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Šķilbēnu pagasta mei te nes
piedalās 8.Bērnu modes -
skatē "Tādi raksti pūriņā"

Uz pavasara tikšanos pul cē-
jas "Viļakas Pegaza" biedri 

Marta nogalē varēs sa tikt
savu meistaru

Atceroties Stompaku kau jas 

Iepazīsties ar Eiro pas brīv -
prātīgo darbu 

Zemledus makšķerēšanā
noskaidroti Viļakas no va da
čempioni 

Piedalies Bībeles stundā! 

Zemkopības ministrijas kon -
ference Latgalē 19. mar tā

Palīdzēsim trūcīgiem ma -
zu ļiem!

Izstāde "Svētki manā ģi -
menē" 
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viļakas jēzus sirds Romas 
katoļu baznīcā

Svētdienās: plkst. 11.00 (baznīcā); plkst.
18.00 bijušajā klostera ēkā. Darba dienās:
plkst. 8.00 (baznīcā).

Draudzes Rekolekcijās:
17. martā plkst. 11.00 baznīcā; plkst.

18.00 bijušajā klostera ēkā;
18. martā plkst. 11.00 baznīcā; plkst. 17.00

bijušajā klostera ēkā;
19. martā sv. Jāzepa lieli svētki: plkst. 11.00

baznīcā; plkst. 18.00 bijušajā klostera ēkā.
Kunga Pasludināšanas lieli svētki – 

25. martā plkst. 11.00 baznīcā; plkst. 18.00
biju šajā klostera ēkā.

Lielā Gavēņa piektdienās: plkst. 16.00
baznīcā; plkst. 16.00 Krusta Ceļš un sv. Mise
(baznīcā).

2. aprīlis Lielā Ceturtdiena plkst. 16.00
– sv. Mise Liepnā; plkst. 18.00 – sv. Mise
Viļakā (baznīcā).

3. aprīlis Lielā Piektdiena plkst.16.00 –
dievkalpojums Liepnā; 18.00 – dievkalpojums
Viļakā (baznīcā).

4. aprīlis – Kunga augšāmcelšanās vi -
gi lija plkst. 16.00 – sv. Mise Viļakā (baz nī -
cā); 20.00 – sv. Mise Liepnā

5. aprīlis Kunga augšāmcelšanās diena
plkst. 8.00 – Rezurekcijas procesija un sv.
Mise Viļakā (baznīcā); plkst. 18.00 – Pateicības
sv. Mise Viļakā (bijušajā klostera ēkā).

6. aprīlis 8.00 – sv. Mise Viļakā (baznīcā),
18.00 – sv. Mise Viļakā (bijušajā klostera ēkā).

Šķilbēnu sāpju Dievmātes Romas
katoļu baznīcā

Lielā Ceturtdiena (2. aprīlis) Kunga pē -
dējo vakariņu piemiņas diena.

Svētā Mise plkst. 20.00 Vissvētākā Sa-
kramenta adorācija (līdz svētdienai plkst.
9.00).

Lielā Piektdiena (3. aprīlis) Kunga cie -
ša nu un nāves piemiņas diena Stingrā ga -
vēņa diena Krustaceļš (Šķilbēni-Rekova),
plkst. 18.00 Ciešanu dievkalpojums plkst.
20.00.

Lielā sestdiena (4. aprīlis) Lieldienu ēdie -
 nu pasvētīšana plkst. 13.00 Grēksūdze plkst.
13.00 – 14.00.

Kunga augšāmcelšanās svētku viģilija
Svētā Mise plkst. 22.00. Uguns, ūdens un
lieldienu ēdienu svētīšana.

Lieldienu svētdiena (5. aprīlis) Kunga
augšāmcelšanās diena Euharistiskā proce -
sija plkst. 9.00 Svētā Mise Lieldienu ēdienu
pasvētīšana Ziedojumi diecēzes kūrijai.

kupravas Romas katoļu baznīcā
2. aprīlis Lielā Ceturtdiena plkst. 12.00

sv. Mise.
3. aprīlis Lielā Piektdiena plkst. 12.00

sv. Mise.
4. aprīlis – Kunga augšāmcelšanās vigi -

lija plkst. 12.00 sv. Mise.
5. aprīlis Kunga augšāmcelšanās diena

plkst. 12.00 sv. Mise.

viļakas luterāņu baznīcā
22. martā plkst. 13.00 Svētā Mise.
3. aprīlī Lielās Piektdienas dievkalpo -

jums plkst. 13.00.
6. aprīlī Lieldienu dievkalpojums plkst.

14.00.
26. aprīlī plkst. 13.00 Svētā Mise sakarā

ar Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes
vizitāciju.

10. maijā Mātes dienas un Ģimenes
die nas dievkalpojums plkst. 12.00.

24. maijā plkst. 12.00 Vasarsvētku diev-
kalpojums.

14. jūnijā plkst. 12.00 Svētā Mise. 

viļakas vissvētās Dievmātes
patvēruma pareizticīgo baznīcā

18.martā plkst. 9.00  liturģija.
20. martā  plkst. 17.00 vakara dievkalpo-

jums.
21. martā plkst. 9.00 liturģija, panihida;

plkst. 17.00 vakara dievkalpojums.
22. martā plkst. 9.00 liturģija; plkst.  17.00

vakara dievkalpojums, pasija.  
25. martā plkst. 17.00 vakara dievkalpo-

jums.
26. martā  plkst. 9.00  liturģija.
27. martā  plkst.17.00 vakara dievkalpo -

jums, akafest.
28. martā plkst. 9.00 liturģija, plkst. 17.00

vakara dievkalpojums.
29. martā plkst. 9.00 liturģija; plkst.  17.00

vakara dievkalpojums, pasija. 

Dievkalpojumi viļakas novaDa baznīcās

Priecīgus un mierpilnus 
Kristus augšāmcelšanās svētkus!
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Viïakas no vadâ

aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVaDa DoMē

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVaf)
administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aiz-
sardzības fonda padomes 2015. gada 2. marta
sēdes Nr. 2 lēmumu, izsludina projektu konkur -
su vadlīnijas «atbildīgs dzīves veids» aktivitātē»
Videi draudzīga dzīvesveida popularizēša na»
ii kārta finansējuma saņem šanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
projektus, ku ru ietvaros tiek veicināta sabiedrī bas
vides izglītība un audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas uz
izvēlēto konkrēto mērķauditoriju vērstas akcijas
vai kampaņas nacionālā vai reģionā lā mērogā,
kurās prioritāri atspoguļoti un aktualizēti jautājumi
par sabiedrības vides apziņas vei došanu un «zaļā»
dzīvesveida po pularizēšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā
reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda lī-
dzekļiem ir EUR 80 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no
2015. gada 7. aprīļa līdz 2015.gada 17. aprīlim.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši kon -
kursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vi -
des aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā,
Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai sūtot ierakstītā vēstu -
lē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi
elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzī -
bas fonda administrācijas mājas la pas www.lvafa.
gov.lv sadaļā – «Projektu konkursi», «Projektu
konkursa nolikumi».

