Amanda Orlovska, Dāvis Šaicāns,
Elīna Zaķe, Elizabete Brokāne, Kristiāna
Logina, Paula Ločmele, Viktorija Maksimova,
Marija Maksimova, Niks Cibulis, Dāvis
Keišs, Vineta Vizule, Viktorija Supe, Marks
Ločmelis, Agija Grantiņa, Evelīna Ločmele,
Linna Šakina, Terēze Maksimova, Markuss
Kozlovskis, Sabīne Maksimova, Elvita
Krakope, Edgars Prancāns, Dagnis Bukšs,
Ramona Romanova, Domeniks Slišāns, Laine
Mežale, Madara Kļaviņa, Sindija Logina,
Dagnija Razminoviča, Kate Slišāne, Māra
Circene, Oļegs Putniņš, Helēna Slišāne,
Elīna Dukovska, Edīna Kļava, Deivids
Šakins, Signe Slišāne, Raivita Raginska,
Kristers Babāns, Egija Baumane, Evelīna
Šakina, Aleksis Zeļenovskis, Viktorija Zeļe-
novska, Kristaps Ozols, Džeisons Kokarevičs,
Žaklīna Orlovska, Beāte Kaņepe, Dreiks Lu-
dikovs, Marija Prancāne, Emma Buhtina,
Gustavs Vanags, Kelvins Buhtins.

Kolektīvi: Viļakas Valsts ģimnāzijas volej -
bola komanda, Rekavas vidusskolas «Vana-
dzēni», Rekavas vidusskolas novada pētniecības
pulciņš, Upītes pamatskolas etnogrāfiskais pul -
ciņš, Rekavas vidusskolas komanda izglītībā,
Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela.

Skolotāji – laureāti: ANITA SMUŠKA,
GETRŪDE LOGINA, MĀRA MEDNE, BI-
RUTA LOGINA, ELITA LOGINA, KARĪNA
ROMANOVA, SANITA ORLOVSKA, VIK-
TORIJA ZAHAROVA, BIRUTA KUZMANE,
INGA VANAGA, SANDRA BUKŠA, LIGITA
SPRIDZĀNE, INESE RĒVALDE, MĀRĪTE
SUPE-TUČA, LINDA OZOLA, IJA KRI-
LOVA, VALENTĪNA BEČA, ELVĪRA LE-
MEŠONOKA, GAĻINA STEPANOVA, TA-
MĀRA MIHAČOVA, AIJA LEITENA, LI-
LITA BIZUNE, RASMA VILKASTE, LILITA
ŠAICĀNE, SANTA BONDARE, BIRUTA
MIŅINA, SARMĪTE ŠAICĀNE, ERVĪNS
VEĻĶERS, LĪGA LEITENA, ILZE SAIDĀ -
NE, TATJANA BISTRJAKOVA, AINA GO-
LUBEVA, ANITA KONIŠEVA, MARITA
KUŠNIRE, IVITA SLIŠĀNE, ILZE MAK-
SIMOVA, INGŪNA KAŅEPE, AINA CIBU -
LE, KLAVDIJA IVĻEVA, MARUTA BUKŠA,
JĀNIS DOKĀNS, DAINA PUŽULE, RUTA
DUĻBINSKA, ILONA BUKŠA, INI TA RA-
GINSKA, LĪGA CAREVA, ĒVALDS VAN-
CĀNS, DĀVIS KEISELIS, SILVA DAMBE.

Paldies visiem skolēniem, vecākiem, sko-
lotājiem, skolu darbiniekiem par darbu,
veiksmi un panākumus arī turpmāk!

Informāciju apkopoja, foto: Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļas 

vadītāja Rūta Cibule
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Viļakas novada «Laureāts 2017»
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• 1. Aktualizēt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā neapbūvētu zemes
vienību sarakstu, kas nododamas nomā (saskaņā ar Pielikumu).

2. Apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā neapbūvētu zemes
vienību sarakstu, kas nododamas nomā (saskaņā ar Pielikumu).

• Apstiprināt Viļakas novada Bāriņtiesas pārskatu par darbu 2016.gadā.
• 1. Rīkot Viļakas novada domei piederošā nekustamā īpašuma Medņevas pagasts,

Viļakas novads, kadastra numurs 3870 003 0149, kas sastāv no zemes vienības (starp -
gabals) ar kadastra apzīmējumu 3870 003 0149 ar platību 3,57 ha, pirmo izsoli;

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Medņevas pagasts, Viļakas novads, kadastra
numurs 3870 003 0149, pirmās izsoles sākumcenu 4021 EUR (četri tūkstoši divdesmit
viens euro 00 euro centi);

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Medņevas pagasts, Viļakas novads, kadastra
numurs 3870 003 0149, pirmās izsoles noteikumus.

• Piešķirt Viļakas novada bibliotēkai 250,00 euro Viļakas novada literātu biedrības
“Viļakas Pegazs», reģ. nr.50008136901, pieredzes apmaiņas braucieniem.

• Sniegt finansiālu atbalstu EUR 200.00 apmērā bēru izdevumu segšanai, daļēji
atmaksājot apbedīšanas biroja izdevumus pēc iesniegtā pakalpojumu izdevumu rēķina.

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr.2/2017
«Grozījums Viļakas novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 «Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu»».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr.3/2017
«Grozījums Viļakas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos
Nr.16 «Par pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem»».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr.4/2017
«Grozījums Viļakas novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.21 «Par pabalstu Otrā pasaules kara dalībniekiem»».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2017
«Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa  saistošos noteikumus Nr.7/2017
«Par veselības aprūpes pabalstu Viļakas novadā».

• Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr.8/2017
«Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas
novada pašvaldībā».

• Apstiprināt Viļakas novada domes 2016. gada finanšu pārskatu.
• Apstiprināt Kupravas pagasta pārvaldes zāles telpu nomas maksu 5.33 eiro (bez

PVN) stundā.
• Dzēst adresi «Ābeles», Ilziņi, Susāju pag., Viļakas nov., LV 4583, zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 3878 012 0019, jo nav adresācijas objekta.
• 1. Apstiprināt izsoles rezultātus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002

0230 daļas, platībā 0,8 ha, Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā, nomas
tiesībām, nosakot par nomas tiesību ieguvēju [..], kura nosolījusi visaugstāko cenu
12,82 EUR (divpadsmit eiro 52 centi) gadā bez PVN;

2. Slēgt nomas līgumu ar [..] par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002
0230 daļas, 0,8 ha platībā, Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā  nomu uz 10
gadiem par nomas maksu EUR 12,82 bez PVN gadā. Lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN.

• 1. Apstiprināt  izsoles rezultātus  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 004
0162 daļas, platībā 3,1 ha, Medņevas pagastā, Viļakas novadā, nomas tiesībām, nosakot
par nomas tiesību ieguvēju [..], kura nosolījusi augstāko nomas maksu 27,32 EUR
(divdesmit septiņi eiro un 32 euro centi) gadā bez PVN;

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar  [..] par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3870 004 0162 daļas, 3,1 ha platībā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā,  nomu uz 30 ga -
diem par nomas maksu EUR 27,32 bez PVN gadā. Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN.

• Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa Nr.10, Ciemata ielā 3, Žīguros,
Žīguru pag., Viļakas nov. īri, sakarā ar īrnieka nāvi.

• Piešķirt dzīvojamo telpu platību un slēgt īres līgumu ar divām personām; divas
personas atzīt par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt tās
sociālo dzīvokļu izīrēšanas rindā.

Visu 27. aprīļa kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Paš-
valdība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa kārtējā sēdē nolēma:

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 «Grozījums Viļakas novada
pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 

«Par pabalstu otrā pasaules kara dalībniekiem»»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2017. gada 27.aprīlī Nr. 4/2017
(protokols Nr.8, 31.&)

Grozījums Viļakas novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 21 

«Par pabalstu otrā pasaules kara dalībniekiem»

Izdoti saskaņā ar likuma  «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Viļakas novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos

Nr.21 «Par pabalstu  Otrā pasaules kara dalībniekiem» šādu grozījumu – aizstāt
2.1.apakšpunktā skaitli «15»ar skaitli «25».

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā. 
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Pielikums
Viļakas novada domes

27.04.2017. sēdes lēmumam Nr.215

Nomai nododamo zemes vienību saraksts
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2017. gada 27.aprīlī Nr. 5/2017 (protokols Nr.8, 32.&)

Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma  «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 

25.2 panta piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā bārenim un bēr -
nam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – Bērns) tiek aprēķināts, piešķirts un
izmaksāts dzīvokļa pabalsts, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu
seg šanas normatīvi.

2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata un lēmumu pieņem Viļakas  novada So -
ciālais dienests (turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis piln -
gadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pabalsta saņemšanai Bērnam Dienestā jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās telpas
īres (apakšīres) līguma kopija, līgumi par komunālajiem pakalpojumiem, ja dzīvojamo
telpu īrē no pašvaldības, ik mēnesi (rēķini, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi vai cita
veida dokumenti), kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu un rēķini par sa-
ņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

5. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc:
5.1. dzīvojamās telpas īres maksas;
5.2. izdevumiem par pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, patērētais ūdens,

dabasgāze, kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana).
6. Dzīvokļa pabalstam Bērnam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz

20 kvadrātmetru platībā no kopējās platības vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrāt -
metru platībā:

6.1. karstā un aukstā ūdens patēriņš – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk
kā 2 m3;

6.2. kanalizācijas patēriņš – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 2 m3;
6.3. elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh;
6.4. par dabasgāzi:
6.4.1. ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 1 m3;
6.4.2. ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u) iegādes izde -

vumu summa vienu reizi 4 mēnešos.
6.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m3;
6.6. dzīvojamās telpas īres maksas – līdz 10,00 euro;
6.7. apkurei līdz 30,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz 10 m3

malkas kalendārajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure, vai ar cita veida cieto
kurināmo (oglēm, briketēm, granulas) – 1 tonnas izmaksas kalendārajā gadā.

7. Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs, ko izmaksā Bērnam mēnesī ne -

drīkst pārsniegt 35,00 euro, bet apkures periodā (no 1. oktobra līdz 1. maijam) nedrīkst
pārsniegt 60,00 euro mēnesī.

8. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot uz Bērna
iesniegumā norādīto bankas kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.

9. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Viļakas novada domē, bet Viļakas novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas  novada domes 2017. gada 27. aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 «Par dzīvokļa pabalstu bārenim 
un bērnam, kurš ir palicis bez vecāku gādības»

Paziņojums par izsoli
Viļakas novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekus -

tamajam īpašumam Medņevas pagastā, kadastra numurs 3870 003 0149, kas sastāv
no vienas zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 3870 003 0149, 3,57
ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4021,00 EUR, nodrošinājums ir 10 % no nekus tamā
īpašuma kadastrālās vērtības, kas ir 402,10 EUR, reģistrācijas maksa ir 5 EUR, izsoles
solis ir 25,00 EUR.

Izsole notiks 2017. gada 9. jūnijā plkst. 10:00 Viļakas novada domē, zālē, Abrenes ielā
26, Viļakā.

Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Šo nekustamo īpašumu īpašnieki var iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību iz man -
tošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā

ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Viļakas novada domē, Abrenes ielā
26, Viļakā, 106. kabinetā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 15:00, sākot ar sludinājuma
publicēšanas dienu līdz 2017. gada 7. jūnijam plkst. 15:00. Šajā laikā ir apskatāma
izsolāmā manta.

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa ieskaitāms Viļakas novada domes, reģistrā cijas
Nr. 90009115618, kontā LV60UNLA0050017178471, AS «SEB banka», pirms pieteikuma
iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

ProJeKTi / bazNīcaS draUdžU ziņaS

Vēl pavisam nedaudz ir palicis, lai Viļakas romas
katoļu baznīcā būtu restaurētas pilnīgi visas logu vitrā -
žas. Kopš 2004. gada Viļakas romas katoļu draudze
mērķ tie cī gi strādā pie vitrāžu restaurācijas, kad iz-
strādāja Viļa kas romas katoļu baznīcas restaurācijas
programmu. laika posmā no 2006. – 2011. gadam
drau dze ir pie saistījusi finanšu līdzekļus vitrāžu res-
taurācijai: no Valsts Kultūrkapitāla fonda eur 32014,62
(33,62%), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas eur 10386,96 (10,91%), Valsts investīciju
programmas eur 21343,08 (22,41%), ziedojumos eur
12440,17 (13,06%) un 2011. gadā realizējām leader
projektu ««Gotikas rozes» – Viļakas Jēzus Sirds ro mas
katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija» – eur 19035,18
(20%) – pa šo laiku ir restaurētas 5 vitrāžas kreisajā
pusē, 3 vitrāžas altāra daļā un viena lielāka vitrāža
labajā pusē pie Sv. Jāzepa altāra.

2017. gadā ir piesaistīti finanšu līdzekļi divu vitrāžu
restaurācijai labajā baznīcas pusē – atbalstīts projekts Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000014 «Viļakas Vissvētās Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija» (Lea -
der projekts, finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA)). Šīs divas vitrāžas par summu
Eur 24066,90 ir plānots restaurēt līdz 2017. gada beigām.

Viļakas Romas katoļu draudze piedalījās Rietumu
bankas izsludinātajā projektu konkursā «Latvijas sakrālais
mantojums», iesniedzot projektu par vienas vitrāžas at-
jaunošanu labajā pusē, kuras izmaksas ir EUR 12033,45.
Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Rietumu banka ir at -
balstījusi Viļakas draudzes iesniegto projektu, piešķirot
 tā īstenošanai Eur 5000,00 (maksimālo summu, ko pare -
dzēja konkursa nolikums), lai pilnībā atjaunotu vitrāžu,
ir nepieciešams līdzfinansēt projektu ar Eur 7033,45.

Palīdzi labo nodomu īstenošanā! Ieliec arī Tu savu
stikla gabaliņu lielajā logu vitrāžā, noziedojot kaut Eur
1,00 vitrāžas restaurācijai.

ziedojumu konts:
Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ.nr.: 90000450413
Konts: lV55ParX0006685190018 
AS Citadele banka, SWIFT kods: PARXLV22 
Ziedojuma mērķis: Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu

restaurācijai
Teksts - Viļakas Romas katoļu draudze,

Foto – Vineta Zeltkalne

Piedalies baznīcas vitrāžas logu restaurācijā!
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ceturtdien, 11. maijā, paziņojot četrus uzvarētājus
un finansējuma saņēmējus, Viļakas novadā noslēdzās
«latvijas Mobilā Telefona» (lMT) projektu konkurss
«lMT latvijai». līdz latvijas simtgadei Medņevas
pagastā tiks izveidots koordināciju un līdzsvara izjūtu
attīstošs laukums, Upītes parkā labiekārtota peldvieta
un sniegts atbalsts kopai «Siena šķūņa rebusi» izstāžu
zāles iekārtošanai, pasākumu rīkošanai un veselības
takas izveidei. lielāko atsaucību iedzīvotāju balsojumā
guva iecere Šķilbēnu romas katoļu draudzes vēsturis -
kās mājas atjaunošanai.

Lai klātienē svinīgi apbalvotu finālistus un paziņotu
uzvarētājus, konkursa noslēguma pasākumā Viļakas no -
vada domē kopā ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu viesojās LMT Viceprezidente admi-
nistratīvi juridiskos jautājumos un valdes locekle Laura
Keršule, kā arī LMT Biznesa klientu centra «Rēzekne»
vadītājs Edgars Repelis.

«Man kā sirdī latgalietei ir liels lepnums, ka Viļakas
novadā visi iesniegtie projekti tika nodoti iedzīvotāju
vēr tēšanai otrajā kārtā. Vēl lielāks lepnums, ka šī gada
«LMT Lat vijai» konkursa kopvērtējumā Viļakas novadam
ir lielākais saņemtais balsu skaits. Gandarījums, ka LMT
kā Latvijas uzņēmums var būt līdzās iedzīvotājiem
nozīmīgu ieceru reali zēšanā, jo īpaši sniedzot atbalstu, lai
kopīgi gata votos Latvi jas simtgadei. Priecājamies par ik -
vienu, kurš ir apņēmības pilns domāt un darīt savas valsts
attīstībai un viedvalsts stiprināšanai. Paldies katram, kurš
uzdrošinājās pieteikt sa vu ideju konkursam «LMT
Latvijai», iedrošināja un atbalstī ja līdzcilvēkus! Veiksmi
un enerģiju projektu pabeigšanā līdz Latvijas simtgadei,»
vēl LMT Viceprezidente administratīvi juridiskos jau -
tājumos un valdes locekle Laura Keršule.

No 20 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām
Viļakas novadā visas tika izvirzītas iedzīvotāju balsošanai
otrajā kārtā. Par otrās kārtas projektiem nobalsots 9790
reizes, vislielākais balsu skaits saņemts interneta balsojumā
– 6076.

«Esam gandarīti par iedzīvotāju iniciatīvu un dalību
«LMT Latvijai» projektu konkursā ar radošajām idejām.
Iesniegtie projekti apliecina, ka novada iedzīvotājiem rūp
apkārtējo labsajūta un apkārtējās vides kvalitāte – par to
ir liels prieks! Bija interesanti vērot, cik spraiga cīņa no -
tika starp projektu iesniedzējiem, uzrunājot balsotājus. Po -
zitīvi pārsteidza balsotāju aktivitāte – atsaucība bija ļoti
liela. Aicinātu projektu autorus, kam šoreiz nepietika bal -
su, meklēt citas iespējas un nepadoties! Paldies visiem pro -
jektu iesniedzējiem un balsotājiem! Uzvarētājiem vēlu
veiksmīgi realizēt savus projektus, sasniegt augstāko, do -
dot labumu visai sabiedrībai!» uzsver Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Konkursa pirmajā kārtā projektus Viļakas novadā
vērtēja LMT un novada pārstāvju žūrija. Par otrajā kārtā
izvirzītajiem projektiem balsot varēja novadā un interneta
vietnes www.lmt.lv sadaļā «LMT Latvijai». Savukārt
LMT klientiem bija iespēja balsot arī īsziņas veidā.

Šogad iespēja piedalīties projektā bija ikvienam Viļa -
kas, Gulbenes, Līgatnes, Aizkraukles, Pāvilostas, Talsu,
Aglo nas un Auces novada iedzīvotājam, iedzīvotāju
grupai, ne valstiskai organizācijai vai juridiskai perso -
nai, kuras dekla rētā vai juridiskā adrese ir kādā no mi -
nētajiem novadiem.

Kopumā «LMT Latvijai» šogad tika saņemti 140 ide -
ju pieteikumi, no kuriem otrajā kārtā tika izvirzīti 127. Savu -
kārt 36 uzvarētājus un finansējuma saņēmējus noteica ie-
dzīvotāju balsojums par labākajām iniciatīvām novadu
attīstībai. Par otrās kārtas projektiem kopumā saņemts
vairāk nekā 44 tūkst. balsu.

Projekta «LMT Latvijai» mērķis ir veicināt sabiedrisko
dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku
personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu
sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši sekmējot vides uzla-
bošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti
un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

Kopš 2011. gada projektu konkursa realizācijas laikā
kopumā īstenoti vairāk nekā 145 iedzīvotājiem nozīmīgi
projekti visā Latvijā, kam LMT atvēlējis pāri par 380 tūk-

stošiem eiro. Iepriekš projekti realizēti 31 Latvijas pilsētā
un novadā – Alūksnes novadā, Balvu novadā, Bauskā,
Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Dobelē, Grobiņas
novadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā,
Krāslavas novadā, Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, Madonā,
Mārupes novadā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū,
Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, Tukumā, Valkā,
Valmierā, Ventspilī un Ventspils novadā.

Papildu informācija: 
Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
Tālr.: 29248645
E-pasts: valdis.jalinskis@lmt.lv

Viļakas novadā «LMT Latvijai»
uzvarējušie projekti:

1. Top draudzes māja – dāvana latvijas simtgadei
Aktīvā Šķilbēnu Romas katoļu draudze piedalās Lat -

vijas mēroga pasākumos kā Baznīcu nakts un Tezē die -
nas. Lai noorganizētu šos un citus garīgos un kultūras pa-
sākumus, draudzei ir nepieciešams atjaunot vēsturisko
draudzes māju blakus baznīcai. Palīdzi mums sagaidīt
Latvijas simtgadi atjaunotajā draudzes mājā!

Projekta iesniedzējs: Staņislavs Prikulis
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR
Saņemtais balsu skaits: 2058

2. «Vesels, jo kustīgs»!
Fiziski aktīvs bērns ir vesels un komunikabls, labāk

orientējas telpā un veiksmīgāk apgūst mācību vielu. Vi -
du ču pamatskolā mācās 95 skolēni. Pagaidām pagastā nav
neviena bērnu rotaļu un atpūtas laukuma, tāpēc pagasta
bērniem nepieciešams mūsdienīgs un drošs koordināciju
un līdzsvara izjūtu attīstošs laukums.

Projekta iesniedzējs: Vita Dortāne
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR
Saņemtais balsu skaits: 1705

3. Peldvietas labiekārtošana Upītē
Upītes parkā ir peldvieta «Ontona Slišāna duorzs», kuru

iecienījušas ģimenes ar bērniem. Labiekārtojot peldvietu,
tiks iztīrīta dīķa gultne un krasti, izveidota pārģērbšanās
kabīne, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes un smilšu volej -
bola laukums. Labiekārtotā peldvieta būs ģimenēm drau -
dzī ga vide!

Projekta iesniedzējs: Andris Slišāns
Piešķirtais finansējums: 1990,00 EUR
Saņemtais balsu skaits: 1436

4. Siena šķūņa rebusi
Viļakas pirmsskola izveidojusi pasākumu kopu «Siena

šķūņa rebusi». Mērķis: siena šķūni iekārtot par telpu iz -
stā žu un pasākumu rīkošanai, kā arī Viļakas pirmsskolas
te ri torijā izveidot veselības taku. Vasarā «Siena šķūņa rebu -
si» ietvaros plānoti tādi pasākumi kā Veselības diena,
Mākslas plenērs un Saulgriežu balle.

Projekta iesniedzējs: Lilita Šnepere
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR
Saņemtais balsu skaits: 1365

Līdz Latvijas simtgadei ar LMT atbalstu plānots
īstenot četrus projektus Viļakas novadam

Viļakas novada dome (reģ. Nr. 90009115618)
aicina pieteikties uz būvinspektora amatu (0,5 likmes) Viļakas novada būvvaldē

Pieteikumu un pretendenta prasību apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, iesniegt Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļā, 203. kab., līdz 2017. gada 5. jūnijam.

Galvenie darba pienākumi:
1. kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem norma -

tīvajiem aktiem;
2. pieņemt administratīvos aktus kompetences jautājumos;
3. konsultēt fiziskas un juridiskas personas par būvniecības jautājumiem;
4. izskatīt un sagatavot atbildes uz personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju

programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības
jomā būvinženiera studiju programmā;

Amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā.
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6. maijs Medņevas pagasta Se-
menovā bija īpašs, jo Medņevas
etnogrāfiskais ansamblis bija aicinā -
jis viesos tuvus un tālus ciemiņus,
lai, izdziedot gonu bolsus, prezen -
tētu tradicionālo dziedāšanu visiem
interesentiem un parādītu iespēju
par dziesmu «bolsu» pielietojumu
mūsdienās dažādās dzīves situā ci -
jās. Ansamblis prezentēja arī jaunos
tautas tērpus, kas ir izgatavoti no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstības fonda, Viļakas no va -
da domei realizējot Leader pro jektu
Nr. 16-07-al19-a019.2207-000004
«Tautas tērpu iegāde Medņevas
etnogrāfiskajam ansamblim».

