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Viļakas novadā notiks otrais starptautiskais mākslas plenērs

2018. gada pavasarī ir jau veikta dalībnieku
atlase 2. starptautiskajam glezniecības plenēram
«Valdis Bušs 2018». Šogad saņēmām pieteiku -
mus pat no tik eksotiskām valstīm kā Nigērija,
Dienvidkoreja, Indija, Ēģipte, Irāna, Austrālija,
bet tika saņemti pieteikumi arī no tuvākām
valstīm – Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Balt-
krievijas, Somijas, Polijas. Konkursa žūrija iz-
vēlējās plenēra dalībniekus – Hanna Ilczyszyn
(Polija); Yana Poppe (Nīderlande); Rick Fox
(ASV); Giedre Riškutė (Lietuva); Orryelle De-
fe nestrate-Bascule (Austrālija) un Sanri no
Latvijas. Māksliniece Sanri dzimusi Ogrē 1981.
Ieguvusi maģistra grādu glezniecībā Latvijas
Mākslas akadēmijā, beigusi Daugavpils uni-
versitātes mākslas un dizaina nodaļu, specia-
lizācija fotomākslā. Viņa ir Latvijas mākslinie -
ku savienības, Daugavpils reģiona mākslinieku
asociācijas, biedrības «Bruoli un Muosys»

un «Daugavpils māla mākslas centrs» biedre.
Sanri eksperimentē dažādos mākslas medijos –
glezniecībā, fotogrāfijā, keramikā, videomākslā.
Izstādēs piedalās kopš 2004. gada. Pašlaik dzī -
vo un strādā Daugavpilī.

Lietuvietes Giedres Riškutės rokrakstu iepa-
zinām jau pagājšgad. Māksliniece bija pietei-
kusies un izturēja atlases konkursu arī šogad
un ir priecīga, ka otro reizi piedalīsies šajā
glezniecības plenērā. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs –
daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas un kultū -
ras centrs Daugavpils cietoksnī, 20. aprīlī svi-
nēja centra 5 gadu jubileju. Kopš mākslas centra
dibināšanas 2013. gadā to ir apmeklējuši vai -
rāk nekā 500 000 apmeklētāju. Vienīgā vieta
Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja ie-
pazīties ar Marka Rotko oriģināldarbiem, Lat -
vijas un ārvalstu mākslinieku pastāvīgām un

mainīgām ekspozīcijām vairāk nekā 2000 m2

platībā. «Savas dzimšanas dienas svinībās,
Rot ko centrs pārtapa par portālu – vienojošo
elementu starp jauno, neparasto, neatklāto,
zināmo un ierasto. Viļakas novada pašvaldība
jubilejā sveica Marka Rotko centru kā sadar -
bības partneri. Visas dienas garumā ikvienam
apmeklētājam  bija  iespēja skatīt dažādas iz-
stādes. Starp izstādes «Vēl viens pavasaris –
plūdi» darbiem bija skatāma mūsu novadnieces
mākslinieces Anneles Slišānes «Savīt ligzdu
te», 3D gobelēns, linu pakulas. Svētku pasā -
kuma ietvaros bija baudāms koncerts «Saulius
Petreikis and World Quartet» un multimediju
strūklaku šovs,» Viļakas novada domes priekš -
sēdētāja vietniece un jubilejas pasākuma ap-
meklētāja Sarmīte Šaicāne.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne, foto: Vineta Zeltkalne

6. maijā visi interesenti pulcējās pie Viļakas Vis -
svētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas, lai kopā
iestādītu Ozolu, kurš augs un kuplos par godu tam,
ka Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē un Dziedāšana
ar pusbolsu tika atzīti par Latvijas Nemateriālā kul -
tūras mantojuma vērtībām un 2017. gadā iekļauti
Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma
vērtību sarakstā.

Pēc svinīgas ozola iestādīšanas, devāmies uz Vi -
ļakas kultūras namu, kur Viļakas novada domes priekš -
sēdētājs Sergejs Maksimovs kopā ar Rutu Ci buli un
Andu Beitāni pateicās mūsu novada prasmju nesējām.

Kas tad ir Nemateriālais kultūras mantojums?
Tas ir – kultūras piederības, identitātes un pa-

šapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un
mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes,
kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus,
artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un
dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi atzīst par sava
kultūras mantojuma daļu. Šo nemateriālo kultūras
mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē,

kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā
no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu
vēsturi, un tas veido viņās identitātes un pēctecības
izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudz-
veidību un cilvēka radošo darbību. 

Bet runājot mums saprotamā valodā – tas ir tas,
ko mēs darām ikdienā, un mums tas liekas pašsa-
protami. Mēs dziedam, stāstam stāstus un mācām
to visu saviem bērniem.

Ruta Cibule un Anda Beitāne pastāstīja par to
ceļu, kas bija ejams, lai mūsu vērtības tiktu iekļau -
tas Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras manto -
juma vērtību sarakstā. Viļakas novada domes vārdā
sakām lielu paldies mūsu novada prasmju nesējām
un  Rutai un Andai par ieguldīto darbu projekta reali -
zēšanā. Pasākumu kuplināja Folkloras kopa «Egle»
(vadītāja Ināra Sokirka) un folkloras kopa «Upīte»
(vadītājs Andris Slišāns).

Teksts: Viļakas novada kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Foto: Akvilina Jevstigņejeva un Andris Slišāns

MMūūssuu  kkuull ttūūrraass   mmaannttoo jjuummss
2018. gada 6. aprīlī pirmo

reizi tika pasniegti apliecinājumi
par nemateriālā kultūras man-
tojuma vērtību iekļaušanu Lat-
vijas Nacionālajā nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā.
Svinīgajā ceremonijā Turaidas
muzejrezervātā apliecinājumus
četriem vērtību pieteicējiem –
Balvu novada pašvaldībai (sa-
darbībā ar Viļakas, Baltinavas
un Rugāju novadiem), Da-
ugavpils novada pašvaldībai,
Siguldas novada pašvaldībai
un biedrībai «Skaņumāja» pa-
sniedza Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra direktore Signe
Pujāte un UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas ģenerāl-
sekretāre Baiba Moļņika. 

Viļakas novada dome turpina sadarbību ar  Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un kopā organizē 2. starptautisko
glezniecības plenēru «Valdis Bušs 2018». Latgales kultūras programma projekta īstenošanai piešķīrusi 4000,00 Eur.  Plenērs Viļakas
novadā norisināsies no 12. līdz 26. jūlijam.  
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Viļakas no vadā 2018. gada maijs

akTUaLiTāTES ViļakaS NOVaDa DOMē

l Viļakas novada domes lēmumi

2018. gada 25. aprīlī notika domes sēdē, kurā tika pieņemti 49 lēmumi: 
Nr.148 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā. Reģistrēt sociālo dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.15. 
Nr.149 – Lauzt 17.11.2010. dzīvokļa īres līgumu ar fizisku personu par dzīvokļa

Dzelzceļa iela 5–1, Žīguros, Žīguru pagastā Viļakas novadā īri.
Nr.150 – Izīrēt  fiziskai personai pašvaldības dzīvokli  Dzelzceļa ielā 5–1, Žīguros,

Žīguru pagastā, Viļakas novadā uz nenoteiktu laiku. Fiziskai personai dzīvokļa īres
līgumu noslēgt mēneša laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža.

Nr.151 – Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar fizisku personu par dzīvokļa Nr.4,
Eržepoles ielā 19,Viļakā, Viļakas nov., īri.

Nr.152 – Likvidēt adresi «Eglītes», Eržepole, Susāju pag., Viļakas nov., LV–4583
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3878 008 0143.

Nr.153 – Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0266, platībā
2,23 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.154 – Grozīt Vecumu pagasta padomes 2005.gada 19.jūlija lēmumu «Par zemes
gabalu atdalīšanu» (protokols Nr.9, 1.&)  un izteikt 5.punktu šādā redakcijā: «5. Atdalīt
no nekustamā īpašuma «Sausēži» ar kadastra numuru 3892 007 0029 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3892 008 0009 zemesgabalu (zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3892 008 0083), platībā 0,6005 ha, un piešķirt nosaukumu «Sausēži C».»

Nr.155 – Lauzt 2010.gada 1.jūlija zemes nomas līgumu Nr.71 ar [..] par zemes
vienī bas ar kadastra apzīmējumu 3860 002 0030 daļas, platībā 0,1047 ha, kas atrodas
Kupravas pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.156 – Precizēt 2009.gada 18.marta zemes nomas līgumu Nr.7–2.1/23, noslēgtu
ar [..] par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0244 nomu, kas atrodas
Šķilbēnu pag., Viļakas nov., platību no 0,7999 ha uz 0,9490 ha, ar nomas darbības
termiņu līdz 2018.gada 30.augustam, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.157 –  Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 001 0337 daļas, platībā 1,57 ha, kas atrodas Vecumu pag.,
Viļakas nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.158 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā eso -
šu neapbūvētu zemes vienību, kas nododamas nomā, sarakstu skatīt www.vilaka.lv.

Nr.159 – Apstiprināt Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti Šaicāni par Viļakas novada
pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā 2018. gada 11. maijā.
Apstiprināt Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu par Viļakas
novada pašvaldības pārstāvi Latvijas Pašvaldību savienības  biedru sapulcē 2018. gada
11.  maijā. 

Nr.160 – Apstiprināt Viļakas novada attīstības programmu 2018.–2024. gadam
(skatīt www.vilaka.lv).

Nr.161 – Apstiprināt 2018. gada 13. aprīļa Viļakas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Abrenes ielā 38 B, Viļakā, Viļakas novads ar kadastra numuru 3815
004 0088  trešās mutiskās izsoles rezultātus. Noslēgt Pirkuma līgumu par Viļakas
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  Abrenes ielā 38 B, Viļakā, Viļakas
novads, kadastra numurs 3815 004 0088  par pirkuma līguma cenu 1113,53 Eur ar
Susāju pagasta zemnieku saimniecību «STĀRĶI», Reģistrācijas Nr. 53401006541,
juridiskā adrese:  Vēdenieši, Susāju pag., Viļakas nov., LV–4583.

Nr.162 – Nodrošināt apstiprinātajam projektam «Apsaimniekošanas noteikumu iz-
strādāšana Viļakas ezeram» projekta priekšfinansējumu 80 % apmērā no projekta
kopsummas – 4811,20 Eur apmērā. Projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
izmaksām ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Nr.163 – Apstiprināt  2017.gada inventarizācijas rezultātus Viļakas novada pašvaldībā.
Nr.164 – Apstiprināt SIA «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas numurs

Nr.42403013299, 2017.gada finanšu pārskatu. Zaudējumus segt no pašu kapitāla. 
Nr.165 – Apstiprināt SIA «Viļakas veselības aprūpes centrs», reģistrācijas numurs

Nr.42403025230,  2017.gada finanšu pārskatu.
Nr.166 – Apstiprināt  Viļakas novada domes 2017.gada finanšu pārskatu.
Nr.167 – Izveidot darba grupu Viļakas novada jaunatnes politikas attīstības plāna

2018.–2021. gadam izstrādei šādā sastāvā: Madara Jeromāne –  jaunatnes lietu spe -
ciāliste, darba grupas vadītāja; Inese Circene – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja, darba grupas locekle; Evija Kravale – Viļakas novada Jauniešu domes prezi -
dente, komisijas locekle; Paula Ločmele – Viļakas novada Jauniešu domes vicepre -
zidente, komisijas locekle;

Antra Prancāne – jaunatnes sfēras pārstāve, komisijas locekle. Viļakas novada
jaunatnes politikas attīstības darba plāna 2018.–2021. gadam izstrādes periods  2018.
gada 2. maijs– 2018. gada 31. oktobris.

Nr.168 – Apstiprināt nolikumu «Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Viļa -
kas novadā», skatīt www.vilaka.lv.

Nr.169 – Izdarīt grozījumus 2018.gada 31.janvāra Viļakas novada domes lēmumā
Nr. 33 «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku ama -
tu vienību sarakstu» (protokols nr.2, 4.&): Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra amatu
sarakstu izteikt šādā redakcijā: «Vadītājs» (profesijas kods 134521, saime 33, līmenis
III) 1 amata likme; «Jaunatnes darbinieks» (profesijas kods 242257, saime 33, līmenis
IC) 1,75 amata likmes; «Kurinātājs» (profesijas kods 818204, saime 13, līmenis IIA)
0,5 amata likmes vienības; «Apkopēja» (profesijas kods 911201, saime 13, līmenis I)
0,25 amata likmes vienības.

Nr.170 – Atsavināt vieglo automašīnu  AUDI 80, valsts Nr. EJ5950, pārdodot par
brī vu cenu.

Apstiprināt vieglās  automašīnas AUDI 80, valsts Nr. EJ5950, nosacīto cenu  300,00
Eur. 

Nr.171 – Apstiprināt Viļakas novada domes administratīvā pārkāpuma protokola
veidlapu ar sērijas apzīmējumu VD ar sešzīmju kārtas numuriem no 600000 līdz
699999 (pielikumus skatīt www.vilaka.lv).

Nr.172 – Atcelt Viļakas novada domes 29.03.2018. Lēmumu Nr. 112 «Par nekus -
tamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no fi -
ziskas personas» (protokols Nr. 5, 25.&).

Nr.173 – Atcelt Viļakas novada domes 29.03.2018. Lēmumu Nr. 117 «Par nekus -
tamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
fiziskas personas» (protokols Nr. 5, 30.&).

Nr.174 – Atcelt Viļakas novada domes 29.03.2018. Lēmumu Nr. 147 «Par nekus -
tamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA
«BRB» (protokols Nr. 5,60.&).

Nr.175 – Atcelt Viļakas novada domes 29.03.2018. Lēmumu Nr. 115 «Par nekus -
tamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
fiziskas personas (protokols Nr. 5, 28.&).

Nr.176 – Apstiprināt Daci Dzērvi par Viļakas novada domes Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāju ar 02.05.2018.

Nr.177 – Veikt  finanšu ieguldījumu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Viļakas ve -
se lības aprūpes centrs», reģ. nr. 42403025230, 5000.00 Eur apmērā materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai ģimenes prakšu vietām.

Nr.178 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas evaņģēliski luteriskai
drau dzei, reģ. nr. 90000466715, 2060.00 Eur.

Nr.179 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Motosporta klubs
«Motokruīzs», reģ.nr.40008149177, 3000.00 Eur  motokrosa sacensību organizēšanai.

Nr.180 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Marienhauzena»,
reģ.nr.40008039089,  200.00 Eur.

Nr.181 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latvijas Neredzīgo
biedrības» Balvu teritoriālajai organizācijai,  reģ.nr. 40008004000, 75.00 Eur.

Nr.182 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Viļakas pensionāru
biedrība», reģ.nr.50008102021, 1000.00 Eur.

Nr.183 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas
bērni», reģ.nr.40008057169, 100.00 Eur.

Nr.184 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība»,  reģ.nr. 40008017698, 500.00 Eur.

Nr.185 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Egle», reģ.nr.
40008178176, 400.00 Eur.

Nr.186 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Nāc un tusē»,  reģ.nr.
40008195180, 850.00 Eur.

Nr.187 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Virica»,  reģ. nr.
40008218746, 990.00 Eur

Nr.188 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu «Latgaliešu kultūras biedrībai»,
reģ. nr. 40008005063, 200.00 Eur.

Nr.189 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Latgales kultūras centra izdev -
nie cībai,  reģ.nr.40008007882, 200.00 Eur.

Nr.190 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Nodibinājumam Draudzīgā
aicinā juma fonds,  reģ.nr.4000801990, 200.00 Eur.

Nr.191 – Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā «Garnizona 9 dzīvokļu īpaš -
nieku biedrība», reģistrācijas numurs 40008272653. Apstiprināt Viļakas novada domes
izpilddirektori Zigrīdu Vancāni  par  pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Garnizona 9 dzī -
vok ļu īpašnieku biedrība».

Nr.192 – Atļaut Zigrīdai Vancānei savienot Viļakas novada domes izpilddirektores
amatu ar Viļakas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA
«BALVU AUTOTRANSPORTS», ar pašvaldības pārstāvja amatu biedrībā «Garnizona
9 dzīvokļu īpašnieku biedrība». 

Nr.193 – Grozīt Viļakas novada domes 29.03.2018. lēmumu Nr.136 «Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0252 daļas nomu» (protokols Nr.5, 49.&) un
izteikt 1.punktu šādā redakcijā: «1. Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0252 daļas, platībā 0,34 ha, Vecumu
pag., Viļakas nov., nomu uz 20 (divdesmit) gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība».

Nr.194 – Apstiprināt Viļakas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu
topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2018.gadā vērtēšanas komisijas protokolus Nr.1
un Nr.2.  Atbalstīt sekojošus projektus ar šādu pašvaldības finansējumu: Nr. 2018–
VND–1–05 «Elektriskās keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde», summa 2000,00
Eur; Nr. 2018–VND–1–10 «Ezer–tūre», 2000,00 Eur; Nr. 2018–VND–1–13 «Bioloģiski
audzētu kartupeļu nozares attīstīšana Viļakas novadā», summa 1991,61 Eur; Nr. 2018–
VND–1–09 «Bišu saimju pavairošana un biškopības produktu ražošana», summa
2000,00 Eur; Nr. 2018–VND–1–12 «Frontālā iekrāvēja iegāde», summa 2000,00 Eur;
Nr. 2018–VND–1–14 «MāGaLiņa cipītes», summa 1911,29 Eur; Nr.2018–VND–1–01
«Informācijas tehnoloģijas katram», summa 2000,00 Eur; Nr.2018–VND–1–03
«Ieguldījums saimnieciskās darbības attīstībai un paplašināšanai», summa 1702,80 Eur;
Nr.2018–VND–1–02 «Bioloģiskās zemnieku saimniecības «Ezermola» attīstība un pa-
plašināšana Viļakas novadā», summa 394,30 Eur. 

Nr.195 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu «Pareizticīgo kristiešu biedrībai»,
reģ.nr.40008112367 3600.00 Eur.

Nr.196 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Dzintari», Medņevas pagasta, Viļakas no -
vadā, ar kadastra numuru 3870 006 0003 (sastāvošu no četrām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3870 005 0018, 3870 005 0019, 3870 005 0020 un 3870 006
0003), kopplatībā 22,9 ha, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870
005 0019, platībā 3,0 ha, un ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0020, platībā 2,2 ha,
veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu «Dzintaru mežs».

2018. gada 3.maijā notika domes ārkārtas sēdē, kurā tika pieņemts 1 lēmums:
Nr.197 – Noteikt braucamā ceļa  servitūtu (ceļa servitūts)  4,5 m platumā un 60 m

garumā  Viļakas novada domei piekritīgajā zemes vienībā Susāju pagastā ar nosaukumu
«Sporas», ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0066,  lai nodrošinātu piekļuvi uz šīs ze -
mes vienības esošo būvju īpašumam.

Ar aprīļa domes sēdes protokolu un maija domes ārkārtas sēdes protokoliem var
iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes. 
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Viļakas no vadā2018. gada maijs

akTUaLiTāTES ViļakaS NOVaDa DOMē

l Īsās ziņas

• Aprīlī Rīgā notika Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības Izbraukuma
semi nārs, kurā piedalījās vietējo un reģionālo pašvaldību pār stāvji no Somijas,
Francijas, Luksemburgas, Īrijas, Spānijas, Nīder landes, Lietuvas, Igaunijas, Liel-
britānijas, Beļ ģijas un Rumānijas, kā arī Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu
komitejā locekļi. Seminārā pie dalījās arī Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs.