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503350;
e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

l Domes sēdes lēmumi

2015. gada 20. februārī notika Domes ārkārtas sēde, kurā de -
putāti izskatīja un apstiprināja darba kārtībā izsludinātos divus
jautājumus.

Deputāti nolēma:
• Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu biedrībai «Hokeja

klubs «Žīguri MRS»», reģ.nr.40008203990, EUR 900.00 apmērā
projekta «Jauni hokeja laukuma borti» īstenošanai.

• Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.1/2015» Par Viļakas novada
pašvaldības 2015. gada budžetu»

26. februārī notika kārtējā Domes sēde, kurā deputāti iz ska -
tīja un apstiprināja 27. jautājumus.

Domes deputāti nolēma:
• Slēgt zemes nomas līgumus, pamatojoties uz iedzīvotāju iesnie-

gumiem;
• Pagarināt zemes nomas līgumus, pamatojoties uz iedzīvotāju ie-

sniegumiem;
• 1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda iz-

lietošanas vidējā termiņa programmu 2015.–2017. gadam.
2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši fak -

tiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada izpilddirektorei

Zigrīdai Vancānei.
Ar Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā

termiņa programma 2015.–2017. gadam var iepazīties www.vilaka.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/26.februāra domes sēde

• 1.Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības
iestādēs:

1.1. Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – EUR  132,40;
1.2. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – EUR 187,73;
1.3. Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē – EUR 168,46;
1.4. Viļakas pamatskolā – EUR 66,11;
1.5. Viduču pamatskolā – EUR 92,12;
1.6. Žīguru pamatskolā – EUR 118,33;
1.7. Upītes pamatskola – EUR 68,58;
1.8. Viļakas Valsts ģimnāzijā – EUR 74,59;
1.9. Rekavas vidusskolā – EUR 49,82.
2. Noteikt viena iemītnieka mēneša uzturēšanas izmaksas sociālās

aprūpes iestādēs:
2.1. Viļakas sociālās aprūpes centrā – EUR 376,82;
2.2. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā – EUR 403,05.
• Apstiprināt atbildīgo amatpersonu sarakstu, kuri ir tiesīgi aplie -

cināt vēlētāju parakstus.
• Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu pie at-
bildīgajām amatpersonām Viļakas novada bāriņtiesā, pie pagastu
pārvaldes vadītājiem un dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinie-
kiem-lietvedēm – EUR 0,50  (t.sk. PVN).

• 1. Novirzīt Upītes pamatskolai finansējumu EUR 182.00 mēnesī
pedagogu darba samaksai, lai nodrošinātu mācību procesu līdz 2015.
gada 31. maijam.

1. Finansējumu nodrošināt Upītes pamatskolas 2015. gada budže -
ta tāmes ietvaros.

• Deleģēt Viļakas novada pašvaldības Tehniskajai nodaļai pār -
valdes funkciju veikšanu Viļakas pilsētā.

• Atbalstīt nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kul -
tūr augu audzēšanai Viļakas novada administratīvajā teritorijā līdz
2030. gada 31. decembrim. 

• 1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras at -
klā tā projektu konkursā «Atbalsts jauniešu centru darbības nodro ši -
nāšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu» ar
projektu «Ekspedīcija džungļos».

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu
20% apmērā no projekta kopsummas – EUR 800,00 (astoņi simti
eiro, 00 centi) apmērā.

ar pilniem 2015. gada 20. februāra un 26. februāra Domes sē des
protokoliem  var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā pašvaldība/Domes sēdes lēmumi, ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi

Tiek izsludināta projektu konkursa ii kārta vadlīnijas 
«atbildīgs dzīvesveids» aktivitātē «videi draudzīga dzīvesveida

popularizēšana» finansējuma saņemšanai 2015. gadā

paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai viļakas novada administratīvajā teritorijā

Viļakas novada  pašvaldība informē, ka saskaņā ar Viļakas novada domes 2015.gada 26.februāra
lēmumu «Par nodomu noteikt aizliegumu modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novada
administratīvajā teritorijā» (protokols Nr.3,&23)  ir atbalstīts nodoms noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novada administratīvajā teritorijā līdz 2030.gada 31.decem-
brim.

Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 2015.gada 7. aprīlim Viļakas novada
domē, abrenes iela 26,Viļaka, Viļakas novads, LV-4583; e-pasts:dome@vilaka.lv

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

eiroreģions «Pleskava – Livonija»  sadarbībā
ar Pleskavas apgabala tirdzniecības un rūpnie -
cības kameru un Smiltenes novada pašvaldību
2015. ga da 22. aprīlī Smiltenē organizē septīto
pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos –
partneriātu. Partne riāta formāts – individuālas
sarunas starp partneriem (Latvijas, igaunijas,
Krievijas (Pleskavas apg.) un Baltkrievijas uz-
ņēmējiem) par sadarbī bas iespējām biznesa at-
tīstībai.

Aicinām uzņēmējus un uzņēmējdarbību veicinošās
institūcijas, kas ir ieinteresētas veidot sadarbību ar

Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apg.)
uzņēmumiem, piedalīties partneriātā. Uzņēmējiem
piedāvājam partneriātā prezentēt savu produkciju
izstādes, degustācijas u.tml. veidā – ja vēlaties iz -
mantot šo iespēju, lūgums, atzīmēt anketā. Partneriāta
laikā būs arī iespēja apmeklēt atsevišķus Smiltenes
novada uzņēmumus.

Dalības maksa – 20 EUR/pers.
Pieteikuma anketa pielikumā, kā arī pieejama

Eiroreģiona mājaslapā www.pskov-livonia.net.
Anketas iesūtiet līdz 3. aprīlim uz e-pastu:

ineta.bordane@gmail.com.
Partneriāta programma tiek izstrādāta. Papildus

informācija – 29163807 (Eiroreģiona «Pleskava-
Livonija» Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris
Annuškāns) vai 26133029 (Eiroreģiona «Pleskava-
Livonija» Latvijas sekcijas sekretāre Ineta Bor dāne).

7. uzņēmēju partneriāts Smiltenē
euReGio  «PSKoV – LiVoNia»

l Īsās ziņas

• 12. martā Rēzeknes Augstskolā Inženieru fa-
kultātē notika Latgales plānošanas reģiona Attīstī -
bas padomes un VARAM sanāksme, kurā piedalījās
arī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs. Sanāksmes laikā  tika pārrunāti jautā ju -
mi par aktualitātēm un uzdevumiem Latgales plā -
nošanas reģiona pašvaldībām projektu pieteikumu
sagatavošanā Vides aizsardzības un reģionālās at -
tīstī bas ministrijas kompetencē esošajos ES fondu
Darbības Programmas Specifiskajos atbalsta mērķos
un aktivitātēs.

• 13. martā biedrība «Latgales reģionālās pen-
sionāru biedrības apvienība» organizēja padomes
sēdi, kurā piedalījās arī Viļakas novada biedrības
aktīvākie seniori. Darba kārtībā tika izskatīti jautā -
jumi par 2015.gada darba plānu, XIV Latgales nova -
da senioru festivālu 2015. gada 20. jūnijā Dagdā,
kā arī citi svarīgi jautājumi.