Atklājot pasākumu, Medņevas
Tautas nama vadītāja Skaidrīte Ša-
icāne pastāstīja: «Pirms 30 gadiem
skaistā pavasara 11. aprīļa dienā (to -
reizējā vadītāja Janīna Dukaļska)
sanāca kopā 12 skanīgas gonu mei -
tas no Lodumas, Aizpurves, Aiz-
galīnes, Vidučiem, Semenovas un
Medņevas, lai dziedātu Balvu ra -
jona ciemu sacensībās. Pēc tam an -
sambļa vadību savās rokās pārņēma
Natālija Smuška. Tolaik bailīgās un
kautrīgās sievas ansamblī ienāca
ar sev raksturīgām dziesmām, no
kurām tika veidots repertuārs, gan
gonu bolsi, gan tolku īsie un garie
bolsi, apdziedāšana, un citas dzies-
mas. Ar spēcīgo dziedājumu nema -
not kļuva populāras un drošas ne
tikai Medņevā. Vadītāja Natālija
Smuška visas iedvesmoja, mācīja
arvien jaunas melodijas un dzies -
mas, kas ir raksturīgas tikai med-
ņevietēm. Katra ansambļa dziedātā
dziesma izsaka ļoti daudz gan vār -
du, gan melodijas un izpildījuma zi -
ņā. Ar dziesmām ir izbraukātas dau -
dzas vietas Latvijā, ir izdota grā -
mata «Medņevas dziedātājas», ir

ierakstīti vairāki diski. Natālija vi -
sus šos gadus ir ganījusi un atkal vā -
kusi kopā dziedātājas, un šobrīd an -
samblī dzied Natālija Smuška, Mal -
vīne Ločmele, Silvija Babāne, Leo -
nora Kaimiņa, Ņina Circene, Vitāli -
ja Logina, Regīna Brokāne, Biruta
Slišāne, Ilze Brokāne, Antoņina
Pabērza, Skaidrīte Šaicāne un mu-
zikants Alfrēds Circens. Pal dies vār -
di arī dziedātājām Janīnai Kaimi -
ņai, Leontijai Loginai, Valentīnai
Babānei, Lucijai Lapšānei, kuras
dziedāja ansambļa pirmsākumos.»

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs atzinīgi
novērtēja Medņevas etnogrāfiskā
ansambļa devumu nemateriālā kul-
tūras mantojuma saglabāšanā: «Pa-
teicos Jums, ka Jūs jau 30 gadus ik -
dienā saglabājat un lietojat latgalie -
šu valodu, ka popularizējat latga -
liešu tradīcijas un senču mantotās
dziesmu melodijas un vārdus.» La -
tvijas Nacionālā kultūras centra folk -
loras eksperte Gita Lancere uzsvē -
ra, ka medņevietes ir vienas no
spēcīgākajām apdziedātājām, vi -
ņām apdziedāšanas dziesmas top
vienā mirklī un var apdziedāt ik-
vienu, pat valsts prezidentu.

Jau no pašiem ansambļa pirm-
sākumiem cieša sadarbība ir izvei-
dojusies ar tautas deju ansambli
«Liesma», ar bijušo kolektīva va -
dītāju Imantu Magoni un tagadējo
vadītāju Jāni Marcinkeviču, tāpēc
6. maijā ganiņu stāstu dejās izdejoja
«Liesmas» dejotāji. Medņevas et-
nogrāfiskā ansambļa vadītāja Natā -
lija Smuška vakara gaitā izstāstīja
ganiņu stāstu, cik grūti ir doties
ganu gaitās, kad mazajam ganiņam
no rīta vēl nāk miedziņš, kā ganu
meita un puisis izaug un sāk lūkot
līgaviņu, kā jaunajiem ļaudīm

izdodas ieskatīties vienam otrā un
nodzert greznas kāzas, lai turpinātu
ģimenē audzināt jauno paaudzi –
jaunos ganiņus. Trīsdesmit gadu
pastāvēšanas laikā kopā ar tautas
deju ansambli «Liesma» ir izveidoti
uzvedumi «Izdeviņas», «Ols lobs,
gosti lobi», dziesmu svētku noslē-
guma koncerts Mežaparkā un citi
pasākumi. Ansambļa dziedātās
dzies mas – «Zīdej bolta uobelīte»,
«Dullai vuška», «Gryuts jounam I
puisānam», «Jedritvai polku ma-
zurka» – ir kļuvušas par pamatu de -
ju horeogrāfijām. Ceram, ka talan-
tīgajam horeogrāfam Jānim Mar-
cinkevičam būs vēl idejas, ko iz-
mantot no Medņevas etnogrāfiskā
ansambļa dziesmu pūra. Jānis Mar-
cinkevičs atklāja, ka ansamblim
«Liesma» bez medņeviešu dzies -
mām nebūtu tik bagāts repertuārs.
Vienojoties dziesmā un dejā, ir ie-
spējams skatītājiem visemocio -
nālāk pasniegt stāstu.

Visi vēlēja Medņevas etnogrā-
fiskajam ansamblim pastāvēt vēl

daudzus gadus, jo trīsdesmit – tā ir
tikai jaunība, folkloras eksperte Gi ta
Lancere teica, ka ir gadījies pie -
dalīties kolektīvu jubilejas pasāku-
mos, kad tiek svinētas 50, 60, pat
80 gadu kolektīvu jubilejas. Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels uzdāvināja Medņe -
vas etnogrāfiskajam ansamblim
vienu baznīcas procesiju karogu,
lai dziedātājas ar saviem skaista -
jiem tērpiem piedalītos procesijās
arī baznīcā un pateicās dziedā -
tājām, ka popularizē arī kristīgās
tradīcijas, dziedot maija dziedā -
jumus pie ceļmalu krucifiksiem un
dziedot psalmus.

Savu gonu bolsu pūru parādīja
Viļakas novada kolektīvi: etnogrā-
fiskais ansamblis «Abrenīte», fol-
kloras kopa «Egle», Šķilbēnu et-
nogrāfiskais ansamblis un viesi no

Rēzeknes novada Ozolmuižas, Ma-
rijas Andiņas kolektīvs.

Folkloras kopas «Egle» vadītāja
Ināra Sokirka novērtēja iespēju
mācīties no Medņevas sievām un
pamācīja, ka vislabāk veicas, ja ar
savām zināšanām un pieredzēm
dalāmies ar citiem, tad paši kļūstam
bagātāki un zinošāki kļūst arī
mūsu līdzcilvēki.

Skaidrīte Šaicāne pateicās vi -
siem par kopā izdziedātajiem jubi -
lejas gonu bolsīm un pateicās vi -
siem par sadarbību daudzo gadu ga-
rumā, un vēlēja, lai savstarpēja cie -
ņa, mīlestība un izpalīdzība pavada
arī turpmāko sadarbību, lai kopā
nemateriālo kultūras mantojumu
nodotu jaunajām paaudzēm, mācot
tām mīlēt dziesmu un deju!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa jubilejas gonu bolsu sadziedāšanās

27. aprīlī Viduču pamatskolā
notika tikšanās ar rakstnieku
Māri runguli. Pasākumā pie-
dalījās 4.-9. klases skolēni. Uz
pasākumu bija atbraukuši arī
rekavas vidusskolas skolēni ko -
pā ar literatūras skolotāju. 4. kla -
ses skolēni uzstājās ar priekš-
nesumu, lasīja dzejoļus, stāstīja
stāstu un dziedāja dziesmas.

Māris Rungulis iepazīstināja
skolēnus ar grāmatu «Gliemež-
vāks», «Avenes», «Sniega cilvēki»,
«Mana mīļā učene», «Sāļās pan-
kūkas», «Pastaiga mirušā pilsētā»
anotācijām, tā ieinteresējot sko-
lēnus tās izlasīt. Tad sekoja stāsta
«Vecmāmiņas pēdējā vēlēšanās»
lasīšana, kur skolēniem bija jāiz-
domā stāsta nobeigums. Skolēni

bija aktīvi un varianti bija dažādi,
kas pārsteidza pat rakstnieku. 

Pa sākuma beigās klausījāmies
stāstu par eņģeļiem «Nakts viesis»,
kas būs jaunajā grāmatā.

Rakstnieks par grāmatas pa -
ma tu ņem vienu notikumu un to
apraksta vairāk, plašāk. Viņš stā -
stīja, ka ir jāprot rakstīt, lai to
lasīt bū tu interesanti, un uzsvēra,
ka ir jāklausās vecvecāku, vecāku
stāstos, lai pēc tam varētu rakstīt
paši.

Pasākums bija interesants.
Paldies Mārim Rungulim par ra-
došu tikšanos ar skolēniem. Pal -
dies sko lo tājām Birutai Loginai,
Initai Ra ginskai un bērniem par
uzstāšanos.

Paldies VKKF un Viļakas no -
vada domei, kas atbalstīja projek -
tu «Bērnu rakstnieki lauku bib-
liotēkā».

Medņevas bibliotēkas 
vadītāja Anita Smuškova

Tikšanās ar rakstnieku 
Māri runguli Viduču pamatskolā

ciemos rakstniece evija Gulbe

2. maijā ar Medņevas pagasta bērniem tikties bija atbraukusi
rakstniece evija Gulbe. Pasākumā piedalījās Viduču pamatskolas
1.-4. klases skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
vecākās grupiņas bērni. Skolēni bija iemācījušies un skaitīja dzejoļus. 

Rakstniece bija atvedusi savas grāmatiņas un iepazīstināja ar tām,
nolasot fragmentu no «Koko un Riko»grāmatiņas. Tad tika izspē lēts
fragments no Koko un Riko dzīves ar skolēnu piedalīšanos. Jautrība
sākās, kad vajadzēja visu darīt otrādi, «ķert mušas», spridzināt ba lo -
nus, «palaist raķeti», spēlēt «bizbolu». Pasākums izvērtās ļoti jauks
un interesants, skolēni bija aktīvi un piedalījās visās atrakcijās.
Noslēgumā bērni parakstījās rakstnieces blociņā, saņēma grāmatzīmi
un «bizbola raķeti»ar zīmogiem un rakstnieces autogrāfu.

Sirsnīgs paldies Evijai Gulbei par jauko tikšanos ar bērniem.
Paldies skolotājām Birutai Loginai, Vitai Dortānei un bērniem par
uzstāšanos.

Paldies VKKF un Viļakas novada domei, kas atbalstīja projektu
«Bērnu rakstnieki lauku bibliotēkā».

Medņevas bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova

Sirsnīgs paldies!
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācī  -

tis» kolektīvs, bērni, viņu vecāki un vecvecāki saka
lielu, lielu paldies cilvēkam, kuram radās ideja, un
cilvēkiem, kuri atbalstīja un realizēja dzīvē fantastisku
iespēju apmeklēt Balvu peldbaseinu. Lielākā daļa
bērnu un vecāku baseinu apmeklēja pirmo reizi.
Protams, mīļš paldies autobusa šoferim Francim
par sapratni un atbalstu.

Kolektīva, bērnu un vecāku vārdā Elita
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latgales NVo projektu
parakstīšana daugavpilī

Šī gada 28. aprīlī daugavpilī
ukraiņu biedrības «Mrija»
telpās notika kārtējā projektu
parakstīšana, uz kuru ieradās
arī biedrības «žīguru vecmā-
miņu klubs «oMīTeS»» pār-
stāves – priekšsēdētāja Valentīna
Kaļāne un valdes locekle Svet-
lana romāne.

Žīguru vecmāmiņu klubs
«Omītes» kopā ar krievu dziesmu
ansambli «Ivuški» iesniedza divus

projektus un viens no tiem – «Mēs pie tējas tases neskumstam»
(«Мы за чаем не скучаем!») tika atbalstīts. Ļoti žēl, ka neatbalstīja
otro, bet, godīgi sakot, tam bija lielāka konkurence. Tomēr trīs
projekti no pieciem savulaik uzrakstītiem un iesniegtiem Dienvidlatgales
NVO ir atbalstīti.

Projekta ietvaros vecmāmiņu kluba «Omītes» un krievu dziesmu
ansambļa «Ivuški» dalībnieces pabūs Annas Dančas tējas plantācijā
Kārsavas novadā. Anna Danča mūs iepazīstinās ar tēju ārstnieciskajām
īpašībām. Vecmāmiņu kluba dalībnieces arī pašas vāks ārstniecības
zāles gan pļavās, gan mežmalās, meistardarbnīcā šūs interesantas
«babkas uz čainičku», bet 21. oktobrī pavadīs vakaru pie patvāriem
krievu tradīciju pasākumā, kuru organizēs un vadīs ansambļa
«Ivuški» dalībnieces. Nobeiguma koncertā piedalīsies gan pašmāju
kolektīvi, gan kolektīvi no Balviem un Gulbenes. Uz pasākumu tiek
aicināti visi, kas grib uzzināt par tējas vēsturi un nacionālajām
krievu tējas dzeršanas tradīcijām. Ansamblis «Ivuški» uzstāsies arī
Annas dienas koncertā Salnavā.

Gribam pateikt paldies visiem, kas palīdzēja mūsu projekta
tapšanas procesā un parakstīšanā.

Ceram uz atbalstu no vecmāmiņu kluba dalībnieču un ieinteresēto
pusēm projekta realizēšanas laikā.

Krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» vārdā vadītāja S. Romāne

Viļakas novada muzejā 28. ap -
rīlī notika māla apstrādes meis-
tardarbnīca Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem.
Pasākums notika ar Leader pro -
jekta Nr.16-07—al19-a019.
2206-000009 «Muzejs nākotnei-
nāc un pēti» atbalstu. Projektam
piešķirtais finansējums ir 5548,81
euro, no kuriem 4993,93 euro ir
publiskais finansējums. Pašvaldība
projektam nodrošinās līdzfinan-
sējumu un segs neattiecināmos
izdevumus jeb PVN likmi. Projekta
pieteikums sagatavots un guvis
atbalstu vietējās rīcības grupas bie -
drības «Balvu rajona partnerība»
sabiedrības virzītas vietējās attīs -
tības stratēģijas 2015.–2020. ga -
dam izsludinātajā projektu pie-
teikumu iesniegšanas 1. kārtā. Pro -
jekts īstenots Latvijas Lauku at -
tīs tības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā «Darbību īste -
no šana saskaņā ar sabiedrības vir -
zī tas vietējās attīstības stratē ģi ju»
apakšpasākuma 19.2. «Darbības
īs tenošanas saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratē -
ģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietējā
po tenciāla attīstības iniciatīvas».

Projekta mērķis: iegādāties ap -
rīkojumu un inventāru, lai dažādo -
tu kultūras, izglītības un brīvā lai -
ka pavadīšanas iespējas Viļakas
novada muzejā.

Viļakas novada muzejā ar pro -
jekta palīdzību ir atjaunota muze -
ja ekspozīcija «Senie darba rīki
un sadzīves priekšmeti». Ar jaunu
aprīkojumu daudz labāk ir pār-
skatāma muzeja ekspozīcija. Ke-
ramikas trauki ir vieni no galve-
najiem muzeja priekšmetiem ek-
spozīcijā, jo kādreiz Viļakas no -

va da teritorijā ir pastāvējušas vai -
rākas stipras keramiķu dzimtas,
kuru podi ir nonākuši muzeja
krājumā. Diemžēl mūsdienās pod-
niecība kā amatniecības nozare
Viļakas novadā nepastāv. Lai ne-
aizmirstu šo vienu no vecākajiem
amatniecības veidiem, Viļakas
novada muzejs sadarbība ar bied-
rību «Vecāku klubiņš» organizēja
māla apstrādes meistardarbnīcu
pirmsskolas izglītības audzēkņiem.
Pasākuma mērķis: iepazīstināt
jaunāko paaudzi ar māla mākslu
un tā izmantošanas iespējām. Pa-
sākuma uzdevumi: apzināt un ie-
pazīt savus novadniekus – māk-
sliniekus, radīt interesi par māla
mākslu, aktīvi darbojoties, attīstīt
bērnu radošo domāšanu un iztēli.

Meistardarbnīcu vadīja mūsu
novadniece, māksliniece, pedagoģe
un keramiķe Ilze Kadiķe. Meis-
tardarbnīcas sākumā apskatījām
atjaunoto muzeja ekspozīciju «Se -

nie darba rīki un sadzīves priekš-
meti», pedagoģe – keramiķe pa-
stāstīja par podniecības vēsturi.
Pasākuma laikā bērni uzzināja
par māla īpašībām, pildīja darba
lapas. Darbnīcā bērni iepazīstināti
ar nepieciešamajiem darba rīkiem,
lai varētu strādāt ar mālu. Meis-
tardarbnīcas turpinājumā bērni
ar lielu aizrautību veidoja māla
pogas un bļodiņas. Novadniece
bērnus aktīvi iesaistīja sarunās
par mālu, tika uzdoti dažādi jau-
tājumi, kas attīstīja bērnu domā -
šanu un iztēli.

Paldies sakām biedrībai «Ve-
cāku klubiņš» un priekšsēdētājai
L. Šneperei par pasākuma noor-
ganizēšanu, kā arī pedagoģei –
keramiķei I. Kadiķei par atbalstu
un meistardarbnīcas vadīšanu.

Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore R. Gruševa un
biedrības «Vecāku klubiņš» priekš-
sēdētāja L. Šnepere

Māla apstrādes meistardarbnīca
Viļakas novada muzejā

Vienam no vecākajiem Viļakas
novada etnogrāfiskajiem ansamb -
ļiem – Medņevas etnogrāfiskajam
ansamblim – ir uzšūti jauni tautas
tēr pi un iegādātas jaunas ādas kur -
pes, jo Viļakas novada dome ir rea -
lizē jusi projektu Nr. 16-07-al19-
a019.2207-000004 «Tautas tērpu
iegāde Medņevas etnogrāfiskajam
ansamblim»; par summu EUR
5769,76 (t.sk. PVN likme), no ku -
ras EUR 4291,56 ir publiskais fi-
nansējums.

Projekta rezultātā ir izgatavoti
un iegādāti 13 tautas tērpu komplekti
– 11 sieviešu un 2 vīriešu komplek -
tus izgatavoja SIA «Musturi», apa -
vus – 11 sieviešu un 2 vīriešu – iz-
gatavoja SIA «Kristāla Kurpīte».
Pirmo reizi kolektīvam tika izgata -
vots Ziemeļlatgales tradīcijām at-
bilstošs tautas tērpa komplekts, jo
esošie tērpi tika zemu novērtēti ska -
tēs, kā arī no ekspertiem tika sa -
ņemti aizrādījumi, ka dažas tērpu
detaļas neatbilst tautas tērpa kritē-
rijiem. Pirmo reizi kolektīvam ir
izgatavoti arī vienoti apavi, lakatiņi,
pusgarās zeķes un saktiņas. Visi tau -
tas tērpi tika uzšūti laicīgi un kva-
litatīvi, atbilstoši katram dalībnie -
kam, arī kurpes tika pielaikotas kat -
ra dalībnieka ērtībām, par ko an-
sambļa dalībniekiem ir liels prieks
un gandarījums, jo projekta laikā
neradās nekādi sarežģījumi, viss ti -

ka izpildīts ar lielu atbildības sajū -
tu un pēc ansambļa sievu vēlmēm.
Projekta mērķi ir sasniegti pilnībā
un sakām visiem lielu paldies!

Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu vietējās rīcības gru -
pas biedrības «Balvu rajona par-
tnerība» sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015.–2020.
gadam izsludinātajā projektu pie-
teikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.
gadam pasākumā «Darbību īsteno -
šana saskaņā ar sabiedrības virzī -

tas vietējās attīstības stratēģiju» apakš -
pasākuma 19.2. «Darbības īsteno-
šanas saskaņā ar sabiedrības vir -
zītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātē 19.2.2. «Vietējā potenciāla
attīstības iniciatīvas».

Informācija par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA) ir pieejama komisijas tī-
mekļa vietnē: http://ec.europa.eu/ag-
riculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Med-
ņevas Tautas nama un projekta
va dītāja Skaidrīte Šaicāne

Jauni tautas tērpi un kurpes 
Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim

realizēts augļu un dārzeņu pārstrādes
attīstības projekts Medņevas pagastā

Piemājas saimniecībā «Ielejas» ir realizēts projekts Nr. 16-07-
al19-a019.2102-000001 «augļu un dārzeņu pārstrādes attīstība
«ielejās»», par summu EUR 7267,50 (attiecināmie izdevumi Eur
6006,20 un PVN likme – Eur 1261,30), no kuras EUR 4204,34 ir
publiskais finansējums, pašfinansējums EUR 1801,86.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības
grupas biedrības «Balvu rajona partnerība» sabiedrības virzītas vie -
tējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam izsludinātajā projektu
pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» apakšpasākuma 19.2. «Darbības
īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra -
tēģiju» aktivitātē 19.2.1. «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatī -
vas» rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai
darbībai.

Projekta mērķis – augļu un dārzeņu pārstrāde piemājas saimnie cī -
bā «Ielejas», pārstrādāt saimniecībā izaudzētos, kā arī iepirktos no
vietējām saimniecībām izaudzētos dārzeņus, augļus un ogas, izžā -
vēt, sasmalcināt un iepakot, izmantojot infrasarkano staru žāvēšanas
metodi, kas dod iespēju saglabāt krāsu, smaržu, garšu un organisko
struktūru. Projekta realizācijas laikā tika iegādāta universāla augļu
žāvētava, dārzeņu griezēja iekārta un elektriskais pasterizators.

Informāciju sagatavoja: projekta realizētāja Irēna Bukša
Foto: personīgais arhīvs
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PRO JEK TU AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

Viļakas novada bibliotēka no
2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. ga -
da 31. maijam realizēja Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF) fi-
nansiāli atbalstīto projektu «raks-
tnieks un lasītājs: aci pret aci».
Projekta īstenošanas gaitā 20. ap -
rīlī Viļakas novada bibliotēkā in-
teresentiem bija iespēja tikties ar
rakstnieci, vairāku grāmatu auto -
ri, tostarp grāmatas «Klūgu mūks»
autori Ingu Ābeli. Inga Ābele
(īstajā vārdā Ingrīda Ābele; dzi -
musi 1972. gada 5. oktobrī Rīgā)
ir latviešu rakstniece, pazīstama
galvenokārt kā prozaiķe un dra-
maturģe. Baltijas Asamblejas
balvas laureāte 2009. gadā.

Par Latgales vēsturei veltīto
romānu «Klūgu mūks» Andra
Neiburga rakstījusi: «Ir tapis lat-

viešu literatūrai nozīmīgs, liels
darbs, literārs piemineklis Latga -
les vēsturei un Francim Trasu -
nam, kas reizē ir arī laba un aiz-
raujoša literatūra tiem, kas vēl
spēj lasīt garus romānus.» 2014.
gadā romānam piešķirta Dzinta -
ra Soduma balva par novatorismu
literatūrā, kā arī «Literatūras ga -
da balva 2014» kā gada labāka -
jam prozas darbam.

Arī mūsu lasītājs Ingas Ābeles
daiļradi ir iepazinis, lasot vēsturis -
kos romānus «Klūgu mūks» un
nupat lasītāju vērtējumam nodoto
romānu «Duna» par laiku pirms
1949. gada deportācijām.

Tikšanās laikā I. Ābele uzsvēra,
ka Latgale ir rakstnieces dzimtas
klēpis. Vieta, uz kuru doties per-
sonīgā svētceļojumā, ielūkoties

mātes bērnībā un pietuvoties pirm -
sākumiem. Tā ir brīnišķīga vieta,
kur satikties ar cilvēkiem. Klāte-
sošos uzrunāja rakstnieces pār-
domas par laiku, par mūsu dzīves
pamatvērtībām, par rakstniecību,
dzīvi un literatūru.

Savukārt aprīļa nogalē, reali-
zējot VKKF finansiāli atbalstīto
projektu «Rakstnieks un lasītājs:
aci pret aci», Viļakas pamatskolā
un Viļakas novada bibliotēkā bēr -
ni un jaunieši tikās ar Latvijā pa-
zīstamiem rakstniekiem – Inesi
Zanderi un Māri Runguli.