Seminārā runāja par drošības jautājumiem un ES-Krievijas attiecī bām.
Semināru atklāja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas
komitejas priekšsēdētājs un Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā
loceklis Dainis Turlais. Noslēgumā dalībnieki de vās vizītē uz Nacionālo bruņoto
spēku Ādažu militāro bāzi.

• Šī gada 26. un 27. aprīlī Igaunijas pilsētā Narvā notika biedrības «Eiro re ģions
«Ple s kava-Livonija»» Igaunijas, Krievijas un Latvijas pašvaldību priekšsēdētāju
tikšanās, kurā Viļakas novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs, Žīguru pa gasta pārvaldes priekšsēdētājs Oļegs Kesks un jaunatnes lietu
speciāliste Madara Jeromāne.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne:»Biedrība pastāv jau 22 gadus,
tāpēc ir vērts pārskatīt tās darbības efektivitāti, struktūru un uzdevumus. Šī iemesla
dēļ, tikšanās laikā tika lemts par biedrības tālāko darbību, mērķiem un dalīb -
valstu nākotnes sadarbību. Šī brīža biedrības prezidents ir Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš atzīst, ka biedrībai ir jāturpina sava
darbība, jo tā ir kā instruments pašvaldību rokās, tāpēc svarīgi, lai tā darbotos
mūsu interesēs, bet, lai to panāktu, ir jāīsteno šobrīd svarīgākais mērķis –  jāno -
stabilizē biedrības statuss valstiskā un starptautiskā līmenī, lai tiktu ņemts vērā
biedrības sastāvā esošo pašvaldību paustais viedoklis un vajadzības. 

Tāpat tika nolemts, ka nepieciešams veicināt arī jauniešu sadarbību, savstar -
pēju komunikāciju un dalīšanos pieredzē, izmantojot Eiropas Savienības pār -
robežu projektu iespējas.» 

• 7. maijā kopā sanāca Viļakas pilsētas iestāžu vadītāji, kuri kopā pārrunāja
aktualitātes iestādēs un novadā, prezentēja savu iestādi kolēģiem.

• 11. maijā Daugavpilī norisinājās Latvijas pašvaldību savienības 29. kongress,
kurā piedalījās Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne. Kongresā piedalījās arī  Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Re publikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece un Ministru prezidents Māris Kučinskis, Vides aizsardzības un reģio -
nālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kā arī citas augstas amatpersonas. Vi -
sas pašvaldības, arī Viļakas novada dome saņēma dāvanu no būvmaisījumu ra -
žotāja «Sakret» – unikāla betona veidotu
telpisku ģerboni. Šis dāvinājums ta pis ar
Valsts heraldikas komisijas atbalstu un
veidots tā, lai to varētu iz vie tot gan iekš -tel -
pās, gan ārpusē pie ēku fasādēm. Ģer -
boņa augstums un platums ir 420x594mm,
biezums 30 mm, svars 14,98 kg. Ģerboni
pare dzēts stiprināt gan pie ēkas fasādes,
jo tas apstrādāts ar pārklājumu, kas pa sar -
gā no ārējiem apstākļiem, gan arī izvietot
iekštelpās.   

• Viļakas novada dome ir saņēmusi ziņu, Latvijas Pašvaldību sa vienības
(LPS) 2018. gada projekts «PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS
SIMTGADEI» ir apstiprināts, tas nozīmē, ka dome saņems 525 euro stādu un
kokmateriālu iegādei.

• 15. maijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Lab klā -
jības ministriju organizēja Latvijas simtgadei veltītu konferenci «Latvijai-100,
Bērnu tiesību aizsardzības likumam-20», kurā piedalījās Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne. Konferences mērķis bija apzināt
galvenās problēmas, kas traucē bērnu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanai,
kā arī iespējām saņemt kvalitatīvus un aktuālajās vajadzībās balstītus sociālos
pakalpojumus. Konferencē ar savu pieredzi un redzējumu dalījās Latvijas un
ārvalstu jomas eksperti.

Informāciju apkopoja Lietvedības, komunikācijas un informācijas  nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne

2018. gada 15. maijā notika domes ārkārtas sēdē, kurā tika pieņemti 7 lēmumi:
Nr.198 – Izdarīt grozījumus 2018.gada 31.janvāra Viļakas novada domes lēmumā  Nr.33

«Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību
sarakstu» (protokols nr.2,4&) juridiskās nodaļas amatu sarakstā: Svītrot sarakstā amatu»jurist-
konsults»– (profesijas kods 261901, saime 21, līmenis IIIA) 1,0amata vienību; Piešķirt
amatu»personas datu aizsardzības speciālists» (profesijas kods 2421 12, saime 26.1., līmenis
IV) 1,0 amata vienību. Izdarīt grozījumus 2018. gada 31.janvāra Viļakas novada domes
lēmumā  Nr.33 «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku
amatu vienību sarakstu» (protokols nr.2,4&) Žīguru pagasta pārvaldes amatu sarakstā:
Piešķirt amatu»palīgstrādnieks ceļu uzturēšanā sezonas rakstura darbos» – (profesijas kods
932909, saime 13, līmenis IIA) 1,0 amatu vienību.

Nr.199 – Atbrīvot Ligiju Loginu  no Vecumu pagasta pārvaldes vadītājas amata  pēc Darba
likuma 114. panta  (Darbinieka un darba devēja vienošanās). 

Nr.200 – Atbrīvot Ligiju Loginu no Viļakas novada domes Administratīvās komisijas
priekšsēdētājas amata.

Nr.201 – Atbrīvot Ligiju Loginu  no  Viļakas novada domes  komisijas lēmuma pieņem -
šanai par lauksaimniecības zemes  iegūšanu īpašumā  locekles amata.

Nr.202 – Ievēlēt Oskaru Rēvaldu par  Viļakas novada domes Administratīvās komisijas locekli.
Nr.203 – Apstiprināt Diānu Astreiko Viļakas novada domes Administratīvās komisijas

priekšsēdētājas amatā.
Nr.204 – Ievēlēt Juri Prancānu Viļakas novada domes  komisijas lēmuma pieņemšanai par

lauksaimniecības zemes  iegūšanu īpašumā  locekli.

Ar maija domes ārkārtas sēdes protokoliem var iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašval -
dība/ Domes sēdes. 

l Jauni darbinieki

Darbu uzsāk personas datu aizsardzības speciāliste
2016. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments un ES

Pa dome pieņēma jauno Personas datu aizsardzības
regulu Nr. 2016/679, kas piemērojama Eiropas Sa vie -
nības dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija. 

Regulas 37. pants paredz pienākumu pastāvīgi ie -
celt datu aizsardzības speciālistu katrā gadījumā, kad
datu apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra.

Ņemot vērā iepriekš minēto Regula paredz, ka pa-
švaldībā datu aizsardzības speciālists ir obligāts.

Ar 2018. gada 16. maiju Viļakas novada pašvaldībā
darbu uzsāk Personas datu aizsar dzī bas speciālists Li -
gija Logina. Speciāliste klientus pieņems Viļakas no -
vada domē 202. ka binetā. 

Pieņemšanas laiks: Otrdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 14.00 – 17.00

Kontakttālrunis: mob. 26406731, e-pasts: ligijal@in-
box.lv

Ligija Logina – iegūta augstākā juridiskā izglītība,
kvalifikācija  – jurists, šogad papildus ieguvusi Personas datu aizsardzības speciālista aplie -
cību, kas ļauj veikt likumā noteiktos pienākumus.

Personas datu aizsardzības speciālists – neatkarīga persona, kas organizē, kontrolē un
uzrauga pārziņa (t.i. Viļakas novada domes, iestāžu un struktūrvienību )veiktā personas datu
apstrādes atbilstību likumu prasībām.

Datu aizsardzības speciālista statuss daļēji ir līdzīgs iekšējā auditora statusam, tas ir orga ni -
zācijas nodarbinātais, strādā organizācijas interesēs, tomēr viņam jābūt pietiekami neatkarīgam
un neitrālam, lai norādītu uz neatbilstībām un pārkāpumiem organizācijas darbībā. 

Datu aizsardzības mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši
privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fizisku personas datu apstrādi.

Viļakas novadā jauna tūrisma speciāliste
Kopš 2018. gada 3. maija par tūrisma speciālisti

Viļakas novadā strādā jaunā un enerģiskā  Inese
Matisāne. 

«Dzīvoju Upītē, Šķilbēnu pagastā. Brīvo laiku pa -
vadu ar ģimeni. Patīk daba, aktīvs dzīvesveids un
radoši izpausties – dziedāt, dejot, gleznot. Esmu pa -
beigusi Bulduru dārzkopības vidusskolu un Rīgas
Tehnisko universitāti, kur ieguvu Profe sionālo baka -
laura grādu ģeomātikā (inženiera kvalifikācija ģeodēzijā
un kartogrāfijā). Vēlos aktīvi iesaistīties un ieguldīt
savas zināšanas un prasmes, lai popularizētu un at -
tīstītu tūris ma nozari Viļakas novadā», par sevi saka 
I. Ma tisāne.  

Viļakas novadā tūrisma jomā ir vajadzīgs cilvēks,
kurš spēj ātri apgūt jaunu informāciju un pielāgoties
tūrisma dzīves aktivitātēm. Cilvēks, kurš spēj izveidot
un piedāvāt jaunus tūrisma produktus un tos reklamēt.
Svarīga loma tūrisma attīstībā ir uzņēmējdarbībai.

I. Matisānei ir visas nepieciešamās zināšanas un pieredze, ko viņa ir guvusi vadot savu
gaļas mājražošanu, piedalījusies arī dažādos tirdziņos. I. Ma tisānei ir pieredze arī  komu -
nikācijas darbā un mārketingā, jo vadot savu uzņēmumu, bija jāprot arī to reklamēt un pārdot
savu produkciju. Kaut gan I. Matisānes dzimtā vieta ir Salac grīva, bet jau 9 gadus dzīvojot
Upītē, viņa ir iedzīvojusies un iemīlējusi mūsu novadu kā savu. 

Inese dzied folkloras kopā «Upīte», kas saglabā mūsu novadam raksturīgo folkloru un
tradīcijas. 

Savā iepriekšējā darbā Inese ir iepazinusi daudzus cilvēkus, ar kuriem turpmāk būs kopā
daudz jāstrādā, lai piesaistītu arvien jaunus tūristus Viļakas novadam. Novēlēsim veiksmi,
izdošanos un plānu īstenošanu jaunai tūrisma speciālistei.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore Rita Gruševa, 
foto: personīgais arhīvs
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Viļakas no vadā 2018. gada maijs

UzŅēMēJDaRBīBa/ PROJEkTi 

Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns ir realizējis ELFLA pro -
jektu Nr. Piezīmes Projekta Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000006.
Pro jekta nosaukums: «akustisko torņu un skaņu komplekta iegā -
de», par summu 12573,00 EUR, no kuriem 8927,10 EUR ir
publiskais finansējums.  

Projekta mērķis – Iegādāties akustiskos torņus un skaņu komplek -
tu, lai sniegtu jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, or-
ganizējot kultūras, izglītības un privātos pasākumus. 

Realizējot projektu tika iegādāti ALSPAW Flying tower set – pār -
vietojamās skatuves skaņas spārnu sistēma, ģitāras kombo Fender
Hot Hot deville 410, basa ģitāras  pastiprinātājs Ampeg SVT 3 Pro
un Shure QLXD24/KSM9 radio mikrofons.

Piegādātājs SIA «Diogens Audio».
Teksts un foto: Aldis Prancāns

Tiekas Viļakas novada tūrisma sniedzēji

Viļakas novada tūrisma sniedzēji tiekas
ziemeļlatgales tūrisma sapulcē

25. aprīlī kārsavas novada
Malnavas maiznīcā «Dzīles» pie
saimnieces ainas Barsukovas pirms
aktīvās tūrisma sezonas satikās
ziemeļlatgales tūrisma sniedzēji. 

Tikšanās notiek katru gadu ar
mērķi pārrunāt iepriekšējā gada
darbus, pastāstīt par jaunās tūrisma
sezonas aktualitātēm, kā arī satikties
vienam ar otru un apmainīties ar
dažādiem padomiem un idejām.
Viļakas novadu sapulcē pārstāvēja
Viļakas novada muzeja direktore
Rita Gruševa un jaunā tūrisma spe-
ciāliste Inese Matisāne, Balkanu
dabas parka vadītāja Vija Kuļša

un zemnieku saimniecības «Kotiņi»
pārstāvis Rolands Keišs.

Viļakas novada muzeja direk -
tore prezentēja 2017. gada aktuali -
tātes Viļakas novada tūrismā, kā
arī lielākās ieceres un aktualitātes
2018. gadā – uzsvaru liekot uz
jaunu maršrutu piedāvājumu un
uzņēmējdarbības popularizēšanu.
Vija Kulša dalījās jaunumos, kas
notikuši Balkanu dabas parkā,
bet Rolands Keišs visus klātesošos
iepazīstināja ar jaunumiem z/s
«Kotiņi» un jaunu tūrisma piedā-
vājumu Rekavas vecajās dzirnavās.

Sapulces otrajā daļā viesojamies

Latgolys šmakovkas dadzynuotovā
pie saimnieka Jāņa Krivteža, kurš
visiem pastāstīja par savu pieredzi
tūristu uzņemšanā un par to kāds
bija viņa ceļš, lai izveidotu šma-
kovkas dedzinātavu.

Lai visiem izdodas īstenot sa -
vas tūrisma idejas jaunajā 2018.
gada sezonā. Paldies sakām Susāju
pagasta pārvaldes vadītājam Ilmā -
ram Locānam par tūrisma sniedzēju
aizvešanu līdz Kārsavai.

Tekstu sagatavoja: Viļakas
novada muzeja direktore 

Rita Gruševa
Foto: Ineta Bordāne

Izdos Ontona Slišāna bērnu
dzejas kopkrājumu

Latgales kultūras programma ir atbalstījusi projektu «On -
tona Slišāna bārnu aiļu kūpkruojums «Vuss apleik maņ munā
volūdā skaņ»», piešķirot  tā īstenošanai 4000,00 Eur. Projektu
realizē Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība «JākUPāNi».

Par projektu stāsta Kultūras nemateriālā centra «Upīte» vadītājs
un Antona Slišāna dēls Andris Slišāns: «Ontons Slišāns, kod beja
dzeivs, tod beja vīnīgīs dzejnīks pasaulie, kas roksta dzejuļus
bārnīm. Sovas dzeives laikā ir izdevs 13 gruomotas bārnīm, piec juo
aizīšonas ir izdūtas viel 3 gruomotas. Lyluokuo dale gruomotu ir jov
bibliogrāfisks retums. Deļ tam izdūsem vīnu lylu Ontona Slišāna
bārnu dzejas kūpkruojumu, kurā byus īkļauti vusi Ontona dzejūļi
bārnīm! Byus duovona nu Ontona vusīm sovā 70 godu jubilejā.»

Paziņojums par Viļakas novada attīstības
programmas 2018.–2024. gadam apstiprināšanu 

2018. gada 25. aprīlī Viļakas novada dome apstiprināja «Viļa -
kas novada attīstības programmu 2018.–2024. gadam» (lēmums
Nr. 160, sēdes prot. Nr.6, 13.&). 

Viļakas novada attīstības programma 2018. – 2024. gadam ir vidē -
jā termiņa plānošanas dokuments, kas sastāv no Viļakas novada paš -
reizējās situācijas raksturojuma un analīzes, Stratēģiskās daļas, Rī -
cī bas plāna 2018.–2024.gadam, Investīciju plāna, Īstenošanas uzrau -
dzības un kontroles kārtības un Sabiedriskās apspriešanas doku-
mentiem.

Viļakas novada attīstības programma 2018. – 2024. gadam pieeja -
ma Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv un Viļakas
novada domē (Abrenes ielā 26, Viļaka).

15. maijā Viļakas novada kul-
tūras un radošo industriju centrā
notika Tūrisma informācijas die -
na uz kuru tika aicināti tūris -
ma objektu saimnieki – muzeju,
privātkolekciju, apskates saimnie -
cību, ēdināšanas pakalpojumu
sniedzēju, naktsmītņu īpašnieki,
amatnieki, mājražotāji, kā arī
domes priekšsēdētājs, pagastu
pārvaldnieki, kultūras namu un
folkloras kopju vadītāji un pro-
jektu vadītājas, lai kopā atskatī -
tos uz 2017. gada tūrisma sezonu. 

Mērķis bija informēt par tūris -
ma attīstības tendencēm reģionā,
kas paveikts un kas vēl jādara, lai
popularizētu Viļakas novadu kā tū -
ristu galamērķi, tāpēc šādas tik -
šanās ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma
objektu saimnieki uzzinātu vairāk
viens par otru un veidotos jauna
sadarbība.

Viļakas novada muzeja vadītāja
Rita Gruševa informēja par jau-
numiem tūrisma jomā, nozares
vīziju un attīstību, mūsu vērtību
popularizēšanu un apzināšanos,
plānotajiem pasākumiem nozares
veicināšanā, jaunajiem tūrisma
objektiem, savstarpējo sadarbību
un atgriezeniskās saites veidošanu
starp Viļakas novada apmeklēta -
jiem un tūrisma sniedzējiem.

Viļakas novada jaunā tūrisma
speciāliste, Inese Matisāne sīkāk

iepazīstināja ar statistikas datiem,
tūrisma tendencēm blakus novados,
sociālo tīklu nozīmi tūrisma
objektu popularizēšanā. Informā-
cijas apmaiņa ar tūrisma objektu
sniedzējiem.

Projektu vadītāja Santa Koma-
ne sniedza ieskatu gan par realizē-
tajiem, gan par uzsāktajiem pro-
jektiem tūrisma jomā. Infrastruk-
tūras sakārtošanu – ceļu remon -
tiem. Viesnīcas celtniecību, Kultū -
ras un radošā industriālā centra 2
kārtas renovāciju un citiem nozī-
mīgiem projektiem, kas veicinātu
būtisku pienesumu tūrisma jomā.

Viļakas novada domes priekšsē -
dētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra,
ka  kopīgiem spēkiem un lieliem
soļiem veicināsim tūrisma nozares
attīstību, uzrunājot katru klātesošo
iesaistīties, izvirzot mērķus un no -
sakot uzdevumus, tūrisma jomas
veicināšanā. Izstrādāt novada tū-
risma devīzi, kas uzrunātu tūristus.
Infrastruktūras sakārtošanu un vies -
nīcas nozīmi mūsu reģionā.

Pasākuma laikā mājražotāja
Irēna Bukša iepazīstināja klātesošos
ar savu saražoto produkciju – da-
žādas tējas, kaltēti augļi un dārze -
ņu sukādes. Meža labumu ciems
no Žīguriem cienāja ar rožlapu
ievārījumu. Bija iespēja iegādāties
Aijas Pumpures cepto maizīti un
konditorejas izstrādājumus.

Otrajā daļā katrs tūrisma snie-
dzējs un pagastu pārvaldnieki iz-
teica savas domas par tūrisma at-
tīstību novadā un izveidojās ražīga
diskusija, kurā tika ierosinātas da -
žādas jaunas idejas tūrisma mar-
šrutiem, pakalpojumu dažādošanā
un pilnveidošanā, gidu apmācībām
un kopīgi tika noteikti tuvākajā
laikā veicamie uzdevumi. Turpmāk
novada tūrisma nozare būs Viļakas
novada muzeja atbildībā.