• 2015. gada 21. aprīlī Rīgā, Latvijas Zinātņu
akadēmijas Portretu zālē Latvijas Pašvaldību savie -
nība kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju organizē
konferenci «Vietējo padomju loma Latvijas valsts
neatkarības atgūšanā»

1990. gada 21. aprīlī Rīgā, «Daugavas» stadionā,
notika Vislatvijas tautas deputātu sapulce, kurā
8002 deputāti nobalsoja par neatkarības dokumenta
projektu un pieņēma aicinājumu. Būtībā tika paslu-
dināta Latvijas neatkarība, ko juridiski 1990. gada
4. maijā apstiprināja jaunievēlētā Augstākā Padome
pirmajā sesijā. 

Lūgums atsaukties tos mūsu novada cilvēkus,
ku ri bija šajā vietā un laikā Daugavas sta dionā
1990. gada 21.aprīlī, tālrunis 64507224 vai rakstot
dome@vilaka.lv

•  Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļaustrumu
reģio nālā lauksaimniecības pārvalde 27. martā
plkst. 11.00 Viļakā, Kultūras un radošo industriju
centrā rīko semināru par tiešmaksājumiem jauna -
jam plānošanas periodam.

Dalība izstādē «Izvēlies Latvijas preci 2015»
Viļakas novada dome aicina pieteikties novada  mājražotājus, amatniekus un

ražotājus dalībai iz stādē «izvēlies Latvijas preci 2015» 24.–26. aprīlī. tā notiek
olimpiskajā sporta centrā Rīgā, Grosto nas ielā 6b. 

Izstādes mērķis ir popularizēt vietējo ražotāju preci, pakal po jumus, rast sadarbības
partnerus gan vietējā Latvijas tirgū, gan ārvalstīs un iedvesmot ražotāju jaunu, vērtīgu

produktu radīšanā. 
Pēc izstādes tās dalībniekiem tiek nodrošinātas publikācijas par ražotājiem sociālajos tīklos un

interneta vietnē: www.percvietejo.lv
Dalības maksa tiek nodrošināta. 

informācija un pieteikšanās pa tālr. +371 286 86 600
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iesaistoties projektā  Nr. 14-07-LL04-L413101-
000017 «Pacēlāja iegāde», Viļakas sociālās aprū -
pes centrs ir aprīkots ar pacēlāju «Jolly», kura
galvenā funkcija ir klientu pārvietošana augšup
un lejup pa kāpnēm. 

Projekta mērķis – nodrošināt pacēlāju Viļakas
sociālās aprūpes centra klientiem ar fiziskiem trau-
cējumiem, kā to nosaka Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums.

Pacēlājs «Jolly» ir viegli izjaucams 2 atsevišķās
daļās, kuras var transportēt gan horizontālā, gan
vertikālā stāvoklī.

Uzstādot pacēlāju «Jolly», pie gādātājs veica ap-
mācības personālam, demonstrēja pacēlāja funkcijas
un sniedza pilnu informāciju par pacēlāja vadību.
Iekārta var tikt izmantota tikai ar pavadošās per so -
nas palīdzību, kurš izgājis apmācības kursu iekārtas
vadīšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir Eur 4397,14, Eiro -
pas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums Eur 3270,60, Viļakas novada domes
līdzfinansējums Eur 363,40. No pašvaldības budžeta
tika segtas arī PVN izmaksas jeb Eur 763,14.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra
vadītāja Ilze Šaicāne

Pagājušā gada nogalē visā
Latvijā pašvaldībās tika suminā -
ti «eiropas Gada cilvēki». Šim
titulam tika nominēti 42 cilvēki,
kuri, savā jomā darbojoties, pa -
augstinājuši dzīves kvalitāti sa -
vā pilsētā vai novadā, darot sa -
vu darbu ar nerimstošu enerģiju
un sirsnību kultūras, izglītības
un citās jomās. Šoreiz «eiropas
gada cilvēka» tituls ticis 14 paš -
valdību pārstāvjiem.

Viļakas novadā «Eiropas Gada
cilvēka» titulu ieguva ināra So -
kir ka, kura 2008. gada vasarā pro -
jekta «Nemateriālās kultūras man -
toju ma izglītības programma Zie -
meļ latgalē» ietvaros nodibināja
Medņevas folkloras kopu «Egle»
Viļakas novadā, kas popularitāti
guvusi ne tikai Latvijā, bet ārpus
tās robežām, kā arī aktīvi iesaistās
folkloras teicēju, tautas muzikan -
tu apzināšanā un popularizēšanā;
Vilis Cibulis, kurš kopš 1977.gada
saistīts ar mūziku, bijušās mūzikas
grupas «Karburators» līderis. Nu

jau 10 gadus dzied folkloras kopā
«Rekavas dzintars» un ir tās va-
dītājs. Vilis ir enerģisks un sirdī
jauns un spēj aizraut Viļakas no -
vada jauniešus ģitārspēles apguvei
un mīlestību uz dziesmu; ēriks
eizāns 5 gadus atpakaļ nodibināja
biedrību «Motosporta klubu Mo-
tokruīzs», kuram jau pēc nepilna
gada tika piešķirts sabiedriskā la-
buma statuss. Motosporta entu-
ziasts, uzņēmīgs cilvēks, kurš ar
savu iniciatīvu un sadarbības spē-
jām deva Viļakas novada mototrasei
«Baltais briedis» jaunu elpu.

Ar Eiropas Parlamenta depu-
tātes ivetas Grigules atbalstu ti -
tu la ieguvējiem 24.–26. februārī
bija iespēja apmeklēt Eiropas Par -
 lamentu Briselē. Trīs dienu lai kā
tika dota iespēja gan apskatīt pa -
šu pilsētu, gan doties ekskursijā
uz Eiropas Parlamentu, kurā «Ei-
ropas gada cilvēka» titula ieguvēji
kā klausītāji apmeklēja apakško-
misijas sēdi un tuvāk iepazinās ar
Eiropas Parlamenta darbu. I. Gri-

gule viņiem pastāstīja par savu ik -
dienas darbu un pienākumiem.

Ar iespaidiem par redzēto lū-
dzām padalīties Vili Cibuli. Šis
bijis pirmais Viļa Cibuļa brauciens
uz Briseli un Eiropas Parlamentu.
Eiroparlamenta ēku kompleksu,
ja neskaita tik, cik televizorā re-
dzēts, redzēja pirmo reizi un at -
zina, ka dzīvē skats ir daudz ie-
spaidīgāks. Arī Brisele Vilim Ci-
bulim patikusi un likusies skaista.
Interesanti šķitis dažādo tautību
un rašu savienojums vienā pilsētā,
kas nav tik spēcīgi novērojams
Latvijā. Kopumā brauciens bijis
iespaidu un informācijas bagāts.
«Iveta Grigule atnāca pie mums,
izvadāja pa Parlamentu, sniedza
dažādu informāciju. Ļoti patīkami.
Kopā arī nofotogrāfējāmies un
aprunājāmies.»