Kopīga pasaules atklāšana no -
tiek kopīgās sarunās, saskarsmē
ar autoru. 26. aprīlī Viļakas pa-
matskolas audzēkņi tikās ar dzej-
nieci, bērnu literatūras autori un
redaktori Inesi Zanderi. Kad bēr-

niem stāsta, kas ir dzeja, viņa
saka: «Es slikti dejoju dzīvē, bet
brīnišķīgi dejoju valodā, es viduvēji
dziedu dzīvē, bet skaisti valodā.
Dzejā es varu visu, ko esmu ie-
domājusies – valoda ir tā matērija,
kurā es jūtos brīvi. Tur man ir
taisna mugura, laba stāja, brīni -
šķīga ritma izjūta.»

Inese Zandere bērniem gan
pastāstīja, gan uzskatāmi parā -
dīja, kā var atdzīvināt dzeju, tē -
laini izstāstot četru mazo Lupati -
ņu – Zeķītes, Cimdiņa, Lakatiņa
un Spilventiņa – stāstu. Daudzi
Ineses Zanderes dzejoļi ir dzie -
dami, dancojami, spēlējami un
mi nami. Un to lieliski parādīja
Viļakas pamatskolas audzēkņi,
izdejojot Burtu tārpiņu, tēlojot
Karaliskās mammas un aizvedot
ceļojumā ar Lielo Šarloti, un dzie -
dot skanīgas dziesmas ar I. Zan-
deres vārdiem. Dzejnieci ieprieci -
nāja Viļakas pamatskolas audzēk -
ņu zīmējumu izstāde, kurā attēloti
Ineses Zanderes grāmatu varoņi.
Viņa aicināja mazos lasītājus ne-
baidīties veidot jaunvārdus, kā
arī eksperimentēt ar sava vārda
un uzvārda locīšanu, atskaņu
meklēšanu, būt radošiem un iesū -
tīt savu radošo domu lidojumu
dzejas gada grāmatai bērniem
«Garā pupa».

27. aprīlī Viļakas novada bib-
liotēkā valdīja neparasts satrau-
kums. Ar smaidiem un sirsnīgiem
aplausiem tika sagaidīts iemīļots
bērnu un jauniešu rakstnieks Mā -
ris Rungulis. Pārsteigumu ciemi-
ņam sagādāja Viļakas pamatsko -
las 5. klases audzēkņi, skolotājas
Rasmas Vilkastes iedrošināti, iz-
spēlējot sirdi stindzinošas ainiņas
no spoku stāstiem, zinot, ka raks-
tnieks ir vācis, apstrādājis un ap-

kopojis bērnu iesūtītos spoku un
joku stāstus. Mainot balss into-
nācijas, lasot spoku stāstu «Vece -
nī te uz ceļa», atbildot uz neskai-
tāmiem jautājumiem, nemanot
pagāja tikšanās laiks. Spraigā sa-
runā klātesošie uzzināja, ka vēl ir
nepiepildīts rakstnieka sapnis –
savākt un apkopot bērnu stāstītus
sapņus.

Paldies rakstniekiem – Ingai
Ābelei, Inesei Zanderei, Mārim
Rungulim – par iespēju mūsu la-
sītājam iepazīties ar daiļradi un
nākotnes redzējumu, izjust minēto
personu cilvēcisko tuvumu.

Kopīgi sadarbojoties, meklējot
ceļus un tiltus, kas mūs vieno,
var izdarīt lielus darbus. Paldies
Viļakas pamatskolas radošajam
kolektīvam – direktorei A. Loč-
melei, skolotājām I. Rēvaldei, 
I. Krilovai, I. Loginai, L. Ozolai,
R. Vilkastei un pamatskolas ma-
zajiem klausītājiem, jo katrs no
jums dzejnieci Inesi Zanderi un
rakstnieku Māri Runguli atklāja
no jauna, katrā mazā sirsniņā šīs
tikšanās atstāja saujiņu gaiša prie -
ka. Paldies Viļakas Valsts ģimnā-
zijas kolektīvam un skolēniem.

Projekta mērķis – sekmēt lat-
viešu autoru atpazīstamību un
kultūras vērtību izplatīšanu Latvi -
jas austrumu pierobežā – ir sa-
sniegts, pateicoties VKKF un Vi-
ļakas novada domei, kas atbalstīja
projektu «Rakstnieks un lasītājs:
aci pret aci».

Vija Circāne,
Viļakas novada bibliotēkas

direktore

«rakstnieks un lasītājs: aci pret aci»

Jaunieši rūpējas par savu vidi
No šī gada 13. maija līdz 20. maijam Viļakas

Jauniešu iniciatīvu centra jaunieši iesaistās program -
mas Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektā Nr.
2016-3-lV02-Ka105-001410 «cool to be green»,
kuru realizē biedrība «Skolēnu vecāku biedrība». 

Projektā iesaistās jaunieši no Gruzijas, Rumānijas
un Ukrainas, un tā galvenais mērķis ir izglītot
jauniešus un dalīties starpvalstu pieredzē vides
piesārņojuma jautājumos.

Jaunieši kopīgi atrisināja kādu vides problēmu
arī Viļakas novadā, sakopjot teritoriju, kurā iedzī -
vo tāji izmetuši atkritumus. Pašu rokām tika izgata -
vota arī brīdinājuma plāksne, kurā tiek aicināts būt
saudzīgiem pret dabu un nepiesārņot to.

Jaunieši cer, ka šī teritorija netiks piesārņota at -
kārtoti un aicina ikvienu iedzīvotāju šķirot atkri -
tumus un rūpēties par savu apkārtējo vidi, kurā nā -
kotnē dzīvos arī nākamās paaudzes!

Informāciju sagatavoja jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne.

Foto: Madara Jeromāne

«Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas at-
balstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas in-
formācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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«Mums, latviešiem, kā ozoliem būt – dzīt sak -
nes dziļi savā Tēvu zemē un kupliem zaru vaina -
giem debesīs tiekties pēc gaismas.»

Akcija «APSKAUJ LATVIJU» vērsta uz Latvijas
tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu,
veicot simbolisku rīcību – izveidojot garīguma sar -
dzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos
vai pierobežas teritorijās. 4. maijā pie Latvijas ro -
bežas esošo 45 pašvaldību teritorijās tika iestādīti
ozoli, kam pievienota īpaša norāde, kas apliecina,
ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Stādīšanas dar -
bus vienlaicīgi uzsāka no četriem galējiem Latvijas
punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai
jubilejai (1998. gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja
skulpturālu grupu «Latvija saules zīmē». Meikšānu
ciemā Zilupes – Šķaunes ceļa malā atrodas viena
no četrām zīmēm «Austras koks», jo, būdams vis -
tālāk uz valsts austrumiem, pirmais «sveic» sauli.
«Saules puķe» – Latvijas tālākais dienvidu punkts
– atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā.
«Zaļais stars» – Latvijas galējais rietumu punkts –
atrodas Bernātos, Nīcas novadā. «Baltās naktis» –
Latvijas tālākais ziemeļu punkts – atrodas Ipiķu
pagastā, Rūjienas novadā. Arī Viļakas novads bija
starp šīm 45 pašvaldībām, kurā 4. maijā iestādījām
vienu no simtgades ozoliem.

«…un Simtgades ozola stāsts ir sācies» Viļakā –
vienā no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzī vo -
tām vietām, vienā no Livonijas svarīgākajiem no -
cietinājuma robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā –
Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada, vie -
nā no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas
valdīšanas laikā, lielās Marienhauzenas muižas centrā
ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc Latga -
les pievienošanas Krievijai, lielākajā Latvijas pagas -
ta centrā pirmskara neatkarīgajā Latvijā, pilsētā –
Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrā no
1945. gada līdz 1960. gadam. Šodien – Viļakas no -
vada centrā, pierobežas mazpilsētā ar bagātu vēs -
turi un nākotnes cerībām.

Šajā dienā kopā ar mums plecu pie pleca simt -
gades ozola stādīšanā piedalījās akcijas «Apskauj
Latviju» vēstneši – Mazpulku padomes priekšsēdē -
tāja Randa Medne, Radošās padomes pārstāve Dai -
na Sirmā, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabie -
drisko attiecību nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants
Oskars Indriksons, Valsts robežsardzes Viļakas pār -
valdes Robežkontroles un imigrācijas kontroles die -
nesta priekšnieks pulkvežleitnants Voldemārs Šai -
cāns, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Šķilbēnu
robežapsardzības nodaļas priekšnieks kapteinis
Raimonds Romanovskis, Jaunsardzes un informācijas
centra direktors Aivis Mirbahs, Viļakas novada do -
mes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Viļakas no -
vada jaunsargu vienības vadītājs Valentīns Keišs.

Pēc ozola iestādīšanas Valsts robežsardzes Viļa -
kas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontro -
les dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Voldemārs
Šaicāns svinīgi pasniedza Viļakas novada jaunsargiem
Apliecinājumu par rūpēm par Latvijas simtgades
ozolu.

Lai mūsu novada simtgades ozols dzen saknes
dziļi mūsu Tēvu zemē un kupliem zaru vainagiem
debesīs tiecas pēc gaismas. Mēs katrs Latviju darām
lielāku. Viss sākas ar pirmo soli, pirmo lēmumu, ar
savas mājas pagalmu. Visi kopā mēs varam padarīt
savu novadu stiprāku.

Pēc simtgades ozola iestādīšanas ozolu stādīša -
nas ma ra tons turpinājās visā novadā:

Viļakas pilsētā tika iestādīti 5 ozoli, Šķilbēnu
pagasta Upītē «Ontona Slišāna duorzā» iestādīti 19
ozoli, Medņevas pagastā – 11 ozoli, Kupravas pa -
gastā – 15 ozoli, Vecumu pagastā – 10 ozoli, Susāju
pagastā – 10 ozoli un Žīguru pagastā – 30 ozoli.
Pēc ozolu stādīšanas katra pagasta pārvalde kopā ar
kultūras/tautas namu vadītājiem bija parūpējušies
par svētku mielastu. Kopā tika baudīta zupa, pīrā -
dziņi, pašcepta maize, zirņi ar speķi, kopā padziedāts
un kopā pabūts.

Pēc šīs skaistās dienas vakarā ikviens varēja ap-
meklēt skaisto Valsts robežsardzes kora koncertu
Žīguru kultūras namā. Šo koncertu kuplināja arī
Žīguru kultūras nama kolektīvi: pirmsskolas bērnu
deju kolektīvs, Žīguru pamatskolas 8.–9. klašu deju
kolektīvs un dāmu deju kolektīvs «Skatiens» Ijas
Krilovas vadībā.

Iestādot 101 ozolu savā novadā, savās mājās,
mēs spējam būt vienoti un stipri. Lai 101 ozola
saknes stiprina mūsu zemi. Lai savā spēkā un ticībā
esam vienoti, tad kopā mēs Latviju darīsim lielāku
un stiprāku.

Pasākuma vadītāja: Rūta Cibule;
Pasākumu kuplināja: Inita Raginska, Valsts Ro -

bežsar dzes koris (koncertmeistars Arno Everss, di-
riģente Kris tīne Zeltiņa), Viļakas kultūras nama
bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši» (vadītājas: Elita
Logina, Akvilina Jevstigņe jeva), Viļakas kultūras
na ma jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos» (va -
dītāja Diāna Astreiko), kultūras centra «Rekova»
sieviešu vokālais ansamblis «Balseņis» (vadītāja
Karīna Romanova, koncertmeistari: Arnis Prancāns,
Vilis Cibulis).

Informāciju sagatavoja Sandra Ločmele
Foto: Andris Zelčs, no pasākumu 

apmeklētāju  personīgajiem arhīviem

Latvijas valsts simtgades svinību
atklāšana ar akciju «Apskauj Latviju»

Viļakāapskauj latviju!

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju.
Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.

Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie
sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.

Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad
ozolu staltumā augs mūsu dēli.

Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau va-
rēsim Jāņu vainagus vīt.

Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks.
Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu

dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija
tiecas augšup.

Lai sargā Latviju mūsu mīlestības
un uzticības spēks.

(Māra Zālīte)

Medņevas pagastā

Kupravas pagastā

Vecumu pagastā

Susāju pagastā

Žīguru pagastā

Šķilbēnu pagasta Upītē
«Ontona Slišāna duorzā»
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Atzīmējot Latvijas neatkarības
atjaunošanas dienu, Viļakas Valsts
ģimnāzijā notika Baltā galdauta
svētki. Pasākums tika organizēts
jauniešu integrācijas un līdzdalības
sekmēšanas projekta «IZZINĀT.

PIEREDZĒT. RĪKOTIES» («EX-
PLORING.BELONGING.AC-
TING. Youthintegrationendempo -
werment Project») ietvaros, ko īs -
teno Izglītības attīstības centrs ar
Britu Padomes finansiālu atbalstu.

Ar baltām domām, tautu dejām un
dziesmām aizritēja svētku koncerts,
kas radīja sirsnīgu noskaņojumu,
kopības sajūtu un lepnumu par
savu dzimto vietu.

Tā kā Galdauta svētki ir jauna
tradīcija Latvijas kultūrā, īpaši svi -
nīgu atmosfēru veidoja galdautu
izstāde ģimnāzijas zālē, kur bija
izlikti rokdarbi no skolēnu dzimtu,
kaimiņu pūra, no skolotāju un bi-
jušo absolventu pūra, apskatāmi
bija arī neatpazīstamu meistaru
darbi.

Visus pasākuma dalībniekus
uzrunāja ģimnāzijas direktore S.
Šaicāne un Viļakas pamatskolas
direktore A. Ločmele. 4. maija no -
zīmi vēsturē un apsveikuma vār -
dus klātesošajiem teica Viļakas no -
vada muzeja vadītāja R. Gruševa.

Pasākumā raisījās saruna par
latviešu vērtībām dabā, vēsturē,
kultūrā un cilvēkā. Skolēni tās at -

klāja dzejas vārdos un atmiņu
stāstos. Interesantu stāstījumu par
galdautu nozīmi, to darināšanas
tehnikām sniedza Susāju pagas -
ta kultūrvēsturiskās lauku sētas
«Vēršukalns» vadītājs A. Pušpurs.
Par savu meistardarbu tapšanu da -
lījās skolotāja, etnogrāfiskā an-
sambļa «Abrenīte» vadītāja A. Vei -
na. Par galdautu kā saikni starp
paaudzēm, kas stāsta mūsu senču
likteņstāstus, laikmetu notikumus,
atklāja 8. klases audzēkņa Reiņa
vecmāmuļa J. Račāne. Ar muzi -
kālu sveicienu klātesošos sveica
Viļakas pamatskolas audzēkņi, bi -
ju sī ģimnāzijas skolniece D. Ušup -
niece.

Pasākuma laikā ikviens dalīb -
nieks pagatavoja latviešu mitolo-
ģisko zīmi, kas spēcina, aizsargā
un dziedē. Ciemiņi veica ierakstu
goda grāmatā «Es novēlu Latvi-
jai…», kurā līdz Latvijas simtga -

des svinībām krāsim mūsu vēlē-
jumus dzimtenei, cilvēkiem un
pašiem sev.

Pasākuma noslēgumā vieno-
jāmies svētku maltītē, kur baudī -
jām A. Pušpura pašceptu maizi,
speķa pīrādziņus, plātsmaizi, aug -
ļus un kaņepju sviestu, ko sarūpēja
Velta un Georgijs Logini. Cieņu
un godbijību par visu, kas mums
dzīvē dots, paudām kopdziesmā
«Pie Dieviņa gari galdi».

Paldies visiem par atsaucību
pasākuma sagatavošanā un norisē,
par piedalīšanos un pasākuma ap -
meklējumu!

Pasākumā mēs guvām ne tikai
emocionālu un garīgu piepildī -
jumu, bet arī pienesumu skolai –
desmit baltus galdautus.

Direktora vietniece audzinā-
šanas jomā I. Lindenberga

Latvijas valsts simtgade ir mūsu iespēja godam un
cie nīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas otro
dzimšanas dienu, dienu, kad izvēlējāmies brīvību, patei -
cām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos,
PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai infor-
mācijai, uzņēmīgumam, patiesai līdzdalībai, PAR savu
Laimīgo zemi.

Žīguru pamatskolā Baltā galdauta svētku gaidīšanas
laiks bija īpašs, jo šogad tiem gatavojāmies visi kopā –
plānojām pasākuma tēmu, kopīgi klājām galdus, locījām
galda salvetes, un ikvienam tika dota iespēja ielikt savu
artavu svētku tapšanā. Skolas pavāre rūpējās par mūsu svēt -
ku galda cienastu – īsteni latvisku. Tā kā Baltā galdauta
svētki ir radīti kopā būšanai, labā pieminēšanai, lai godā -
tu Latviju simtgadē, tad mēs šajā dienā mēģinājām rast
atbildi uz jautājumu «Kur ir mana Laimīgā zeme?» Dažu
skolotāju acīs varēja manīt prieka un sajūsmas asaras, kad
9. klases skolēni stāstīja par saviem visspilgtākajiem devi -
ņu skolas dzīves gadu notikumiem. Patiesi viedi vārdi iz-
skanēja no 5. klases meitenēm, kas mums atklāja, kur ir

viņu Laimīgā zeme. 3. klases skolniece Annija Pla činda
izteica savu un klasesbiedru vēlēšanos I. Ziedoņa vārdiem:

«Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.»

6. un 7. klases skolēni skaidroja vārda «balts» dažā dās
nozīmes. Savukārt 8. klases skolnieces Rēzija Slišāne un
Žaklīna Orlovska visiem klātesošajiem atgādināja tik no-
zīmīgos vēstures faktus un aicināja katram savā ģimenē,
pagalmā, draugu lokā 4. maijā svinēt Baltā galdauta
svētkus. «Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu
brīvību!» ar šādu aicinājumu meitenes noslēdza savu
stāstījumu.

Noslēgumā visi kopā vienojāmies emocionāli piesātinātā
Normunda Zuša dziesmā «Laimīgā zeme».

Žīguru pamatskolas direktore Sanita Orlovska
Foto no personīgā arhīva

4. maijs Žīguros
Atsaucoties akcijai «Apskauj

Latviju», arī Žīguros 4. maija svēt -
 ki šogad bija īpaši. Tā kā esam
mežainākais pagasts Lat vi jā, no-
lēmām iestādīt 30 ozolus.

Žīguru pagasta pārvaldes va-
dītājs Oļegs Kesks aicināja žīgu-
riešus pulcēties estrādē, lai kopīgi
atcerētos 1990. gada 4. maija no-
tikumus. To mums palīdzēja izda -
rīt pasākuma goda viesis – LPSR
Augstākās padomes deputāts, kurš
balsoja par neatkarības atjauno -
šanu, – Kazimirs Šļakota. Pēc ko -
pīgi dziedātas himnas no pagasta
pārvaldnieka Oļega Keska rokām
ozolu stādus saņēma un iestādīja:

‚ Kazimirs Šļakota
‚ Žīguru pagasta pārvalde
‚ Žīguru pamatskola
‚ Pirmsskolas izglītības iestā -

de «Lācītis»

‚ Žīguru bibliotēka
‚ SIA «Žīguru MRS»
‚ Biedrība «Virica»
‚ Mednieku un makšķernieku

klubs «Žīguri»
‚ Vecmāmiņu klubs «Omītes»
‚ Hokeja klubs «Žīguri MRS»
‚ Valsts Meža dienests –

Austrumlatgales virsmežniecība
(pieaicinot kādreizējās Žīguru mež -
niecības darbinieces Anitu Elks -
nīti un Daci Vanagu)

‚ Annas Āzes Meža muzejs
Žīguru kultūras nama ama-

tiermākslas kolektīvi:
‚ Amatierteātris «Virši»
‚ Folkloras kopa «Mežābele»
‚ Vidējās paaudzes meitu tau -

tas deju kolektīvs «Skatiens»
‚ Vokālais ansamblis «Relako»
‚ Pirmsskolas bērnu deju ko -

lektīvs
‚ Krievu dziesmu ansamblis

«Ivuški»

‚ Vokālais ansamblis «Čie-
kuri»

‚ Dāmu deju kopa «Alianse»
‚ Ritmikas un līnijdeju grupa

«Punktiņi»
‚ Vokālais ansamblis «Čieku -

riņi»
‚ Kapela «Blāzma»
Pēc darba visus ar dziesmām

sveica folkloras kopa «Mežābele»,
vokālais ansamblis «Čiekuriņi»
un kapela «Blāzma», bet ar raitu
dejas soli priecēja dāmu deju ko -
pa «Alianse».

Pasākums turpinājās pie bal -
tiem galdautiem klātiem galdiem,
baudot Valentīnas Kaļānes vārī -
to zupu, Andras Korņejevas pa-
šcepto maizi un citus gardumus.

Vakarā žīgurieši un viesi pul-
cējās kultūras namā uz Valsts ro-
bežsardzes kora koncertu. Ciemiņi
bija izteikuši vēlmi redzēt arī kā -
du Žīguru kolektīvu, tāpēc kon -

certu sāka Pirmsskolas bērnu de -
ju kolektīvs, Žīguru pamatskolas
8.–9. klašu deju kolektīvs un
dāmu deju kolektīvs «Skatiens»
Ijas Krilovas vadībā. Valsts ro-
bežsardzes koris klausītājus prie -
cēja ar patriotiskām un lustīgām

dziesmām, daudzas no kurām ska -
tītāji dziedāja līdzi. Pasākums iz-
skanēja ar kopīgi dziedāto dzies -
mu «Šeit ir Latvija».

Žīguru kultūras nama
pasākumu organizatore 

Daiga Elksnīte

Žīguru pirmsskolas 
izglītības iestādes «Lācītis»

pavasara darbi rit raiti
Tuvojoties 4. maijam, Latvijas Republikas Ne-

atkarības atjaunošanas dienai, ar bērniem daudz
tika pārrunāts par šo svētku nozīmi mūsu valsts
vēsturē. Grupas skolotājas stāstīja par LATVIJAS
valsts simtgades svinību atklāšanas akciju «APSKAUJ
LATVIJU». 

Par godu šai akcijai, Žīguru meža muzeja
vadītājas Annas Āzes mudināti, bērni kopā ar sko-
lotājām apgleznoja ozola koka apļus tādās krāsās,
kuras viņiem vislabāk patīk. 

26. aprīlī sapulcējāmies dārziņa pagalmā un
kopā ar Annu Āzi no ozola koka apļiem izlikām Si-
manskija dižozola diametru – 5.40 metri apkārtmērā,

lai bērniem būtu priekšstats par to, cik lieli izaugs
ozoli, kurus iestādījām 4. maijā. Anna bērniem pa-
stāstīja, ka Simanskija dižozols ir resnākais un
vecākais koks Žīguru pagastā un tas aug Žīguru
pagasta Katlešu ciemā Liepnas upes kraujas malā.

Uzreiz pēc svētkiem kopā gatavojāmies Viļakas
novada pirmsskolas bērnu radošo darbu izstādei
«Tu mīļa, mīļa, māmiņa».

Gribu pateikties Annai Āzei par ideju un lielu
atbalstu tās realizēšanā, savām kolēģēm Elitai,
Diānai, Ilonai, Ritai, Sarmītei, Tamārai, Daigai par
aktīvu piedalīšanos ozolu stādīšanā un Balto gal -
dautu svētkos, visvairāk par aktīvu pozitīvu nostāju
un atbalstu ikdienas darbā.

Lielu paldies vēlamies teikt arī Aldim Pušpuram
par grāmatu dāvinājumu iestādei, varu apgalvot, ka
tās tiek lasītas.