Viļakas novada tūrisma aktua -
litātēm turpmāk varēs sekot līdzi
arī sociālajos tīklos. Aktīvi tiks
strā dāts pie jaunu tūrisma maršrutu
izstrādāšanas dažādām grupām.
Līdz 15. jūnijam tiks veikta informā -
cijas atjaunošana, vilaka.lv mājas
lapas – tūrisma sadaļā, par tūrisma
objektiem, kā arī tuvākajā laikā
apciemosim tūrisma objektu īpaš-
niekus, lai iepazītos ar piedāvāju -
mu klāstu un iegūtu nepieciešamo
in formāciju jaunu maršrutu veido -
šanā. Līdz 1. jūlijam tiks izveidoti
10 jauni tūrisma maršruti pa novadu
un Viļakas pilsētu, kā arī piedāvāti
jauni novadu raksturojošie suvenīri.

Paldies visiem tūrisma snie-
dzējiem, kuri atrada laiku ierasties
un kopīgi padomāt par katra ie-
spējām attīstīt novada tūrismu.
Informāciju sagatavoja: tūrisma

speciāliste Inese Matisāne, 
foto Rita Gruševa
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attīstot tūrisma iespējas un saglabājot kultūrvēsturisko
mantojumu, Viļakas novada pašvaldība iesniedza Lauku atbalsta
dienesta izsludinātajā Leader konkursā projektu par kvalitatīvas
tūrisma un dabas infrastruktūras izveide Stompaku purvā.
Rīcības grupā2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras
mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai. Projekta kopējās izmaksas 9726,10,
EUR, publiskais finansējums sastāda 7234,29 EUR, domes līdz-
finansējums un PVN likmes segšana 2491,81 EUR.

Projekta mērķis: izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas in-
frastruktūru dabas liegumā «Stompaku purvi», uzstādot jaunus in-
formācijas stendus, atkritumu tvertnes, ceļa zīmes, tūrisma koka
mājiņu u.c., lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un sasniedzamību.
Dabas liegums «Stompaku purvi» ir unikāla ar savām dabas bagātī -
bām un kultūrvēsturisko mantojumu, Stompaku purvi ir iekļauti NA-
TURA 2000 teritorijā, kurā atrodas Latvijas un ES nozīmes īpaši aiz -
sargājamie purvu un mežu biotopi, ka arī aizsargājamās augu, putnu
un dzīvnieku sugas. Stompaku purvi ir nozīmīgi ar savu vēsturi, jo
Stompaku purvā atradās lielākā nacionālo partizānu apmešanās
vieta Baltijā, kā arī notikusi viena no lielākajam nacionālo partizānu
cīņām pret padomju varu- Stompaku kauja.

Īstenojot projektu, Stompaku purvu teritorija būs pieejamāka ap-
meklētajiem un  kļūs par labu tūrisma objektu. Tūristu interese par Sto -
mpaku purva vēsturi ir liela. Pašlaik tikšana līdz nacionālo partizānu
mītnēm ir problemātiska, jo trūkst nepieciešamās infrastruktūras.
Realizējot projektu, dabas takas un nokļūšana partizānu mītnēs būs
daudz ērtāka un pieejamāka. Pašvaldība projekta īstenošanā cieši sa-
darbojas ar  Latvijas Valsts mežiem,  Dabas aizsardzības pārvaldi, Lat -
vijas Valsts ceļiem u.c. institūcijām.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks īstenotas dažādas aktivitātes-
informatīvo planšetu pamatņu komplekta izgatavošana, informācijas
stendu un norāžu komplekta izveide, ceļa zīmes izgatavošana, apmeklē -
tāju skaitītāja iegāde, kā arī tūrisma mājiņas un WC uzstādīšana. Pēc
projekta realizācijas dabas liegums Stompaki purvi tiks iekļauts
Viļakas novada dabas tūrisma apskates objektos. Muzeja darbinieki
un gidi organizēs ekskursijas tūristiem, novada iedzīvotājiem, kā arī
skolēniem. Projekts sekmēs savas vēstures iepazīšanu, kā arī nostipri -
nās katra zināšanas par unikālam dabas vērtībām, kuras ir mums
līdzās, bet bieži vien mēs tās neievērojam. Projekts tiks realizēts līdz
2018.gada beigām.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore
Rita Gruševa

Apstiprināts Leader projekts 
«Kvalitatīvas tūrisma un dabas infrastruktūras

izveide Stompaku purvā»

Viļakas novada pašvaldība pro -
jekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 «Vese-
lības vecināšanas un slimību pro -
filakses pasākumi Viļakas nova -
dā» ietvaros šogad aprīlī un mai -
jā piedāvāju nūjošanas iesācēju
apmācību trīs novada pagastu cen-
tros – Rekovā, Semenovā un Žī-
guros, kā arī Viļakas pilsētā. No-
darbībās dalību varēja ņemt ik -
viens interesents, bet īpaši – ga -
dos vecāki cilvēki. Cilvēku intere -
se bija liela. Ja cilvēku bija vai -
rāk, viņi izmantoja savas vai tre-
neres piedāvātās nūjas. Pirmajās
nodar bībās varēja apgūt nūjošanas

pamatus, teoriju, pareizu soli, kā
arī saņemt konsultāciju, kā izvē-
lēties  piemērotus apavus, apģērbu,
atbils tošākās nūjas, ja vēlas iegā-
dāties paši, kā tās lietot, un ko tas
dod organismam.  Runājām arī
par citiem veselības aspektiem –
uzturu, ūdens lietošanu un cita
veida kustībām.

Ar šo projektu  radīta iespēja
cilvēkiem kļūs veselīgākiem un
darbspējīgākiem. Uz nūjošanas no -
darbībām atnākušie cilvēki uzzināja,
ka bez kustībām cilvēks kļūst ne-
aktīvs, sirds nedarbojas ar pilnu jau -
du, kauli kļūst trauslāki, bet kus -

tības svaigā gaisā vispirms palīdzē -
ja atbrīvoties no stresa, sajust sa -
va ķermeņa harmoniju, baudīt pa -
vasarīgo dabu. Ar nūjošanas palī-
dzību cilvēks var uzlabot sirds un
asinsrites sistēmu, izsargāties no
sirds infarkta un insulta, protams,
svarīgs ir arī uzturs, ūdens patēriņš,
par ko runājām  pirmo nodarbību
laikā.  Patīkami, ka uz nodarbībām
ieradās arī kungi labākajos gados.
Pirms nodarbībām 10-15 minūtes
iesildījāmies, lai nerastos traumas,
un atsildošie, stiepjošie vingrojumi
bija paredzēti arī pēc nūjošanas.
Viena no nūjotājām, kura jau pie-
kopj to pati,  pēc nodarbībām sa -
runā atzina, ka šāda soļošana ir
labsajūta viņas locītavām, jo nūju
dēļ slodze tiek vienmērīgi sadalīta
uz rokām, muguru, kājām, kas
atslogo locītavas. Vēl kāda atziņa
bija, ka nūjošana stiprina imūn-
sistēmu, – organisms labāk pie-
mērojas temperatūras svārstībām.
Nūjotāji uzzināja, ka arī osteoporo -
zi novērš ne tikai ar kalcija pre-
parātiem, bet arī ar regulārām fi-
ziskām  kustībām. Ar nūjošanu var
nodarboties, pirms locītavas skāris
artrīts. Nūjotāji uzzināja, ka nūjo -
jot 3x nedēļā pa  30-45 minūtēm,
var pozitīvi ietekmēt savu holes-
terīna līmeni, protams, neaizmirs -
tot par pilnvērtīgu uzturu. Pārrunā -
jām arī, kāda nozīme ir labiem
apaviem un piemērotam apģērbam,
apaviem.

Bet svarīgākā atziņa bija smaids
un sajūta – nūjošana stiprina ne
tikai miesu, bet arī garu un uzla bo
omu. Vēl ir iespēja pievienoties nū -
 jotāju komandai: Rekovā 29. mai -
jā, 5. un 12. jūnijā plkst. 18.00;
Semenovā  24. maijā plkst. 18.00
un Žīguros  31. maijā plkst. 16.00,
7. un 14. jūnijā, plkst. 18.00.
Teksts:  trenere Zinaida Logina, 

foto: projekta arhīvs

Nūjošanas nodarbības Viļakā

Novusa
turnīrs

ģimenēm
Realizēta projekta Nr.9.2.4.2/

16/i/073 «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasāku -
mi Viļakas novadā» aktivitāte –
ģimeņu sporta diena. Jauniešiem
jebkurā vecumā patīk aktīvi dar-
boties un spēlēt dažādas spēles.
Novusa spēle mūsu centriņā vi -
siem patīk visvairāk. Par to lieci-
nāja arī novusa turnīrs, kurš
notika 17. maijā Viļakas jaunie -
šu iniciatīvu centra «Sauleszie -
da» telpās. Pieteicās divdesmit
divi spēlētāji, kuri sadalījās tri -
jās grupās un komandās, bet
šoreiz īpašs uzsvars bija ģime-
nēm, līdz ar to piedalījās sešas
komandas, kurās spēlēja tieši
ģimenes. 

Pateicoties projekta finansē-
jumam, tika iegādāts jauns novusa
galds, kijas un kauliņi un apbal-
vojumi. Sākās spraigas cīņas uz
diviem novusa galdiem. Visi dalīb -
nieki bija aktīvi, draudzīgi, gatavi
jebkurai spēlei. Tik aizraujošu un
saliedētu darbošanos varēja vērot
visu spēļu garumā. 

Visi darbojās, centās palīdzēt

cits citam, sniegt padomu, uz-
mundrināt, mierināt un pamācīt.

Novusa turnīrā piedalījās arī
pagasta pārvaldes vadītājs Juris
Prancāns, arī viņš piedalījās kā
ģimene. Spēlējot un vērojot citu
spēles, viņš bija patīkami pār -
steigts par jauniešu meistarību
spēlē.

Vecākais spēlētājs ģimeņu ko-
mandās bija Valdis Prancāns, kurš
deva vērtīgus padomus jaunajiem
spēlētājiem. Brāļi Sandis un Sai -
vis Molodcovi bija jaunākie da-
lībnieki ģimeņu spēlēs. Dalībnie -
ki visi bija līdzvērtīgi un līdz pat
pēdējai spēlei nevarēja noteikt
uzvarētāju. Pēc trīs stundu sī vām

cīņām tie arī beidzot noskaidrojās:
komandu grupā, ar nelielu punktu
pārsvaru, uzvarēja ģimene «Pran-
cāni», kuru pārstāvēja Alise un
Vitolds Prancāni. Individuāli pa
grupām pirmo vietu ieguvēji: Sa-
manta Slišāne, Raivo Ločmelis,
Edīna Kļava.

Paldies visiem dalībniekiem
par piedalīšanos, īpaši Danai Po-
nomarenko un Laurai Rojas Bar-
bero par aktīvo līdzdalību.

Teksts: jaunatnes darbiniece
Antra Prancāne,

foto: Dana Ponomarenko 
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Šoreiz tikšanās ir ar kādu
ļoti kolorītu, enerģisku un aktīvu
sievieti, kas ir mamma trīs dē-
liem, vecmamma diviem maz-
bērniem, vada savu frizēšanas
un šūšanas uzņēmumu kā paš -
nodarbinātā un paspēj ceļot,
dziedāt divos kolektīvos un ino-
vatīvos veidos audzēt dārzu.
Tā ir inta Pužule no Šķilbēnu
pagasta.

Atskatoties uz bērnības sap -
ņiem par darbu, Inta min, ka šū -
šana noteikti nebija tas, ko vēlētos
dzīvē darīt, taču prasmes, kas
bija gūtas no bērna kājas, liecināja
par ko citu, jo mamma arī bija
šuvēja. Līdz 7. klasei, Inta mācījās
Grobiņā un pēc tam pārcēlās at-
pakaļ uz dzimtas pusi – Balviem
un uzsāka savas mācību gaitas Re-
kavas vidusskolā. Jau tad viņa
bija aktīva un patstāvīga, tāpēc
nolēma dzīvot internātā, kas šo -
brīd ir Šķilbēnu sociālās aprūpes
māja. Pienākot 9. klasei, mamma
teica, lai iet mācīties par šuvēju.
Sākumā Inta negribēja, taču pie-
krita, jo vēlējās ātrāk būt neatka -
rī ga un sākt strādāt.  Gadu gaitā
apstiprinājās tas, ka šī izvēle  bija
pareiza, jo  jau vairāk kā desmit

gadus Inta veiksmīgi darbojas kā
pašnodarbinātā un piedāvā šūšanas
pakalpojumus. 

Pēc skolas absolvēšanas, Inta
strādāja Balvu «ateljē» un uzšuva
sešas kāzu kleitas. Kā pati meistare
min, tad tā esot bijusi lieliska sa -
jūta – redzēt līgavu prieku par pa -
veikto darbu. Pēc gada Inta ap-
precējās un pārcēlās uz Šķilbēnu
pagastu, kur uzsāka savas darba
gaitas Rekavas «ateljē» –  tur bija
iespēja šūt dažādas lietas, pat mē -
teļus, kas ir atbildīgs un grūts
darbs. Pēc pirmā bērna piedzim-
šanas Inta strādāja Rekavas vi-
dusskolā, vadīja šuvēju pulciņu.
Pēc otrā bērna piedzimšanas strā-
dāja internātā un pēc internāta
aizvēršanas guva prasmes pārdo-
šanā, strādājot vietējā veikalā Re -
kavā. Nostrādājot nepilnu gadu,
Inta saprata, ka šis nav īsti tas lau-
ciņš, kurā vēlētos turpināt strādāt.
Aizejot no darba, Inta pilnveidoja
savas prasmes un iestājās bez-
darbniekos, lai apgūtu frizēšanu.
Viņa zināja, ka Ilgi bez darba ne-
paliks un nepagāja ilgs laiks, kad
draudzene Natālija iedrošināja
Intu un ierosināja meklēt telpas,

lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību.
Inta uzsvēra, ka katram vajadzētu
savu Natu, kas iedrošina uzdrīk-
stēties! Tā Inta aizgāja pie Rekavas
vidusskolas (tā laika) direktora
Pētera Vancāna un kopīgi atrisināja
šo jautājumu un Inta tika pie ne-
lielas telpas, kur uzsākt savu ne-
atkarību – savu uzņēmējdarbību!

Pa šiem, vairāk kā desmit, ga -
diem, Inta ir šuvusi gan bikšu ma -
las, gan kleitas un mēteļus, gan
tērpus kolektīviem un 2017.gadā
uzšuva lielāko pasūtījumu līdz
šim: kolektīvu tērpu Žīguru Eiro -
pas dejotājām – 18 vienādus tēr -
pus, kas sastāvēja no garajiem svār-
kiem, blūzes un vestes, kā Inta no-
smej: «Šis bija gada pasūtījums!» 

Kad runājām par priekšrocī -
bām uzņēmējdarbībai, abas pie-
kritām tam, ka uzņēmējdarbība
dot brī vību laikā un darbā, kā arī
Inta papildina: «Ir superīgi, gribē -
tu, lai katrs var tā strādāt! Darīt
to, kas tev patīk, pirmkārt, otrkārt,
tu pats esi sev saimnieks!»

Protams, esot uzņēmējam ne
vienmēr viss ir tik rožains un
skaists, grūtības sagādāja labiekār -
tošana un telpu jautājumi, taču

Inta pie šīm grūtībām neapstājās
un vēlme strādāt, tikties ar cilvē-
kiem un būt aktīvai, motivēja ne-
padoties! Tā arī ir, Inta tiešām ir
aktīva un sabiedriska, jo paralēli
savam darbam, auklē mazbērnus,
vairāk kā 20 gadus dzied folkloras
kopā «Rekavas dzintars» un  Šķil-
bēnu pagasta kultūras centra «Re-
kova» jauktajā korī «Viola», pa -
spēj iekopt puķu dārzus un audzēt
dažādus dabas kārumus ģimenei.

Jautāju, ko Inta novēlētu ci -
tiem, kas vēlētos uzsākt savu uz-

ņēmējdarbību, viņa atbild: «Ja ir
apņēmība un atbalsts, nebaidīties
uzsākt, protams, ja ir sākuma fi-
nanses, tad jau vispār ir labi. Va-
jadzīgs ir grūdiens, lai iedrošinātu
uzsākt savu darbošanos! Daudzi
ir jau to, kas māk dažādas lietas,
vajag tikai izcelt saulītē!»

Paldies Intai par laiku un vēl -
mi dalīties savā pieredzē uzņē-
mējdarbībā!

Rakstu sagatavoja:
Santa Komane,

foto: personīgais arhīvs

Maijs šogad neparasti silts, visi augļu koki vienā
laikā raisa ziedus un priecē acis, bet lakstīgalas kā ne-
gudras triec savus ierastos treļļus gan agros rītos, gan
vakaros. Šādā pavasarīgā pēc pusdienā Viļakas novada
bib liotēkas zālē pulcējās lasītāju klubiņa «Mantinie -
ces» dalībnie ces, lai neklātienē baudītu vēl karstākas
zemes krāsas un smar žas. Bibliotēkā ciemojās brīvprā -
tīgā darba veicējas Dana (no Uk rainas) un Laura (no
Spānijas). 

Laura prezentēja savu valsti Spāniju. Meitene runāja
angļu va lodā, bet Dana tulkoja krievu valodā. Tā bija in-
teresanta biling vā la valodas spēle, bet teikto kat ra saprata
savā dzimtajā valodā. Lau ra stāstīja par Spānijas vēsturi
un ģeogrāfiju, par dabu, laika apstāk ļiem un tautas tra -
dīcijām. Ti ka pieminēti izcilākie mākslinieki, mūzi ķi,
arhitekti. Valsts atrodas Pi reneju pussalā, ir otrā lielākā
Eiro pas savienībā, galvaspilsēta – Madride. 

Virtuve katrā Spānijas reģionā ir atšķirīga. Iecienītas
ir jūras vel tes, viegli kaltēts Lakonas šķiņķis, uzturā daudz
lieto olīveļļu. Pie tradīcijām tika minētas vēršu cī ņas, ielu
gājieni lielos reliģiskos svētkos, tautiskās dejas, krāšņi
tēr pi. Videoierakstā noklausījāmies Andrea Bocelli smel -
dzīgo dziesmu Besame mucho.

Latvijas ziema Laurai nebija patīkama, bet šī gada
maijs jau lī dzinās Laurai ierastiem laika apstākļiem.
Latviju, kā brīvprātīgo dar bības zemi, meitene izvēlējās
tā pēc, ka tā ļoti atšķiras no dzimtenes.

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

Paldies Laurai, Danai un Evi jai par interesanto pre-
zentāciju, bet klubiņa dalībniecēm – par pa sākuma ap-
meklējumu.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne
Foto: Evija Kravale

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

Spānijas pēcpusdienaViļakas novada bibliotēkā

Darīt to, kas pašai patīk jeb uzņēmēja Viļakas novadā
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Viļakas no vadā2018. gada maijs

izGLīTīBa

Viļakas Valsts ģimnāzijas panākumi
zinātniski pētniecisko darbu 

Valsts konferencē
20. un 21. aprīlī, Rīgā norisinājās zinātniski pētniecisko dar bu

Valsts konference. konference norisinājās Latvijas Universitātes
un RTU fakultātēs, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – ap tu veni
1000 jauno pētnieku, ar vislielāko dalībnieku skaitu ķīmijas sekcijā.