Ivetas Grigules,
preses sekretāre

Mob. tālr.: +371 2 7894799
e-pasts:

kaiva.vilnite@gmail.com

Viļakas novada jauniešu centri
izmanto iespēju 

2014. gada beigās biedrība «Balvu rajona partnerība» bija izslu -
dinājusi Leader projektu konkursu 4. rīcībā «Jauniešu centru izveide
un attīstība». Projektu konkursu izsludināja, jo bija atlicis finansējums
no iepriekšējām projektu konkursa kārtām un daži atbalstīto projektu
īstenotāji bija atteikušies no projektu īstenošanas. Partnerība bija
noteikusi, ka viena projekta maksimālā summa bija EUR 1600,00
(neieskaitot PVN likmi).

Viļakas novada jauniešu centri izmantoja šo pēkšņo iespēju. Līdz
2015. gada 1. jūnijam Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs īstenos 
di vus projektus, Šķilbēnu Iniciatīvu centrs «Zvaniņi» – vienu
projektu, Medņevas Jauniešu iniciatīvu centrs «Sauleszieds» – vienu
projektu.

1) Projekta Nr.14-07-LL04-L413201-000003 «Skaņu un
gaismas komplekta iegāde Viļakas Jauniešu iniciatīvas centram»
mērķis ir iegādāties skaņas un gaismas komplektu Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centram aktivitāšu dažādošanai un pasākumu organizēšanas
nodrošināšanai.

2) Projekta Nr.14-07-LL04-L413201-000004 «izjust, iemūžināt
un redzēt» mērķis iegādāties GoPro kameru, projektoru un pro jicē -
jamo ekrānu Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jauniešu prasmju
piln veidošanai, aktivitāšu filmēšanai, kā arī videomateriālu un
prezentāciju skatīšanai.

3) Projekta Nr.14-07-LL04-L413201-000001 «aprīkojuma
iegāde Šķilbēnu iniciatīvas centram «zvaniņi»» mērķis iegādāties
datortehnikas un projecēšanas iekārtas komplektu Šķilbēnu iniciatīvu
centram «Zvaniņi» pasākumu kvalitātes uzlabošanai, aktivitāšu da-
žādošanai un jaunatnes pasākumu organizēšanai.

4) Projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000013 «Medņevas Jau -
niešu iniciatīvu centra «Sauleszieds» darbības paplašināšana»
mērķis uzstādīt lapeni, lai paplašinātu un dažādotu jauniešu aktivi -
tātes Medņevas pagastā.

Kopējā četru projektu summa ir EUR 6834,00, Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtais finansējums ir EUR
5083,15. Viļakas novada dome nodrošinās projektiem līdzfinansējumu
10 % apmērā jeb Eur 564,79  un no pašvaldības 2015. gada budžeta
segs neattiecināmos izdevumus – PVN likmi – EUR 1186,06.

«Kaza savā gada dienā visus sauc 
uz glāzi piena»

Līnijdeju tematiskais pasākums Viļakā
14.martā Viļakas Kultūras namā līnijdeju grupa «ziemeļmeitas»

pirmo reizi rīkoja starpnovadu līnijdejotāju tematisko pasākumu,
pulcējot aptuveni 60 līnijdeju cienītājus no dažādiem novadiem.
Skatītāji redzēja gan vietējos dejotājus, gan viesus no Briežuciema,
Rekovas «Šarmantās ogas», Stāmerienas «Kamenes» un Gulbenes
«Mistērija», kā arī eksotisko deju grupuv «Samia».

Pasākumam tika izraudzīts arī Kazas gadam atbilstošs temats «Ka -
za savā gada dienā visus sauc uz glāzi piena». Pasākuma vadītājas
Kazas lomā iejutās «Ziemeļmeitu» aktīvākā līnijdejotāja Ilga Pizika.
Viņa stāstīja, ka gada jubilārei – kazai tik reti ir izdevība svinēt
dzimšanas dienu, jo tikai pēc 12 gadiem visā pasaulē godā kazu. Tā
kā viņai patīk uzmanība un mīlestība, tad šogad nolēmusi svētkus
svinēt īpaši un salūgusi ciemos dāmas ar kopīgām interesēm – dejot
līnijdejas. Pirmais sveikt Kazu dziedādams ieradās viņas uzticīgais
draugs Āzis (Ineta Lindenberga). Viņš gaviļniecei un viesiem uz -
dāvināja skaistu un gardu svētku torti, rotātu ar jubilāres Kazas
portretu. Āzis pastāstīja klātesošajiem par kazas valdīšanu pasaulē šo -
gad un aicināja pasākuma viesus sveikt Kaziņu.

Kā pirmās pasākumā uzstājās Viļakas līnijdejas ar deju «Vilks ar
aitiņu». Turpinājumā katrs kolektīvs sevi prezentēja ar sagatavotu
priekšnesumu un ap svei kumu – novēlējumu gaviļniecei. Pasākuma
virpulī vienā brīdī pazuda jubilāre kaza, kuru sameklēt palīdzēja
kaimiņu tante (Jolanta Vrubļevska). Koncerta noslēgumā arī Āzis
nolēma izvingrināt kājas un aicināja visus uz kopīgu danci «Kur tad
tu nu biji, āzīti manu».

Turpinājumā sekoja līnijdeju maratons – dejas bez apstājas un
atelpas brīžos spēles. Dejoja visi, kas prot, kas grib iemācīties. Katrs
kolektīvs iesniedza savu deju «top 10» un kopumā tika izdejotas
aptuveni 65 dejas. Dejotājiem bija laba iespēja pārbaudīt savu izturī-
bu.

Šāds pasākums notika pirmo gadu un varētu kļūt par jauku tra -
dīciju. Tajā varējām izdejoties līdz sirds patikai. Paldies pasākuma
viesiem un kolektīvu vadītājām Solvitai Skopānei, Elitai Siliņai,
Sandrai Pakalnītei, Ilzei Leišavniecei, paldies Inetai Lindenbergai un
Jolantai Vrubļevskai, paldies skatītājiem. Paldies Viļakas kultūras
nama vadītājai Akvilinai Jevstigņejevai par viesmīlību un atsaucību
pasākuma rīkošanā!

Uz tikšanos!
Viļakas kultūras nama līnijdejotājas un vadītāja 

Aija Leitena

eiropas gada cilvēki viesojas 
eiropas Parlamentā

īstenots projekts par pacēlāja iegādi 
Viļakas sociālās aprūpes centrā
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Viïakas no vadâ

aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVaDā

Neatkarīgi no mūsu gribēša -
nas, no mūsu vēlēšanās, no mū -
su lūgumiem. Laiks rit tik uz
priekšu, vienmērīgi un neaptu-
rami. Katrs mēs laiku mēram
ar savām mērauklām: no vienas
dzimšanas dienas līdz otrai, no
sēklas iesēšanas brīža līdz uz-
dīgšanai, no pirmā dzeguzes
«ku-kū», līdz pēdējam...