Iestādes vadītāja Anita Agejeva

Baltā galdauta svētki Žīguru
pamatskolā

Mēs runājām mīlestības valodā
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Viïakas no vadâ

1. LATGALES PARTIJA

Nr.p.k.    Kandidāti
1 Sergejs Maksimovs
2 Georgijs Logins
3 Andris Zelčs
4 Ilze Šaicāne
5 Madara Jeromāne
6 Valentīns Augustāns
7 Valda Buzijana
8 Svetlana Bukovska
9 Sarmīte Šaicāne
10 Andis Ločmelis
11 Ervīns Kaļāns
12 Marija Voika
13 Valentīna Beča
14 Līna Barovska
15 Inese Circene
16 Raimonds Slišāns
17 Andris Mežals
18 Uldis Matisāns

2. Partija «Vienoti Latvijai»

Nr.p.k.    Kandidāti
1 Alberts Draviņš
2 Svetlana Romāne
3 Regīna Brokāne
4 Anita Kokoreviča
5 Jaroslavs Kozlovs
6 Mārīte Supe-Tuča
7 Inese Prava
8 Pēteris Kuzmans
9 Valerijs Romanovs
10 Jānis Šaicāns
11 Natālija Sprudzāne
12 Skaidrīte Šaicāne
13 Ivars Bukovskis
14 Andris Duļbinskis
15 Inese Romanovska
16 Inta Adamova
17 Oksana Jeršova
18 Aldis Bricis

3. «Saskaņa»
sociāldemokrātiskā partija

Nr.p.k.    Kandidāti
1 Leonids Cvetkovs
2 Artjoms Kokorevičs
3 Jeļena Suhiha
4 Leonids Kuzņecovs
5 Oļegs Kesks
6 Vladimirs Serebreņickis
7 Larisa Kļaviņa
8 Svetlana Krasnokutska
9 Ilga Pizika
10 Oļegs Sovetovs
11 Sergejs Burkevičs
12 Aleksandrs Barkāns
13 Ivans Svātiņš
14 Natālija Zaharova
15 Nikolajs Burkovs
16 Tatjana Markoviča
17 Pāvels Juzovs

4. «LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA»

Nr.p.k.    Kandidāti
1 Ināra Sokirka
2 Pēteris Vancāns
3 Juris Prancāns
4 Rita Gruševa
5 Aina Golubeva
6 Maruta Brokāne
7 Ēriks Eizāns
8 Inita Raginska
9 Aina Keiša
10 Anita Upīte
11 Inga Kokoreviča
12 Sandra Ločmele
13 Vija Klegere
14 Ērika Bratuška
15 Anita Agejeva
16 Sandra Marina Šakina
17 Staņislavs Dupužs
18 Juris Prancāns

5. Latvijas Zaļā partija

Nr.p.k.    Kandidāti
1 Andris Slišāns
2 Aleksandrs Tihomirovs
3 Linda Pužule
4 Elīna Sprukule
5 Dzintars Dvinskis
6 Karina Aleksejeva
7 Biruta Bebina
8 Armīns Matisāns
9 Raitis Boriss
10 Rolands Kuzmins
11 Arnis Bukšs
12 Matīss Pužuls
13 Mārtiņš Pužulis
14 Viktors Pavlovs
15 Raimonds Logins
16 Jolanta Vrubļevska
17 Nauris Konovalovs
18 Mikus Maksimovs

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, ir no pulksten 7:00 līdz 22:00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā var nobalsot iepriekš:
31. maijā: no plkst. 17:00 līdz 20:00, 1. jūnijā: no plkst. 9:00 līdz 12:00, 2. jūnijā: no plkst. 10:00 līdz 16:00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu drīkst arī pilnvarota persona. Šo iespēju

var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:
- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, - adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja

vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:
- pirmdien, 29. maijā, no plkst. 16:00 – 20:00, - trešdien, 31. maijā, no plkst. 17:00 – 20:00, - piektdien, 2. jūnijā, no plkst. 10:00 – 16:00,
- otrdien, 30. maijā, no plkst. 9:00 – 13:00, - ceturtdien, 1. jūnijā, no plkst. 9:00 – 12:00, - sestdien, 3. jūnijā, no plkst. 7:00 – 12.00.
Šajos laikos vēlēšanu iecirkņos būs iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

Vairāk informācijas: www.cvk.lv. Uzziņu tālrunis par 3. jūnija vēlēšanām 67049999.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Vēlēšanu iecirkņi Viļakas novadā:
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
321. VIĻAKAS NOVADA DOME Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 27809426, sekretāre – tālr. 26425086
329. KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 29439411, sekretārs – tālr.  26255821
332. MEDŅEVAS TAUTAS NAMS Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 26585154, sekretāre – tālr. 28380882
334. SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 28651343, sekretāre – tālr. 26327175
335. ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS «REKOVA» Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 26459114, sekretāre – tālr. 26474407
338. VECUMU PAGASTA PĀRVALDE«Ābeļziedi», Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 26169645, sekretāre – tālr. 26307634
340. ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS Viļakas iela 25A, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja – tālr. 29150848,  sekretāre – tālr. 26382859
Viļakas novada vēlēšanu komisijas kontaktpersonas: priekšsēdētāja Valentīna Kaļāne (tālr.  27855995); sekretāre olga abramova (tālr. 29241628)

Kandidātu saraksti Viļakas novadā (informācija pārpublicēta no centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv) izlozes secībā:

1. LATGALES PARTIJA
Latgales partijas misija ir Latvijas, Latgales, Viļakas novada iedzīvotāju interešu

aizstāvēšana, veicinot labklājību, atbalstot galvenās vērtības: Ticība, Ģimene, Mājas,
Darbs. Augsti vērtējam Cilvēku, viņa domāšanu, darba ieguldījumu, attieksmi un racio -
nālu īpašumu apsaimniekošanu. Balstoties uz pieredzi un labām partneru attiecībām ar
Viļakas novada pārstāvētajām partijām, valsts institūcijām, sadarbības pašvaldībām,
uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, novada iedzīvotājiem, attīstīsim novada
infrastruktūru, lai uzņēmēji var radīt jaunas darbavietas. Esam vienoti pārliecībā, ka
mūsu darbs ir vērtīgākais pierādījums tam, ka esam par Viļakas novada attīstību. Lat -
gales partijas galvenais uzdevums ir maksimāli efektīvi izmantot valsts dotās iespējas
Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, iesaistot gan vietējos uzņēmējus, kas plāno
paplašināt un dažādot savu ražošanu, gan investorus, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmēj -
darbību Latgalē, Viļakas novadā.

Ievērojot pašvaldību noteiktās attīstības prioritātes, kopīgi ar domē pārstāvētajām
politiskajām partijām, mēs turpināsim

• atbalstīt mazo uzņēmējdarbības projektu realizāciju novadā, tai skaitā šūšanas un
cita veida uzņēmējdarbību

• Viļakas novada infrastruktūras sakārtošanu, ūdens un kanalizācijas sistēmas pa-
plašināšanu, pilsētas ielu, pagastu ceļu, laukumu, atpūtas teritoriju labiekārtošanu un
rekonstrukciju, apgaismojuma modernizēšanu, apkures problēmu risināšanu

• pilnveidot dalīto atkritumu savākšanas sistēmu
• sadarbību ar augstskolām inovāciju apguvē un jauno speciālistu piesaisti
• realizēt kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības ieguves iespējas, nodrošinot

izglītības programmu daudzveidību un atbilstošu materiāli tehnisko bāzi
• mērķtiecīgu ES fondu projektu piesaisti un realizāciju
• pārrobežu sadarbību, piesaistot investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai, sadarbības

veicināšanai kultūrā, izglītībā, tūrismā, sportā
• nodrošināt brīvpusdienas ikvienam skolēnam novada skolās un skolēnu brauk -

šanas biļetes uz novada skolām, daļēji apmaksāt ēdināšanu bērnudārzos
• attīstīt novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sporta, mūzikas un

mākslas skolu) darbību ar filiālēm Medņevā, Žīguros, Rekovā
• jauniešu projektu realizāciju un piesaisti, jauniešu iniciatīvu centru darbības pilnveidi
• rūpēties par sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, krīzes situācijā nonā -

kušajiem, uzlabot dzīves apstākļus sociālās aprūpes centru iemītniekiem, attīstīt jaunus
pakalpojumus: sociālo aprūpi mājās, sociālo rehabilitāciju

• atbalstīt sabiedrisko organizāciju mērķtiecīgu darbību novada attīstībai un
atpazīstamībai, tai skaitā Pensionāru biedrības aktivitātes dzīves kvalitātes uzlabošanai

• dzīvojamā fonda infrastruktūras sakārtošanu, daudzdzīvokļu māju siltināšanu,
privātmāju energoefektivitātes uzlabošanu

• daudzdzīvokļu māju celiņu, piebraucamo ceļu, pagalmu sakārtošanu
• saglabāt medicīnas pakalpojumus Viļakas veselības aprūpes centrā, feldšerpunktos

Upītē, Kupravā
• veicināt jaunāko tehnoloģiju ienākšanu novadā, internetpunktu pieejamību publis -

kās vietās un pašvaldības sabiedriskajā transportā
• ar «Latgales programmas» finansējumu izveidot piebraucamos ceļus, laukumus

uzņēmējdarbības vajadzībām
• motivēt skolu jaunatni piedalīties olimpiādēs, sacensībās, nominējot un apbalvojot

laureātus, skolotājus, vecākus
• atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus
• virzīties uz izglītības iestāžu kā daudzfunkcionālu centru attīstību.
Mēs plānojam:
• šogad ar LR Saeimas atbalstu modernizēt Viļakas pilsētas estrādi
• realizēt pašvaldības iestāžu ēku siltināšanu, renovēšanu, modernizēšanu

Priekšvēlēšanu programmas:
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Viïakas no vadâ

Pašvaldību vēlēšanas 2017. gada 3. jūnijā 
• modernizēt Viļakas novada muzejus
• izveidot dienesta viesnīcu un labiekārtot Viļakas Muižas kompleksu uzņēmējdarbības,

izglītības, tūrisma attīstībai
• izveidot Biznesa inkubatoru
• izveidot pašvaldības policiju
• ieguldīt līdzekļus novada Dievnamu uzturēšanā un attīstībā, kultūrvēsturisko un

dabas objektu saglabāšanā
• sporta stadiona celtniecību novada centrā un esošo sporta objektu uzturēšanu,

šogad ar LR Saeimas atbalstu aktīva dzīvesveida nodarbību laukuma izveidi Viļakā
• sadarbībā ar Valsts radio un televīzijas centru uzlabot virszemes apraidi, uzbūvējot

radio un televīzijas torni novadā.
Tikai kopā mēs varam veicināt sava novada ikviena iedzīvotāja un uzņēmēja iz -

augsmi. Kopā esam pierādījuši, ka mēs to varam!

2. Partija «Vienoti Latvijai»
Šī zeMe UN Šī ValSTS ir KaTraM No MUMS

Mūsu partijas politika vērsta uz pamatdarbībām, kas saliedē un vieno cilvēkus. Mēs
esam dažādi savā kultūrā, interesēs, bet veidojam un atbalstam daudznacionālu sa -
biedrību, kur katrs savu dažādību izmanto sevis izpausmei, novada izaugsmei, cilvēki
ciena viens otru un veido kopības sajūtu.

1. PilNVeidoT PaŠValdībaS fUNKciJaS UN iedzīVoTāJU
līdzdalībU JaUTāJUMU riSiNāŠaNā:

1.1 efektīvi izmantot neapsaimniekotās pašvaldības telpas novada teritorijā,
1.2 vienmērīgi attīstīt visas Viļakas novada teritorijas, paplašinot pagasta pārvalžu

atbildību,
1.3 radīt iedzīvotājiem pārskatāmu un kontroles iespējas par finanšu līdzekļu izlietojumu,
1.4 iedzīvotājiem sniegt regulāru, izsmeļošu informāciju par paveikto un plānoto

novadā,
1.5. aktivizēt politisko sadarbību un dialogu ar Latvijas Republikas Saeimu, valdību

novadu attīstībai un iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.
Ieguvumi – tiek nodrošināšana godīga finanšu sadale un vienmērīga novada teri torijas

attīstība. Savlaicīga un patiesa informācija iedzīvotājiem par notiekošo pārvaldēs un
visā novadā.

2. SeKMēT UzņēMēJdarbībaS, TŪriSMa aTTīSTībU NoVadā:
2.1. nodrošināt novada kompetenci par mežsaimniecību, ceļiem, ūdenssaimniecības

un meliorācijas sistēmas apsaimniekošanu,
2.2. radīt un attīstīt stipendiju fondu un programmu jauno speciālistu un izglīto -

jamo piesaistei novada visās nozarēs,
2.3. uzlabot sakarus ar novadniekiem, izmantojot viņu profesionālos sasniegumus

un palīdzību novada straujākai izaugsmei un jaunradei,
2.4. atbalstīt un veicināt kooperāciju starp ražotājiem un pārstrādātājiem,
2.5. veicināt vietējo dabas resursu saudzīgu izmantošanu un apsaimniekošanu,
2.6. sekmēt no novada izceļojošo cilvēku atgriešanos mājās, palīdzēt nodarbinātības

un sadzīves jautājumu kārtošanā,
2.7. atbalstīt vietējos uzņēmējus.

Ieguvumi – novads tiek nodrošināts ar kvalificētiem speciālistiem, samazinās
bezdarba līmenis, novads attīstās kā jaunatnei draudzīgs un iedzīvotājiem saistošs.

3. UzlaboT UN PaaUGSTiNāT NoVada iedzīVoTāJU
dzīVeS KValiTāTi:

3.1. nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem novada pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem,

3.2. nodrošināt pašvaldības policijas darbību novadā,
3.3. veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā, 
3.4. uzlabot sociālās palīdzības sistēmas sakārtošanu visu iedzīvotāju vecuma gru -

pām, īpašu vērību veltīt jaunajam ģimenēm, ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm,
3.5. attīstīt un atbalstīt pašvaldības kapitālsabiedrības, iedzīvotājiem nepieciešamo

pakalpojumu sniegšanai,
3.6. sakārtot un uzlabot ceļus pagastos un pilsētā, piesaistot ES fondu līdzekļus.

Ieguvumi – tiek veicināta novada ģimeņu labklājība, sociālā palīdzība, veselības
aprūpe un iedzīvotāju drošības sajūta.

4. KoNKUrēTSPēJīGa izGlīTība NoVada iedzīVoTāJieM:
4.1. izstrādāt uz izpēti balstītu un pamatotu novada izglītības jomas attīstības pro-

grammu,
4.2. nodrošināt iespēju katrai izglītības iestādei veidoties par mūsdienīgu izglītības

iestādi, ņemot vērā 21. gadsimta izaicinājumus,
4.3. veicināt mūžizglītības iespējas novadā.

Ieguvumi – tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām.

5. Sadarbība ar NeValSTiSKaJāM orGaNizāciJāM:
5.1. sniegt palīdzību saimniecisko jautājumu risināšanā vientuļiem veciem

cilvēkiem, iesaistot pašvaldību, uzņēmējus un privātpersonas,
5.2. atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes,
5.5. izveidot novadā iestādi sociālā riska un vardarbībā cietušo bērnu un ģimeņu re-

habilitācijai, piesaistot ES finansējumu un sadarbojoties ar kompetentām iestādēm.

Ieguvumi – tiek atbalstīti novada iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība un atbalsts.
Tiek popularizēta senioru, jauniešu, reliģisko un citu biedrību darbība un aktivitātes.

6. KUlTŪraS daUdzVeidība 
UN PieeJaMība ViSieM NoVada iedzīVoTāJieM:

6.1. vienota darbības un attīstības stratēģija visām kultūras iestādēm,
6.2. veicināt un atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbību, izaugsmi un atpazīstamību,
6.3. rūpēties par apkārtējo vidi, tūrisma un vēstures objektiem un kultūrvēsturiskiem

pieminekļiem, dievnamiem un piemiņas vietām.

Ieguvumi – tiek nodrošināta saturīga un daudzveidīga kultūras dzīve novada iedzī -
votājiem, veidots starpkultūru dialogs un popularizēts savs novads un tā vērtības.

Mūsu ieceres, uzņēmība, iedvesma un sadarbība!
Jūsu sapratne, atsaucība un izvēle!
Ieguvumi – Viļakas novadu padarot pievilcīgāku, drošāku un saistošāku katram ie-

dzīvotājam, lai varētu teikt: «Viļakas novads – labākā vieta mūsu mājām!»

3. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
Mēs četrus gadus strādājam pie tā, lai tiktu nodrošināti pēc iespējas kvalitatīvāki

dzī ves apstākļi mūsu novada iedzīvotājiem.
Mēs vienmēr atbalstam visas sociālās programmas, ar mūsu atbalstu tiek veikti no -

va da skolu un pirmsskolas mācību iestāžu, kultūras iestāžu un sociālās aprūpes centru
remonti.

Ielu stāvoklis Viļakas pilsētā un novada centros ir kļuvis par pelnītas kritikas objektu.
Šī bija mūsu politiskā izšķiršanās: pirmkārt ieguldīt lielāko daļu no budžeta

līdzekļiem izglītības un kultūras iestāžu, aprūpes centru remontiem un tikai pēc tam
ķerties pie ielu labošanas.

Mūsu prioritāte būs Viļakas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana,
ielu un ceļu remonti.

Šajās vēlēšanās mēs nesolīsim neko tādu, ko līdz šim nebūtu ar darbiem pierādījuši.
Mēs apliecinām mūsu novada iedzīvotājiem, ka Viļakas novada attīstībai turpināsim

visas agrāk iesāktās gan Eiropas gan pierobežas sadarbības programmas.

Nākamajos četros gados mēs:

SociālaJā JoMā
Sociālais atbalsts un īpaši atbalsts ģimenēm ar bērniem būs viena no mūsu prioritātēm.
- Turpināsim darbus pie sociālo māju renovēšanas; 
- Īstenosim ieceri par sociālās mājas jaunām ģimenēm ar bērniem izveidi;
- Nodrošināsim skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem brīvpusdienas;
- Uzlabosim sociālā dienesta darbu ar iedzīvotājiem;
- Saglabāsim Viļakas veselības centru, kā novada iedzīvotāju centrālo veselības

aprūpes iestādi;
- Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu vecākiem.

eKoNoMiKaS JoMā
- Veicināsim mazā un vidējā biznesa attīstību, paredzot tajā pašvaldības līdzdalību;
- Turpināsim ES un pierobežas sadarbības projektu realizēšanu;
- Popularizēsim Viļakas novadā esošos tūrisma objektus;
- Realizējot projektus, paredzēsim novada uzņēmēju piedalīšanos tajos.

izGlīTībaS, KUlTŪraS, SPorTa JoMā
- Paredzēsim pašvaldības atbalstu svarīgākajos sporta un kultūras pasākumos;
- Saglabāsim un nostiprināsim sporta un kultūras iestādes;
- Sniegsim finansiālo atbalstu mazākumtautību kultūras biedrībām;
- Turpināsim darbu Viļakas novada muzeja pārvietošanai uz piemērotām telpām;
- Sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju piesaistīsim finansējumu futbola laukuma

izveidei;
- Īstenosim projektu Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas renovēšanā;
- Turpināsim finansēt regulāru baseina apmeklēšanu izglītības iestāžu audzēkņiem;
- Atbalstīsim jauniešu projektus, līdzfinansējot tos no pašvaldības budžeta;
- Iesaistīsim jauniešus Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.

PaŠValdībaS PoliTiKa
- Nodrošināsim vienmērīgu visas Viļakas novada teritorijas attīstību;
- Veiksim ielu un ceļu remontus novadā;
- Labiekārtosim daudzdzīvokļu māju pagalmus.

GarīGUMS UN reliĢiJa
- Atbalstīsim tradicionālās kristīgās konfesijas;
- Palīdzēsim tradicionālajām draudzēm, to dievnamu uzturēšanā un saglabāšanā.

aPSaiMNieKoŠaNa
Apsaimniekošanas kvalitāte ir atkarīga no diviem vienādi svarīgiem faktoriem - ap-

saimniekošanas uzņēmuma darba kvalitātes un dzīvokļu īpašnieku līdzdalības mājas
problēmu risināšanā.

Iedzīvotāju kontrole ir efektīvākais mehānisms kā uzturēt māju kārtībā, savlaicīgi
veikt nepieciešamos remontus un rezultātā dzīvot sakārtotā un mājīgā vidē.

- Nodrošināsim līdzfinansējumu māju siltināšanai;
- Pievērsīsim pastiprinātu uzmanību apsaimniekošanas uzņēmuma darba kvalitātei.

4. «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
CIENĪJAMIE VIĻAKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

Mēs pārstāvam
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBU,

lielāko, vecāko, pieredzes bagātāko partiju, kura šobrīd vada valsti.

Tikai ar jūsu atbalstu un aktīvu līdzdarbību mēs varam sakārtot mūsu seno, skaisto,
kultūrvēsturiski bagāto novadu un izveidot to par vienu no attīstītākajiem un plauksto -
šākajiem Latvijas un Eiropas novadiem.

Izmantojot līdzšinējo pozitīvo novada, republikas un ārvalstu pieredzi mēs plānojam:
1) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu, Viļakas, kā pierobežas novada attīstību,

maksimāli izmantojot speciālās ekonomiskās zonas statusu;
2) veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos novadā;
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Pašvaldību vēlēšanas 2017. gada 3. jūnijā
3) radīt vidi, kurā atgriežas un atrod savu vietu, ārvalstīs strādājošie mūsu novada

cilvēki;
4) veidot izglītotu, atbildīgu, veselu, materiāli nodrošinātu mūsu bērnu un maz bēr nu

nākotni;
6) realizēt cilvēkiem un videi draudzīgu, uz novada iedzīvotāju labklājību vērstu

politiku.

i. cilVēKS UN KUlTŪrVide
(kultūra, izglītība, sports, tūrisms, vēsturiskais mantojums)

1. Sakārtot izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot konkurētspējīgas, kvalitatīvas izglītī -
bas ieguves iespējas katram novada bērnam, maksimāli tuvu viņa dzīvesvietai.

2. Atbalstīt vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un mūž -
izglītības attīstību novadā.

3. Izveidot Sociālo grupu dzīvokli bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem.
4. Atbalstīt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, kā daudzfunkcionālu centru,

darbību.
5. Nodrošināt skolēniem un jauniešiem pieeju interešu izglītības nodarbībām un

akti vitātēm, radot iespējas pieredzes paplašināšanai, savu talantu izkopšanai un atklāša-
nai.

6. Audzināt jauniešos pilsonisko un valstiskuma apziņu, patriotismu, lepnumu par
savu novadu un valsti. 

7. Saglabāt iegūto Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla statusu, atbalstot sporta un
citas veselīga dzīvesveida aktivitātes.

8. Turpināt darbu pie Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušanas
Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, plānot pieteikumu tā iekļaušanai
UNESCO reprezentatīvajā sarakstā.

9. Sakārtot tūrisma objektu un muzeju infrastruktūru, vietējā, un starptautiskā
mēroga tūrisma attīstīšanai.

10. Nodrošināt optimālu sadarbības vidi multikulturālā sabiedrībā, ievērojot un cie -
not vietējās kultūras un reliģijas tradīcijas. Atbalstīt visas novadā darbojošās tra dicio -
nālās konfesijas.

ii. cilVēKS UN Sociālā Sfēra
(veselība, demogrāfija, uzņēmējdarbība, pārvalde)

1. Paplašināt sociālās palīdzības, aprūpes, rehabilitācijas, atbalsta personāla un citu
nepieciešamo pakalpojumu piedāvājumu, visu vecumu un mērķgrupu iedzīvotājiem,
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Izveidot mobilo mājas aprūpes brigādi.

2. Atbalstīt ģimenes ar bērniem, plānveidīgi paaugstinot bērna dzimšanas pabalstu
un pabalsta apmēru par katru nākamo bērnu.

3. Apmaksāt brīvpusdienas visiem novada skolēniem un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem.

4. Radīt labvēlīgus apstākļus jaunu darbavietu veidošanai, individuālajam darbam,
lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, uzņēmējdarbībai.

5. Izveidot Viļakas pilsētas pārvaldi.
6. Nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību maksimāli tuvu iedzīvotāju

dzīvesvietai. Atbalstīt jaunu mediķu ienākšanu novadā.
7. Veidot atpūtas zonas un rotaļu laukumus Viļakas pilsētā un pagastu centros.
8. Plānveidīgi sakārtot, atjaunot un paplašināt dzīvokļu fondu Viļakas pilsētā 

un no vada pagastos, akcentējot vientuļo pensionāru nodrošināšanu ar sociālajiem dzī-
vokļiem.

9. Atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus, tehniskās dokumentācijas
sakārtošanā un organizatorisko jautājumu risināšanā. 

iii. cilVēKS UN iNfraSTrUKTŪra
(vide, ceļi, sakari, tehnoloģijas, resursi)

1. Regulāri piesaistīt Eiropas Savienības un citus finansējuma avotus, republikas
un starptautiska mēroga sadarbības projektu realizēšanai.

2. Turpināt un pabeigt visus iesāktos infrastruktūras sakārtošanas projektus. Sekot
to kvalitatīvai izpildei.

3. Paplašināt Attīstības plānošanas nodaļu, piesaistot jaunus, radošus speciālistus,
konkurētspējīgu projektu veidošanai un realizēšanai.

4. Atbalstīt mototrases «Baltais Briedis» infrastruktūras sakārtošanu un modernizēšanu
atbilstoši pasaules līmeņa motosporta organizēšanas prasībām.

5. Sakārtot un atbilstoši uzturēt ceļus, kā ikdienas dzīves drošības un resursu
ietaupījuma garantu. 

6. Racionāli un videi draudzīgi izmantot dabas resursus, īpaši mežus un ūdeņus.
7. Nodrošināt novada iedzīvotāju aizsardzību ārkārtas situācijās.

Viļakas novada nākotne ir daļa no Latvijas nākotnes!
To veidos mūsu kopīgais darbs!»

5. Latvijas Zaļā partija
«domā zaļi, dzīvo zaļi» – vadmotīvs, kas virza mūs paveikt cēlus darbus Viļakas

novadā Viļakas novadnieku labsajūtas, labklājības un patriotisma nodrošināšanā.

Viļakas novada galvenā pamatvērtība ir cilvēks neatkarīgi no tā, kādai politiskajai,
reliģiskajai vai jebkurai citai pārliecībai pieder. Novada lielākie resursi ir vide, kultūra,
uzņēmēji.

Darot, plānojot, lemjot un veidojot Viļakas novada dzīvi, mūsu vērtības un atbildība ir:
• Atklāta pašvaldība;
• Budžeta atklāta sastādīšana;
• Birokrātijas mazināšana;
• Iestāžu darbības efektivitātes palielināšana;
• Cieša sasaiste ar uzņēmējiem – nodokļu maksātājiem, darba devējiem;
• Uzņēmējdarbības vides sakārtošana, uzlabošana, veicināšana, izmantojot pašval -

dības un valsts pārvaldes institūciju pieejamos resursus;
• Investīciju piesaistīšanai labvēlīgas vides radīšana;
• pašvaldības īpašumus sakārtošana tādā kvalitātē, lai uzņēmējs ar jaunu biznesa

iniciatīvu var uzreiz uzsākt uzņēmējdarbību.
• Komunālo pakalpojumu izvērtēšana – apkures, ūdens un atkritumu tarifu pa ma -

totība. Maksai par pakalpojumu jābūt samērīgai un atbilstošai sniegtā pakalpojuma
kvalitātei.

• Ceļu infrastruktūras sakārtošana;
• Pašvaldības nekustamā īpašuma jomas sakārtošana – pašvaldības īpašumam jābūt

sakoptam un uzturētam, ja īpašumam nav pielietojuma – jāatrod saimnieks.
• Kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana, popularizēšana;
• Latgaliešu valodas lietošanas nodrošināšana;
• Tūrisma, sporta un kultūras attīstīšana raugoties caur ekonomikas prizmu;
• strādāsim ne tikai uz kultūras pasākumu kvantitāti un daudzveidību, bet arī to

kvalitāti, pakāpeniski – vismaz 2 – 4 reizes gadā piedāvājot novada iedzīvotājiem valsts
līmeņa skatuves mākslinieku uzstāšanos;

• Kultūras nozares darbinieku atalgojumu sistēmas pārskatīšana, nodrošinot darba
samaksu atbilstoši ieguldītajam darba apjomam un kvalitātei;

• Aktīva līdzdarbošanās Latvijas 100gades sagaidīšanas pasākumos;
• Izglītības kvalitātes, pieejamības nodrošināšana, radot priekšnosacījumus mūsu

bērnu panākumiem dzīvē;
• Augstas izglītības kvalitātes nodrošināšana visās novada izglītības iestādēs;
• Viļakas Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšana;
• Zaļo iepirkumu ieviešana, sekmējot veselīgu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs;
• Dzīvojamā fonda sakārtošana, atbalstot daudzdzīvokļu māju renovāciju, kapi tālo

remontu, energoefektivitātes pasākumu veikšanu piesaistot pašvaldības, valsts un ES
fondu līdzekļus;

• Sociālo dzīvokļu jauniešiem veidošana;
• Sadarbība ar jauniešiem;
• Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana;
• Jauno ģimeņu atbalstīšana;
• Spēļu, rotaļu laukumu, peldvietu un atpūtas vietu sakārtošana,  radīšana un uztu -

rēšana katrā Viļakas novada pagastā un Viļakas pilsētā;
• Novada popularizēšanas Latvijā un ārpus Latvijas robežām;
• Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana dažādu jautājumu izlemšanā, organizējot

aptaujas, diskusijas, publiskās apspriešanas un sanāksmes;

Ikvienam solam nodrošināt uz sasvstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības
administrācijas darbu,  mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanas un realizācijas gaitā,
skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā, kompleksu
un plānveidīgu pieeju jautājumu risināšanā.

Strādāsim, lai lepotos, ka dzīvojam Viļakas novadā, kur ir cilvēki, kam ir stipra
ģimene, mājas, darbs!

20. maijā neliels pulciņš velo entuziastu tikās, lai kopīgi ie-
mēģinātu jauno Viļakas novada velomaršrutu Nr. 777 «ar velo
uz lozdovas gravu»

Velomaršruta kopējais garums ir 19 km. To izbraucot iespējams
iepazīties ar Viļakas novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedzīvotāju
ikdienas dzīvi un redzēt fantastiskas dabas ainavas.

Velobraucēji maršrutā apskatīja Skandīnes dižozolu un priedi,
kas sasniegusi dižkoka statusu, baudīja lakstīgalu dziesmas un
lieliskos laika apstākļus.

Noslēgumā braucēji baudīja līdzpaņemtās pusdienas Kultūrvēstures
sētā «Vēršukalns».

Liels paldies visiem dalībniekiem par izturību un piedalīšanos!
Tiekamies nākamajā braucienā!
Iedzīvotāju zināšanai:
Velomaršruta kartes ir iespējams saņemt Viļakas novada Tūris -

ma informācijas centrā, un tās ir bez maksas!
Linda Biseniece – Mieriņa,

Viļakas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja 
(tālr. 28686600)

TŪriSMS

atklāts velomaršruts Nr. 777 «ar velo uz lozdovas gravu»
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SociālāS SfēraS aKTUaliTāTeS

28. aprīlī Viļakas romas
ka toļu baznīcā dziesmās dieva
go dam vienojās latgale un Kur-
zeme, jo Viļakas etnogrāfiskais
ansamblis «abrenīte» viesos bi -
ja uzaicinājis Suitu sievu kolek -
tīvu no Jūrkalnes. 

Koncertu atklāja Abrenītes dzie -
 dātās dziesmas latgaliešu un lat -
viešu valodā. Kopā pāris dziesmas
ar baltajām Abrenes sievām dzie-
dāja arī Viļakas Romas katoļu
drau dzes prāvests Guntars Sku -
tels. Staltās un majestātiskās kur-
zemnieces – suitu sievas – saviļ -
ņoja klausītājus gan Viļakas baz-
nīcā, gan klausītājus Latvijā un
pat Itā lijā, kuri, pateicoties moder -
najām tehnoloģijām un priestera
Guntara Skutela pārraidītajām tieš -
raidēm sociālajā tīklā Facebook,
varēja sekot līdzi koncertam Viļakā.

«Jūrkalnes katoļu draudzē as-
toņus gadus kalpoja brīnišķīgs
prāvests Andris Vasiļevskis. Patei -
coties viņam, mums suitos pasaule
sagriezās ar kājām gaisā. Ja visu
laiku baznīcā dziedāja grāmatās
rakstītās dziesmas un piespēlēja
ērģeles, tad vienreiz priesteris
Andris sacīja, kāpēc afrikāņi var
dejot, var dziedāt dažādas dzies -
mas baznīcā? Un viņš mums uz-
deva jautājumu, kāpēc Jūs negri -
bat dziedāt savas tautas mūziku
baznīcā, domājot suitu burdonu,
suitu velkošās skaņas. Priesteris

Andris teicis, ja jūs to nevarat
dziedāt Svētajā Misē, tad jūs ne -
esat suiti. Sākumā mēs domājām,
ka prāvests no mums prasa neie-
spējamo, kā tas ir, dziedāt baznīcā
«ē» un «ā» skaņas. Pēc kāda lai -
ciņa mēs tomēr bijām gatavas
dziedāt arī Svētajā Misē, mūs pat
uzaicināja dziedāt Aglonā liela -
jā Svētajā Misē. Sākumā domā -
jām, ko gan varēsim nodziedāt,
ja mums ir tikai divas dziesmas,
bet strādājām divas nedēļas katru

dienu un mēs pirmo nakts Svēto
Misi nodziedājām, tā jau 6 gadus
dziedam Aglonas svētkos. Prā -
vests Andris teica tā, dziediet sa -
vu tau tas mūziku, un mēs sekojam
prāvesta padomam. Mēs ticam un
dziedam Dieva godam,» atklāja
Jūrkalnes Suitu sievu vadītāja Il -
ga Leimane.

Viļakas Romas katoļu drau -
dzes prāvests Guntars Skutels sa -
ka lie lu paldies visiem koncerta
apmeklētājiem, arī virtuālajiem

klausītājiem par labajiem vār -
diem un dedzīgo atbalstu, paldies
«Abrenītei» par draudzības saišu
stiprināšanu ar Kurzemi un Suitu
sievām par skanīgajām dzies -
mām un nebaidīšanos doties pā -
ri visai Latvijai, lai prezentētu
suitu tradicionālo dziedāšanu arī
Latgalē!

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Foto: Viļakas Romas katoļu
draudzes arhīvs

Kupravas, Viļakas, Šķilbēnu
un Baltinavas Romas katoļu drau-
džu ticīgie 27. aprīlī devās svēt-
ceļojumā pa Latgales svētnīcām.

Svētceļojumu iesākām ar svēto
misi Rozentovas Romas katoļu
baznīcā. Nākamā nostāšana bija
Vaboles pagasta muzejā, kas

veltīts priesteriem un sabiedris-
kajiem darbiniekiem brāļiem
Skrindām. Brāļi izglītību ieguva
un par priesteriem tika sagatavoti
Sanktpēterburgā. Tolaik Latgale
bija daļa no Vicebskas guberņas.
Brāļi Skrindas aktīvi iestājās, lai
Latgale vēlmi pēc neatkarības no
Krievijas impērijas saistītu ar
Kur zemi, Zemgali un Vidzemi,
jo bija arī citādi domājošie, kas
vēlējās Latgali kā neatkarīgu
valsti līdzās lietuviešiem un po -
ļiem. Muzeja eksponātus izrādīja
un ar to saistīto vēsturi mums iz-
stāstīja muzeja saimniece Anna,
kas atgādināja, ka brāļi Skrindas
ļoti rūpējās, lai zemnieki ar abām
kājām stingri stāvētu uz savas
zemes un viņu acis būtu vērstas
uz Dievu, tāpēc viņi izdeva laik-
rakstu «Dryva», kurā varēja atrast

gan reliģiska satura rakstus, gan
praktiskas pamācības saimnie -
košanā. Vaboles pagasts izceļas
ar to, ka tajā pirms Otrā pasaules
kara bija 44 ceļmalu krusti, kas
liecina par cilvēku ticību. Pēckara
periodā, kad ienāca padomju va -
ra, kas nīdēja ticību, krucifiksu
skaits nokritās līdz divdesmit de-
viņiem. Annas kundze atgādināja,
ka atradās tādi cilvēki, kas gribē -
ja veidot karjeru un tāpēc visādi
mēģināja izdabāt bezdievīgajai
varai un, būdami katoļi, atļāvās
nogāzt ciema krustu, kā vabolieši
saka, – solys krystu. Visi krusta
apgānītāji dabūja sliktu galu. Ta -
gad pagastā ir 33 krusti. Vienas
salas – ciema iedzīvotāji koka
krusta vietā ir uzstādījuši akmens
krustu, jo nedz koks un pat ne
me tāls nav tik ilglaicīgs kā ak -

mens. Pēc stāstījuma un krustu
apmeklēšanas sirsnīgie vabolieši
mūs uzcienāja ar vietējo delikatesi
– komām. Pie mums tam līdzīgu
ēdienu sauc par kļockām. Atva-
dījušies no sirsnīgajiem vabolie-
šiem, devāmies uz Kalupes Romas
katoļu baznīcu, tad apmeklējām
Vārkavas Romas katoļu baznīcu,
kur mūs sagaidīja priesteris Pujats
Onufrijs, kam nākamajā dienā ir
astoņdesmitā dzimšanas diena, ar
ko viņu arī sirsnīgi sveicam. Ap-
meklējām Preiļu Romas katoļu
baz nīcu, palūdzāmies un devā -
mies mājup. Domājot par tuvajām
vēlēšanām, novēlu jums visiem
ar abām kājām stingri stāvēt uz
savas zemes un savu skatu, pacel -
tu uz Dievu.

Teksts un foto: 
pr. Felikss Šneveļs

lieldienās tiek svinēti pavasara sa-
ulgrieži, kad gaisma uzvar tumsu, ziema
atkāpjas un diena top garāka par nakti.
lieldienas ir svarīgi kristiešu svētki,
kuros tiek svinēta Jēzus Kristus augšām -
celšanās.

Lieldienu gaidīšanas laiks Viļakas so-
ciālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā (turpmāk – Viļakas novada
sociālās aprūpes iestādes) sākās ar klusās
nedēļas pirmdienu, kad iestāžu kolektīvi
gatavoja Lieldienu kompozīcijas. Ar daudz-
krāsainiem, spilgtiem koku zariem, ar
mākslīgiem dekoriem tika izrotātas telpas.
Katras iestādes priekštelpā iemītniekus un
ciemiņus mīļi sagaidīja Lieldienu Zaķis,
kurus dāvināja Medņevas Jauniešu iniciatīvu
centrs. Zaķi ienesa brīnumu – brīnumu, ku -
ram grib ticēt gan bērni, gan pieaugušie!

Trešdienā un ceturtdienā Viļakas novada
sociālās aprūpes iestādēs darbinieki kopā
ar iemītniekiem pulcējās ēdamzālēs, lai
krāsotu un izgreznotu olas. Baltie un brū -
nie putnu «brīnumi» (olas) tika krāsoti sī -
po lu mizās, papildus – krāšņumam – iz-
mantojot arī citas krāsošanas tehnikas.

Šogad gan katoļi, gan luterāņi, gan pa-
reizticīgie Lieldienas svinēja vienlaikus.
Par godu šiem svētkiem 17. aprīlī, Otra jās
Lieldienās, Viļakas novada aprūpes iestā -
dēs – Viļakā un Rekovā – tika rīkoti Liel -
dienu koncerti. 

Skanīgus un jautrus kon certus sniedza
Viļakas kultūras nama bēr nu vokālais an-
samblis un dejotāji «Podzi ņas» un drama -
tiskā kopa. Mazie dejotāji un dziedātāji
bija nedaudz satraukti, bet seniori uzņēma
jaunos izpildītājus silti un sirsnīgi. Lielu

prieku sagādāja ciemos atnākušās tantiņas,
kuru tēlos iejutās I. Lindenberga, E. Lo -
gina, I. Pizika un V. Med ne. Pēc viņu
stāstiem no dzīves iemītnieki un darbinieki
smējās līdz asarām.

Lai gan aiz loga sniga sniegs, iestādēs
valdīja īsta Lieldienu noskaņa – skaļi
smiek li, aplausi, skanīga dziedāšanu un
rai ti deju soļi.

Paldies Viļakas kultūras nama paš -
darbnieku kolektīviem par atsaucību un
ikgadēju senioru iepriecināšanu svētkos!
Mīļš paldies jaunajiem māksliniekiem, ku -
ri izturēja šo koncerttūri, apmeklējot abas
iestādes!

Teksts un foto: Viļakas novada 
sociālas aprūpes iestāžu vadītāja

Līna Barovska un
sociālā darbiniece Kristīna Pumpa

Suitu sievas koncertā Viļakā

Svētceļojums pa latgales svētnīcām

lieldienu pasākumi Viļakas novada sociālās aprūpes iestādēs

baz NīcaS draU džU zi ņaS

Šķilbēnu un Baltinavas
draudžu kapusvētki 2017. gadā

27. maijā plkst. 13:00 dansku
(Ba) k.; plkst. 15:00 Gubas
(Ba) k.

3. jūnijā plkst. 13:00 Gusa-
kovas (Šķ) k.; plkst. 15:00
Merkuzīnes (Ba) k.

10. jūnijā plkst. 13:00 os-
traleidumu (Ba) k.; plkst. 15:00
bēliņu (Ba) k.

17. jūnijā plkst. 13:00 da-
gunovas (Šķ) k.; plkst. 15:00
breksenes (Ba) k.

24. jūnijā plkst. 13:00 lo -
ginu (Šķ) k.; plkst. 15:00 Slo-
bodas (Ba) k.

1. jūlijā plkst. 13:00 buku-
zelču (Ba) k.; plkst. 15:00 Vil-
kovas (Šķ) k.

8. jūlijā plkst. 13:00 anče-
povas (Šķ) k.; plkst. 15:00 Plie-
ševas (Ba) k.

15. jūlijā plkst. 13:00 Kozlovas
(Šķ) k.; plkst. 15:00 Pleševas
(Šķ) k.

22. jūlijā plkst. 13:00 baka-
revas (Šķ) k.; plkst. 15:00 Plos-
kīnes (Šķ) k. 

29. jūlijā plkst. 13:00 lotušu
(Šķ) k.; plkst. 15:00 dukuļevas
(Ba) k.

5. augustā plkst. 13:00 Svi-
čevas (Šķ) k.; plkst. 15:00 aug-
stasila (Šķ) k.

Svētā Mise par aizgājušajiem
tiks noturēta kapos vai vietējā drau-
dzes baznīcā norādītajā laikā,
kas tiks paziņots kapusvētkos.
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«Prasmīgajiem» – 5 Viļakas novada 5.–9. klašu skolēnu mājturības
konkurss «Pras mīgie» šogad notiek jau piekto reizi.

Pasākuma norises vietas ir bijušas Rekavā, Žīguros,
Upītē un Vidučos. Jubilejas konkurss, kura tēma bija «Pa -
līgi mājsaimniecībā», notika 26. aprīlī Viļakā un iesākās
ar Viļakas pamatskolas ansambļa muzikālo svei cienu
«Mazs cinītis gāž lielu vezumu».

Savas zināšanas un prasmes dažādās mājsaimniecības
jomās pielietoja piecas komandas. Muzikālā priekšnesuma
un prezentācijas laikā komandas iepazīstināja ar sastāvu
un skanīgajiem nosaukumiem. Konkursā piedalījās
«Jautrie pavāri» no Žīguru pamatskolas, Rekavas vidus -
skolas «Karotītes», no Viļakas Valsts ģimnāzijas – «Pīrā-
dziņi», «Medņevieši» no Viduču pamatskolas un Viļakas
pamatskolas «Sprīdīši».

Praktiskie un teorētiskie uzdevumi bija gan par sena -
jiem darba rīkiem, gan mūsdienīgajiem palīgiem virtuvē.
Tika pārbaudītas zinā šanas par elektroierīcēm un ener-
goefektivitāti. Konkursanti centās atpazīt koku sugas, kas

viņiem gandrīz izdevās. Reklāmās tika pie dā vātas vēl ne-
redzētas atlaides un izmantošanas iespējas svarīgām māj-
saimniecības precēm. Kartupeļu mizošanas prasmes
varēja apliecināt komandas stafetē, kurā nācās izmantot
arī netradicionālus darbarīkus.

Skolēni ne tikai parādīja esošās zināšanas, radošumu,
prasmes, bet arī ieguva daudz jaunas informācijas.

Pēc labi padarītā darba komandas saņēma diplomus un
nelielas balviņas par sasniegumiem dažādu uzdevumu veik -
šanā un veiksmīgākajiem tika piešķirtas nominācijas.

GRAND PRIX šogad pārliecinoši izcīnīja «Karotītes»!
Kopīgās atrakcijās jautri tika nosvinēta 5. konkursa

jubileja. Pal dies pamatskolas meitenēm Kristiānai, Egijai
un Viktorijai par aktivitātēm.

Un kā gan svētki bez superīgi gardajiem pīrāgiem!
Paldies visiem konkursa organizatoriem un dalībniekiem

par jauko un darbīgo dienu!
Rekavas vidusskolas skolotāja Inese Cibule

2017. gada 27. aprīlī drau-
dzīgā aicinājuma cēsu Valsts
ģim nāzijā norisinājās Valsts
ģimnāziju zinātniski pētniecisko

darbu konference. Kopumā
konferencē skolēni bija sabrau-
kuši no āgenskalna, rēzeknes,
daugavpils, Madonas, dobeles,

Jēkabpils, Siguldas, Gulbenes,
cēsu, rīgas Valsts vācu, rīgas
Valsts 1., rī gas Valsts 2., rīgas
Valsts 3. un draudzīgā aicinā-
juma cēsu Valsts ģimnāzijas.

Konferences atklāšanā Drau-
dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģim  nā zijas direktore Dace Eglīte
sveica visus klātesošos skolā un
pateicās par uzticību un ilggadējo
atbalstu, un sadarbību, un vēlēja
ģimnā zis tiem izdošanos. Pēc at-
klāšanas ģimnāzisti devās kopu -
mā uz 11 sek cijām un prezentēja
savus pētnieciskos darbus, un at-
bildēja uz žūrijas komisijas jau-
tājumiem.

Kamēr žūrijas komisija spraigi
diskutēja par rezultātiem, skolē -
niem bija dota iespēja pavadīt
brīvo laiku lietderīgi un apmeklēt

Cēsu vecpilsētu un Cēsu Vēstures
un Mākslas muzeju.

Mūsu ģimnāzisti konferencē
godam aizstāvēja Viļakas Valsts
ģim nā zijas vārdu, gūstot augstus
panākumus un gandarījumu par
savu darbu. Skolēniem tā ir jauna
un neatsverama pieredze sava re-
dzesloka paplašināšanā, viedok -
ļa aizstāvēšanā un prezentēša nas
prasmju pilnveidošanā.

Rezultāti:
Ketija duļbinska – 1. vieta

(ekonomikas un ģeogrāfijas sek-
cijā), vad. lilita Šaicāne;

laila Milakne – 1. vieta
(kulturoloģijas sekcijā), vad.
lilita Šai cāne;

rēvalds Šakins – 2. vieta
(veselības zinātnes sekcijā), vad.
lilita Šaicāne;

aigars Gruševs – 3. vieta
(vēstures sekcijā), vad. aija lei-
tena;

linda Kazaka – 3. vieta (eko -
nomikas un ģeogrāfijas sekcijā),
vad. Sarmīte Šaicāne;

Viktorija eļjaševiča – atzinība
(vēstures sekcijā), vad. biruta
Miņina.

Ģimnāzijas vadības komanda
lepojas ar mūsu ģimnāzistiem un
skolotājiem – darbu vadītājiem
par gūtajiem augstajiem sasniegu -
miem sīvā Valsts ģimnāziju sko -
lēnu konkurencē!