No ģimnāzistu vidus savus pētniecisko darbus kulturoloģijas sek -
cijā prezentēja un uz daudzajiem jautājumiem atbildēja 12. klašu skol -
nieces Linda kazaka un Laila Milakne. Laila Milakne, pētot me -
diju pieejamību un skatīšanās paradumus Viļakas novadā, ieguva III
pa kā pi kulturoloģijas sekcijā.

Pateicība skolotājām Lilitai Šaicānei un Sarmītei Šaicānei par
ieguldīto laiku, darbu un skolēnu redzesloku paplašināšanu.

Informāciju sagatavoja Santa Bondare, 
Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiķe

Edgars Prancāns startē Eiropas
čempionātā svarbumbu celšanā

Edgars Prancāns no Rekavas vidusskolas tika uzaicināts uz
Latvijas izlases sastāvu startēt Eiropas čempionātā svarbumbu
celšanā. 

No 10. līdz 13. maijam Ungārijas pilsētā Kečskemet norisinājās Eiro-
pas čempionāts svarbumbu celšanā. Kopumā piedalījās 23 valstis.
Edgars startēja junioru un pieaugušo grupā svara kategorijā līdz 85 kg.
Vingrinājums Edgaram bija  jāizpilda  garajā ciklā. Edgars uzcēla 65x
32 kg smagas svarbumbas un laboja sev piederošo Latvijas rekordu
junioru un pieaugušo grupā. Šis rezultāts Edgaram lika ierindoties
otrajā vietā junioru grupā un trešajā vietā pieaugušo grupā.

Edgars ar Latvijas izlases komandu piedalījās stafetē, grūšanā un
garajā ciklā un abās stafetēs ieguva trešo vietu. No Latvijas izlases
dalībniekiem Edgars uzrādīja labāko rezultātu.

Treneris Jānis Dokāns

26. aprīļa rītā Viļakas pamat -
skolas 4. klase ar audzinātāju
ine si Rēvaldi piedalījās izzinošā
ekskursijā pa Viļakas pilsētu.
Pasākuma laikā iepazinām dažu
Viļakas pilsētas ielu vēsturi un
pievērsām uzmanību kultūrvēs -
turiskajiem pieminekļiem. Viļa -
kā ir vairāki desmiti ielu, katrai
no tām savs stāsts. Laiks iet, viss
mai nās, bet nemainīga paliek
vēsture, kas reiz bijusi.

Ar skolēniem izzinājām Balvu,
Tautas, Baznīcas, Pļavu, Abrenes,
Garnizona, Dzirnavu, Pils un Rūp -
niecības ielu vēsturi. Katrs ieklau -

sījās ielu stāstos un apskatīja se -
nās bildes, kas saglabājušās muzejā
no vecākiem laikiem. Muzejpeda -
goģisko programmu iesākām ar
Bal vu ielu uz kuras atrodas Viļak -
as novada muzejs. Balvu iela īpa -
ša ar to, ka vēsturiski ir mainījusies
pilnībā, jo otrajā pasaules karā,
kad vācieši atkāpās, tika  nodedzi -
nātas daudzas mājas. Tālāk ceļš
veda uz Tautas  ielu, kura ir ļoti ba -
gāta gan ar vēsturiskiem notiku-
miem, gan kultūrvēsturiskām ēkām,
kuras līdz mūsdienām nav saglabā -
jušās, interesanti stāsti ir saglabāju -
šies par Baznīcas un Pļavu ielām.

Skolēnu uzmanību piesaistīja
Abrenes, Garnizona un Dzirnavu
ielu vēsture, jo šīs ielas ir bagātas
ar savu kultūrvēsturisko vērtību.
Īpašu interesi izraisīja senas bil -
des, kurās vēl nav redzams pilsētas
skvērs, kad tas vēl bija tirgus lau-
kums. 

Šajās vecajās bildēs ir redzamas
apkārtējās ielas uz kurām kādreiz
atradās vecais Viļakas pagasta val -
des nams, aptieka, kā arī ebreju
pamatskola. Skolēni bija pārsteigti
kā var mainīties vienas vietas vēs -
ture. Noslēgumā iepazi nām Pils
un Rūpniecības ielas, uz kurām
kādreiz atradās Marienhauzenas
muižas galvenā ēkā, tagad Viļakas
Valsts ģimnāzija, muižas parks,
kā arī linu fabrikas ēka. Kopīgi
arī analizējām fotogrāfijās redzēto.
Skolēni atbildēja uz dažādiem
jautājumiem, kuri tendēti uz sko-
lēnu domāšanas attīstību, salīdzi-
nāšanu un analīzi.

Mīlestība uz savu valsti sākās
ar savas dzimtās vietas vēstures
iepazīšanu un saprašanu.

Teksts: Viļakas novada 
muzeja direktore Rita Gruševa, 

krājuma glabātāja 
Marija Boldāne

Foto: Rita Gruševa

Muzejpedagoģiskā programma «Iepazīsti kultūrvēsturiskos
pieminekļus Viļakas pilsētā – ielu stāsti»

Valsts ģimnāziju atkalsatikšanās Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
Nemainot tradīciju, 27. aprīļa rītā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi devās uz Draudzīgā aici -

nā juma Cēsu Valsts ģimnāziju, kurā notika ilggadējie pasākumi – Valsts ģimnāziju zPD lasījumi
un svešvalodu konkurss «Latvija un latvieši».

Pulcējot ievērojamu Valsts ģimnāziju un ģimnāzistu skaitu, skolēnu ZPD lasījumi norisinājās vairāk
nekā 10 sekcijās un valodu konkursa dalībnieki darbojās angļu, vācu un krievu valodu sekcijās, veidojot
publiskās runas par citātu «Cilvēki, kuri mīl savu valsti, var to mainīt» (B. Obama).

Skolēniem pēc runu un ZPD prezentācijām bija iespēja doties uz Cēsu vecpilsētu un apmeklēt Cēsu
pili – muzeju, Cēsu novada Jauniešu māju un Draugiem Group Cēsu filiāli.

Valodu konkursa «Latvija un latvieši»  angļu valodas sekcijā piedalījās 10. klases skolniece Jolanta
Straume; konkursam sagatavoja skolotāja S. Bondare.

ZPD lasījumos piedalījās un guva panākumus:
1. vieta valodniecības sekcijā  – anastasija Sediha, skolotāja L.Leitena;
2. vieta kulturoloģijas sekcijā – Laura Bratuškina, skolotāja L. Šaicāne;
3. vieta vides zinātnes sekcijā – Megija Bordāne, skolotāja G. Stepanova;
Atzinība kulturoloģijas sekcijā – Egīls kazinovskis, skolotāja S. Šaicāne.
Pateicība skolotājiem un skolēniem par ieguldījumu ceļā uz panākumiem!

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiķe S. Bondare

Paldies manām skolotājām –  divu nedēļu laikā
tapa kopdarbs uz 56 lappusēm.

Ar dibinātāju saskaņojām iestādes mērķus un
uzdevumus, un NEVIS novērtēšanas sistēmā vērtē -
šana  varēja sākties.

Mēnesi pirms vadītāja novērtēšanas iestādē ti -
ku iepazīstināta ar novērtēšanas komisiju. Laimējās,
ka komisijas sastāvā bija Gulbenes sākumskolas
direktors Aivars Mednis (komisijas priekšsēdētājs),
Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Kvalitātes no-
vērtēšanas departamenta vecākā eksperte Ilona
Eidu ka un Alūksnes PII «Sprīdītis» vadītāja Mod -
rīte Voska. Komisija Viļakā viesojās divas dienas –
27. un 28. martā.

27. martu sākām ar rīta apli iestādē un savas
him nas nodziedāšanu. Viesiem iepatikās ar rokām
darinātais iestādes karogs (autore Liene Pipure).  

Ekskursijā pa iestādi vērojām fragmentus no
audzēkņu un skolotāju nodarbību gaitas. Turpinājām
darbu ar manis veidotu prezentāciju par iestādi un
skolotāju Līgas Mūrnieces un Gunas Rižanovas no -
darbību prezentācijām. Darbs ar dokumentiem tur-
pinājās divu dienu garumā: komisija interesējās par
dažādiem jautājumiem, tika apskatīta visa Lietu no -
menklatūrā esoša dokumentācija. Saruna ar kolektīvu
ilga stundu. Pēcpusdienā vēroja manis vadīto angļu
valodas nodarbību. Naktsmājas viesiem piedāvājām
pie mana audzēkņa vecvecākiem Rudītes un Andra
Kazinovskiem «Rātniekos».

Paldies viņiem par viešņu izmitināšanu!

28. marta darba gaitas sākām ar nodarbību vē -
ro šanu visās vecuma grupās. Tālāk sekoja darbs ar
dokumentiem, ekskursija «Siena šķūnī». Pēcpusdienā
steidzām pulcēties uz Vecāku klubiņa nodarbību
kopā ar Andru Korņejevu (Žīguru pamatskolas sko -
lotāja). Andra dalījās pieredzē par augu brīnumaino
spēju dažādos gadalaikos dziedināt. «Kā būt vese -
lam bez zālēm» – tā saucās nodarbība, kurā pieda -
lījās iestādes padome un vecāki. Nodarbība ieilga,
jo interesantās sarunās un degustācijās laiks paskrē -
ja nemanot. Un tad jau mūsu eksperti pulcējās pie
manis kabinetā, lai teiktu paldies par kopā būšanu
un intensīvo darbu. Pēc komisijas teiktā sapratu, ka
esam novērtēti.

Kolēģe Modrīte Voska no Alūksnes sveica ekspertu
kārtā. Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā
eksperte Ilona Eiduka pateicās par iespēju ciemoties
Viļakas PII divas dienas un baudīt ļoti interesantu,
radošu darbu. Tika izteikta  atzinība par iesaistīšanos
projektos. Ar to mans izvērtējums nebeidzās, gai -
dījām izvērtējuma ziņojumu. 

Ziņojumā esam novērtēti –  ļoti labi.
Šobrīd ir gandarījums un labi padarīta darba

sajūta. Ļoti augstu vērtēju savu kolektīvu: skolotājas
un tehniskos darbiniekus, gana smagā pārbaudījuma
laikā mēs bijām kā viens vesels. No sirds pateicos
viņiem par ieguldīto darbu.

Teksts: Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja  Lilita Šnepere

Foto: personīgais arhīvs

Vadītāja novērtēšana Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

2017. gada nogalē pieteicos ekspertu kursiem, ko organizēja
izglītības kvalitātes valsts dienests.  Pēc kursu pabeigšanas Rīgā
sapratu, ka izvērtējums būs par  2017.gadu,  ja pieteikšos uzreiz.
Viens vienīgs apsvērums – nav īpaši korekti vērtēt citus, ja esi
pats nenovērtēts. Nenojautu, ka esmu pirmā valstī, bet, ņemot
vērā, ka arhīva inspekcija baudīja manu darbu 2017. jūnijā,
mierīgi pieteicos novērtēšanai. kolēģiem atzinos kādā pamatīgā
izvērtēšanas procesā esmu viņus iesaistījusi, un sākām rakstīt pa-
šnovērtējuma ziņojumu.
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izGLīTīBa/ kULTūRa

Piedalīšanās Lielajā Talkā
mūsu iestādes audzēkņos raisa
prieku un lepnumu par iespēju
sniegt kaut mazu, bet nozīmīgu
artavu lielajā darbā, sakopjot
savu iemīļoto pastaigas vietu –
Viļakas ezera krastmalu. Mūsu
šī gada sakopšanas talkas moto:
«Tīra Latvija» un «Dzīvosim zaļi!»

Kādēļ mēs piedalāmies Talkā?
Bērni zina un pamato, nešaubī-
damies par tās nepieciešamību,
saviem vārdiem: 

• vecākā grupa «Bitītes» (sko-
lotāja Guna, skolotājas palīdze In -
ta) – lai nebūtu jāskatās uz netī-
rumiem (Kristers, Loreta), lai ne -
savainotu kājiņu sunītis un kaķītis
uz stikliem (Ričards, Agrita), lai
būtu tīrs visapkārt (Armīns, Da -
niels), lai no netīrumiem nesaslim -
tu (Rodrigo);

• sagatavošanas grupa «Rai bu -
miņi» (skolotāja Inese, skolotājas
palīdze Ilze) – lai būtu skaista daba
(Dāvids), dabai ir slikti no netīru -
miem, var notikt apokalipss, katas-
trofa (Alekss), dzīvnieki var savai -
not kājas, ūdenī – beigti ūdensputni
(Salvis), aizsērē zeme, cieš augi, tie
novītīs, no mirs dzīv nieki, nebūs svai-
ga gai sa, ja izlīst benzīns (Sabīne).

Bērni, paceļot nomestos atkri -
tumus un lasot stikla lauskas, vēr -
tē un analizē citu bezatbildīgo rī-
cību, secina, ka tīrā vidē dzīvot ir
vieglāk, skaistāk un patīkamāk
ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvnie -
kiem, putniem, kukaiņiem, zivīm
un augiem. Mūsu «Na miņa» bēr -
nu nostāja liek pievērst arī pieau-
gušo – savējo, paziņu, svešo, uz -
ma nību netīrumiem savā apkārtnē
(nemest zemē, pacelt nomesto,
aizrādīt tiem, kuru sirdsapziņa klu -
sē, kad rokas met pašiem vairs
nederīgo kur pagadās). 

Mēs visi vēlamies dzīvot sa -

kār totā, tīrā vidē, apmeklēt atpūtas
vietas, kurās ir droši uzturēties, ne -
baidoties par savu veselību. Mēs
katrs esam atbildīgi par savu Ze -
mi, savu Latviju un pasauli kopu -
mā. Kādi esam mēs, tāda ir mū su
vide un apkārtne. 

Redzēsim viens otrā labo, teik -
sim viens otram «Paldies!» par
to, ka rūpējies, ka sargā un palī d -
zi sev un citiem dzīvot vieglāk,
skais tāk un ilgāk mūsu zaļajā Lat -
vijā! 

Viļakas pirmsskolas 
izglītības iestādes skolotāja

Guna Rižanova

«Puķu talka»
Rekovā

Savdabīgi Baltā galdauta svēt-
kus svinēja enerģiskie Šķilbēnu
puses ļaudis. Jau rīta pusē kustēja
ķerras ar stādiem, lejkannas pil -
dījās ar tīru akas ūdeni un krāsnī
cepās karsta maize. Ikviens, kas
gribēja pielikt savu roku puķudobes
tapšanā – steidzās pie kultūras
centra «Rekova». Lieli un mazi
strādnieki lasīja akmeņus līdzināja
zemi un stādīja augus, bet brīvbrīdi
par atmiņu dalībai pasākumā vei-
doja ādas rokassprādzes pie meis-
tara Andra. 

Sapnis par puķu dobi tika lo -
lots veselu gadu. Zīmīgi, ka tas dzi -
ma tieši pagājušā gada 4. maija
brīvdienās, kad pirmoreiz tika
uzmērīta puķu dobe un plānots
kādus stādus varētu stādīt. Idejas
autore ir kultūras centra «Rekova»
vadītāja Inese Lāce un Inguna
Granta. 

Inguna jau vairāk nekā 10 ga -
dus ir Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas skolotāja. Jau kādu
laiku viņa strādā Rīgas Tehniskās

universitātes Inženierzinātņu vi-
dusskolā. Tā ir Latvijā pirmā vis-
pārējās vidējās izglītības mācību
iestāde, ko izveidojusi universitāte
un kurā Latvijas talantīgākie sko -
lēni var padziļināti apgūt eksak -
tos mācību priekšmetus, lai saga-
tavotos inženierzinātņu studijām.
Papildus izglītība saistīta ar
projektu izstrādi un vadību. Līdz-
darbojusies mācību materiālu iz-
veidē digitālajā vidē. Vada meis-
tarklases un atklātās stundas ci -
tiem matemātikas skolotājiem.

2017. gada 4. oktobrī – Inguna
Granta  Rīgas pilī saņēma Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda Vējo -
ņa apbalvojumus par sasniegtajiem
augstajiem rezultātiem. Viņas ho -
bijs  daiļdārzniecība arī daļēji sais-
tīts ar matemātiku – uzmērīt pu ķu
dobi, aprēķināt augus, mēslojumu
un substrātu daudzumu. Galvenais,
ir izbaudīt stādīšanās procesu, kad
sāc redzēt sava darba rezultātu un
lepojies ar padarīto. Puķu dobe ir
Ingunas dāvana Šķilbēnu pagasta
iedzīvotājiem un viesiem, jo arī

viņa, ciemojoties pie radiem šeit
pavadījusi visas vasaras, ko vien
spēj atcerēties. 

Puķu dobes veidošanā savu
darbu ieguldīja gandrīz četrdesmit
cilvēki, jo sagatavošanās process
ilga 2 nedēļas. Tika norakta ze -
mes virskārta, pievesta kūdra un
dārza zeme. Šo smago darbu vei -
ca spēcīgu vīru komanda Sergejs,
Valdis, Ivans, Juris, šoferis Aivars.
Talkas dienā darbs ritēja raiti.
Talcinieki saradās no malu malām
un necerēti daudz. Visi strādāja

ar degsmi un lepnumu, bet pēc
grūta darba baudīja  gardo Tatja -
nas Markovičas cepto maizi un
ugunskura desiņas. 

Paldies Aldim Ločmelim par
dārza zemi, Leonam Keišam par
iekrāvēja pakalpojumiem un Ser-
gejam Maksimovam par dārza frē -
zi. Paldies, visiem talciniekiem,
kopā mums izdevās! 

Teksts un foto: Šķilbēnu
pagasta kultūras centra

«Rekova» vadītāja
Inese Lāce

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
«Namiņš» audzēkņu pavasara Lielā Talka

Baltā galdauta svētki
Rekavas vidusskolā

ar dzeltenajām narcisēm,  krāsainajām tulpēm un ievziedu
kupenām sagaidījām 4. maiju – Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienu.

Mēs savā skolā pulcējāmies 3. maijā pēc 4. stundas pie balti klā -
tiem galdiem skolas ēdamzālē. 11. klases skolēni kopā ar vēstures
sko lotāju I. Slišāni atgādināja, ka 1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Deklarāciju «Par Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanu» tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. feb -
ruārī pieņemtā LR Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Re -
pub likas suverenitāti.

Pirms 28 gadiem 4. maijā 134 no 201 Augstākās padomes depu -
tāta pieņēma deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjau-
nošanu». 

Baltais galdauts ir kā simbols, kas apvieno. Balts – tas garīgi tīrs
un tikumīgs, sakārtots un harmonisks. Balti klāts latviešiem vienmēr
ir bijis godu un svētku galds. Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt
Latvijas otro dzimšanas dienu, kad izvēlējāmies brīvību. Šie svētki
atgādina, ka LR neatkarības atjaunošana bija konkrētu cilvēku
neatlaidīgas rīcības, drosmes un uzdrīkstēšanās rezultāts.

Cerams, ka svētku brīdis rosināja ikvienu padomāt par mūsu
valsti, brīvības sajūtu un patriotismu.

Kopīgi nodziedātā dziesma: «Daudz laimes, Latvija, Tev šodien
vēlam, / Simts gadu turēties un vienmēr kalnā iet…» lika izjust ko -
pības spēku un  varenumu un saprast, cik mums katram tomēr ir liela
nozīme valsts attīstībā. Svētku pusdienas garšoja lieliski.