Visiem kopīgu laiku skaita
pulkstenis: sekundes, minūtes,
stun das steidzas vienas pakaļ ot -
rām. Lielākos apjomos laiku skai -
ta kalendārs. Paiet diena aiz die -
nas, mēnesis aiz mēneša un, ska -
ties, atkal gads aizgājis pagātnē.
Un kalendārs ir kļuvis vecs un
ne derīgs. Tā radās ideja savākt
vecos kalendārus un izveidot iz-
stādi, lai visi redzētu to dažādību.
Rekavas vidusskolas muzejā ap-
skatāmi dažādi sienas pārliecamie
kalendāri, noplēšamie kalendāri,
galda gadagrāmatas.

Vecie kalendāri vairs nav ak -
tuāli ar to, kad kurā dienā lēca
sau le, vai kāds ir bijis kuras die -
nas garums, bet tie ir interesanti
ar papildinformāciju, kas atroda -
mas šajos kalendāros, ar nozīmī -
gām fotogrāfijām.

Interesanti salīdzināt, kāda mo -
de ir bijusi 60. gados, par kā dām
anekdotēm smējās 70. gados. At-
šķirīga politika, pasaules uz skats
un atšķirīga morāle. Arī ēdienu
receptes ir kļuvušas arvien mo-
dernākas un sarežģītākas. 

Visvecākais  izstādē ir 1944.

gada kalendārs latgaliešu valodā.
Tajā visi apraksti, literatūra ir
pakār toti kara laika dzīves perio -
dam un politikai. 

Izstādes apmeklētāji uzzināja
kalendāru vēsturi, kā arī izklai -
dējās, pētot ziedu horoskopu no
kāda kalendāra. 

Paldies Rekavas vidusskolas
skolēniem un skolotājiem, kā arī
pagasta iedzīvotājiem: Anitai
Skangalei, Gunāram Circenim, Li-
dijai Loginai  par izstādes kupli-
nāšanu ar saviem kalendāriem.

Rekavas vidusskolas muzeja
vadītāja Biruta Konovalova

Laiks iet... laiks rit... laiks steidzas...

Katru gadu pavasara pusē
Rīgā Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā tiek organizēta
izglītības izstāde, kur trīs dienas
in teresenti var apmeklēt Latvijas
un ārpus Latvijas esošu izglītī -
bas iestāžu informatīvos stendus.
izstādē informāciju par izglītības
iespējām piedāvā  augstskolas
un to filiāles,  koledžas, arod-
skolas un profesionālās specia-
lizētās vidusskolas. 

Šāda pasākuma apmeklēšanu
plāno un realizē Rīgai tuvākās un
tā lākas Latvijas skolas kā mācību
ekskursiju. Arī Viļakas Valsts ģim -
nāzijas 11. un 12. klašu skolēni
kopā ar skolotājām L. Bizuni un
V. Medni 27. februārī devās uz
Ķīpsalu pēc jaunas informācijas
un pēc atbildēm uz interesējošiem
jautājumiem par tālākās izglītī -
bas turpināšanas iespējām. Daļa
skolēnu apstājās pie Rīgas Teh -
nis kās universitātes, Rēzeknes
augst sko las, Daugavpils univer-
sitātes un Rīgas Stradiņa univer-
sitātes stendiem, jo tur gan pa-
sniedzēji, gan studenti ar prieku
sniedza atbildes uz interesējošiem
jautājumiem gan mutis ki, gan  pie -
dāvāja informatīvus bukletus. Stu -
denti ar saistošiem eksperimen -
tiem, dziesmām, dejām un citām
jautrām izdarībām popu larizēja
studentu dzīves «labumus». 

Vairāki skolēni tieši izstādes
apskates laikā nonāca pie izvēles,
kas viņus varētu saistīt pēc vidējās
izglītības iegūšanas. 11. klases sko -
 lēniem redzētais būs viela pārdo-
mām līdz nākamajai izstādei. Iz-
stāžu centra pretējā zālē izvieto -
jās Latvijas izdevniecības ar jau -
nā ko grāmatu klāstu gan ar dai ļli -
teratūras, gan speciālās literatū -
ras izdevumiem, gan mācību me-

todisko literatūru, kur bija pircē -
jiem labvēlīgas atlaides. 

Pēcpusdiena turpinājās Vecrī -
gā, apmeklējot Rīgas vēstures un
kuģniecības muzeja filiāli – Men-
cendorfa namu, kurš ar savu 17.–
18.gadsimta mājokļa noskaņu ir
vienīgais šāda tipa muzejs Balti -
jā. Rīdzinieku māja – muzejs ie-
pazīstina apmeklētājus ar turīga
rīdzi nieka sadzīves kultūras tra-
dīcijām. Paciemojāmies senajā
veikala telpā, virtuvē ar manteļ-
skursteni, viesu salonā, ģimenes
kapelā, saimnieka istabā, «meite -
nes istabā» un vēsturiskajās
pagraba velvēs, bet deju zālē mū -

su Normunds Orlovs ar gidi, ap-
lausiem skanot, izpildīja menueta
soļus. Kādā no telpām gide vērsa
uzma nību uz fotomākslinieka
Serge ja Borisova darbu izstādi –
darbos dažādi mirkļi no ceļoju -
miem Latvijā un svešās zemēs.

Izrādās Sergejs Borisovs dāvi -
nājis akvareļzīmējumus Viļakas 
pil sētai 720-gades svētkos (foto:
Mār tiņš). Bija jauki ieraudzīt sa -
vas pilsētas vārdu šādā konteks -
tā. Diena izveidojās saturīga un
izglītojoša.

Redzēto un izjusto apkopoja
tekstā skolotājas 

V. Medne un L. Bizune

izglītības iespēju izstāde Nr. 1 – «Skola 2015»

aicinām būt vērīgiem 
un ziņot par senkapu postītājiem

Šī gada janvārī Latgalē tika izpostīti senkapi Šķilbēnu, Med -
ņevas, Kaunatas un Stoļerovas pagastā. Četros postītajos kapu -
laukos atrakti un izlaupīti vairāk kā 400 apbedījumi. Pašlaik
Valsts policija veic notikušā izmeklēšanu, ir uzsākti kriminālprocesi,
jo par valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu iznīcināšanu un
bojāšanu likumdošanā ir paredzēta kriminālatbildība un kul-
tūrvēsturiskai videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšana.  

Nesen Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turp -
māk – VKPAI) Latgales reģionālajā nodaļā ir saņemta satraucoša in-
formācija par to, ka līdzīgas darbības tiks turpinātas vai jau noti -
kušas Ludzas un Rēzeknes novadā. 

Lūdzam valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu īpašniekus pār -
bau dīt savos īpašumos esošo arheoloģisko kultūras pieminekļu aiz -
sardzības stāvokli. Ja savā īpašumā redzat personas, kas darbojas ar
metāla detektoriem un rakšanas ierīcēm, savas drošības dēļ aicinām
netuvoties racējiem, bet nekavējoties ziņojiet Valsts policijai (112).
Arī tad, ja kultūras piemineklī konstatējat postījumus (izraktas
bedres), uzreiz ziņojiet VKPAI Latgales reģionālajai nodaļai (tel.
64625159, 26392723) un policijai. 