Santa Bondare,
Viļakas Valsts ģimnāzija  

Direktores vietniece 
metodiskajā jomā

Foto no personīgā arhīva

rekavas vidusskolas skolēnu vizīte eiropas Savienības mājā

Viļakas Valsts ģimnāzijas panākumi Valsts ģimnāziju
zinātniski pētniecisko darbu konferencē dacVĢ

25. aprīlī 37 Viļakas novada
rekavas vidusskolas skolēni ie-
radās rīgā ar mērķi pabūt ei-
ropas Savienības mājā, papildi -
nāt savas zināšanas, iegūt jau nu
informāciju par eiropas Savie-
nību (turpmāk – eS), tās insti-
tūcijām un latviju eS.

Apmēram divas trešdaļas sko-
lēnu ES mājā ir jau otru reizi. Uz
jautājumu, ko jūs vēlaties iegūt
no šīs vizītes, daudzi atbildēja,
ka vēlas vēlreiz dzirdēt par Lat -
vijas vietu ES, par ES piedāvā -
tajām iespējām dalībvalstīm. Daži
atbildēja, ka vēlas atsvaidzināt sa -
vas zināšanas par ES dibināšanu,
par Briseli un Strasbūru.

Ar daudzsološu uzrakstu «Laip-
ni lūdzam Eiropas savienības mā -

jā!» uz lielajiem ekrāniem un
smaidu sejā mūs sagaidīja Anita
Jansone, Eiropas Savienības mājas
Zināšanu, sarunu un mākslas is -
tabu vadītāja.

Skolēni uzzināja, ka Eiropas
Savienības mājā, Aspazijas bulvā -
rī 28, Rīgā, vienuviet atrodas Ei-
ropas Parlamenta Informācijas
birojs, Eiropas Komisijas pārstāv -
niecība Latvijā, kā arī Zināšanu,
sarunu un mākslas istabas.

A. Jansones vadībā skolēni at -
kārtoja ES veidošanās vēsturi.
Sarunas gaitā vadītāja uzdeva jau -
tājumus klātesošajiem. Par parei -
zu atbildi skolēni saņēma nelielu
balvu. Tālāk saruna notika par
Eiropas Komisiju, Eiropas pado -
mi, Eiropas Parlamentu un to

darbību un vadītājiem. Sarunas
laikā skolēniem tika dota iespēja
izteikt savu viedokli par plastma -
sas maisiņu lietošanas ierobežo-
šanu. Skolēni sadalījās četrās gru -
pas –gleznotāji, rakstnieki, reži -
sori, dzejnieki. Katra grupa atbil-
stoši savai specifikai izteica priekš -
likumus sekmīgai problēmas at-
risināšanai.

Elvita un Sintija uzsvēra, ka
vizīte ES mājā bija izdevusies, jo
ES mājas darbiniekiem bija sva -
rīgs skolēnu viedoklis aktuālā
jau tājumā. Idejas bija saturīgas,
bet mazliet pietrūka laika to iz-
klāstam. Notika grupu darba pre-
zentācijas.

Pēc ES mājas apmeklējuma
iz mantojām laiku lietderīgi un

aizbraucām uz Jūrmalu apskatīt
ievērojamākās vietas, ēkas, par -
kus un, protams, pludmali un
Dzintaru koncertzāli.

Rekavas vidusskolas skolēni

pateicas ES mājai par piedāvā -
tajām iespējām!

Ekskursijas gaitu aprakstīja
un fotogrāfijās piefiksēja 
skolotājas Ivita un Inese

cik gan bieži ir dzirdēti teicie -
ni «Sporto un esi vesels!», «Sporto
ar prieku!», «Veselā mie sā vesels
gars»! Tomēr daudz biežāk nākas
saskarties ar to, ka gan bērniem,
gan pieauguša jiem sportošana nav
mīļākā no darbe. žīguru pamat-
skolas skolotāja biruta Kuzmane
apņēmās skolēniem pierādīt pre-
tējo – sports ir aizraujošs.

Aprīļa nogalē 1.–4. klašu skolēni
tika aicināti uz netradicionālajām
rotaļām un spēlēm «Jautrie starti».
Skolotāja stāsta: «Lai bū tu veikli,
lokani, izturīgi, kopīgi veicām ie-
sildīšanās vingroju mus. Tad, sadalo -
ties komandās, pāros, skolēni vei -

ca dažādas aktivitātes. Ar prieku pie -
dalījās gan skriešanā pāros ar apli,
gan pārkāpjot pāri nūjai, skrie šanā
ar kinderolu ka ro tē. Pārbaudīja sa -
vu veiklību gan «kartupeļu stādīša -
nā, novākša nā», gan bumbas vadī-
šanā apkārt šķēršļiem. Bērniem pa -
tika stafete «Zivju makšķerēšana».
Arī meitenēm vajadzēja parādīt sa -
vu veik lību būt labām saimniecēm.

Par aktīvu piedalīšanos klašu
grupas saņēma skaistas pateicības.
Protams, labs noskaņojums dienas
beigās bija visiem dalībniekiem.

Žīguru pamatskolas
skolotāja Biruta Kuzmane
Foto no personīgā arhīva

Sporta aktivitāšu pēcpusdiena
žīguru pamatskolā beidzot sagaidīta saule un šķiet, ka mācību

gada noslēguma dienas ir sākušas ritēt arvien
straujāk!

Tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem, Kar -
jeras dienu pasākumi, LABORATORIUM zināt-
niskais šovs eksaktajos mācību priekšmetos, Bal -
tā galdauta svētki un nu jau klāt arī pēdējā skolas
Zvana diena 9. klasei.

Otrajā pusgadā esam piedalījušies daudzās olim -
piādēs, skatēs, konkursos, pasākumos. Arī repub -
likas mēroga 38. bioloģijas olimpiādē. Prieks par
10 godalgotām vietām «Laureātā 2017», taču
jāatceras, ka jebkurš nopietns sasniegums prasa
nopietnu darba ieguldījumu. Paldies par to skolo-
tājiem, vecākiem un pašiem bērniem!

Jau otru gadu turpinās sadarbība ar uzņēmējas
Lilitas Dravnieces vadīto Mārupes uzņēmumu
«Meliorators-J». Viņu atsaucību, atbalstu un rū -

pes esam jutuši visu mācību gadu. Tikšanās plā -
nota arī maija beigās. Paldies no visas skolas sa-
imes!

Milzīgs prieks ir par LMT konkursā iegūtajiem
2000 EUR skolas rotaļu laukumam.

Vēl rit pēdējie mēģinājumi deju pasākumam
«Latvju bērni danci veda», kurš notiks Cēsīs.

9. klasei ir sācies eksāmenu un izlaiduma gai-
dīšanas laiks.

Skolas apkures sistēma gaida renovāciju, pa -
galms – jaunu gājēju celiņu, skolas dārzs – pļau -
šanu, stādīšanu un ravēšanu, telpas– kosmētiskos
remontus, bērni – ekskursiju, Sporta dienu un sal -
dējumu.

Viss būs. Kā katru gadu. Jo spoži spīd saule
un kalendārs rāda maija otru pusi.

Viduču pamatskolas direktore 
Ināra Sokirka

Pavasaris Viduču pamatskolā
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Kā zināms, 2018. gada 18. no-
vembrī latvija svinēs savu sim -
to dzimšanas dienu. Masu me-
dijos jau labu laiku tiek akcen -
tēta gatavošanās šai lielajai ju-
bilejai. ikviens tiek aicināts ga-
tavot dāvanu mūsu valstij tās
nozīmīgajos svētkos.

Arī mēs, Žīguru pamatskolas
saime, jau otro gadu cītīgi gata-
vojam dāvanu mūsu Latvijai. Ša -
jā mācību gadā projektu nedēļas
tēma bija «Latvijai 100». Šīs ne-
dēļas ietvaros (10.–13. aprīlī) mū -
su darbs bija ne tikai pētīt, izzi -
nāt, meklēt, mācīties izprast Lat -
vijas valsti un tās vērtības, caur
tām mācoties mīlēt savu skolu,
pagastu, novadu un valsti, bet arī
apzināties, ka katrs ar mīlestību
darīts darbs ir paliekoša un ne-
mainīga vērtība.

Ikviens īstens latvietis zina, ka
ozols ir spēka un varenības sim -
bols, tāpēc, sveicot Latviju simt-
gadē, jau pagājušajā gadā bijām
iecerējuši visus mūsu skolas sai -
mes labos darbus «iepīt» Latvijas
diženākajā un stiprākajā ozolā –

sienas dekorā, kuru «audzēsim»
trīs gadu garumā. Šogad skolotājs
Igors Šnepers kopā ar 6.–9. klašu
zēniem īstenoja šo ideju, un pa-
visam drīz skolas foajē priecēs
diženais ozols, kura zaros kuplos
mūsu veikums un dāvana gan sev,
gan pagastam, gan Latvijai simt-
gadē. Savukārt skolotājas Andra
Korņejeva un Viktorija Zaharova
rūpējās par skolas vizuālo nofor-
mējumu, lai katram ienācējam šeit
gribētos atgriezties.

1.–4. klašu skolēni veidoja ozol -
zīles, grāmatu plauktos meklēja
un apkopoja teikas, ticējumus, tau -
tasdziesmas par ozolu. Savukārt
5.–8. klašu skolēniem, gatavojoties
izzinošai ekskursijai «Iepazīsti
Latvijas likteņupi – Daugavu», ti -
ka dota iespēja izpētīt informāciju
par un ap Daugavu. 9. klases sko -
lēni turpināja mūsu skolas tradī -
ciju un gatavojās spēlei «Es mīlu
Te vi, Latvija!».

Paši devītie, atskatoties uz pa -
veikto, saka: «12. aprīlī projektu
nedēļas ietvaros mēs, Žīguru pa-
matskolas 9. klase, rīkojām spēli

«Es mīlu Tevi, Latvija!». Uztrau-
kums bija milzīgs, jo šķita, ka
nespēsim izpildīt mums uzticēto
uzdevumu. Bija domas, ka jautā-
jumi ir pārāk sarežģīti, komandas
netiks galā vai vienkārši nespēsim
paši atbildēt. Sākot zīmēt, griezt,
līmēt un lipināt, diskutējām, kā
īsti vajadzētu darīt, lai šķistu in-
teresanti un aizraujoši. Pasākuma
dienā «savilkām visus galus kopā»
un nonācām pie secinājuma, ka,
ja ļoti grib, var izdarīt visu.

Šajā spēlē bija divas koman -
das, kurās bija dažādu klašu au-
dzēkņi un divi skolotāji. Viņi cī -
nījās sparīgi, jo bija tikai viena
punkta pārsvars. Reizēm šķiet, cik
tur palika līdz finišam, taču ne
velti ir teiciens «nesaki hop, ka -
mēr neesi pārlēcis».

Lai nu kā, pasākums ļoti vie no -
ja mūs visus ar dvēseliskām dzies -
mām Veronikas un Emmas izpil-
dījumā. Patīkami bija apzināties,
cik ļoti tuvi mēs esam viens ot -
ram. Lielu paldies gribētos pateikt
skolotājiem par viņu atbalstu un
pacietību!».

Cenšoties saglabāt savas tradī -
cijas, arī šogad Projektu nedēļas
noslēgumā mūsu skolēniem pie-
dāvājām un plānojām doties sko -
las organizētā ekskursijā «Iepazīsti
Latvijas likteņupi – Daugavu», ku -
ras laikā iepazinām, uzzinājām,
apmeklējām un no jaunu atklājām
sev Vidus Daugavu jeb Daugavas
kreisā un labā krasta ievērojamākās
vietas, talantīgu un veiksmīgu mū -
su Latvijas cilvēku veikumu abpus
Daugavai no Ķeguma līdz Pļaviņām.

Ekskursijas gaitā apmeklējām

Ķeguma HES un Enerģētikas mu -
zeja ekspozīcijas un izstādes au-
tentiskā vidē, viesojāmies Skrīveru
Saldumu ražotnē, kur mūs gaidīja
iepazīšanās ar «Skrīveru Gotiņas»
tapšanas vēsturi, filmiņa par sal-
dumu ražošanu, «Skrīveru Goti -
ņas» ekspedīcija ar iespēju pašiem
ietīt savas īpašās konfektes un pro -
dukcijas degustācija, jaunatklājām
sev sendienu slavu un godu Kok-
neses pilsdrupās pašā Daugavas
krastā, gida pavadībā iepazinām
Latvijas tautas kopīgo dāvanu Lat -
vijai 100. dzimšanas dienā – vie -
tā, kur satiekas pagātne, tagadne
un nākotne – Likteņdārzā. Šeit arī
apraudzījām, kā pieņemas spēkā
Žīguru pamatskolas un mūsu biju -
šo kolēģu, Kupravas pamatskolas
skolotāju, 2010. gadā kopīgi stā -
dītā priedīte.

Šoreiz katru no mūsu ekskursi -
jas pieturas punktiem īpašu darīja
arī mūsu skolēnu pašu personali -
zēts stāstījums par Vidus Dauga -
vas krastos esošajām un arī reiz bi -
jušajām ievērības cienīgajām vie -
tām. Tā kā tādu ir ne mazums,
daudziem bija iespēja iejusties
ceļojumu gidu lomā, sēžot pirmajā
solā autobusā un stāstot mikrofo -
nā saistoši un interesanti saviem
vien audžiem un pieaugušajiem.
Jāsaka, ka visi jaunie «gidi», ne-
skatoties uz satraukumu, veiksmīgi
tika galā ar uzdevumu un izturēja
šo «eksāmenu».

Jau tuvāk pēcpusdienai mūs
«sagaidīja» īsti pavasarīgi saulstari
citādi apmākušajās debesīs un vairs
tikai vieglas vēja brāzmas Liep-
salās, lai mēs droši dotos iepazīt,

kā «Daugaviņa puto balti...» –
baudīt braucienu Daugavas viļņos
ar vareno, teiksmām un varoņ-
stāstiem apvīto liellaivu «Namei-
sis», kad ceļojums veda gar Oliņ-
kalnu, Sēlpils pilskalnu un Dau -
gavas daudzajiem līcīšiem stundas
garumā. Brauciena laikā par mūsu
drošību un labsajūtu gādāja piere -
dzējuši kapteiņi un, protams, arī
drošības vestes visiem ekskursan -
tiem. Atgriežoties krastā, tik mājī -
ga un vilinoša mūs sagaidīja «Liep -
kalnu» maizes ceptuves ceptā mai -
zīte un citu gardumu smarža un
garša. Un tā, sasildījušies, iespai-
diem bagāti, devāmies drošā mā-
jupceļā, ko īsināt palīdzēja auto -
bu sā kopīgi izdziedātās dziesmas
par mūsu Daugaviņu, 9. klases
skolnieces Emmas ģitārspēles pa-
vadījuma uzsāktas un «autobusa
kopkora» skanīgi turpinātas!

Šādi skaisti, informatīvi un
emocionāli bagāti kopīgi braucieni
iespējami, tikai esot atsaucīgiem,
atbalstot vienam otru un strādājot
komandā, tādēļ liels paldies kat -
ram un visiem – skolotājiem, kla -
šu audzinātājiem, vecākiem, šo-
ferītim un, protams, mūsu skolē-
niem – gan kā ieinteresētiem un
atbildīgiem ekskursijas dalībnie-
kiem, gan uz brīdi iejūtoties gidu
lomā! Mēs patiešām esam lieliska
komanda, kura ir pierādījusi, ka
spēj kopā droši doties gan Dau -
gavas baltajos viļņos, gan tālākos
jūras ceļojumos un, protams, tur-
pinot iepazīt un jaunatklāt mūsu
Latvijas novadus!

Žīguru pamatskolas kolektīvs
Foto no personīgā arhīva

Kā jau katru mācību gadu,
arī šajā gadā skolotāji nesavtīgi
sniedza zināšanas, iedrošināja
un pārliecināja, skolēni mācī -
jās, cītīgi gatavojās un piedalījās
Viļakas novada, starpnovadu,
latgales reģiona un Valsts olim-
piādēs un konkursos.

20. janvārī starpnovadu latvie -
šu valodas un literatūras olimpiādē
8.–9. klašu skolēniem piedalījās
Žaklīna Orlovska, Gustavs Va -
nags, Martīna Ģertrūde Pavlova.

24. janvārī Rēzeknes Valsts
1. ģimnāzijā notika 5. Latgales
novada 5.–6. klašu latviešu valo -
das un literatūras olimpiāde, kurā
Žīguru pamatskolu pārstāvēja Beā -
te Kaņepe un ieguva atzinību.

1. februārī savas zināšanas
ģeogrāfijā devās pārbaudīt Gus -
tavs Vanags un Kristers Kaņepe
starpnovadu ģeogrāfijas konkur -
sā «Latgale mana un tava». Abiem
puišiem 1. vieta.

17. februārī Balvos starpno -
vadu matemātikas olimpiādē 5.–
8. klašu skolēniem piedalījās Gus -
tavs Vanags.

Savukārt 22. februārī Viļakā
7. klases skolniece Ligita Volkova
piedalījās skaļās lasīšanas kon -
kursā «Vārds pie vārda» un ie gu -
va 3. vietu.

27. februārī Balvos norisinā -
jās krievu valodas (svešvalodas)
olimpiāde. Mūsu skolu veiksmīgi
pārstāvēja 9. klases meitenes Em -
ma Buhtina, Martīna Ģertrūde Pav -
lova un Veronika Sotova.

3. martā Balvos notika starp-

novadu 5. klašu angļu valodas vik -
torīna «Wheel of wisdom», kurā
piedalījās arī mūsu skolas 5. kla -
ses skolēni.

10. martā Viļakā tika organi -
zēta novada vizuālās mākslas olim -
piāde. Žīguru pamatskolas sasnie -
gumi: Marija Prancāne – 1. vieta,
Dreiks Ludikovs – 1. vieta, Elīza
Slišāne – 2. vieta, Artjoms Šai -
cāns – 2. vieta, Kelvins Buh -
tins – 2. vieta, Veronika Sotova –
2. vieta, Milana Baklagina – 
3. vieta, Ralfs Ludikovs – 3. vie -
ta, Žaklīna Orlovska – atzinība.

20. martā Viļakā skolēni pie-
dalījās skolēnu skatuves runas un
mazo formu uzvedumu konkursa
1. kārtā. Arī te bez godalgotām
vietām neiztika: Dominika Biu -
ka – 2. vieta, Lauris Palameiks –
2. vieta, Annija Plačinda – 3. vie -
ta, Beāte Kaņepe – 3. vieta, Li -
gita Volkova – 3. vieta, bet ie -
spēju piedalīties 2. kārtā izcīnīja
Žaklīna Orlovska – 1. vieta. 6. ap -
rīlī viņa devās uz Balvu Muižu,
kur sīvā konkurencē ieguva god-
pilno 1. pakāpes diplomu.

31. martā 5. un 8. klašu sko -
lēni Beāte Kaņepe, Gustavs Va -
nags, Valērija Bukovska, Kelvins
Buhtins devās uz Viļakas novada
angļu valodas olimpiādi, un arī
šeit rezultāti neizpalika: Beātei
Kaņepei – 2. vieta, Gustavam
Vanagam – 3. vieta.

Pirmo gadu 4. klases skolēni
Marija Prancāne un Artjoms Ša-
icāns 8. aprīlī skolu pārstāvēja Lat -
 gales reģiona skolēnu 14. atklā -

tajā matemātikas olimpiādē Dau -
gavpilī.

19. aprīlī Marija Prancāne un
Artjoms Šaicāns, kā arī Annija
Plačinda un Alens Locāns pieda -
lī jās novada 3.–4. klašu kombi -
nē tajā olimpiādē. Prieks par re-
zultātiem, jo Marijai Prancānei
1. vie ta un Annijai Plačindai 
2. vieta.

Savukārt 21. aprīlī 8.–9. klašu
skolēni devās uz Rēzekni, lai se -
vi parādītu un pierādītu Latgales
reģiona 4. atklātajā angļu valo -
das olimpiādē 8.–9. klašu skolē-
niem. Šajā olimpiādē Emmai Buh -
tinai – 2. vieta, Gustavam Va -
nagam – 3. vieta, Kelvinam Buh-
tinam – atzinība.

26. aprīlī savu prasmi mūsdie -
nu mājsaimniecības ierīču, koku
sugu atpazīšanā, kartupeļu mizo-
šanā u.c. uzdevumos mājturības
konkursā «Prasmīgie» rādīja Va-

lērija Bukovska, Žaklīna Orlovs -
ka, RēzijaSlišāne, Gustavs Va -
nags, Edgars Kokorevičs un Ralfs
Ludikovs.

Protams, bez mācību priekš-
metu olimpiādēm un konkursiem,
skolēni aktīvi piedalījās arī dažā -
dos ārpusstundu pasākumos. «Za -
ļā josta» sadarbībā ar Latvijas
Dabas muzeju un Valsts izglītī -
bas satura centru aicināja Latvijas
pirmsskolas, vispārējās, interešu
un profesionālās izglītības iestā -
des, kas bija iesaistījušās maku-
latūras un izlietoto bateriju vākša -
nas konkursos «Tīrai Latvijai!»,
piedalīties papildu aktivitātē – ra -
došajā papīra pārstrādes konkur -
sā «PAŠU ROKĀM DARINĀTS
DIZAINA PAPĪRS». Konkursa
mērķis – veicināt bērnos un jau-
niešos izpratni, ka no sašķirotas
makulatūras var izgatavot jaunu
papīru. Darba uzdevums bija: no

makulatūras materiāla – izlietotā
papīra – izgatavot paštaisītu, jau -
nu DIZAINA PAPĪRU, uz kura
uzzīmēt, uzrakstīt, aplicēt vai ci -
tādi radoši iestrādāt savu VĒSTĪ-
JUMU «TĪRAI LATVIJAI!». 

Šajā konkursā piedalījās vai -
rāk nekā 2500 bērni no visas Lat-
vijas. Žī guru pamatskolu pārstā -
vēja skolotājas Andras Korņeje -
vas vides pulciņa skolnieces Rē -
zija Slišā ne, Valērija Bukovska un
Žaklīna Orlovska. Meiteņu darbi
tika iekļauti oriģinālāko darbu iz -
stādē.

Paldies skolotājiem par iegul -
dīto laiku un darbu! Paldies sko-
lēniem un viņu vecākiem par at-
balstu un sapratni! Paldies Izglī-
tības, kultūras un sporta pārvaldei
par transporta nodrošināšanu!

Žīguru pamatskolas
direktore Sanita Orlovska
Foto no personīgā arhīva

Projektu nedēļas norise žīguru pamatskolā

žīguru pamatskolas skolēnu sasniegumi
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Viïakas no vadâ

izGlīTība

Paši mīļākie apsveikuma vār -
di tika izteikti māmiņām dzies-
mu, deju, pašu gatavotu apsvei -
kumu veidā 12. maijā – Māmi -
ņu dienas priekšvakarā.

Jaunākās grupas meitenes uz-
vilka kleitas saulītes krāsā un vi -
ņu pasākums priecēja ar patiesu
sirds siltuma strāvojumu no mazu -
ļu un pašu gaviļnieču puses. Mie -
ga dziesmiņa «Velc, pelīte», ko
skolotājas izdziedāja kopā ar ve-
cākiem, sasildīja katru sirdi ar sa -
vu patiesumu un mīļumu.

Vidējā grupa sveica māmiņas
ar pasakas stāstījumu par Vistiņu
Raibīti un zelta oliņu. Māmiņām
tika dāvināti pašu izrotāti foto rā-
mīši. Mīļi vārdi pateicās ar dzies-

mām un dejām māmiņai par godu.
Vecākā grupa priecēja māmi -

ņas ar sirsnīgi pateiktām dzejas
rindām, solo dziedājumiem. Sko-
lotāju mīļi laba vēlējumi māmi -
ņām priecēja. Dejas un dziesmas
pašām mīļākajām un prieks par
kopā būšanu. Bērni dāvināja pa -
šu pagatavotas glezniņas.