Teksts: Aina Cibule,  foto: Ivita Slišāne
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Viļakas no vadā2018. gada maijs

izGLīTīBa/ kULTūRa / PROJEkTi

Dzimis 1932. gada 11. februārī Abrenes apriņķa Vi -
ļakas pagastā, Jauju ciemā, miris 2012. gada 25. mar tā
Jelgavā. Gleznotājs autodidakts. Glezniecību apguvis
pašmācības ceļā un privāti. Personālizstādes galerijā
«Jāņa sēta», Rīgā (1993), Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā (1993, 2002), J. Čakstes muzejā
«Auči» (2000, 2001, 2002), Štutgartē, Vācijā (1994),
Nešvilas galerijā, ASV (2002). Piemiņas izstāde Ģ. Elia-
sa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un galerijā
«Antonija», Rīgā (2013), Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā (2015). Kopš 2009. gada Jelgavas
Mākslinieku biedrības biedrs.

Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā V. Dad -
žāna gleznu izstāde bija skatāma no 2017. gada 26. ok-
tobra – 2018. gada 15. martam. Kopumā to apmeklēja
aptuveni 500 cilvēki – dažādas ekskursantu grupas, gan
novada skolu skolēni, kā arī individuālie apmeklētāji.
V. Dadžāna gleznas izceļas starp citu mākslinieku dar -
biem ar savu neparasto gleznošanas tehniku un mate-
riālu plašo izvēli. 2018.gada 18.aprīlī Viļakā viesojās

V. Dadžāna krustdēls un mākslinieka darbnīcas īpaš -
nieks Viesturs Amats un mākslas zinātnieks Māris
Brancis. Tikšanās laikā muzejam tika uzdāvinātas 10
V. Dadžāna mākslas darbi, viens mākslas darbs uzdā-
vināts Viļakas Romas katoļu baznīcai. Muzejam uz-
dāvinātās gleznas ir tapušas 20. gs 90-tajos gados, kā
arī jaunākas no 2001.– 2010. gadam.

V. Dadžāna  darbnīcā vēl ir daudz mākslas darbu,
kurus varētu izstādīt. Noteikti domāsim par nākamo
V. Dadžāna izstādi Viļakā.

Milzīgu paldies sakām: Viesturam Amatam un
Mā rim Brancim par vērtīgo dāvinājumu, kā arī Vi -
ļakas katoļu baznīcas prāvestam Guntaram Skutelam
un draudzes vecākajai Initai Raginskai par noorganizēto
ekskursiju katoļu baznīcā un viesu mājai «Zivsalas»
par viesu uzņemšanu.
Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore

Rita Gruševa
Foto: mākslas zinātnieks Māris Brancis

Viļakas novada muzejs saņem dāvinājumā vērtīgu Valerijana Dadžāna gleznu kolekciju

4. maijā notika pasākums Latvijas 100-gadei. Pašā sākumā visus
klātesošos sveica un ar saviem priekšnesumiem priecēja Kupravas
etnogrāfiskā ansambļa un bērnu ansambļa «Strautiņš» dalībnieki.
Turpinājumā bērni tika aicināti uz zīmējumu konkursu «Mana
Latvija». Pēc konkursa visi varēja piedalīties dažādās sporta akti -
vitātēs. Zīmējumu konkursa un sporta aktivitāšu dalībnieki saņēma
pateicības rakstus un saldumus. Sekoja kafijas pauze, nobeigumā uz
lielā ekrāna bija iespēja vērot foto un video par Kupravu. Paldies
pagasta pārvaldei par  atbalstu, mīļš paldies pagasta pašdarbniekiem,
paldies par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā Sandrai Andre -
jevai un Igoram Smirnovam.

13. maijā uz Mātes dienas pēcpusdienu sapulcējušos ar dziesmām
sveica ansambļa «Strautiņš» dalībnieki. Bērni lasīja dzejoļus, ar zie -
diem sveica māmiņas un vecmāmiņas. Visi pasākuma dalībnieki cie -
nā jās ar saldumiem, tēju, kafiju.

Liels paldies etnogrāfiskā ansambļa un bērnu ansambļa «Strautiņš»
dalībniekiem par ieguldīto darbu, lai šie pasākumi  maija mēnesī va -
rētu tikt pagastā organizēti. Paldies!

Teksts: Ņina Baikova;  foto: Sandra Andrejeva

Pasākumi maijā kupravā

Viļakas novads var lepoties ar izciliem cilvēkiem, kuri nes
un ir nesuši Viļakas vārdu pasaulē. Viens no šiem cilvēkiem ir
mākslinieks, novadnieks Valerijans Dadžāns.

Žīguru pamatskolā, svinot
Bal  tā galdauta svētkus, godā ti -
ka cel ta Māte un Latvija. 

Māte un Dzim tene mums kat-
ram ir tikai viena, tie ir vislielākie
dārgumi, kuri ir jāciena un jāgodā.
Baltais galdauts simbolizē svētumu,
tāpat kā māte, tāpat kā Tēvzeme.
Galdauts ir kā vienojošs elements,
kas vieno bēr nus un vecākus, kas
vieno ģimenes, kas vieno skolu
un ģimeni, kas vieno tautu. Gata-
vojoties svētkiem, skolēni darināja
ielūgumus, rakstīja tajos tekstu
un nesa uz mājām – mammām –
tā skaisti aicinot uz svētku brīdi.

Svētki sākās ar bērnu un mā-
miņu sadošanos rokās un vietu
ieņemšanu pie balti klātiem gal-
diem. Cildinot māti un Latviju,
sarunās pieskārāmies saulei, ģi-
menei, mājām, klausījāmies māju
stāstus, bijām vienisprātis, ka Latvija
ir mūsu mājas. Saule un māte –

abas dzīvības radītājas. Saule dod
gaismu un siltumu. Bez saules
neaugtu koki, nezaļotu zāle, nedzie -
dātu putni un nebūtu arī cilvēka.
Māte dod dzīvību savam bērnam.
Pateicoties mātei, bērns ierodas
pasaulē! Mātes piens viņu baro
un stiprina. Mātes neizmērojamā
mīlestībā bērns aug laimīgs.

1. klases skolēni skandēja tau -
tasdziesmas par saulīti un māmu-
liņu, bet 5. – 9. klašu meitenes dzie -
dāja «Saulīt, mana māmuliņa» un
«Danco, danco tu saulīte». 

Ģime ne – tā ir katra cilvēka
lie lākā vēr tība. Mums katram sava
ģimene ir ļoti dārga. Ģimenē, kurā
valda mī lestība, sapratne un uzti-
cēšanās, kurā ir mīļa māmiņa un
gādīgs tē tis, aug laimīgi bērni.
Ģi mene ir pamatu pamats. Kāda
būs ģimene, tāda būs tauta un
valsts. Tikai stip ras ģimenes veido
stipru valsti, un no veselīgām ģi-

menēm sastā dās veselīga tauta.
Domu graudus, dzejoļus, stās -

tus par savu ģimeni runāja 2. – 6.
kla šu skolēni, pēc tam skanēja
dzies  ma «Sauc atpakaļ». Mēs nā -
kam no Tēva un Mātes. No Ģime -
nes un Dzimtas. No Mājām. No
savu senču mājām. Savās pārdomās
par māju sajūtu dalījās 7. un 8.
klase. Stāstu par mājām ir daudz.
Neskai tāmi. Tāpat kā pašu māju.
Aiz kat ras – cilvēki. Ģimenes. Dzim -
tas. Likteņi. Savas dzimtas māju
stās tus – veiksmīgus, laimīgus, arī
sku mīgus atsauca atmiņā un klā-
tesošiem stāstīja skolotāji, skolēni,
ve cāki. Mēs varam būt laimīgi, jo
bez ģimenes mājas, mums vi siem
ir vēl vienas mājas – tā ir mūsu
Lat vija. Varam būt patiesi lepni,
jo mums ir sava valsts, sava va -
loda, savs karogs, sava himna, sa -
vas tradīcijas, savas vērtības. Dau -
dzām tautām tā nav.

Latvija – manas mājas – lepni
un pārliecināti par to runāja 9. kla -
se. Skanot dziesmai, visi kopā vē -
lējām – «Daudz laimes, Latvija!».
Pēc vārdiem «Māmiņ, paldies!»,
bērni ar ziediem, bučām un apskā -
vieniem sveica savas māmiņas.

Turpinoties sarunām pie svētku
galda, kopīgi baudījām sarūpēto
mielastu – rupjmaizi, medu, biez-
piena pīrāgus, «Laimas» konfek -
tes, piparmētru tēju. Paldies mā-
miņām, kuras tik kuplā skaitā at-
nāca uz svētkiem. Paldies Verai
Andrejevai un Svetlanai Putnānei
par atbalstu un vienmēr klātesa-
mību. Paldies pavārei Dzintrai Vol -
kovai par gar šīgo pīrāgu. Kopībā
ir spēks! Skaistu ziedošo maiju!

Žīguru pamatskolas skolotāji

Viss ziedu krāšņums šogad
sveic mūsu māmiņas un vecmāmi -
ņas. Mēs arī, Viļakas pirmsskolas
kolektīvs, godinājām savas mīļās
māmiņas četros pasākumos.

Paši mazākie mūsu audzēkņi
sveica saulīti, gaidīja putnus un
mīļoja māmiņas. Māmiņu klāt -
būt nē samulsām un tādēļ dejojām
un dziedājām kopā. Skolotāju ga -

tavotie mīļie apsveikumi sagūla
māmiņu rokās.

Vidējās un vecākās grupas
audzēkņi priecēja māmiņas un
vecmāmiņas runājot dzejoļus mā-
miņām par godu, tas izklausījās
pārliecinoši un mīļi. Kādam va-
jadzēja nosūtīt gaisa sveicienu un
dziesmās izdziedāts un dejās iz-
dejots sveiciens sasniedz mērķi,
māmiņu un vecmāmiņu sirdis.

Pavisam sirsnīgu tikšanos sa-
vām māmiņām bija sarūpējušas
sagatavošanas grupas skolotājas.
Apsveikuma vārdi, kopīga  mīklu
minēšana, sacensības pužļu likša -
nā, tējas tase un saldumi māmiņām.

Diena noritēja mīļuma un sa-
skaņas caurstrāvota. Un kas tad
var būt labāks par kopā būšanu?

Pasākumus vēroja, iemūžināja,
pateicās par prieka brīžiem, 
kas pavadīti kopā, vadītāja 

Lilita Šnepere

Sveicam māmiņas «Namiņā»

Svētki Mātei un Latvijai! Latgales DI plāns ir nodots publiskajai apspriešanai
Šī gada 20. aprīlī Rēzeknes novada domē notika sēde par Lat -

gales Di (deinstucionalizācijas) plāna virzību publiskajai apsprie -
šanai. Viļakas novada pašvaldību pārstāvēja sociālā dienesta
vadītāja ilze Šaicāne un projektu vadītāja Santa komane.

Pēc vienbalsīga balsojuma, tika nolemts Latgales DI plānu no -
dot publiskajai apspriešanai no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2018. gada
21. maijam.

Rakstu sagatavoja Deinstucionalizācijas projekta vadītāja
Viļakas novadā Santa Komane
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Viļakas no vadā 2018. gada maijs

kULTūRa 

Mēs ziemeļlatgalē varam būt
lepni par savu kultūrvēsturisko
mantojumu, par tradicio nālās
kultūras bagātību. Mūsu Viļakas
novads ir slavens visā valstī ar
tradicionālās dziedāšanas kolek -
tīvu daudzumu. Tie ir desmit pie -
redzes bagāti kolektīvi – etno grā -
fiskie ansambļi un folkloras ko -
pas. kultūrvēsturiskais manto -
jums nav tikai tradicionālā dzie -
dāšana, bet arī dažādas amatu
prasmes: adīša na, aušana, izšū ša -
na, koka izstrādājumu meistaro -
šana, rotaslietu izgatavošana u.c.

Mēs varam būt lepni, ka mū -
su novada jauniete, VVĢ skolotāja,
Kultūras nama folkloras kopas
«Atzele» un muzikantu kapelas
dalībniece Evita Zaremba – Krīg -
ere aktīvi darbojas, lai saglabātu
kultūrvēsturisko mantojumu, kā
arī izpaužas radoši, darinot dažādas
rotaslietas, aužot tautiskās jostas
un izšujot krustdūrienā māksli-
nieciski augstvērtīgus darbus.

4. maijā Viļakas Kultūras na mā
lielāko daļu no Evitas un vi ņas
mammas Anitas darinājumiem vi -
si izstādes atklāšanas dalībnie ki va -

rēja skatīt izstādē «Laika mē rī šana».
Klātesošie apbrīnoja Evitas

krustdūrienā izšūtās gleznas, ku -
rās bija izšūti gan dabas skati, gan
ziedu un pasaku motīvi. Evita pa -
stāstīja, ka vienas gleznas izšūšanai
viņa veltī apmēram vienu līdz di-
viem mēnešiem. Tas ir laika un dar  -
ba ļoti ietilpīgs process un tāpēc
izstādei arī tika dots nosaukums
«Laika mērīšana». Izstādē varēja
apbrīnot arī ļoti daudzās austās tau -
tiskās jostas, adītos cimdus, dažā -
das rotaslietas.

Tas ir apbrīnas vērts darbs, ko
jauniete, sadarbojoties kopā ar

mam   mu, veic ik brīvā brīdī gan
die nā, gan vēlās vakara stundās un
arī svētku dienās.

Evitai ir prieks un gandarījums
par savu darbošanos! Mammai Ani -
 tai ir prieks par savu meitu! Un
mums – Viļakas un novada cil -
vēkiem – ir prieks, ka aug jauna
paaudze, kura tur cieņā mūsu kul -
tūras mantojumu! Lai pietiek pa-
cietības un izturības! Lai rodas
iedvesma jauniem darbiņiem!

izstāde būs skatāma līdz 
11. maijam. Nāciet, skatieties!
Viļakas Kultūras nama direktore

Akvilina Jevstigņejeva

kultūrvēstures studijas Vecumu pagastā
27. aprīlī Viļakas novada bib-

liotekāri kultūrvēstures studiju
nolūkā devās uz  Vecumu pagas -
tu. Viņi  aplūkoja bijušās Drav-
nieku skolas ēku Slīpačos, lauzto
priedi ūlasos, uzkavējās piemiņas
vietā pie bijušās Vecumu dzel-
zceļa stacijas, brauca pa bijušo
Rīga – Pitalova (abrene) dzel-
zceļu un pabija bijušās Mežvidu
pamatskolas ēkā, kur šobrīd ēkas
pirmajā stāvā saimnieko SRC
BRaSa un strādā 25 šuvēji, ku -
ri šuj specapģērbu un izpilda
īpaša pasūtījuma darbus.

Dalīšanās kultūrvēstures studi -
ju brauciena iespaidos un sarunas
ar Balvu Centrālās bibliotēkas No -
vadpētniecības lasītavas speciālisti
Sarmīti Vorzu notika Vecumu pa-
gasta bibliotēkā, kur pasākuma da -
lībniekus laipni sagaidīja un uz-
ņēma Vecumu pagasta bibliotēkas
vadītāja Aija Locāne.

Sarmīte pastāstīja par novadpēt -
niecības darba organizēšanu – in-
tervija, materiālu sistematizēšana
un apkopošana, noformēšana, gla-
bāšana. 

Viņa atbildēja uz bibliotekārus
interesējošiem jautājumiem.

Tikšanās noslēgumā Viļakas
novada bibliotēkas vadītāja Rutta
Jeromāne pateicās pasākuma da-
lībniekiem un dāvināja simbolisku
rozes ziedu ar grāmatu (papīra
lapas formātā), jo 23. aprīlis jeb
Svētā Jura diena (Bibliotēku ne-
dēļas pirmā diena) ir kļuvusi par
dienu, kad roze un grāmata sim-
bolizē mīlestības un kultūras lielo
nozīmi cilvēka dzīvē. 1995. gadā

UNESCO šim datumam piešķīra
starptautisku nozīmi, lai godinātu
autorus un viņu darbus un, lai
pievērstu cilvēku uzmanību lite-
ratūrai, jo grāmatas ir viens no
ietekmīgākajiem faktoriem zinā-
šanu izplatīšanā.

Paldies Sarmītei par viesošanos
Viļakas novadā! Paldies Viļakas
novada bibliotekārēm par atsaucī -
bu un Aijai – par viesmīlību!

Teksts un foto: Viļakas novada
informācijas speciālists Vilis Bukšs

katru pavasari, kad visā Lat-
vijā krāšņi sazied ābeles, kolek -
tīvi, kuri nes «Mežābeles» vārdu,
tiekas ikgadējā saietā. Šogad tik-
šanās vieta bija zemgalē, kur
viesus laipni uzņēma Lielplato -
nes tautas nama senioru tradīciju
ansamblis.

Mēs tikām sagaidīti Lielplato -
nes muižā, kur, kā vēsta muižas
moto, «Vienā solī dejo pagātne un
nākotne». Bija prieks aplūkot mui -
žas restaurētās telpas, kur darbojas
pagasta pārvalde, bibliotēka un tū -
risma informācijas centrs. Ieska-
tījāmies arī restaurāciju gaidošajās
telpās un priecājāmies par aiz-
rautību un rūpību, ar kādu strādā
Lielplatones ļaudis. Muižā mums
bija iespēja baudīt īpašu koncertu,
ko sniedza Lielplatones vēsturisko
deju kolektīvs «Senvedere». Muižu
ieskauj leģendām apvīts parks, kur
baudījām gardu zupu zem ziedoša
kastaņkoka savvaļas tulpju pļavā.

Dienas turpinājumā devāmies
uz Lielplatones tautas namu, kur
notika VII Vislatvijas «Mežābeļu»
saieta koncerts. Bija prieks satik -
ties ar mūsu draugiem – Jercēnu
folkloras kopu, Durbes vokālo an -
sambli, Lielplatones tradīciju an-
sambli, Valmieras pagasta vokālo
ansambli – un klausīties mūsu no -

vada dzejnieces Santas Mežābeles
jaunākajās dzejas vārsmās. 

Šī ga da saieta dalībniekiem bi -
ja sarūpēts arī pārsteigums – skais -
tas dziesmas mums dāvāja Liel-
platones tautas nama jauktais vo-
kālais ansamblis «Vīnava» un vī -
ru vokālais ansamblis «Tikai Tev». 
Žīguru folkloras kopa «Mežābele»

Žīguru folkloras kopa Vislatvijas «Mežābeļu» saietā

«Laika mērīšana» – izstāde Viļakā

22. aprīlī Rīgā norisinājās Valsts izglītības un Satura centra orga -
nizētie folkloras konkursu fināli, kuros no Viļakas novada pie da lī -
jās Upītes bērnu folkloras kopa, folkloras kopa «Upī te», Upītes Tautas
nama jauniešu kapela un Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela.

Tradicionālās dziedāšanas konkursā «Dziesmu dziedu kāda bija
2018.» folkloras kopas «Upīte» dziedātāju duets Kate un Dome niks
Slišāni ieguva pirmo kategoriju.

Tradicionālās dejošanas konkursā «Vedam danci 2018.» Upī tes
bērnu folkloras kopas dejotāji: Jēkabs, Helēna un Miķelis Slišāni iegu -
 va otro kategoriju. Oļegs Put niņš ieguva trešo kategoriju, bet Aivita
Šolina un Māra Circene ieguva ceturto kategoriju.