Arheoloģiskās senvietas (senkapi un viduslaiku kapsētas) ir līdz
18.gadsimtam veidotas apbedījumu vietas. Kopš 2013. gada 23. janvāra
spēkā stājās grozījumi likumā «Par kultūras pieminekļu aizsardzību»,
kas nosaka, ka arheoloģiskajās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī
atrastas senlietas ar datējumu līdz 17. gadsimtam (ieskaitot) pieder
valstij un glabājami muzejos. Šis noteikums neattiecas uz senlietām,
par kurām līdz 2013. gada 30. martam persona ir paziņojusi VKPAI.
Tāpat likums nosaka, ka par objektiem, kuri atrasti zemēs, virs ze -
mes, ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās un kuriem varētu būt vēstu -
riska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, kā arī
par to atrašanas vietu un apstākļiem atradējam nekavējoties jāziņo
VKPAI. 

Atkārtoti aicinām visus iedzīvotājus pievērst uzmanību līdzīga
veida darbībām arheoloģiskajos pieminekļos un citās vietās Latvijā,
kad ar metāla detektoriem tiek meklētas un pēc tam iztirgotas arheo -
loģiskās senlietas, kas nonāk pašmāju un ārzemju kolekcionāru pri -
vā tajās kolekcijās, nodarot būtiskus zaudējumus ne vien arheoloģiska -
jam mantojumam, bet arī visai Latvijas sabiedrībai. Artefakts ir pats no -
zīmīgākais lietiskais pierādījumus vēsturiskās informācijas atklāšanā,
jo to, atšķirībā no dokumentiem, gandrīz nav iespējams falsificēt.

Latvija, tāpat kā citas valstis, ir bagāta ar gadsimtos uzkrātām kul -
tū ras vērtībām. Arheoloģiskās senvietas, pilsētu vēsturiskie centri,
muižas, pilis, baznīcas, dārzu mākslas, tēlniecības, glezniecības, lie -
tišķās mākslas, tehnikas vēstures un tautas celtniecības objekti veido
vērtību kopumu, ko vieno izcila Latvijas ainava. Šajās vērtībās jūta -
ma dažādu nāciju ietekme. Un to saglabāt un nosargāt, uz tās pamata
veidot ētiski un estētiski kvalitatīvu mūsdienu dzīves telpu ir ikviena
cilvēka uzdevums. Lai iznīcinātu augu, jāiznīcina tā saknes. Pie -
ļaujot un nesodot nacionālā kultūras mantojuma iznīcinātājus un iz-
laupītājus, mēs ļaujam lēnām izkropļot un pazudināt savu identitāti
plašajā pasaules telpā. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Latgales reģionālā nodaļa

t. nr. 64625159, +371 26393723, latgale@mantojums.lv

metodiskā diena viļakas valsts ģimnāzijā
Norises laiks: 2015. gada 17. marts.
Metodiskā tēma: Aktuālas pieejas mūsdienīga mācību un au-

dzināšanas procesa organizēšanā.
Darba kārtība:
u plkst. 8.30 – dalībnieku ierašanās skolā un reģistrācija (Viļa -

kas Valsts ģimnāzijas zālē); 
u plkst. 9.00 – ievadlekcija (Līga Krūmiņa, Alūksnes novada

vidusskolas skolotāja); 
u plkst. 10.15 – izglītības, kultūras un sporta pārvaldes va -

dītājas S. Šaicānes uzruna; 
u plkst. 10.30 – kafijas pauze, dalībnieku sagrupēšanās pa te-

matiskajām darba grupām; 
u plkst. 11.00 – darbs darba grupās:
1. Tēma – «Lasītprasmes un teksta izpratnes pilnveidošana mā -

cī  bu stundas apjēgšanas fāzē» (sk. L. Leitena, sk. I. Lindenberga –
angļu val. kab. III st.)

2. Tēma – «Pašvērtējums– nozīmīgs komponents mācību stun -
das refleksijas fāzē un skolēnu izaugsmes dinamikā» (sk.R.Vilkas-
te- Viļakas pamatskola, latviešu valodas kabinets) 

3. Tēma – «Klases audzinātāja darba plānošana. Pieredzes
ap maiņa» (sk. L. Bizune – matemātikas kabinets III st.)

4. Tēma – «Aptaujas elektroniskajā vidē. Datu mākoņošana»
(sk. E. Lemešonoka – informātikas kabinets II st.)

5. Tēma – «Vērtībizglītības iekļaušanas iespējas mācību pro -
cesā» (sk. I. Strapcāne, sk. V. Medne – ķīmijas kabinets II st.)

6.Tēma – «Radošās darbnīcas – Pavasara krāsu varavīksne –
PII pedagogiem» (sk. V. Beča – bioloģijas kabainets II st.)

u plkst. 12.00 – kafijas pauze, «Informācijas un ideju» stūrīša
apmeklēšana;

u plkst. 12.30 – darba grupu  atziņu apkopojums un metodis kās
dienas noslēgums Viļakas Valsts ģimnāzijas zālē.

uz tikšanos Viļakas Valsts ģimnāzijā!
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Viņi visi bija eksperti, kuri
veiksmīgi izlasījuši savai vecuma
grupai piedāvātās grāmatas. 

Grāmatu kolekcija sastāvēja
no piecām grāmatām.  Kā jau ie-
priekšējos gados, arī 2014. gada
žūrijas grāmatu kolekcija bija sa-
dalīta pa vecuma posmiem: 5+
(1.–2. kl.), 9+(3.-4. kl.), 11+(5.–
8. kl.), 15+(9.-12. kl.)

Žūrijas lasītājiem/ekspertiem
bija jāizlasa grāmatas, bet, ja bija
vēlēšanās lasīt kādu grāmatu no
cita vecuma posma, to varēja
izdarīt, un tas tikai iepriecināja
bibliotekāri.

No septembra līdz janvāra vi-
dum cītīgi tika lasītas grāmatas.

Savas domas un vērtējumu par
izlasītajām kolekcijas grāmatām

varēja izteikt, aizpildot elektro -
nisko anketu. 

Jauno grāmatu vērtēšanā ie-
saistījās 16 lasītāji. Pēc rūpīga
darba lasītāji/eksperti no teica po-
pulārākās grāmatas bibliotēkā
2014. gadā no žūrijas piedāvāta-
jām:

1. – 2. klase:
Skotons R. «Runcis Puncis»
3. – 4. klase:
Ridels K. «Ada un peles rēgs»
5. – 7. klase:
Ambjērnsens I. «Samsons un

Roberto»
8. – 12. klase:
Vivo. «Noljāras kristāli»
Rigss R. «Mis Peregrīnes nams

brīnumbērniem»

Selzniks B. «Hugo Kabrē iz-
gudrojums».

Pasākuma izskaņās čaklākos
žūrijas lasītājus bibliotēkas vadī -
tāja sveica ar atzinības rakstu un
nelielām balviņām.