Sagatavošanas grupa sveica
māmiņas ar jaunu izrādi. Pasakas
varonis meklēja savu māmiņu.
Uz viņa taujājumu, «kāda tad ir
māmiņa?», zaķi atbildēja, ka tā ir
mīksta, silta un balta, tauriņi at-
bildēja, ka tā prot lidot un tā tā -
lāk, kamēr atskanēja balss, kas
mū su pasakas varoni pasauca:
«Dēliņ, nāc šurp, es tevi samīļošu!»

Māmiņu sejās iegūla smaids un
rokās pašu bērnu pagatavoti ap-
sveikumi.

Un kur tad vēl visu kopā foto -
grafēšanās un pateicības vārdi bal -
sotājiem, kas ļāva uzvarēt projektā
un «Namiņam» piesaistīt tik daudz
naudas, ka nolasīt neprotam.

Mīļi sveicu savus kolēģus, ve -
cākus, bērnus pašos skaistāka jos
Māmiņas un Ģimenes svētkos.
No sirds pateicos par līdzdalību
projekta finansējuma gūšanā, rea-
lizēsim kopā pasākumus!

Mieru, saticību, veselību un
mīlestību Jūsu ģimenēm.

Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja

Lilita Šnepere Kad laukā plaukst ziedi, uzpūš siltie pavasara vēji, mostas kukaiņi
un no siltajām zemēm atgriežas gājputni, tad mēs svinam Mātes un
Ģimenes dienu. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
audzēkņi kopā ar grupu skolotājām gatavoja pārsteigumus savām
mīļajām māmiņām, tētiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, brāļiem un
māsām.

Pasākuma vadītāju, Saulītes un Saules zaķīša, lomās iejutās pirms -
skolas skolotājas Inese Logina un Karina Aleksejeva.

Bērni bija sagatavojuši lustīgu un mīļu koncertu – skaitīja dze -
joļus, dziedāja dziesmas un dejoja jautras dejas.

Pasākums bija ļoti patīkams, mīļš un emocionāls, jo ik pa brīdim
kādas māmiņas vai vecmāmiņas acīs iezagās prieka asaras, redzot,
cik ļoti, ļoti bērni cenšas iepriecināt savus mīļos.

Svētku koncerta izskaņā bērni sveica savus mīļos vecākus,
vecvecākus un visi vienojās, dziedot šūpuļdziesmu.

Lai šis mazais, bet ar lielu mīlestību gatavotais pasākums silda,
mī ļās māmiņas, vecmāmiņas, tētiņi un vectētiņi, Jūsu sirdis, priecē
Jūsu acis un rosina tikai uz gaišām un patīkamām domām.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Brokāne

Svētki māmiņām Viļakas «Namiņā» Māmiņdienas un ģimenes
svinības Medņevas pirmsskolas

izglītības iestādē «Pasaciņa»

21. aprīlī jau septīto gadu norisinājās ikga dējā
jauniešu neformālās izglītības konference «Nāc un
piedalies!», kura vienoja vairāk nekā 120 dalībniekus
no visa Viļakas novada. Tuvojas latvijas simtgade, un
jaunieši nolēma šo pasā kumu organizēt par godu šim
nozīmīgajam notikumam, tāpēc tā mērķis bija veicināt
jauniešos patriotismu un piederības sajūtu savai tau -
tai, valstij un novadam, veicinot jauniešu pašizaugsmi,
līdzdarbošanos un pilnveidi jauniešu neformālās izglī -
tības veidā.

Konferencē jaunieši darbojās biedrības «Riti neitis»
pārstāvju vadītajās ideju darbnīcās un da žādās aktivitātēs,
kurās varēja attīstīt sadarbošanos, stratēģisko domāšanu
un darbu komandā, lai iz prastu, cik svarīga ir komandas
vienotība kopīgu mērķu sasniegšanā. Jaunieši pauda sa -
vas idejas sa va novada jaunatnes sfēras pilnveidošanā,
ap zinājās savas iespējas – ko varētu darīt saviem spē -
kiem, kā arī kādas ir pašu nepilnības. Šīs aktivitātes va -
dīja Maruta Castrova, Laura Zujāne, Agnese Laicāne un
Sergejs Andrejevs. Jaunieši atzina, ka kopumā no vadā ir
sakopta apkārtne, skolas nodrošina pietiekoši augstu
izglī tības līmeni, jaunieši novērtē to, ka novadā tiek
izstrādāti dažādi projekti un piesaistīti finanšu līdzekļi,
viņiem patīk, ka ir daudzveidīga kultūras dzīve un iespē -
jas sevi pilnveidot jauniešu centros. 

Visvairāk jaunieši vēlētos, lai novadā būtu labāka in-
frastruktūra, stadions un plašāks sporta aktivitāšu loks,
kopmītnes Viļakā, darba iespējas jauniešiem un jauniešu
aktivitāšu dažādība. Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
pārstāvji sīki aprakstīja savas vēlmes jauniešu centra
teritorijas labiekārtošanai – izveidot ugunskura vietu ar
soliņiem un stacionāru statīvu zupas katlam, uzcelt
lapeni, atjaunot dīķi, iztīrot tā gultni, izveidot pludmales
ģērbtuves un telšu vietu. Jaunieši ir gatavi brīvprātīgi
līdzdarboties un uzlabot sava brīvā laika pavadīšanas 
iespējas.

Konferencē viesojās arī viešņas no Rīgas – neformālās
izglītības apmācītāja, nodibinājuma «Baltijas Reģionālais
fonds» vadītāja Ginta Salmiņa un profesionālās un per -
sonīgās izaugsmes konsultante, psiholoģe Zane Veinberga.
Atraktīvās dāmas vadī ja nodarbības gan skolotājiem, gan
jauniešiem, iepazīstinot ar spēles veida metodi «Stāstu
stāstiem izstāstīju», kuras pamatā ir stāstu stāstīšanas teh -
nika, kura tiek attīstīta caur dažādiem jautājumiem un
veicina sarunas, dalīšanos pieredzē, citu cilvēku iepazīšanu

un uzklausīšanu, kā arī rada pozitīvas emocijas. Metodi
iespējams izmantot gan mācību procesā, gan vecāku
sapulcēs, gan izklaides va jadzībām. Savukārt jauniešiem
bija iespēja apgūt prasmes pasniegt savas idejas īsi,
kodolīgi un efek tīvi, kā tas nepieciešams daudzās dzīves
situācijās.

Dienas noslēgumā jaunieši bija sagatavojuši erudīcijas
spēli «Mana Latvija», kurā piedalījās gan jaunieši, gan
skolotāji, gan Valsts Robežsardzes pār stāvji, gan Viļakas
novada domes deputātu pārstāvji un pat Saeimas deputāts
Jānis Trupovnieks. Spēles mērķis bija savas valsts un
novada izzināšana, zināšanu pilnveidošana, starpinstitū -
ciju un starppaaudžu sadarbības veicināšana. Arī komandu
nosaukumi bija latviskās noskaņās – «Ūsiņš», «Uguns -
krusts», «Jumis» un «Zalktis».

Spēles gaitā katrai komandai bija jāatbild uz jautā -
jumiem par dažādām tēmām – Latviju pasaulē, Viļakas
novadu pasaulē, notikumiem, personībām, latvisko – un
komandas kapteiņiem bija jāveic kāds uzdevums. Katrai
komandai jautājumu tēmas izvēlējās pretinieku komandas,
kurām bija iespēja prognozēt, vai komanda atbildēs uz
jautājumu vai nē, tādā veidā arī sev pelnot punktus.

Viserudītākie izrādījās komanda «Jumis», kuras sa -
stāvā bija skolotāja Veneranda Medne, Viļakas no vada
domes deputāte Jeļena Suhiha, robežsardzes pārstāve
Sandija Elste, kā arī jaunietes Linda Za rem ba un Rēzija
Slišāne. Komandas dāvanās saņēma burvīgas šalles,
krūzes, svečturus un aproces ar latviešu rakstiem.

Ik gadu pasākumu organizē Viļakas Jauniešu ini cia -
tīvu centra jauniešu komanda – šogad tās sastā vā bija
Laila Milakne, Ketija Duļbinska, Evija Kra vale un Kris -
taps Dortāns. Pasākumu apskaņoja Sandis Leitens, savu -
kārt fotogrāfijās iemūžināja Raivo Orlovskis.

Pasākumu finansiāli atbalstīja biedrības «Ritinei tis»
izstrādātais Sabiedrības Integrācijas fonda projekts
«ASNI», kā arī Izglītības Attīstības Centra izstrādātais
Britu padomes projekts «Izzināt. Pie redzēt. Rīkoties.».

Jaunatnes lietu speciāliste Madara atzīst, ka ir ganda -
rīta par pasākumu, jo tas attaisnojis cerības. Nav viegli
organizēt pasākumus, kuri notiek katru gadu, jo paliek
grūtāk izdomāt kaut ko jaunu, it īpaši gatavojoties eru -
dīcijas spēlei, tomēr jaunieši ir radoši, redzams, ka mācās
no savām kļūdām, pilnveidojas un kopā radām interesantas
aktivitātes. Prieks, ka ik gadu mūs atbalsta gan skolotāji,
gan Viļakas novada domes deputātu un Valsts Robežsardzes

pārstāvji. Šogad mūs apciemoja lektores no Rīgas, kuras
darbojās ne tikai ar jauniešiem, bet iedvesmoja arī sko -
lotājus, sniedzot informāciju par spēļu veida metodi
«Stāstu stāstiem izstāstīju», kuru ļoti liet derīgi varēsim
izmantot darbā ar jauniešiem. Neformālās izglītības
veidā jaunieši iegūst zināšanas, kuras iemācās darot,
mācoties vienam no otra – šis pasākums jauniešiem ir
lieliska iespēja sevi piln veidot, tāpēc centīšos to atbalstīt
arī turpmāk.

Laila teic, ka šī bijusi laba pieredze vadīt pa sā kumu
saspringtā gaisotnē, jo tā nebija vienkārši pasākuma
vadīšana, šeit esi atbildīgs par spēles no risi, nedrīkst pie -
ļaut kļūdas un jāprot reaģēt arī neparedzētās situācijās.
Uzskatu, ka pasākums bija izdevies un mūsu ieceres īste -
nojās, pateicoties ieguldītajam laikam, izdomai un dar -
bam. Ketijai šogad jāgatavojas divpadsmitās klases eksā-
meniem, taču jauniete vēlējās piedalīties pasākuma orga-
nizēšanā, jo vienmēr ir atsaucīga un cenšas ieguldīt arī
savu darbu jauniešu ideju realizēšanā. Evijai patīk iz paus -
 ties radoši, tāpēc jauniete darbojās pie erudīcijas spēles
vizuālā noformējuma, savukārt Kristapam patīk diskutēt
ar citiem par dažādām interesantām tēmām, tāpēc vis -
vairāk iesaistījās spēles jautājumu sagatavošanā. Raivo
un Sandis jauniešu pasākumos ir kā labie gariņi, bez
kuriem nenotiek pasākumi, jo apskaņošana un fotografē -
šana ir neatņemama sa stāvdaļa un jaunieši nekad ne -
atsaka, kad ir nepieciešama tehniska palīdzība aktivitāšu
organizēšanā.

Paldies visiem, kuriem bija interese un laiks būt kopā
ar mums un atbalstīt mūsu aktivitātes!

Īpašu paldies sakām Gintai Salmiņai un Zanei Vein -
bergai, Biedrībai «Ritineitis» – Marutai Castrovai un
viņas komandai, Izglītības Attīstības centram, kā arī
Jānim Trupovniekam!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto: Raivo Orlovskis
Projekts tiek īstenots ar Britu padomes finansiālu

atbalstu.

Pasākuma foto – 20.lpp.

Nāc un piedalies 2017!
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Kultūras centra «rekova» jauktais
koris «Viola» koru skatē

Sestdien, 29. aprīlī, alūksnes
Kultūras centru pieskandināja
kori no alūksnes, Gulbenes un
balvu novada.

Skates mērķis bija noskaidrot
labākos korus, kuri piedalīsies
XXVI Vispārējos latviešu Dzies -
mu un XVI Deju svētkos. Skates

programmas pirmajā daļā uzstājās
senioru, sieviešu un vīru kori. Ot -
rā daļa sākās pulksten 16:30. Jauk -
tie kori izpildīja pa vienam no
XXVI Vispārējo latviešu Dzies -
mu un XVI Deju svētku noslē -
guma koncerta repertuāra pirmā
un otrā izlozes groza skaņdar -

biem, kā arī vienu brīvas izvēles
skaņdarbu a capella. Dalībnieku
sniegumu vērtēja Alūksnes, Gul-
benes un Balvu koru apriņķa virs -
diriģents Roberts Liepiņš, kom-
poniste Selga Mence un diriģents
Gints Ceplenieks.

Viļakas novadu pārstāvēja Šķil-
bēnu pagasta Kultūras centra «Re -
kova» jauktais koris «Viola», di-
riģente Rita Keiša. Koris izpildīja
Andreja Eglīša, Lūcijas Garūtas
«Mūsu Tēvs debesīs», latviešu
tautasdziesmu Jura Karlsona ap -
darē «Ūdens sauca, akmens vilka»,
Rasas Bugavičutes-Pēces un Rai-
monda Tigula skaņdarbu «Lec,
saulīte!» Skatē piedalījās 10 kori,
jauktais koris «Viola» ieguva 2. pa-
kāpes diplomu.

Paldies diriģentei un kora da-
lībniekiem par izturību! Skanī -
gas balsis, panākumus un pacie -
tību, gatavojoties XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI De -
ju svētkiem.

Šķilbēnu pagasta Kultūras
centra «Rekova» vadītāja

Inese Lāce

«Teātru karuselis – 2017» žīguros

Pēc daudziem gadiem uz žīguru kultūras nama skatuves ir
atgriezies «Teātru karuselis» ar mērķi gan parādīt sevi skatītājiem,
gan tikt novērtētiem. 

Teātru skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra teātru eksperte
Edīte Siļķēna, bet viņai palīdzēja Viļakas novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes kultūras metodiķe Sandra Ločmele. 

Paši pirmie ar savu iestudējumu skatītājus priecēja Žīguru kul -
tūras nama amatier teātris «Virši», režisore Valentīna Kaļāne. Teātris bija
iestudējis Dansko vītes «Sīvasmuotes senču laiki» III daļu «Sīvas muo -
tes lobuo sirds». Nākamie uzstājās Viļakas kultūras nama dra matis -
kais kolek tīvs, reži sore Ineta Lindenberga, ar Ritas Missūnes darbu
«Dāvana Tantei». Skati «Teātru karuselis – 2017» noslēdza ciemiņi no
Rites pa gasta, režisore Aina Guoģe. Viņi rādīja Artūra Rubeņa dar -
biņu «Diri ģenta nedienas». Žīguriešiem bija patiess prieks satikties ar
kādreizējo savējo aktieri Gunāru Abricki, kurš no šī gada darbojas Rites
pagasta teātrī. Skates noslēgumā teātru eksperte izteica gandarījumu
par re dzēto un novēlēja arī nākamgad satikties uz Žīguru kultūras
nama skatuves. 

Pateicības rakstus par piedalīšanos «Teātru karuselī – 2017» sa ņē -
ma visi trīs kolektīvi, bet abi novada kolektīvi tika novērtēti – Žīguru
amatierteātris «Virši» (režisore V. Kaļāne) – I pakāpe, Viļakas kul -
tūras nama dramatiskais kolektīvs (režisore I. Lindenberga) – II pa -
kāpe. No katra kolektīva tika nominēti arī labākie aktieri un aktrises.
Žīguru amatierteātris «Virši» – M. Bukovska, M. Kaļāns, R. Makarovs.
Viļakas kultūras nama dramatiskais kolektīvs – V. Zelča, J.Romanovskis.
Rites pagasta dramatiskais kolektīvs – S. Romanova un J. Skrums kis.
Noslēgumā režisori tika uzaicināti uz pārrunām par iestudējumiem,
bet kolektīvi varēja gatavoties ballei kopā ar Ralfu no Medņevas.

Teksts – Valentīna Kaļāne, Žīguru kultūras nama direktore,
Foto – Jana Ivanova

Šī gada 14. maijā Kupravas pagastā noritēja ikgadējais Mātes
dienai veltītais pasākums. Šajā pasākumā mūs ar savām dzies -
mām priecēja vokāli instrumentālais ansamblis «Strautiņš». Tā
dalībnieki padalījās ar klātesošajiem ar sev nozīmīgu notikumu –
40 gadu jubileju. 

Ansambļa pirmsākumi aizsākušies 1977. gadā Annas Brigaderes
Tērvetes 8-gadīgajā skolā, kur ansambļa tagadējās vadītājas Ņinas
Baikovas brālis Viktors Strapcāns palīdzēja noorganizēt skolā vokāli
instrumentālo ansambli, izlīdzot gan ar aparatūru, gan ar padomu.
Nosaukumu «Strautiņš» ansamblim izvēlējās Tērvetes skolas bērni.
No 1979. gada ansamblis ar šo pašu nosaukumu, tikai ar citu sastāvu,
turpināja darboties Kupravā. Šajos gados ansamblī gan spēlējuši da -
žādus mūzikas instrumentus, gan dziedājuši bērni, kuri tagad paši jau
ir kļuvuši vecāki, un viņu iesākto turpina viņu bērni. Priecē tas, ka,
neskatoties uz nelielu jauniešu skaitu, skolotāja Ņina Baikova spēj ie-
interesēt viņus muzicēt. 

Gribētos novēlēt ansambļa vadītājai un dalībniekiem rast jaunas
un radošas idejas un priecēt iedzīvotājus ar saviem priekšnesumiem.

Informāciju sagatavoja A. M. Suhiha

«Strautiņam» – 40

7. maijā muzikālu pārstei-
gumu Viļakas novada iedzīvotā  -
jiem no Pilvas (igaunija) bija at -
veduši Mandolīnu orķestra da -
līb nieki. 

Patiesu prieku klausītājiem

sa gādāja maigā, bet lustīgā man-
dolīnu skaņa. Orķestra diriģents
Jonass Tūlings atklāja daudzus in -
te resantus faktus par savu orķestri,
muzikantiem un instrumentiem.
Mandolīnas, kas skan orķestrī, ir

vairāk nekā 100 gadu vecas, at ras -
tas kādā pa mes tā noliktavā, tās ir
dažāda lieluma un tembra.

Koncerta klausītājus patīka -
mi pārsteidza orķestra mūziķu
vidē jais vecums, aptuveni 30 ga -
di, un profesiju daudzveidība –
skolotāji, celtnieki, arhitekti utt.

Orķestra repertuārā ir pasaulsla -
veni skaņdar bi, igauņu un krievu
tautas dzies mas un pat argentīnie -
šu tango.

Vēlos pateikties visiem kon-
certa apmeklētājiem, kas atrada
laiku, lai izbrīvētu mirkli no dār -
za darbiem pavasarī. Sirsnīgs pal -

dies tiem, kas ieguldīja darbu pa-
sākuma rīkošanā. Paldies māksli -
niekiem par sagādāto muzikālo
bau dījumu!

Cerot uz turpmāku sadarbību,
Šķilbēnu pagasta 

Kultūras centra «Rekova» 
vadītāja Inese Lāce

Mandolīnu orķestra koncerts

Vi Vislatvijas Mežābeļu salidojums Smiltenē

Saulainajā 6. maija rītā žī-
guru kultūras nama folkloras
kopa «Mežābele» un dzejniece
Santa Mežābele posās braucie-
nam uz 6. Vislatvijas Mežābeļu
salidojumu. 

Pasākuma idejas autori ir Dur -
bes Kultūras nama vokālais an-
samblis, kuri 2012. gadā sarīkoja
pirmo «Mežābeļu» salidojumu.
Ideja esot radusies, jo 2012. gada
koks esot bijis mežābele, bet vi -
ņu pašu kolektīvs «Mežābeles»
vārdu nes tāpēc, ka Durbes pilsē -
tas ģerbonī ir mežābele. Latvijas
«Mežābeles» jau ciemojušās Lau-
terē, pie jērcēniešiem, kas ciemiņus
uzņēma Strenču Kultūras namā,
Skrundā un Žīguros. Šogad Vis-
latvijas «Mežābeļu» salidojumu
ir tas gods uzņemt Smiltenes se-
nioru jauktajam korim «Mežābele»
(vadītāja V. Ispravņikova) pakal-
niem bagātajā Smiltenē.

Smiltenes koris «Mežābele»
laipni sagaidīja ar dziesmām, īpa -
šajiem speķa pīrādziņiem un zāļu

tēju pārējās Latvijas Mežābeles
un viņu draugus – kori «Baltābe -
le» un kori «Ābele» – pie Smilte -
nes pilsētas kultūras centra. Tur-
pinājumā Smiltenes Mežābeles
viesus iepazīstināja ar Smiltenes
vēsturi, tās uzņēmumiem, skais-
tākajām un lieliski sakoptajām pil -
sētas vietām: Kalna muižas kom-
pleksu, Smiltenes ezeriem, baznī -
cām un citām vēsturiskām ēkām.

Kad bijām iepazinušies ar Smil-
teni un iegādājušies suvenīrus,
sākām gatavoties Vislatvijas Me-
žābeļu koncertam. Šajā koncertā
dziesmas skandināja Durbes Kul-
tūras nama vokālais ansamblis
«Mež ābele» (vadītāja D. Veilande);
Lielplatones Tautas nama senioru
tradīciju ansamblis «Mežābele»
(vadītāja L. Griščenko); Jērcēnu
Tautas nama folkloras kopa «Mež -
ābele» (vadītāja A. Šomase), Lau -
teres Kultūras nama tradīciju an-
samblis «Mežābele» (vadītāja L.
Jēkabsone), Smiltenes pilsētas Kul -
tūras centra senioru koris «Mež -

ābele» (vadītāja V. Ispravņikova);
Žīguru Kultūras nama folkloras
kopa «Mežābele» (vadītāja V. Igo -
vena) un savu dzeju lasīja Santa
Mežābele no Viļakas.

Ābele paliek ābele neatkarī -
gi no tā, vai saldiem vai rūgtiem
augļiem, zaļām vai sudraba lapām.
Tieši tāpēc salidojumu un koncertu
kuplināja arī Cēsu senioru koris
«Ābele» un Skrīveru senioru sie-
viešu koris «Baltābele». Ar dejām
koncertu bagātināja Smiltenes se-
nioru deju kolektīvs «Pīlādzītis».
«Mežābeles» viena otru sveica
gan ar ziediem, gan suvenīriem,
toties žīgurieši bez ziediem bija
sarūpējuši mežābeļu ziedu tēju.

Šogad Mežābeļu himnai «Me-
žābele» tika piedāvāta jauna ver -
sija, ko sacerējusi un sakomponē -
jusi Smiltenes dzejniece Marika
Svīķe. Arī pasākumam cauri vijās
Marikas Svīķes dzeja, ko emocio -
nāli runāja vakara vadītājas. Pro-
tams, ka pasākums neizpalika arī
bez V salidojumā Žīguros tapušās
Ģirta Ripas «Mežābeļu himnas» ar
Santas Mežābeles vārdiem. Kon -
certa izskaņā ceļojošo «Mežābeli»
smiltenieši pasniedza Lielplatones
Tautas nama senioru tra dīciju an-
samblim «Mežābele», kas visas Lat -
vijas «Mežābeles» gaidīs ciemos
pie sevis nākamgad pavasarī.

Pasākuma noslēgumā Mežā-
beles palika lustēties pie burvī -
giem muzikantiem no Valkas no-
vada «Vecie Turlavieši».

Liels paldies šoferītim Aivaram
Circenim par jauko vizināšanu un
kopā pavadīto dienu.

Teksts un foto:
Laima Timmermane, 

Valentīna Kaļāne
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29. aprīļa agrā rītā Gailis (ineta
lindenberga) sauca kopā savu saimi uz
rīta rosmi, lai pirms smagās darba die -
nas izvingrotos un būtu gatavi darbam.
bet izrādījās, ka no visas lielās Gaiļa sa-
imes uz rīta vingrošanu ieradās tikai
Vistiņa (Vida zelča). cālīši bija pazu -
duši. Vistiņa sāka satraukties, ka varbūt
vanags ir cālīšus aiznesis, bet tētis Gai -
lis bija pārliecināts, ka mazie cālīši kaut
kur tepat vien ir.