Tradicionālās muzicēšanas kon kursā «Klaberjakte 2018.» Upī tes
Tautas nama kapela ieguva pirmo kategoriju, bet Viļakas mūzikas un
mākslas skolas kapela ieguva otro kategoriju.

Paldies skolotājiem, bērniem un to vecākiem.
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors 

Andris Slišāns

Folkloras fināla konkursu rezultāti! 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas pasākums
Viļakas kultūras namā iesākās ar izstādes «Laika mērīšana» at -
klā šanu kultūras nama spoguļu zālē un turpinājās lielajā zālē ar
dzīvesstāstiem, dziesmām un dejām.

«Es dzīvoju tepat starp jums» – šāds nosaukums pasākumam bija
kā veltījums katram no mums un tiem cilvēkiem Viļakā, kuri palīdz veidot
pilsētas un arī novada māksliniecisko seju. Amatiermākslas kolektīva
dalībnieka statuss ir ne tikai uzstāšanās koncertos, bet arī darbs, brīvā
laika un reizēm arī līdzekļu ziedošana, grūtības un uztraukumi. Bet ir
tā, ka skatuves aicinājums saglabājas ģimenēs un pat dzimtās.

Latvijas simtgades svētku un Lielo Dziesmu un Deju svētku gadā vē -
lējāmies caur ģimeņu stāstiem iepazīt tuvāk starp mums dzīvojošos
vietējos ļaudis ar mākslinieku dvēselēm. Arī koncertprogrammu veido -
ja kolektīvi, kuri ir Dziesmu svētku kustības dalībnieki – deju kopa
«Dēka», jauniešu deju kolektīvs «Bitīt' matos», vokālais ansamblis
«Cansone», etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte», folkloras kopa «At -
zele» un «Atzeles» muzikantu kapela. Tieši šajos kolektīvos arī dar -
bojas aktīvāko ģimeņu pārstāvji.

Ģimeņu stāsti iesākās ar prezentāciju par Lūcijas Bondares ģimeni.
Lūcijas mamma Tekla bija dziesmu teicēja, tēvs spēlēja kokli, bet
Lūcijas māsas Eleonoras Sprukules ģimene ir pazīstama visā Latvijā
kā dziedošā ģimene. Pasākumā kā aktīvas ģimenes amatiermākslā
tika godinātas arī Elitas Loginas ģimene, Terēzes un Jāņa Ņukšu ģi -
mene, Ilzes un Elmāra Šaicānu ģimene, Marijas Loginas ģimene,
Orlovsku ģimene, Veinu ģimene un Zarembu ģimene no Egļevas.

Paldies Evitai Zarembai – Krīgerei, Albīnai un Skaidrītei Veinām un
Normundam Orlovam par interesantajiem stāstiem un prezentācijām!

Pasākums noslēdzās ar kopā sanākšanu pie balti klāta galda ar
pašceptu baltmaizi, medu, sviestu un interesantām sarunām par svēt -
kiem, par dzīvi mūsu mazajā, mīļajā Latvijā.

Atjaunotajai Latvijas valstij jāattīstās ne tikai kā neatkarīgai, de-
mokrātiskai republikai, bet ir jākopj arī dziesmotās revolūcijas laika
izvirzītie uzstādījumi: būt brīvam, pilnvērtīgam, laimīgam, darbīgam
un atbildīgam cilvēkam.

Arī darbošanās amatiermākslā un uzstāšanās pasākumos dara
mūsu dzīvi skaistāku un pilnvērtīgāku. Lai mums visiem izdodas ar
pienākumu izturēties pret ģimeņu cieņā turētajām vērtībām, vēsturis -
kajiem stāstiem un atstāto kultūras mantojumu!

Pasākuma organizatore Silvija Kupriša

«Es dzīvoju tepat starp jums» 
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VēSTURE/ izGLīTīBa / kULTūRa

Pirms 80 gadiem 1938. gada
22. maijā Viļakas, Purvmalas,
Šķilbēnu, Upmalas, Linavas, un
kacēnu pašvaldības pasniedza
dāvanu Viļakas ģimnāzijai – ka-
rogu ar devīzi: «Domas, darbi -
Tēvzemei!».

Svinību sākumā svinīgajā diev-
kalpojumā baznīcā skolas karogu
iesvētīja Viļakas Romas katoļu drau -
dzes dekāns Vaivods, vēlāk skolas
karoga pasniegšanas svinības tur-
pinājās ģimnāzijas aktu zālē. Paš -
valdību pārstāvis – Viļakas pagasta

vecākais A. Reinholds pasniedza
skolas karogu ģimnāzijas direk-
toram J. Kalniņam, kurš to velāk
nodeva vecāko klašu audzēknim.
Pēc karoga pasniegšanas sekoja
Viļakas garnizona priekšnieka pulk-
vežleitnanta Zīverta, dekāna Vai-
voda un daudzu citu svinību da-
lībnieku apsveikumi.

Rakstisku apsveikumu bija
atsūtījis arī tā laika izglītības mi-
nistrs profesors A.Tentelis.

Karoga pasniegšanas svinībās
piedalījās vairāki simti Viļakas
un apkārtnes iedzīvotāji un sa-
biedriskie darbinieki. Svinību no-
slēgumā notika ģimnāzijas au-
dzēkņu priekšnesumi.

Francis Slišāns, Dabas 
un vēs tures apvienība «Rika»
Izmantotie materiāli: 
Laikraksti: «Brīva Zeme» 
Nr. 121 (31.05.1938), «Rīgas

Vēstnesis» Nr. 21  (26.05.1938)
Fotogrāfija no laikraksta «Lat-

gales Vēstnesis» Nr.58 (27.05.1938)

Viļakas ģimnāzijas karoga jubileja

No 11. līdz 13. maijam Dobelē un Tukumā norisinājās Latvijas
čempionāta (bez vecuma ierobežojuma) ložu šaušanas sacensības.

Par Latvijas čempionu vingrinājumā PŠ-60 (pneimatiskā šautene 60
šāvieni stāvus), izpildot sporta meistarkandidāta normu kļuva Didzis
Aleksāns, kurš personīgos sasniegumus uzlaboja arī vingri nā jumos ar
mazkalibra šauteni. Ar personīgajiem labākajiem sasniegumiem startēja
Arvis Bičkovskis. Pa vienam savam labākajam sasniegumam sacensībās
uzrādīja Samanta Jugane, Arvis Pužulis, Romualds Rēvalds un Gunita Šakina.

Didzis aleksāns izcīnīja tiesības piedalīties Pasaules junioru
kausa izcīņas sacensību posmā zūlā (Vācijā), kuras notiks no 
22. līdz 28. jūnijam. Lai veicas!

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
spor ta skolas direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

Mātes diena – vieni no aizkus -
tinošākajiem un sirsnīgākajiem
svētkiem, jo katrs no mums vien-
mēr sirdī turēs šo īpašo cilvēku,
kas jau no pašām pirmajām dzīves
dienām ir samīļojis, pažēlojis un
mīlējis. Tieši mātei piemīt šī īpa -
šā spēja ar savu mīlestību un gā -
dību palīdzēt mums būt stipriem
visgrūtākajos brīžos. Un tik daudz
mums nozīmē apziņa, ka māte
mūs vienmēr sapratīs, neskatoties
ne uz ko. Mūsu sveicieni un pal -
dies visām māmiņām par visu: par
asaru uz vaiga, ko dienas steigā
nepamanām, par bēdu, kuru mā-
miņas prot klusi salocīt, par gaišu
smaidu, kurš tiek dienām apkārt
vīts! Dāvana māmiņām un vec-
māmiņām veltīts pasākums. Bērni
bija iemācījušies dziesmas, dejas
un tautasdziesmas par māmiņu.
Svētku noslēgumā mammas un
vecmammas saņēma jaukus, pa-
šdarinātus apsveikumus un bučas.

Katram sava mamma- vismīļākā
un labākā. Svētku koncerts izdevās
sirsnīgs un jauks, to varēja redzēt
pēc laimīgajām bērnu un māmiņu
sejām. Liels paldies par burvīgo
Māmiņdienas pasākumu bērniem,
Daigai un iestādes kolektīvam.

15.maija pēcpusdienā Žīgu -
ru pirmsskolas izglītības iestādē
«Lācītis» norisinājās Ģimenes
diena, kurā piedalījās ne tikai
bērnudārza mazie audzēkņi, bet
arī viņu mammas, tēti, brāļi, māsas.

Siltā un saulainā laika lutinā -
ti, pasākumu apmeklēja kupls ģi-
meņu skaits. Katrai ģimenei ir
sava laimes formula, kādiem tās
ir interesantas pastaigas, citiem-
saturīgas sarunas vai gardas va-
kariņas kopā, bet varbūt tas ir pa-
visam kas cits.

Šodien ir svētku sajūta, siltā
un saulainā laika lutināti, pasākumu
apmeklēja kupls ģimeņu skaits.
Ciemos atnāca mūsu iestādes ta-

lismans Lācis, kurš visus iekusti -
nā ja pirms sporta aktivitātēm jautrā
dejā. Jautrība varēja sākties! Visi –
gan lieli, gan mazi, aizrautīgi pie -
dalījās dažādās stafetēs.

Kad  visas stafetes bija paveik -
tas, skolotājas aicināja uz apbal-
vošanu. Visas ģimenes saņēma pa -

teicības rakstus un medaļas par
veiksmīgu finišu.  Pēc apbalvoša -
nas visus gaidīja vēl daži pārstei-
gumi rotaļu laukumā-saldumi ener-
ģijas atjaunošanai un jautras iz-
priecas.

Paldies ģimenēm par atsaucību,
paldies visiem dalībniekiem par

aktīvo darbošanos, kā arī paldies
Žīguru pagasta pārvaldei, SIA»
ALTA S», Ivetai Dortānei, SIA»
Forevers», SIA «Tik Tak», SIA
«Sanitex», Edgaram Kaļvam un
protams kolektīvam par atbalstu
un sapratni.

Skolotāja Elita Locāne

Ložu šāvēji Latvijas čempionātā

Svētki Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis»

Muzeju
nakts 2018

Viļakā
Viļakas novada muzejs jau

5.gadu aicināja novada iedzī-
votājus un viesus uz starptautisko
muzeja nakti. Šī gada muzeju
nakts tēma bija «Šūpulis». Mu-
zeju nakts tika atklāta ar izstādi
«Bērnības rotaļlietas iz mana
šūpuļa». Bērnība ir viens no
mūsu dzīves skaistākajiem pe-
riodiem, kurā gribas atgriezties
vēl un vēl. izstādē var aplūkot
aptuveni 60 rotaļlietas no 20.gs
50-tajiem - 21.gs. 

Pirmo reizi muzeju nakts ie-
tvaros apmeklētajiem tika piedā -
vā ta vakara ekskursija pa Viļakas
pilsētu. Šo tradīciju turpināsim arī
nākamgad. Vakara ekskursijas gai -
tā varēja apskatīt un iepazīt Viļa -
kas ielas, apmeklēt katoļu un lu-
terāņu baznīcas. 

Vakara gaitā ikviens varēja pie-
dalīties dažādās aktivitātēs – svērt

ar vecajiem svariem, aplūkot se-
natnīgu tehniku, iepazīt skolu dzī -
vi. Tā, kā muzeju nakts tēma ir
veltīta Latvijas simtgadei, tad arī
pasākumā bija darbnīcas par Vi-
ļakas novada vēsturi, vienā no
tām varēja pārbaudīt, cik daudz
mēs zinām par baznīcu vēsturi
Viļakā, kā arī piedalīties interesan -
ta spēlē «Cik labi mēs pazīstam
Viļakas novada vēsturi». Ikviens
interesents varēja salikt mozaīku,
izkrāsot  latvju rakstu zīmes, iz-
gatavot savu sapņu ķērāju, pamē-
ģināt rakstīt ar tinti un spalvu un

iesiet grāmatu, kā arī zīmēt. Par
meža dzīvi interesantas spēles un
uzdevumus bija sagatavojusi meža
muzeja vadītāja Anna Āze un vi -
ņas meita Māra. 

Pasākumā ikviens varēja iz-
baudīt Žīguru meža labumu ciema
gardumus- baudīt zāļu tējas, no-
garšot dažādu lapu salātus, kā arī
nogaršot dažādus ievārījumus un
sīrupus. Muzeju nakts apmeklē-
tajiem bija iespēja bijušajā klos -
tera telpā, kur kādreiz atradās ki-
noteātris 17. jūnijs noskatīties
latviešu kino klasiku «Sprīdītis».

Muzeju nakti kopumā apmeklēja
aptuveni 110 cilvēki.

Gribam pateikt milzīgu paldies
cilvēkiem bez kuriem muzeju nakti
nebūtu iespējam noorganizēt. Sir-
snīgs Jums paldies par palīdzī -
bu. Paldies sakām: K.Gavrilovai,
J.Sovetovai, K.E.Orlovskai, V.Eļ-
jasevičai, L.Kokorevičai, N.Or-
lovam, J.Kuiko, A.Āzei un M.Āzei,
Viļakas novada bibliotēkas vadī -
tājai R. Jeromānei, ārzemju brīv-
prātīgajām meitenēm Laurai no
Spānijas un Danai no Ukrainas,

E.Kravalei un K.Ostrovskai, Meža
labumu ciema meitenēm –V. Be -
čai un A. Korņejevai, I. Dortānei,
G. Skutelam, Viļakas Valsts ģim-
nāzijai, Viļakas kultūras namam,
M. Brokānei, I. Rēvaldes ģimenei,
I.Matisānei, Viļakas novada domes
tehniskajai nodaļai un M. Rēdma -
nim un visiem apmeklētājiem.

Tekstu sagatavoja: 
Viļakas novada muzeja

direktore Rita Gruševa, 
foto: Dana Ponomarenko,

Rita Gruševa
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VēSTURE  / BazNīCaS DRaUDŽU ziŅaS

Arī šogad Viļakas Mūzikas  un
mākslas skolas audzēkņi un sko -
lo tāji  Mātes dienā, 13. maijā, bi -
ja sagatavojuši sirsnīgu koncertu,
ar kuru sveica visus Viļakas Jē -
zus Sirds Romas katoļu baznīcas
apmeklētājus šinī skaistajā dienā.
Koncertā varēja dzirdēt vijoles,
flautas, saksofona, klavieru klases
audzēkņu burvīgi izspēlētās me-
lodijas. 

Grandiozi koncerta noslēgu -
mā  izskanēja 5.–9. kl. vijolnieku
ansambļa spēlētie skaņdarbi. Pal -
 dies sakām audzēkņiem, skolotā-
jiem, kuri rūpējās par koncert-
programmas sagatavošanu, vecā-
kiem par atbalstu.  

Teksts: Viduču pamatskolas
skolotāja Inita Raginska,

foto: Andris Zelčs

Restaurēta Rietumu bankas atbalstītā vitrāža
Pirms gada, 2017. gada mai -

jā, Viļakas Romas katoļu draudze
noslēdza līgumu ar nodibināju -
mu «Rietumu Bankas labdarī -
bas fonds» par vienas vitrāžas
restaurāciju Viļakas Romas ka-
toļu baznīcā. 

Fonds piešķīra restaurācijas
veikšanai 5000,00 Eur. Kopējās
vienas vitrāžas restaurācijas izmak -
sas baznīcā bija 12033,45 Eur. Vi -
ļakas Romas katoļu draudzes prā -
vests Guntars Skutels sirsnīgi pa-
teicās Rietumu bankai par piešķirto
finansējumu un  draudzes locek -
ļiem un atbalstītājiem par ziedo-
tajiem finanšu līdzekļiem, lai bū -
tu iespējams šo vitrāžu restaurēt. 

Vitrāžas restaurācijas darbus
Viļakas Romas katoļu baznīcā vei -
ca SIA «Glassica». Restaurators
Andris Kļavnieks atceras laikus,
kad tikko sākās vitrāžu restaurāci -
ja. 2004. gadā tika sagatavota baz -
nīcas vitrāžu restaurācijas program -
ma. Un tad pamazām sāka restau -
rētas vitrāžas, kad restaurēja pir -
mo vitrāžu cilvēki redzēja, cik
skaista tā ir un saprata, ka uz sāk -
tais darbs ir jāturpina. Meistars

Aivars Smans Viļakas katoļu baz-
nīcā ir pavadījis daudzas stundas
un dienas, nereti arī ļoti aukstos ap -
stākļos, bet viss ir izturēts un liels
prieks, ka soli pa solim darbi vir-
zījās uz priekšu. No 2006. gada
līdz 2018. gadam ir restaurētas vi -
sas vitrāžas baznīcas daļā. Kopā
ir restaurētas  vitrāžas 13 logos (pa
piecām katrā baznīcas labajā un
kreisajā pusē un trīs logiem altāra
daļā). Restaurators Andris Kļav-

nieks ir gandarīts par ieguldīto
darbu un priecīgs, ka restaurācija
tuvojas noslēgumam, jo šogad ir
plānots restaurēt lielo gotikas ro -
zi aiz ērģelēm un tad nākotnē ir
plānots restaurēt vitrāžas arī virs
visām ieejas durvīm baznīcā.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Garīgās mūzikas koncerts Viļakas Romas katoļu baznīcā

12. maijā Lendžu pagasta estrādē jau otro gadu Latgales dzie -
dātāji piedalījās Garīgās mūzikas svētkos «Cauri laikiem», kas
šogad bija veltīti Latvijas simtgadei.  

Šogad kopā ar Stirnienes garīgās mūzikas kori «Reversium», Za -
ļe nieku pagasta sieviešu kori, Rēzeknes poļu kultūras biedrības kori
«Jutrženka», pūtēju orķestri «Dekšāres», Ingūnu Lipsku, dzie do šo
Vildes ģimene, Maltas mūzikas skolas vijolnieku ansambli, Len džu
pagasta sieviešu vokālajiem ansambļiem «Rūžeņa» un «Omammas»
piedalījās arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Sku -
tels, ministrants Markus Mednis un  Viļakas folkloras kopa «At zele». 

Pasākuma organizatori atzīmēja, ka Garīgās mūzikas koncerts
«Cauri laikiem» ir kā turpinājums maija dziedājumu tradīcijas sagla -
bāšanai Lendžu pagastā. «Atzele» dziedāja dziesmas «Ave, zvaniņš»
un «Sveika Jūras zvaigzne», dedzīgi dzeju runāja Eva Dortāne un
solo dziesmu «Debesis ir tuvu klāt» dziedāja prāvests Guntars Sku -
tels un Markus Mednis. 

Garīgās mūzikas svētkos Lendžos

Atceroties 1941. gada
jūnija notikumus

14. jūnijā komunisma terora upuru piemiņas pa-
sākumi Viļakas novadā parasti notiek piemiņas vietās
pie bijušajām dzelzceļa stacijām Vecumos un Žīguros,
kā arī Vecumu pagasta Borisovā, kur 1941. gada 14. jū -
nijā no «Liepkalnu» mājām uz neatgriešanos tika iz -
sūtīts šo māju saimnieks Staņislavs Cunskis. 