Liels paldies Latvijas Biblio-
tekāru biedrībai par iespēju bēr -
niem lasīt tik skaistas, interesantas
un krāsainas grāmatas. Paldies
arī Balvu Centrālajai bibliotēkai
par grāmatu piegādi un konsul -
tatīvo darbu, kā arī Žīguru pa-
matskolas skolotājiem un visiem
projekta maziem un lieliem ek-
spertiem. 

Žīguru bibliotēkas vadītāja
Anastasija Plačinda

Lasīšanas veicināšanas projekta 
«Bērnu/Jauniešu žūrija 2014» noslēgums Žīguru bibliotēkā

arī šogad Valsts izglītības
satura centrs rīko jauno vides
pētnieku forumu «Skolēni ek-
sperimentē». 24. februārī Viļa -
kas Valsts ģimnāzijā notika
jauno vides pētnieku konkursa
1. kārta. 

Jauno vides pētnieku  kon -
kurss   piedāvā iespēju piedalīties
neaizmirstamā, pārsteigumu pilnā
un izzinošā pasākumā, kurā visi
dabaszinību mīļotāji var dalīties
atklājumos un iepazīstināt klāt -
eso šos ar savām pētnieciskās dar -
bībām, novērojumiem, veiktajiem
eksperimentiem, izdarītajiem se-
cinājumiem,  demonstrēt savus
izvēlētos eksperimentus vai pre-
zentēt, kā tie ir veikti mājās un
klasēs.

Konkurss tiek organizēts ar
nolūku pēc iespējas vairāk rosināt
skolēnu interesi par vidi un po-
pularizēt skolēnu pētniecisko dar-
bību, aktivizēt un paplašināt vides
izglītības darbu sākot ar sākum-

skolas un pamatskolas klasēm. 
Eksperimentu dienas pasāku-

mam bija pieteikti 10 darbi, ku -
rus veikuši 11 dalībnieki no Viļa -
kas pamatskolas, Viļakas Valsts
ģimnāzijas un Rekavas vidussko -
las dalībnieki.

Rekavas vidusskolas skolnie -
ces  Ērika Kalacka veica eksperi-
mentus ar monētām, rādīja ek-
sperimentus «Elastīgais metāls»
un «Elastīgais trieciens» un San -
ta Pužule klātesošajiem uzbūra
«Mākslīgo aukstumu», rādīja, cik
burvīgi uzzied ūdensroze ūdenī,
mācīja kā rakstīt slepenās vēstules
un veica eksperimentu «Pakārtā
ola».

Viļakas pamatskolas skolnie -
ces Keita Emīlija Orlovska, Santa
Saida un Simona Zaremba bija
veikušas pētījumu «Siera siešana».
Izrādās, ka siera gatavošanā  liela
nozīme bija senajai Grieķijai.
Grieķi uzskata, ka sieru izgudrojis
dieva Apollona dēls Aristejs. Tā

siera siešanas māksla ceļo tālāk
uz Romu. Romieši pilnveido šo
mākslu, un lai kur viņi dotos, vi -
sur līdzi ņēma siera rituli. Siera
siešanas tradīciju veiksmīgi pār-
ņēma ziemeļu tautas. Meitenes bi -
ja pagatavojušas 4 veidu sierus –
ar saulespuķu sēkliņām, ar ķime-
nēm, ar rozīnēm un ar žāvētām
aprikozēm. Sieri bija izdevušies
un ļoti, ļoti garšīgi. 

Keita Emīlija Orlovska pre-
zentēja darbu «Bērnu rotaļlietas».
Klātesošie varēja rast atbildes uz
jautājumiem – vai visas rotaļlietas
ir drošas un kādas rotaļlietas iz-
vēlēties bērniem?

Norberts Kokorevičs rādīja
eksperimentu «Ne piles ūdens»,
kurš arī ieguva skatītāju simpātiju
balvu.

Viļakas Valsts ģimnāzijas mei-
tenes Laura Bratuškina un Megija
Bordāne veica pētījumu par inte-
resantiem un savdabīgiem ko -
kiem Viļakas apkārtnē. Viņu darbs
«Sav dabīgi koki Viļakā un tās
apkārtnē» tika izvirzīts uz Rīgu –
konkursa 2. kārtu.

Paldies skolotājām – Ņinai Ro-
manovai, Ilzei Šaicānei, Ilzei Sai -
dānei un Valentīnai Bečai, kas
bija palīdzējušas ar padomu un
atbalstījušas ar nepieciešamajiem
materiāliem. Paldies arī dalībnie-
kiem un viņu vecākiem, kuri at-
balstīja un iedrošināja savus bēr -
nus piedalīties eksperimentu die -
nas pasākumā.

Novēlu, lai pētniecības gars
nepazūd arī ikdienas mācību stun-
dās un uz tikšanos nākošajā gadā!

Izglītības metodiķe
Inese Circene

Skolēni eksperimentē Viļakas novadā Skaļās lasīšanas konkurss 
«Veiksmes atslēga – laba lasītprasme» 

24. februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas lasītavā notika dzimtās
valodas dienas atzīmēšanas aktivitāte – novada bibliotekāru me-
todiskās apvienības vadītājas Virgīnijas Riekstiņas organizētais
novada skolu bibliotēku lasītāju skaļās lasīšanas konkurss
«Vārds pie vārda» 7.klasēm.

Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzla -
bot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas.

Uz konkursu ieradās no visām novada skolām pa divi centīgākie
lasītāji ar pozitīvo motivāciju lasīt un attīstīt savas lasītprasmes. 

Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija: novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Šaicāne, novada Latviešu valo -
das un literatūras MA vadītāja Rasma Vilkaste un Viļakas pamatskolas
bibliotekāre Rutta Jeromāne.

Pasākumu ieskandināja Viļakas novada skatuves runas konkursa
1.pakāpes ieguvēji – Viļakas pamatskolas un ģimnāzijas audzēkņi –
Mairis Urbāns un Elīna Zaķe ar literāro darbu fragmentu norunāšanu.

Virgīnija Riekstiņa dalībniekus iepazīstināja ar konkursa norisi.
Lasīšanas konkursam izvēlēti teksti no Annas Sakses «Pasakām

par ziediem», kur katram ziedam ir savs liktenis un  tajās var atrast
tautas gudrību, romantiku un saskatīt cilvēku raksturus, piemēram,
pasakās «Jasmīns», «Dzegužasara», «Magone», «Balzamīne». 

Konkursa dalībnieki izlozēja katrs savu pasakas tekstu, skaļi to
lasīja un žūrija vērtēja lasītprasmi – skaidru izrunu, skaļumu, iz -
teiksmīgumu un teksta satura izpratni par atbildēm uz  žūrijas jautāju-
miem.

Žūrija apspriedās, bet konkursa dalībnieki varēja apskatīt skolēnu
radošo darbu izstādi «Pārsteidz Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēku
65 gadu jubilejā», dalīties iespaidos un  izvēlēties savu simpātiju no
dzirdēto pasaku lasījumiem. Tās bija Kate Slišāne («Magone») un
Elīna Dukovska («Dzegušasara»).     