Negaidīti pie Gaiļa ar Vistu ieradās cie -
miņi no tālām zemēm – papagailis Ho -
mērs (Keita Emīlija Orlovska), Antarktī -
das saimnieks – pingvīns Lolo (Žaklīna
Or lovska) un eksotiskākais putns – Fla -
min go (Katrīna Narubina). Ciemiņi ieradās,
lai noskatītos un noklausītos mazo vokā -
listu konkursu «Cālis 2017», par kuru
Gailis un Vista pavisam bija piemirsuši.

Novada mazos vokālistus no malas
vē roja un novērtēja žūrija:

• Vokālās mākslas lietpratēja, tautas
mūzikas pārzinātāja – skolotāja Inita Ra-
ginska.

• Viļakas mūzikas un mākslas skolas
pedagoģe Svetlana Krasnokutska.

• Viļakas mūzikas un mākslas skolas
pedagogs Arnis Prancāns.

Konkursā «Cālis 2017» šogad pieda-
lījās:

• Melisa Šimanovska – «Tipu tapu» –
vokālā pedagoģe Elita Logina

• Rafaela Lapsa – «Mazi krūmi kust» –
vokālā pedagoģe Daina Pužule

• Aļina Šaicāne – «Dziesmiņa par zvē-
riņiem» – vokālā pedagoģe Daiga Elks -
nīte

• Annika Meijere – «Kāda katram
dziesmiņa» – vokālā pedagoģe Daiga Elk-
snīte

• Dorisa Kozlovska – «Dziedām skai -
tām dziesmiņa» – vokālā pedagoģe Daina
Pužule

• Ramona Romanova – «Mana ģime-
ne’– vokālā pedagoģe Karīna Romanova

• Sintija Kalniņa – «Iemāci dziesmiņu»
– vokālā pedagoģe Elita Logina

• Sabīne Aleksāne – «Saldais medutiņš»
– vokālā pedagoģe Elita Logina

• Megija Osipova – «Divi lāči» –
vokālā pedagoģe Elita Logina

• Luīze Bogdane – «Konfektes» –
vokālā pedagoģe Elita Logina

• Elizabete Brokāne – «Tikai pasakā»
– vokālā pedagoģe Elita Logina

• Dāvids Mihailovs – «Pavasara saulīte»
– vokālā pedagoģe Elita Logina

• Laine Mežale – «Dziesmiņa par Vin -

niju Pūku» – vokālais pedagogs Guntis
Priedeslaipa

• Jēkabs Slišāns – «Saules začeiša
dzīsme» – vokālais pedagogs Guntis Prie-
deslaipa.

Viļakas novada mazo vokālistu konkursā
«Cālis 2017» uzvarēja:

Mazais cālis – Melisa Šimanovska

lielais cālis – ramona romanova
un elizabete brokāne

Liels paldies bērnu vecākiem, vokālajiem
pedagogiem, pasākuma vadītājiem, pirm-
sskolas izglītības iestāžu vadītājiem, žūri-
jai.

Izglītības, kultūras un sporta pārval-
des kultūras metodiķe 

Sandra Ločmele

izskanējis Viļakas novada Mazo vokālistu konkurss «cālis 2017»

Šis pavasaris Upītes folklo-
ristiem rit ļoti aktīvs. 31. martā
Upītes bērnu folkloras kopa uz -
ņēma daudzos ciemiņus Kūkovas
novada bērnu un jauniešu folkloras
svētkos «Pulkā eimu, pulkā teku».
Te atbrauca ciemiņi no Rekovas,
Viļakas, Balviem, Baltinavas, Ru-
gājiem, Kārsavas un Ciblas, kā arī
no Valsts Izglītības un Satura centra
folkloras eksperti, kas novērtēja
kopu prasmi dziedāt, dancot un
muzicēt. Bērniem bija iespēja pie -
dalīties dažādās meistardarbnīcās:
pērļošanas, apaļo segu aušanas, iz -
šūšanas un seno rotaļlietu darinā-
šanas darbnīcās. Starp daudzajiem
dančiem, dziesmām un rotaļām
Balvu meitenes izrādīja savus di-
ženskaistos pašdarinātos tērpus.
Svētku izskaņā saņēmām augstāko
diplomu – VISC 1. kategorijas dip -
lomu, kas deva iespēju piedalīties
aprīlī Rīgā nacionālajā folkloras
finālā. Mūsu novadnieki, Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas kapela,
arī saņēma 1. kategorijas diplomu,
bet Rekavas vidusskolas Novad-
mācības pulciņa mazie dejotāji
saņēma 2. kategorijas diplomu.

Pagāja dažas nedēļas un 22.
aprīlī devāmies uz Rīgu, uz folklo -
ras konkursu finālu, kur sacentās
visas Latvijas labākās bērnu fol-
kloras kopas. Atbraucām uz Rīgu
un tur bērnus sagaidīja patīkams
pārsteigums no biedrības «Upītes
jauniešu folkloras kopa». Biedrība,
realizējot LEADER atbalstītu pro-
jektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-
000006 «Ziemeļlatgales tautas tēr -
pu izgatavošana Upītes bērnu fol-
kloras kopai», uzdāvināja bērniem
jaunus, skaistus, krāšņus tautas-
tērpus, kas bērniem deva stimulu
vēl labāk startēt folkloras finālos,
kur dziedātāji Kate un Domeniks
Slišāni ieguva 1. kategorijas dip-
lomu, dejotāji arī ieguva 1. kate-
gorijas diplomu. Upītes Tautas
nama bērnu un jauniešu kapela
arī ieguva 1. kategorijas diplomu,
bet Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas kapela saņēma 2. kategorijas
diplomu. Ar lepnumu un prieku
no Rīgas devāmies mājās.

Mazliet atpūtušies, Upītes Tau -
tas nama kapela, pievienojoties
folkloras kopai «Upīte», 3. maijā

devās uz Rēzeknes «Goru», kur
notika Imanta Ziedoņa fonda «Vieg-
li» rīkotā apbalvošanas ceremonija
«Laiks Ziedonim». Te, noskatoties
apbalvošanas ceremoniju, Gora
mazajā zālē visi viesi tika aicināti
uz dančiem, ko spēlēja un vadīja
Upītes folkloristi.

4. maijs Upītē iesākās ar Lat-
vijas simtgades ozolu stādīšanu
par kā «Ontona Slišāna duorzs»,
kopā iestādījām 19 ozolus. Stādītā  -
ji bija Upītes «paši lielākie» cilvē -
ki. Bērni saskrēja ātri, ātri visu iz -
darīja un tad uz ugunskura cepām
kociņu maizītes – «puļķmaizes» -,
bet ar to 4. maijs nebeidzās, jo
folkloras kopa «Upīte» vakarā at -
kal devās uz Rēzekni, kur Festi -
vā la parkā «Baltā galdauta svēt -
kos» izdancināja gan rēzekniešus,
gan Valsts augstākās amatpersonas.

5. maija rītā folkloras kopas
«Upīte» spēcīgākie dziedātāji at -
kal devās uz Rēzekni, kur bija tas
gods dziedāt Latgales kongresa
simtgadei veltītā pieminekļa atklā -
šanā. Mēs bijām pirmie no čet riem
kolektīviem, kas iesāka un uzstā -
dī ja ļoti augstu latiņu pārējiem.

Bija skanīgi un skaisti. Vakarpusē
Rēzeknē ieradās pārējie kopas da -
lībnieki, jo mūs gaidīja nāka -
mais koncerts «Latgalīšu volūdas
nakts», kas norisinājās Rēzeknes
Festivāla parkā uz divām skatuvēm.

Straujiem soļiem pietuvojās
6. maijs, kad agrā rītā atkal tau-
tastērpos posās Upītes bērnu fol-
kloras kopa un kopā ar Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas kapelu
devāmies uz Dzērbeni, uz folkloras
festivāla «Pulkā eimu, pulkā te ku»
dižkoncertu. Te bērni gan skaisti
nodziedāja, gan nodancoja, gan
muzicēja. Prieks!

Paldies Valsts Kultūrkapitāla
fondam par atbalstu. Paldies
LEADER programmai par atbals -
tu, Paldies Viļakas novada domei
par atbalstu. Paldies Rēzeknes pil -
sētas domei par atbalstu. Paldies
folkloristiem par izturību!

Nemateriālās kultūras man-
tojuma centra «Upīte» direktors

Andris Slišāns

folkloras pavasaris UPīTē

Starptautiskajā Ģimenes dienā – 15. maijā – žīguru pirms -
skolas izglītības iestādē «lācītis» norisinājās Mātes dienai un
Ģimenes dienai veltīts pasākums. Visu maija mēnesi abu grupiņu
bērni gatavojās šiem svētkiem, kopā ar skolotājām gatavojot ap-
sveikumus, sējot saulespuķes un veidojot dāvanas savām
māmiņām un vecmāmiņām. Tika izveidota bērnu radošo darbu
izstāde «Tu mīļa, mīļa, māmiņa».

Pateicoties laika apstākļiem, pasākums notika grupiņu rotaļu lau -
kumos. Mātes dienai veltītajā koncertā visi tika aicināti uz «Lācēnu»
grupas nojumīti, kurā bija izrotāta un sagatavota skatuve mazajiem
māksliniekiem. Sirsnīgajā pasākumā «Rūķīšu» un «Lācēnu» grupiņu
bērni kopā ar mūzikas skolotāju Daigu un skolotājām Elitu un Diānu
klātesošos aizkustināja ar sirsnīgiem dzejoļiem, dziesmām un dejām
mazo mākslinieku izpildījumā. Pēc koncerta bērni sveica māmiņas un
vecmāmiņas ar pašgatavotām dāvaniņām. Pasākuma ciemiņi tika
aicināti piedalīties «Ģimenes sporta dienā» katras grupiņas rotaļu
laukumos, kur grupu skolotājas bija sagatavojušas dažādas aktivitātes.

«Rūķīšu» grupas bērni ar skolotāju Elitu un ciemiņiem dažādās
stafetēs pārbaudīja veiklību un ātrumu slēpošanā ar plastmasas pu de -
lēm, lecot ar maisu, spēku virves vilkšanā, pārliecinājās par ģimenes
spēku. kopā sasietām kājām nonākot līdz mērķim, pat parādīja savas
prasmes kartupeļu stādīšanā un sviestmaižu gatavošanā.

«Lācēnu» grupiņas bērni ar vecākiem un skolotāju Diānu dažādās
rotaļās un aktivitātēs izspēlēja pavasara atnākšanu. Lai sāktu aktivi -
tātes, tika izveidotas divas komandas – «Taurenīšu» un «Mārīšu».
Stafetēs bērni kopā ar vecākiem pārbaudīja veiklību un ātrumu, lienot
caur vingrošanas riņķiem, izrotājot saulītes ar stariņiem, lecot pa
«peļ ķēm», kā arī prasmi lasīt ziediņus groziņos. Protams, abās gru -
piņās uzvarēja draudzība.

Pēc sporta aktivitātēm visiem tika pasniegtas medaļas un diplomi
par piedalīšanos, kā arī visi cienājās ar gardo ābolu pīrāgu un tēju, ko
bija sarūpējušas pavāre Tamāra un saimniecības pārzine Sarmīte.

Skolotāja Diāna Krampuža

Mātes dienai un Ģimenes dienai
veltītais pasākums pirmsskolas

izglītības iestādē «lācītis»
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Viïakas no vadâ

ie dzīVo Tā JU zi NāŠa Nai

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Vid) atgā -
dina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt no -
dokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 
19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstā -
kās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasa -
ras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos (no
1. jūnija līdz 31. augustam) strādā algotu darbu, VID
informē par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem,
kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies
darba gaitās.

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecu -
mam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija
līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā
jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atraša nās
vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu
personu 175 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika
darba laikā tiek piemērots minimālais neapliekamais mi-
nimums 60 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns
strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz
19.g.v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jā -
ņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek
pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba at-
tiecības. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strā -
dāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa
Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt

algas nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties
VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai,
vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēša -
nas sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mē -
nešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas no -
dokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas
vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo darba devēju pie kura bērns
strādās), un bērna gūtajiem ienākumiem darba devējs būs
tiesīgs piemērot minimālo neapliekamo minimumu 60
eiro mēnesī.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski
un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformē -
šanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS) (algas nodokļa grāmatiņas
sadaļā «Apgādājamie» nospiežot izvēli «Pievienot ap -
gādībā esošu personu»).

Nodokļu nomaksas nosacījumi
Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds

nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:
– vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
– darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksā-

tājs;
– darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā,
skolēnam sākot strādāt:

– darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma
nodokli 23 % un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas 34,09 %.

10,50 % darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba
devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 % sociālo
iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 ga-
diem;

– skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir
tiesības algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamo minimumu 60 eiro apmērā, ja algas nodokļa
grāmatiņa ir iesniegta darba devējam;

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro un ir
piemērots neapliekamais minimums 60 eiro, skolēns pēc
nodokļu nomaksas saņem 289,46 eiro.

– skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu dekla -
rāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu,
kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā mi-
nimuma un darba vietā piemērotā minimālā neapliekamā
minimuma starpības.

Atgādinām, ka VID mājaslapā ir pieejams algas kal-
kulators, ar kura palīdzību ikviens ātri un ērti var aprē -
ķināt darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas, un dife-
rencētā minimuma aprēķina kalkulators piemērojamā ne-
apliekamā minimuma aprēķināšanai.

Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā
strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja:

– no skolēna ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzī -
votāju ienākuma nodokli, bet tie veido daļu no mikrouz-
ņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saim-
nieciskās darbības apgrozījuma.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro, summa,
ko saņems skolēns, būs 400 eiro.

– laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu

nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku
apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt
piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 175
eiro apmērā;

– tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņē -
mumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku
ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju
un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu
kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu
šķirošanā):

– gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek
piemērota nodokļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eiro
katrā nodarbinātības dienā.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi
ir 400 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70
eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ie-
nākuma nodokļa nomaksas, būs 340 eiro.

– vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par
apgādībā esošu bērnu 175 eiro apmērā, ja bērns ir
jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku
ienākumu, kā arī, ja bērns, ir vecumā no 18 līdz 19
gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iestādē, un vasaras brīvlaikā (no 1.
jūnija līdz 31. augustam) saņem sezonas laukstrādnieku
ienākumu.

Plašāka informācija gan par skolēnu darbu vasarā,
gan par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pie -
ejama VID mājaslapas sadaļā «Algas nodokļa grāmatiņa»,
bet par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli – me-
todiskajā materiālā «Sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodoklis».

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt
uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ik -
vienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu
jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu «Uzdot jau -
tājumu VID».

Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt,
noderīgu informāciju atradīs arī Valsts nodarbinātības
aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv, Valsts darba
inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv

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

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu
par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu

lai diskutētu par latgales reģiona izaugsmei
aktuāliem jautājumiem un tuvinātu valdības
dar bu un pieņemtos lēmumus sabiedrībai,
otrdien, 16. maijā, kārtējā valdības sēde notika
dau gavpilī.

Ministru kabineta sēdē tika izskatīti jautājumi
par Latgales reģiona izaugsmi, ražošanas un valsts
ceļu tīkla attīstību, augstākās izglītības pārvaldības
modernizāciju un Daugavpils pilsētas attīstības per -
spektīvām.

Pēc valdības sēdes, kurā piedalījās gan pašval -
dību, gan dažādu valsts iestāžu un nevalstisko or-
ganizāciju pārstāvji, Ministru prezidents Māris Ku-
činskis, VARAM ministrs Kaspars Gerhards ar Da-
ugavpils pilsētas domes un Latgales speciālās eko-
nomiskās zonas (Latgales SEZ) pārvaldes vadību
apmeklēja vienu no pirmajiem uzņēmējiem, kas
ieguvis Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu –
SIA «EAST WEAR», darbojošos šūšanas nozarē.

Pēc svinīgi parakstītiem līgumiem starp Latgales
SEZ pārvaldi un trīs Latgales SEZ kapitālsabiedrībām
– SIA «EAST WEAR», SIA «LīvMet» un SIA «IV
PLUS» – par ieguldījumu veikšanu teju miljons
eiro apmērā tika pasniegtas SEZ apliecības par
tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.
Pirmie Latgales SEZ uzņēmumi atradīsies Daugavpilī,
Krāslavā un Līvānu novadā, kuri darbojas šūšanas,
metālapstrādes un kokapstrādes nozarēs.

«Lai ražotne atbilstu augstiem starptautiskiem
standartiem, uzņēmumā ražošanas procesā tiks
veikti vērā ņemami ieguldījumi – iegādātas iekār -
tas, uzlaboti darba apstākļi, palielināts darba vietu
skaits. Veicot ieguldījumus, nākotnē plānots attīstīt
ražotni, paplašināt darbību un, protams, ilgtermiņā

strādāt ar peļņu. Tādēļ Latgales SEZ statusa iegū -
šana un nodokļu atlaides būs labs atbalsts uzņēmu -
ma attīstībai, kas veicinās turpmākās investīcijas
un paplašināšanos,» atzina SIA «EAST WEAR»
valdes loceklis Aleksandrs Zlenko.

Līgumu parakstīšanas brīdī piedalījās un klāt -
esošos uzrunāja VARAM ministrs K. Gerhards, kas
uzsvēra: «Īstenojot Rīcības plānu Latgales reģiona
izaugsmei, esam izveidojuši Latgales speciālo eko-
nomisko zonu. Šī iniciatīva jau ir sniegusi pirmos
rezultātus – Latgales speciālās ekonomiskās zonas
darbības 3 mēnešos atbalstīti 4 komersanti, kas
plāno piesaistīt 931 tūkst. euro privātās investīcijas
un investīciju rezultātā līdz 2019. gada beigām
radīt 31 jaunu darbavietu. Tas apliecina, ka uz -
ņēmēji atzinīgi novērtē valsts sniegtās iespējas at -
tīstīt uzņēmējdarbību Latgales reģionā. Ir radīts
pamats turpmākai šī reģiona attīstībai. Tāpēc bū -
tis ki neapstāties pie jau sasniegtā un turpināt dar -
bu, lai attīstītu uzņēmējdarbības vidi un radītu
jaunas darba vietas reģiona iedzīvotājiem.»

Savā uzrunā Daugavpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Jānis Lāčplēsis norādīja, ka nozīmīgs
darbs pie reģiona konkurētspējas celšanas un uzņē-
mējdarbības vides atbalstīšanas ir veicams arī pa-
švaldībām, kā piemēru minot Daugavpils domes
sadarbību ar SIA «EAST WEAR», kam tuvākajā
nākotnē uzņēmumu attīstībai tiks pilnveidoti pie-
vadceļi.

Konsultācijas par latgales Sez statusa sa-
ņemšanas nosacījumiem var saņemt sazinoties
ar latgales Sez pārvaldi: e-pasts: lsez@latgale.lv,
tālr.: 26511047.

Daugavpilī pēc Ministru kabineta sēdes paraksta līgumus
par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ teritorijās

Mobilais mamogrāfs 12. jūnijā Viļakā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk

savai dzīvesvietai – Veselības centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies 12. jūnijā pie Viļakas novada domes, Viļakā,
abrenes iela 26.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TiKai  pēc iepriekšēja
pieraksta!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na -
cio nālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 ga -
dus kopš iesūtīšanas datuma).

•  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lū-
gums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)

Ģimenes kā Rīgā, tā reģionos aicinātas kļūt
par viesģimenēm apmaiņas skolēniem

Starpkultūru mācību apmaiņas programmu ietvaros bezpeļņas brīv -
prātīgo organizācija «AFS Latvija» piedāvā iespēju kļūt par viesģimeni
kādam no ārvalstu viesskolēniem, kuri Latvijā ieradīsies jau augustā.
Kļūšana par viesģimeni ir neizmērojami vērtīga pieredze un lielisks veids,
kā iepazīt citu kultūru un dalīties ar savu kultūru un vērtībām.

Ārvalstu viesskolēni no dažādām pasaules valstīm Latvijā ieradīsies augustā,
lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2017./2018.
mācību gadu. Lai nodrošinātu viesskolēniem iespēju Latvijā mācīties, iepazīt
mūsu valsts kultūru un valodu, jauniešiem tiek meklētas viesģimenes, kas labprāt
savās mājās uzņemtu ārvalstu skolēnu. Viesskolēni Latvijā ieradīsies no tādām
valstīm kā Čehija, Itālija, Ungārija, Beļģija, Taizeme, ASV un citām valstīm.

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizācijas «AFS Latvija» Starp -
kultūru programmas» starpniecību, kas Latvijā darbojas jau vairāk nekā 25 ga -
dus. Apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties
jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to
īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāk infor -
māciju par viesskolēniem iespējams atrast mājas lapā http://afs.lv/host-an-afser/,
kurā iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.

Papildu informācija: «AFS Latvija» Starpkultūru programmas, tālrunis:
67280646, e-pasts: zane.ievina@afs.org, www.afs.lv
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Nāc un piedalies 2017!

Spēles «Mana Latvija» uzvarētāji – komanda «Jumis».

Konferenci vadīja Viļakas novada Jauniešu domes priekšsēdētāja Laila
Milakne.

Jauniešiem bija iespēja attīstīt sadarbošanās prasmes, stratēģisko
domāšanu un darbu komandā.

Biedrība «Ritineitis» vadīja ideju darbnīcas un dažādas aktivitātes.

u 28. maijā plkst. 8:00 Žīguros Pavasara tirgus. Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji! Plkst. 10:00 Žīguru Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts.

u 28. maijā Viļakas novada ģitāristu 5 gadu jubilejas koncerts. Plkst. 16:00
Viļakas Kultūras namā, plkst. 18:00 Kultūras centrā «Rekova». Piedalās Šķilbēnu
Iniciatīvu centra «Zvaniņi», Viļakas Kultūras nama un Upītes pamatskolas ģitāristi.
Īpašie viesi: Normunds Orlovs un Betija Brokāne. Ieeja bez maksas.

u 31. maijā plkst. 13:00 Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā maija dziedājumi
pie krusta. Aicina etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte».

u 2. jūnijā Baznīcu nakts arī Viļakas novadā – Viļakas Romas katoļu baznīcā,
Viļakas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā. Vairāk in-
formācijas mājaslapā www.vilaka.lv.

u 4. jūnijā Skanošā bērnu diena Viļakā. No plkst. 14:00 laukumā pie estrādes
sportiskas aktivitātes, piepūšamās atrakcijas, vizināšanās ar poniju, saldumi. Plkst.
17:00 estrādē koncerts «Visās varavīksnes krāsās». Dzied, dejo, muzicē Viļakas
un Balvu novada kolektīvi.

u 1. jūlijā plkst. 16:00 Medņevas Tautas namā Viļakas novada Bērnības svētki.
Mazos gaviļniekus sagaidīs Ežu ģimene kopā ar aktieriem Lailu Kirmušku, Edgaru
Liporu, Liliju Liporu, Ievu Paršu, Aldi Liepiņu, Haraldu Klipu un Karinu Bērziņu
koncertā bērniem «Ezītis miglā».

u No 7. līdz 9. jūlijam tradicionālais retro tehnikas pasākums «Ziemeļlatgale
retro 11». Programmā: retro tehnikas izstāde, pārbrauciens «Ekspedīcija austrumu
pierobežā», parādes brauciens, konkursi, veiklības braucieni, vakara pasākums,
apbalvošana.

u 8. jūlijā plkst. 13:00 Viļakas pilsētas brīvdabas estrādē Betsafe Spēkavīru
čempionāta 2. posms.

u Svētās Mises par Susāju pagasta Tepenīcas ciema mirušo iedzīvotāju
dvēselēm notiks Viļakas Romas katoļu baznīcā 8. jūlijā plkst. 8:00 un 19. augustā
plkst. 8:00.
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