Ziņas par 1941. gada 14. jūnija deportāciju varam
atrast Latvijas Valsts arhīva izdotajā grāmatā «Aizvestie.
1941.gada 14.jūnijs». No Viļakas novada 1941.gadā tika
izsūtīti 42 cilvēki: no toreizējā Viļakas pagasta – 40 un no
Šķilbēnu pagasta – 2 cilvēki. No izsūtītajiem 19 bija
24.teritoriālā strēlnieku korpusa virsnieki. Visi izsūtīti uz
Krasnojarskas novadu un ieslodzīti nometnē – Noriļlagā.
Par divu izsūtīto likteņiem ziņu nav, 5 miruši jau 1942.
gadā, 3 – 1943.gadā, 2 – 1944. gadā. Savukārt 7 izcietuši
no metinājuma šausmas un laika posmā no 1947. līdz
1954. gadam atbrīvoti. 

1941.gada 14.jūnijā no Viļakas pagasta tika izsūtītas
ne tikai militārpersonas, bet arī civiliedzīvotāji – 6 ģime -
nes: zemnieku Soboļevu ģimene (3 cilvēki) no Stompakiem,
virsmežzinis Kārlis Jozuus un viņa sieva Berta Jozuus,
bijušā aizsargu priekšnieka Jāņa Pagroda ģimene (4 cil -
vēki), miertiesneša Alberta Gūtmaņa ģimene (3 cilvēki),
Muskaru ģimene (5 cilvēki) no Kupravas; un vēl atse -
višķi 4 cilvēki: zemnieks Staņislavs Cunskis no Borisovas,
Izidors Bukšs un Aleksandrs Dindzāns no Viļakas,
mežzinis Elmārs Gailītis no Žīguru stacijas mājas. No
toreizējā Šķilbēnu pagasta Žogiem tika izsūtīta Krakopu
ģimene (2 cilvēki). Kopā – 23 cilvēki.

Izsūtītie vīrieši tika nometināti Sverdlovskas apgaba -
la Sevurallaga nometnē. Divi no viņiem nošauti 1942. ga -
dā. Pārējie miruši no bada, avitaminozes, spēku izsīkuma,
dažādām sirds un plaušu slimībām: divi – 1941. gadā,
3 – 1942. gadā, 2 – 1943. gadā, 1 – 1945. gadā. Savukārt,
sievietes un bērni pamatā izsūtīti uz Krasnojarskas no -
vada Nazarovas rajonu. Vecākajam izsūtītajam Vladimiram
Soboļevam izsūtījuma laikā bija 71 gads, jaunākajiem –
Ivaram Pagrodam un Ferdinandam Muskaram – bija tikai
6 gadiņi. Izsūtījumā miruši 3 cilvēki, bet pārējie laika pos -
mā no 1946. līdz 1957. gadam atbrīvoti.

Par katru izsūtīto ģimeni, par katru cilvēku Latvijas
Valsts vēstures arhīvā glabājas lieta, kurā savāktas liecī -
bas par 1941.gada 14.jūnija izsūtīšanu, kā arī dokumenti
par tālākajām katra cilvēka likteņgaitām. Izbalojušas, no-
dzeltējušas, lielākas vai mazākas lapiņas, drukātas un ar
roku rakstītas izziņas, paskaidrojumi, ziņojumi, liecības,
protokoli, lēmumi – tā pa lappusei šķirot izsūtīto lietas,
paveras cilvēka likteņstāsts. Katram no šiem cilvēkiem ir
savs dzīves stāsts, bet vieno visus 1941.gada jūnijs, kas
salauza viņu likteņus.

Godinot izsūtītos meža darbiniekus, 1942. gada 13. mai -
 jā Viļakas virsmežniecības virsmežzinis Nikolajs Priedītis
izdeva pavēli – «Kritušo un izvesto Meža dar binieku pie -
miņai Meža dienu ietvaros iestādīt aleju». Liepiņas, ko iestā -
dīja, tika izaudzētas Viļakas mežniecības kokaudzētavā.

Šogad 14. jūnijā pie liepu alejas, kas atrodas netālu no
bijušās Viļakas mežniecības ēkas, notiks piemiņas brīdis, lai
godinātu represijās cietušos meža darbiniekus – mežziņus,
mežsargus un meža strādniekus. Tiks atklāta piemiņas zīme.

Viļakas novada Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste,

novadpētniece Maruta Brokāne

Piemiņas pasākumi 
14. jūnijā

14. jūnijā atceres brīdis 1941. ga da 14. jūnija noti-
kumiem biju šajās Žī gu ru un Vecumu dzelzceļa
stacijās, pie S. Cunska mājām Borisovā un piemiņas
plāksnes atklāšana izsūtīto un kritušo meža dar-
binieku piemiņai ~ plkst. 11.45 Viļakā pie jauniešu
centra (pie bijušās mežniecības), izbraukšana no
Viļakas novada domes plkst. 10.00.

14. jūnijā Viļakas novada bibliotēkā plkst. 14.00
– tikšanās ar lite rā tu kopas «Latgales ūdensroze»
dalīb nieci ivetu Dimzuli, grāmatas «BI TES DEJA»
(atmiņu stāsts par Sibīriju) autori. 

Mātes mīlestība ir kā aplis, kam ne sākuma, ne beigu. Tā ap ļo un apļo – aizvien plašāk, ska rot ikvienu, kas ir tai pietuvojies. aptver
tuvākos kā rīta dūmaka, sasilda kā pusdienlaika saulīte un apsedz ar tik skaistu seģeni kā vakara zvaigžņotā debess.
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iNTERViJa

– Vai Jūs atceraties kā Jūsu
bērnībā svinēja Latvijas valsts
svētkus?

– Jā, atceros. Obligāti bija jā -
būt karogam pie mājas. Arī šodien
man istabā atrodas Latvijas valsts
karogs. Ļoti grūti bija izdzīvot
kara gadus, jo mūs izcēla no sa -
vas saimniecības Svilpovas centrā
uz šo māju, kur šobrīd dzīvoju.
Va jadzēja pārvest ēkas, visas ēkas
nepārvedām, jo tas nebija iespē-
jams. 

Pusi mūža esmu nodzīvojusi
Vidzemē. Mans vīrs bija leģionārs.
Visas leģionāru ģimenes bija no-
zīmētas uz Sibīriju. Mēs nepalikām
mājās, aizbraucām citur, tā mūs
neaizveda uz Sibīriju. Vīram pasē
iespieda zīmogu: «Politiski ne-
uzticams». Viņu nekur darbā ne-
uzņēma, mocījāmies, mocījāmies.
Atbrauca krusttēvs no Vidzemes
un paaicināja mani un vīru uz
viņa pusi, jo tur jau bija kolhozi
nodibinājušies, vajadzēja strād-
niekus. Domājām aizbrauksim uz
pāris mēnešiem, bet nodzīvojām
līdz pensijai, ko nopelnījām ar
smagu darbu kolhozā, sākumā
Piebalgā, tad Gulbenes rajonā un
visilgāk nodzīvojām Madonas ra-
jona kolhozā. Tur mums maksāja
labi. Madonas kolhozā mūs
uzņēma vislabāk, priekšniecība
bija no Latgales. 

– kāpēc Jūs nolēmāt atgriez -
ties atpakaļ uz Latgali, Susāju
pagastu?

– Bijām jau nopelnījuši pen-
sijas. Susāju pagasta mājā nebija
vairs, kas dzīvo, tad nolēmām, ka
abi ar vīru atgriezīsimies atpakaļ
uz dzimto pusi. Biju vēl jauna un
spēcīga pensionāre, domāju, vai

tad bez darba sēdēšu. Tā mani vie -
tējais sovhozs pierunāja, lai es
gatavoju ēdienu mehanizatoriem.
Gatavoju mājās, vietējās saim-
niecības vadība saveda produktus,
pirmās reizes pati aizbraucu dalīt
ēdienu uz laukiem traktoristiem,
bet es nevarēju izpildīt ēdiena iz-
dales normu, jo man pietrūka ēdie -
na, jo man gribējās katram ieliet
pilnāku bļodiņu, tāpēc turpmāk
atteicos no ēdiena izdalīšanas. Bet
daudzus gadus turpināju gatavot
pusdienas uz lauka strādājošajiem.
Ēdienu gatavošanas prasmi man
iemācīja mamma. Gāju par saim-
nieci kāzās, daudz esmu gatavojusi
mielastus dažādiem ģimenes tra-
dīciju pasākumiem un publiskajiem
sarīkojumiem. 

No 1991.gada līdz 1997. ga -
dam biju Susāju pagasta padomes
deputāte un kultūras komisijas
locekle. Man dēls jau teica, ka es
esot pavisam traka palikusi, jo
vajagot taču arī beidzot atpūsties
un padzīvot mierīgāk. Bet patei-
coties tam, ka strādāju arī pensijā,
saņēmu pensiju, kļuvu par Valsts
kultūrkapitālfonda mūža stipendiāti,
varēju palīdzēt bērniem izskolot
viņu bērnus. Īpaši iznāca rūpēties
par mazbērniem Jurīti un Ilzīti,
kurus palīdzēju izglītot, jo juku
laikos vecāki palika bez darba.

– iznāk, ka pēc aktīvajiem
darba gadiem Jums sākas vēl
aktīvāki darbības gadi dzimtajā
pusē.

– Jā, tā tiešām ir. Mani uzru -
nāja, lai es ņemtu dalību etnogrā-
fiskā ansambļa veidošanā. Piekritu.
Tā tapa pirmais folkloras kopas
«Atzele» sastāvs. Kolektīvam ilgi
nebija nosaukuma. Rajona kultū -

ras darbinieki ieteica to izdomāt.
Saimniecības «Viļaka» direktors
Dzintars Putniņš piedāvāja kolek -
tīvu nosaukt par «Atzele». Vēlākos
gados lielais kolektīvs sadalījās
divos kolektīvos. Palika «Atzele»
un 1994.gadā izveidojās jauns
sastāvs Susāju etnogrāfiskais an-
samblis, aizejot mūžībā ansambļa
pamatsastāvam, kopš 2008.gada
šis ansamblis vairs nepastāv. Pēc
tam kādu laiku dziedāju etnogrā-
fiskajā ansamblī «Abrenīte», kuru
vadīja Albīna Veina. Žēl, ka es
vairs nevaru pabraukt ar divriteni,
kad varēju braukt, tad braucu arī
uz etnogrāfiskā ansambļa mēģi-
nājumiem un visiem pasākumiem,
kur vien mani aicināja un kuros
es ņēmu aktīvu dalību gan ar lūg-
šanu, dziesmu un ar pašcepto mai -
zīti. Dziesma, iespēja dziedāt ir
tās lietas, kas man šobrīd pietrūkst
visvairāk – ja vien būtu kas mani
aizved uz mēģinājumiem. Lielajos
dziesmu svētkus esmu piedalījusies
regulāri līdz 2009.gadam. 

– kā nokļuvāt «Vēršukal -
nā» maizīti cept?

– Tas bija Susāju pagasta pa-
domes laiks. Tā ēka palika tukša.
Aldis Pušpurs, toreiz bija pagasta
priekšnieks, nolēma, ka tā ēka ir
jāatjauno. Balvu rajona kultūras
nodaļas vadītāja Ruta Cibule mums
tik noteica, ko Jūs tur darīsiet,
taisiet cepli iekšā, lai var maizi
cept. Tā arī izdarījām. Aldis meklēja
maizes cepēju. Esmu maizes ce -
pēja un Aldis šo iespēju piedāvāja
man. Es ar prieku piekritu. Es pat
vēl šodien mājās izcepu maizīti
un padalos ar to ar saviem tuva -
jiem cilvēkiem. Daudzus gadus
cepu maizīti Vēršukalnā. Aldis

Pušpurs man bija labs skolnieks,
iemācījās no manis gan maizīti
cept maizīti, gan aust. Paldies Al -
dim par atbalstu dzīvē. 

– kas Jums palīdz pārvarēt
dzīves grūtības?

– Ticu Dievam un lūdzos. Arī
Padomju laikos es nebaidījos iet
uz baznīcu. Kad dzīvoju Vidzemē,
arī tad apmeklēju baznīcu. Pēc
kādas manis televīzijas filmēšanas
reizes, kad šo filmu noskatījās arī
ārzemēs, ar Rutas Cibules starp-
niecību Nabadzīgā Bērna Jēzus
māsu kongregācija man atsūtīja
lielu un skaistu Dievmātes statuju,
pie kuras ik dienu skaitu lūgšanu
«Zam tova patvāruma steidza-
mies...» un vakaros pateicos arī
savam sargeņģelim «Muns svātīs
sorgeņģel, kas nū Dīva pavēlēts,
aizstoj mani, pasorgoj mani šūdin,
šūnakt, vysod un mūžeigā dzei-
vošonā. Amen.»

– kādas atmiņas Jums ir par
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas laiku?

– 1988.gada 10.decembrī pirmo
reizi klostera ēkas tornī Viļakā
pacēlām Latvijas valsts karogu.
Sākumā sarkanbaltsarkano karo -
gu nesām uz baznīcu, kur toreizē -
jais Viļakas katoļu baznīcas de -
kāns Pēteris Vilcāns to pasvētīja,
tad gājām gājienā uz klostera
ēku, kur notika svinīga karoga
pacel šana. Pirmā uzsāku dziedāt
him nu «Dievs, svētī Latviju!» un
visi man pievienojās. Šis saviļ-
ņojošais brī dis man paliks atmiņā
uz mūžu. 

– Vai Jūs ticējāt, ka Latvija
kļūs par neatkarīgu valsti?

– Es domāju, ka pienāks šis brī -
dis, kad Latvija kļūs brīva. Man
Latvija ir mīļa, esmu brīvās un
neatkarīgās Latvijas bērns. Esmu
darbojusies mazpulcēnos, bija do -
ma kļūt par aizsardzi, mamma bi -
ja sarūpējusi audumu aizsardzes
tērpam, bet nekļuvu, jo sākās karš.
Atmiņā iegūlusi tikšanās ar prezi -
dentu Kārli Ulmani Viļakā 1936.
gadā. Prezidenta sagaidīšanas ce-
remonijā es kā bērns kaisīju zie-
diņus, jo to mums bija iemācījuši
baznīcā, kad mēs gājām, pagodi -
nāt Vissvētāko Sakramentu, pro-
cesijā. Pēc svinīgās sagaidīšanas
prezidents mūs visus bērnus cie -
nāja ar konfektēm. 

– ko Jums nozīmē Latvijas
valsts himna?

– Tā man ir ļoti mīļa. Tā ir lūg-
šana Latvijai, jo himna sākas ar
vārdiem «Dievs, svētī Latviju». 

– kādu Jūs redzat Latvijas
nākotni?

– Sevi un savus bērnus es re -
dzu Latvijā. Te esam dzimuši, ie-
guvuši izglītību un visiem ir darbs.
Esam savas valsts patrioti, tāpēc
nemeklējam īslaicīgas lielas nau -
das un laimi tālās zemēs. 

Par zemi vismīļāko, 
Par maizīti rudzu, 
Par Tevi – Latvija, 
Dievu es lūdzu!
Tie ir mani vārdi un mana

lūgšana.
Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: personīgais arhīvs

Par Tevi – Latvija, Dievu es lūdzu!

Susāju pagasta iedzīvotāju annu Strupku pazīst
dau dzi Viļakas novada iedzīvotāji. Jaunākā paaudze

an nu atceras kā maizes cepēju lauku sētā «Vēršukalns»,
ve cākā paaudze piedzīvojusi nevienu vien kopīgu notikumu
vēl tālajos kolhozu laikos un folkloras sadziedāšanās pa-
sākumos tuvos un tālos novados. anna Strupka ir izcila zie-
meļlatgales teicēja, kas pārvalda Latgales tradicionālo
dzie dāšanu, dzied psaļmas no galvas. annas dziedāšanu,
dzies mas, vārdus un melodijas ir pierakstījuši vairāki tra-
dicionālās kultūras pētnieki –  andrejs krūmiņš, Beatrise
Reidzāne, Jā nis Rozenbergs, Mārtiņš Boiko, anda Beitāne
un tie atro das dažādos tradicionālās kultūras arhīvos –
Latviešu folkloras krātuvē, Latvijas Radio, Latvijas
Mūzikas akadēmijā un privātajos arhīvos. anna ir
nedaudz jaunāka par mūsu valsti Latviju. Bērnību un
pirmās skolas gaitas ir dzīvojusi Brīvā Latvijā. Pateicoties
mammas un vecmātes iemācītajām gudrī bām, darba
tikumam, visu mūžu ir čakli strādājusi. annu priecē 6

mazbērni, 8 mazmazbērni un 2 mazmazmazbērniņi. anna mīl dzīvi, Latgali un Latviju,
spilgtākie dzīves noti ku mi ir iemūžināti vairākos simtos fotogrāfiju. Par sevi anna saka:
«Esmu zemnieku meita,  lauku cilvēks. Es gribēju mācīties par skolotāju, bet uznāca
karš un tā sapni neizdevās sasniegt. Visi man labi cilvēki, visi man palīdz». 

Susāju etnogrāfiskais ansamblis dziesmu svēt -
ku gājienā Rīgā

Anna Strupka kopā ar vēsturiskā Balvu rajona pagastu padomju vadī -
tājiem  un speciālistiem

Folkloras kopa «Atzele» 1989. gada 22. aprīlī Ates dzirnavās Alūksnes novadā

Anna piedalās procesijā ap Viļakas
Romas katoļu baznīcu

Piemiņas pasākumā Jaškopā ko -
pā ar mazbērniem Ilzīti un Jurīti

Svinot Baumanes kundzes dzimšanas dienu 2000. ga -
da jūlijā
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iEDzīVOTāJU ziNāŠaNai / akTUaLiTāTES ViļakaS NOVaDa DOMē

kas jādara, lai iegādātos e-recepšu medika-
mentus sev vai citam cilvēkam, piemēram, bēr -
nam vai vecāka gadagājuma cilvēkam? Nacionālais
veselības dienests apkopojis svarīgāko informāciju,
kas jāņem vērā, aptiekā iegādājoties e-recepšu
medikamentus. 

iegādājoties zāles sev, uzrādi personas
apliecinošu dokumentu

Lai iegādātos sev izrakstītas e-receptes zāles,
atceries, ka farmaceitam nepieciešams uzrādīt tikai
savu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai per -
sonas apliecību (eID). Zāles aptiekā nav iespējams
saņemt, uzrādot pensionāra vai autovadītāja ap lie -
cību. 

iegādājoties zāles savam bērnam, 
nosauc bērna vārdu un uzvārdu

Nepilngadīga bērna (līdz 18 gadu vecumam) 
E-veselības lietotāja profils ir piesaistīts vecāku vai
aizbildņu profiliem, tādējādi farmaceits E-veselības
portālā var redzēt visas e-receptes, kas izrakstītas
un vēl nav izsniegtas vecākam/aizbildnim vai bēr -
nam. Tāpēc, lai iegādātos zāles savam nepilngadīga -
jam bērnam, vecākam vai aizbildnim aptiekā jāuz -
rāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un
jānosauc bērna vārds un uzvārds. 
Ja iegādāsies zāles citam cilvēkam, noskaidro

e-receptes iD numuru
Lai varētu iegādāties e-recepšu medikamentus,

kas ir izrakstīti citam cilvēkam (piemēram, kai -
miņam, vecmāmiņai vai citam ģimenes loceklim),
pirmkārt, aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs
(tas ir pieejams ārstam un pacientam un var būt iz-
drukāts no E-veselības portāla, to var uzrādīt kā
attēlu telefonā vai citā ērtā veidā). Otrkārt, jānosauc
pacienta vārds, uzvārds un, treškārt, jāuzrāda savs
personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits sis -
tēmā varētu atzīmēt zāļu saņēmēju. Atceries, ka ap -
tiekā nav nepieciešams nosaukt cita cilvēka per -
sonas kodu vai uzrādīt cita cilvēka dokumentu!

Vari lūgt ārstam e-receptē atzīmēt, ka zāles
iegādāsies tikai pats vai konkrēta persona 
Ja iedzīvotājs jau ārsta vizītes laikā zina perso -

nu vai personas, kuras iegādāsies viņam izrakstītos
medikamentus, pacients var lūgt ārstam šo infor mā -
ciju norādīt e-receptē tās izrakstīšanas brīdī, tādē -
jādi konkrētos medikamentus pacientam varēs ie-
gādāties tikai šīs norādītās personas. Tāpat pacients
var ārstam e-receptes izrakstīšanas laikā lūgt atzī -
mēt, ka zāles nevarēs izņemt neviens cits kā tikai
pats, piemēram, gadījumos, kad izrakstītas zāles sen -
sitīvas slimības profilaksei vai ārstēšanai un pa -
cients nevēlas, lai šī informācija būtu pieejama citiem.

Deleģē citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei, ja zini,
ka šis cilvēks zāles Tavā vietā iegādāsies regulāri

Ja pacienta vietā e-receptes zāles regulāri iegā -
dājas cits cilvēks, pacientam ir iespēja E-veselības
portālā viņu deleģēt piekļūt savā E-ve selības pro -
filā esošajiem medicīniskajiem datiem, tostarp ap -
ska tīt un pacienta vietā aptiekā iegādāties ārsta iz-
rakstītās e-receptes zāles, neuzrādot e-re ceptes ID
numuru. Aptiekā tādējādi būs jāuzrāda tikai savs
personu apliecinošs dokuments un jāno sauc pacienta
vārds, uzvārds. Deleģējumu E-vese lības portālā ie-
spējams uzlikt uz noteiktu laika pe riodu, kā arī to
var mainīt vai atcelt. 

Vienlaikus deleģētais cilvēks varēs apskatīt at -
vēr tās vai noslēgtās e-darbnespējas lapas, kā arī ap -
skatīt informāciju par pacienta veselības pamatda -
tiem (diagnozes, alerģijas, brīdinājumi, lietotie me-
dikamenti un medicīniskās ierīces u.c.). 

Deleģēt citu cilvēku savu medicīnisko datu pie-
kļuvei ir iespējams, autorizējoties E-veselības por tā lā
www.eveseliba.gov.lv, sadaļā «Tiesību deleģējumi».  

Ja ārstniecības persona iedzīvotāja profilā  būs
aizpildījusi informāciju par pacienta veselības pa-
matdatiem, iedzīvotājs varēs noteikt pilnīgu vai
daļēju piekļuvi vai arī liegumu atsevišķiem E-ve -
selības sistēmā pieejamajiem veselības pamatdatiem
(piemēram, diagnozēm). 

apskati informāciju par savām e-receptēm! 
Lai apskatītu informāciju par sev izrakstītajām

e-receptēm, nepieciešams autorizēties E-veselības
portālā www.eveseliba.gov.lv, kur savā E-veselības
profilā, sadaļā «Receptes», būs redzams izrakstītā
medikamenta nosaukums, deva, receptes izrakstīšanas
datums un arī derīguma termiņš.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka
elektroniski obligāti izrakstāmas ir tikai valsts kom -
pensējamo medikamentu receptes. Pēc 2018. gada
1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām tur pi na iz -
rakstīt: individuāli kompensējamās zāles; M saraksta
zāles; medicīniskās ierīces; ja zāļu iegādi pacientam
kompensē apdrošināšanas sabiedrība; ja pacients
izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības dalīb-
valstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē;
ja zāles izraksta personai, kura nav reģis trēta Iedzī-
votāju reģistrā; ja e-receptes izrakstīšana E-vese -
lības sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

Šīs un citas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem par E-veselības pakalpojumiem ir pieejamas
E-veselības portāla sadaļā «Biežāk uzdotie jautā-
jumi».  

Informāciju sagatavoja: Nacionālais veselības
dienests, Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012,
tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts nvd@vmnvd.
gov.lv, www.vmnvd.gov.lv

kā iegādāties e-receptes zāles?

aicinām suņu saimniekus pieskatīt savus mīluļus!
Iestājoties siltākam laikam ir atklāta velosezona. No novada iedzīvotājiem ir saņemtas vairākas

sūdzības par cilvēkiem, kuri nepieskata savus mājdzīvniekus (suņus), palaižot tos pastaigāties bez
uzraudzības vai ar savu rīcību pieļaujot dzīvnieku patvaļīgu izkļūšanu no privātīpašumu teritorijas.
Ļausim aktīvās atpūtas cienītājiem bez apgrūtinājumiem un droši izbaudīt aktīvo tūrisma sezonu, tāpēc
aicinam suņu saimniekiem būt atbildīgiem un rūpēties par saviem mīluļiem un nepieļaut to klaiņošanu,
tādējādi radot draudus tūristu (riteņbraucēju) un mājdzīvnieku drošībai.

Lai aktīvās atpūtas cienītāji varētu mierīgi izbaudīt braucienus pa velomaršrutiem, lūgums, tiem
māju saimniekiem, kuriem saimniecības atrodas velomaršruta Nr. 34 «Rypoj vasals» un velomaršruta
Nr. 777 «Ar velo uz Lozdovas gravu»  tuvumā, kā arī citos Viļakas novada ceļos, pa kuriem varētu
braukt tūristi, piesiet agresīvos suņus vai nodrošināt ar uzpurņiem.

Novēlam visiem drošu un aktīvu tūrisma sezonu!
Informāciju sagatavoja  tūrisma speciāliste Inese Matisāne

Viļakas novada dome, Reģ. Nr. 90009115618 aicina pieteikties uz Viļakas novada
Susāju pagasta kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns» vadītāja amatu

Galvenie darba pienākumi:
• vākt, glabāt,  pētīt un popularizēt lauku sētai raksturīgās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības;
• līdzdarboties tūrisma materiālu izstrādē, projektu ieviešanā.
• tautisko tradīciju pasākumu organizēšana.

Prasības pretendentam 
• augstākā izglītība;
• zināšanas par Viļakas novada vēsturi  un kultūrvēsturi;
• labas datorlietošanas prasmes;
• konditorijas prasmes (maizes cepšana u.c.);
• atbildība un iniciatīva.

Pieteikumu brīvā formā lūdzam iesniegt Viļakas novada domē abrenes ielā 26, Viļakā, Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļā, 203. kab, līdz 2018. gada 28. maijam plkst.17.00.  

Vilakas novada_MAIJS_2018_avize.qxd  22.05.2018  9:45  Page 14



15

Viļakas no vadā2018. gada maijs

Latvijas valsts karoga lietošana svētku,
atceres un atzīmējamās dienās

Latvijas valsts karoga likums nosaka, ka  Latvijas valsts
karogs ir karmīnsarkans ar baltu horizontālu svītru. Latvijas valsts
karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība ir 2:1:2. Latvijas valsts
karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. 

Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres 
un atzīmējamās dienās

1) Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzī-
vojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augustā, 11. no -
vembrī un 18.novembrī.

2) Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko per -
sonu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25. martā, 14. jūnijā, 
17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.

3) Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģi -
me nes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam
pienācīgu cieņu.

Lietuvas valsts atjaunošanas dienā – 16.februārī – līdzās
Latvijas valsts karogam Rīgas pils Svētā gara tornī, pie Latvijas
Valsts prezidenta rezidences, Saeimas galvenās ēkas un Ministru
kabineta ēkas novieto Lietuvas nacionālo karogu.

igaunijas Republikas neatkarības dienā – 24.februārī –
līdzās Latvijas valsts karogam Rīgas pils Svētā gara tornī, pie
Latvijas Valsts prezidenta rezidences, Saeimas galvenās ēkas un
Ministru kabineta ēkas novieto Igaunijas karogu.

Latvijas valsts karoga lietošana vēlēšanu dienā un tautas
nobalsošanas dienā: Latvijas valsts karogu novieto pie ēkām,
kurās iekārtoti vēlēšanu iecirkņi: 1) Saeimas vēlēšanu dienā; 
2) republikas pilsētu un novadu domju vēlēšanu dienā; 3) Eiropas
Parlamenta vēlēšanu dienā; 4) tautas nobalsošanas dienā.

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā
1) Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs

karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no
karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.

2) Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez
sēru lentes.

3) Vietās, kur Latvijas valsts karogu lieto kopā ar citiem
karogiem, sēru noformējumā lieto tikai Latvijas valsts karogu.

Latvijas valsts karoga lietošana bēru ceremonijā
1) Latvijas valsts karogu drīkst lietot bēru ceremonijā. Šādā

gadījumā tas lietojams sēru noformējumā, izņemot šā panta otrajā
daļā minēto gadījumu.

2) Bēru ceremonijas laikā zārku var apklāt ar Latvijas valsts
karogu. Pirms zārka nolaišanas kapā vai pirms nelaiķa kremēšanas
Latvijas valsts karogu no zārka noņem.

/Avots: Latvijas valsts karoga likums/

iEDzīVOTāJU ziNāŠaNai / akTUaLiTāTES ViļakaS NOVaDa DOMē

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

1. sestdien, 7. jūlijā   Viduču kapos plkst. 14.00; Olutovas kapos
plkst. 16.00

2. sestdien, 14. jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00; Lašku ka -
pos plkst. 16.00

3. sestdien, 21. jūlijā  Skandines kapos plkst. 14.00; aizgalīnes
kapos plkst. 15.30

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

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

6. sestdien, 11. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00

7. sestdien, 18. augustā Rejevas kapos plkst. 13.00

IIzz llaa iidduummii   22001188..   ggaaddāā
25. maijs plkst. 10.00 – Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupiņa
25. maijs plkst. 15.00 – Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»  
25. maijs plkst. 18.00 – Viļakas Mūzikas un mākslas skola 
31. maijs plkst. 16.00 – Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde «Namiņš»  
1. jūnijs plkst. 16.00 – Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis»  
9. jūnijs plkst. 16.00 – Viļakas Valsts ģimnāzija, 12. klasei
9. jūnijs plkst. 19.00 – Rekavas vidusskola, 12. klasei 
15. jūnijs plkst. 15.30 –Upītes pamatskola 
15.  jūnijs plkst. 19.00 – Viduču pamatskola 
16. jūnijs plkst. 16.00 – Viļakas Valsts ģimnāzija, 9. klasei
16. jūnijs plkst. 16.00 – Žīguru pamatskola
16. jūnijs plkst. 18.00 – Rekavas vidusskola, 9. klasei

v 1. jūnijā plkst. 18.00 Kolkā Baznīcu nakts,
piedalās Medņevas etnogrāfiskais ansamblis.

v 1. jūnijā Baznīcu nakts no plkst. 18.00 Vi-
ļakas evanģēliski luteriskajā baznīcā.

v 2. jūnijs plkst. 15.00 Žīguru kultūras na -
mā Viļakas novada Bērnības svētki.

v 2. jūnijā Dagdas novadā līnijdeju grupa «Zie-
meļmeitas» piedalās Latgales līnijdejotāju saietā.

v 9. jūnijā Olainē senioru dāmu deju kopa
«Alianse» un senioru dāmu deju kolektīvs «Intriga»
piedalās Latvijas senioru deju kolektīvu svētkos.

v Piemiņas pasākumi 14. jūnijā:
14. jūnijā atceres brīdis 1941. gada 14. jūni ja

notikumiem bijušajās Žīguru un Vecumu dzelzceļa
stacijās, pie S. Cunska mājām Borisovā un pie -
miņas plāksnes atklāšana izsūtīto un kritušo me -
ža darbinieku piemiņai ~ plkst.11.45 Viļakā pie
jauniešu centra (pie bijušās mežniecības), iz-
braukšana no Viļakas novada domes plkst.10.00.

14. jūnijā Viļakas novada bibliotēkā plkst. 14.00
– tikšanās ar literātu kopas «Latgales ūdensroze»
dalībnieci Ivetu Dimzuli, grāmatas «BITES DE -
JA» (atmiņu stāsts par Sibīriju) autori. 

v 16.–21. jūnijs Starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2018» pasākumos Rīgā, Līgat -
nē, Cēsis, Viļakā piedalās Viļakas novada et-
nogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas.

v 21. jūnijā no plkst.15.00 Viļakas pilsētas
stadionā (Garnizona ielā 6) starptautiskā folkloras
festivāla «Baltica 2018» noslēguma pasākums.

v 22. jūnijā Borisovā Jāņu ielīgošana plkst.
18.00 Tautas futbols, plkst. 21.00 Ugunskura ie-
degšana, Jāņu ielīgošana, plkst. 22.00 Nakts
balle ar Zinti Krakopu.

v 22. jūnijā parkā «Ontona Slišāna duorzs»
Upītē Vosaras saulgrīžu īleiguošona i skaļuo
nakts  π-dzīdam.

v 22. jūnijs plkst. 22.00 laukumā pie Med -
ņevas pagasta Līgo nakts Zaļumballe kopā ar
Ralfu un Aivi.

v 23. jūnijā plkst. 21.00 Žīguru estrādē Lī -
go vakars, amatierteātra «Virši» izrāde  Danskovīte
«Ontans i plāšnīki», Jāņu ielīgošana un Līgo
nakts diskotēka.

v 23. jūnijā plkst. 22.00 laukumā pie Kup -
ra vas pagasta pārvaldes ēkas Līgo vakars. 

Pasākumu plāns jūnija mēnesim
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Ne viens vien ārzemnieks,
ierodoties Latvijā  zaļajā

un ziedošajā maija mēnesī, ne-
viltoti saka, ka esot iemīlējies
Latvijā. ārzemnieki, kuriem
interesē nemateriālais kultūras
mantojums, ir ļoti priecīgi, ka
viņi ir to lai mīgo vidū, kuriem
ir iespējams redzēt dzīvu maija
dziedājumu tradīciju. Viļakas
novadā maija dziedājumi notiek
kupravas, Medņevas, Susāju,
Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru
pagastos un Viļakā – Romas ka -
toļu baznīcas dārzā. aktīvi mai -
ja dziedājumos iesaistās arī Vi-
ļakas, kupravas un Liepnas drau -
džu prāvests Guntars Skutels,
kurš svētdienās draudzes locek -
ļiem atgādina, ka viņš uz maija
dziedājumiem ir jāuzaicina pie-
dalīties laicīgi, jo plānotājs ļoti
ātri aizpildās ar dziedājumu sa -
rakstu pie krustiem. 

Prāvests Guntars Skutels maija
dziedājumos piedalās jau kopš
bērnības. Vecmamma mazdēlu vie -
nmēr ņēmusi līdzi, protams, bija
reizes, kad negribējās iet, bet dau -
dzas reizes gribējās iet pašam.  Kā -
pēc bērni nepiedalās maija dzie-
dājumos? Jo viņiem liekas garlai -
cīgi nosēdēt uz vietas vienu vai
pat divas stundas. Preiļu pusē, lai
ieinteresētu bērnus nākt, babiņas
lūdza bērniem skaitīt vai dziedāt
Dievmātes litāniju, kā arī ļāva bēr-
niem izvēlēties, kuras dziesmas
gribētu nodziedāt. Manā dzimtajā
pusē vienmēr skaitījām Dievmā -
tes litāniju, bet rožukroni lūgties
katru reizi nebija obligāti. Jo ro-
žu kroņa noslēpumi bija sadalīti
20 cilvēkiem, katrs lūdza savu no -
slēpumu un tā kopā vienas dienas
laikā tika noskaitīts viss rožukro -
nis. Bērniem mīļākās dziesmas bi -
ja Sveika, jyuras zvaigzne  un Ved
mūs pī Dīva, jo to dziedāja Bo -

ņuks. Beigās vienmēr dziedāja
Raug, jau dīnas dorbi beidzās,  Dī -
nas gaisma izdzysuse, Loba nokts,
kad jau skanēja šīs dziesmas, tad
mēs bērni priecīgi saskatījāmies,
jo zinājām, ka šoreiz dziedāšana
tuvojas noslēgumam, bērnības at -
miņās dalījās prāvests Guntars
Skutels.

Pie krusta Nastrovas ezera
krastā pulcējās Viļakas novada
ļaudis, vecākās paaudzes sievas
atcerējās, ka kādreiz krustam
apkārt bijis žogs. Krustu atjauno -
ja un teritoriju labiekārtoja saim-
nieks Andris Kazinovskis. Viņš
bija priecīgs, ka cilvēki atsaucās
viņa aicinājumam piedalīties mai -
ja dziedājumos.  Esmu piedalījies
arī daudzos svētceļojumos, divas
reizes esmu bijis Medugorjē, es -
mu bijis arī svētajā zemē – Iz -
raēlā. Liels man bija gods pieda -
līties arī pāvesta Jāņa Pāvila II
vizītes sagatavošanā Latvijā. Tas

notika tālajā 1993. gada 8. sep-
tembrī, kad mazā Latvija no jau -
na «modās» brīvībai. Strādāju
Medņevas pagasta pārvaldē, pa-
ņēmu atvaļinājumu un aizbraucu
uz Aglonu, lai palīdzētu sagata-
voties pāvesta vizītei. Alga brīv-
prātīgajiem bija saņemtais Sakra -
ments no pāvesta rokām. Varbūt
tāpēc man dzīvē un darbā ir vei -
cies, savu kristīgo dzīves ceļu at-
klāja Andris Kazinovskis. 

Etnomuzikoloģe Anda Beitāne
ir iemīļojusi Ziemeļlatgali un kat -
ru gadu par dzīvas tradīcijas lie-
ciniekiem kļūst viņas studenti.
Šogad maija dziedājumus pie Lo -
dumas krusta piedalījās studenti
no Itālijas, Vācijas, Dānijas, Nī-
derlandes un Latvijas.  Es domāju,
ka tas studentiem ir ekskluzīvi. Es
arī priecātos, ja mani kā studentu
aizvestu uz laukiem, lai satiktu
reālus cilvēkus, kuri uztur dzīvu
tradīciju, teica Anda Beitāne. Stu -

denti bija priecīgi par doto iespēju.
Maija dziedājumi viņiem likās
ļoti interesanta tradīcija. Jaunieši
mēģināja dziedāt līdzi, dziesmas
viņiem likās muzikālas.  Studējot
Itālijā, es maija mēnesī ilgojos
pēc maija dziedājumiem, meklēju
internetā, klausījos un dziedāju
līdzi. Teksti ir ļoti svarīgi, tie pa-
stāsta par Dievmātes, Jēzus dzīvi,
mūsu senču paražām, problēmām,
par lietām, par kurām viņi lūdzās.
Tām ir dziļa nozīme, dziesmas ir
ļoti skaistas. Pateicība Dievam,
kurš mums palīdz  saglabāt maija
dziedājumu tradīciju, sirsnīgi pa-
stāstīja un pateicās prāvests Gun -
tars Skutels. Aicinām piedalīša -
nos maija dziedājumos neatlikt
uz citu gadu, bet Svētā Gara ie-
dvesmotiem doties, lai kopā dzie-
dātu un lūgtos Dievmātes un Die -
va godam!

Teksts un foto: Vineta Zelt-
kalne

Maija dziedājumi – Dieva un Dievmātes godam
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