Skaļās lasīšanas konkursā «Vārds pie vārda» labākie lasītāji
saņē ma godalgotās vietas, diplomus un balvas:

1. vietu ieguva Viduču pamatskolas dalībniece elīna Dukovska,
2. vietu – upītes pamatskolas skolniece Kate Slišāne un 
3. vieta Rekavas vidusskolas – Marijai Maksimovai.

Konkursa dalībnieki – Martīna Pavlova un Kristers Kaņepe (Žī -
guru pamatskola), Elija Astreiko un Krista Gavrilova (Viļakas Valsts
ģimnāzija), Agnese Razminoviča (Upītes pamatskola), Viktorija Mak -
simova (Rekavas vidusskola), Anete Dukovska (Viduču pamatskola),
saņēma patei cības un grāmatu «Dvēseles aka».

Paldies novada skolu bibliotekārēm par atsaucību un līdzdalību
konkursa norisē un žūrijai par piedalīšanos vērtēšanā.

Novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja 
Virgīnija Riekstiņa

20. februāra pēcpusdienā Žīguru bibliotēkā pulcējās lasītāji
uz noslēguma pasākumu «Bērnu/Jauniešu žūrija 2014». 
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20. februārī devāmies uz
Cēsīm, lai piedalītos Valsts ģim-
nāziju dabaszinātņu konkursa
«aerofīlija» aktivitātēs. Cēsu
Valsts ģimnāzijā pulcējās 11 ko-
mandas no deviņām dažādu
Latvijas reģionu Valsts ģimnā-
zijām. 

Arī  Viļakas Valsts ģimnāzijas
10. un 11. klases skolēni – Dag -
nija Kokoreviča, Dāvis Paramo-
novs, Karīna Duļbinska, Sergejs
Saveļjevs – kopā ar skolotāju Li -
litu Bizuni devās turp, lai sacenstos
fizikas, ķīmijas, matemātikas un
bioloģijas darbnīcās. 

Ierodoties Cēsu Valsts ģimnā -
zijā uzzinājām, ka visiem mūsu
komandas «Eži» dalībniekiem
būs jāstrādā pārī ar skolēniem no
citām skolām, jāiepazīstas un jā-
veido komandas darbs, lai risinātu
uzdotos uzdevumus. Pēc reģistrē -
šanās un rīta tējas, ar uzmundri-
nošiem vārdiem un skanīgu priekš-
nesumu konkursa dalībnie kus
sveica Cēsu Valsts ģimnāzijas sko -
lēni un pasākuma organizatori.
Konkurss norisinājās divās gal-
venajās sekcijās – fizikas un ma-
temātikas uzdevumu risinātāji un
bioloģijas un ķīmijas lietpratēji.
Katras sekcijas darba rezultāti un
jaukto skolēnu komandu sniegums
katrā priekšmetā  tika vērtēti at-
sevišķi. 

Laikā, kad skolēni radoši dar-
bojās, ģimnāziju skolotājiem bija

iespēja gida pavadībā iepazīties
ar Vidzemes koncertzāli «Cēsis»,
Cēsu Mūzikas skolu un Cēsu pil-
sētas skaistākajām vietām.

Pēc pāris stundu cītīgas uzde-
vumu risināšanas, darbam seko-
jošajām pusdienām, visi skolēni
un skolotāji  pulcējās skolas zālē,
kur notika eksperimentu demons-
trējumi – «Brīnumainās gāzu pār-
vērtības». Tos veica Cēsu Valsts
ģimnāzijas absolvents Reinis Mar-
tinsons. Tā bija lieliska iespēja
vērot dažādus eksperimentus ar
šķidro slāpekli un sauso ledu. Arī
skatītāji tika aicināti piedalīties
eksperimentos un daudzi ar prieku
to darīja. Kad demonstrējumi bi -
ja beigušies, skolu komandas vie -
na otrai teica apsveikuma un no-

vēlējumu vārdus saistībā ar kon-
kursa tēmu «Aerofīlija».

Un nu bija pienācis brīdis kon -
kursa sasniegumu izvērtēša nai un
apbalvošanai. Katrā no sekcijām –
matemātika, fizika, bioloģija, ķī -
mi ja – tika godalgotas 3 vietas at -
bilstoši veiksmīgākajiem uzde -
vumu risinājumiem. No Viļakas
Valsts ģimnāzijas Karīna Duļbins -
ka izcīnīja 2. vietu fizikas sekcijā,
bet Dāvis Paramonovs – 2. vietu
bioloģijas sek cijā. 

Saldās balvas saņēma visi kon -
 kursa dalībnieki.

Cēsīs bija un konkursā 
piedalījās Viļakas Valsts

ģimnāzijas  11. klases 
skolniece Karīna Duļbinska

tikšanās Valsts ģimnāziju 
dabaszinātņu konkursā Cēsīs

Latvijas Dabas muzeja kon-
kursam «Cielavas gudrības» –
jau astotā sezona. 

«Cielavas gudrības» ir tema-
tisks jautājumu – atbilžu konkurss,
kurā aicināti piedalīties piekto un
sesto klašu skolēni. Piedaloties
tajā, gan skolēniem, gan vecākiem
un skolotājiem nākas meklēt at-
bildes uz āķīgiem jautājumiem,
pārbaudot un papildinot zināšanas
par dabu.

Nu jau pierasts, ka konkursa
atlases spēles notiek ne tikai Rī -
gā, pašā Dabas muzejā, bet arī
vēl dažās Latvijas skolās. Viena
no tām – Žīguru pamatskola, kur
piedalās 5- un 6-klasnieki no vi -
sām Viļakas novada skolām. 

Jau notikušas divas atlases
spē les. Pirmā spēle bija veltīta
pa sau les tuksnešiem, un jautājumi
bija par klimatu, augu un dzīvnieku
pie lāgojumiem dzīvei sausos ap -
gaba los. Tā norisinājās decembra
vidū.

Otrā atlases spēle notika 19.
februārī un bija veltīta kalniem.
Spēles laikā «ceļojām» pa aug-
stākajām virsotnēm, iepazinām
kalnu augus un dzīvniekus. Jau-
tājumus un uzdevumus sagatavoja
Dabas muzeja speciālistes Diāna
Meiere un Una Bērziņa.

Kā ierasts, lai nokļūtu spēlē,
bija jāpilda atlases anketas uzde-
vumi. Šoreiz tika saņemtas 19
anketas. Skolēni bija ļoti centušies,
un visi jautājumi bija atbildēti
ļoti izsmeļoši un precīzi. Ļoti sa-
režģīti bija izvēlēties 10 precīzāko
atbilžu autorus. Nācās pat lozēt...
pirmo reizi, kopš atlases spēles
notiek Žīguros. Un tā – klātienes
spēlē savas zināšanas rādīja Jurģis
Milaknis un Evelīna Ločmele no
Rekavas vidusskolas, Dāvis Bi-
senieks, Keita Emīlija Orlovska
un Santa Saida no Viļakas pa-
matskolas, Emīls Strupkovs un
Edīna Kļava no Viduču pamat-
skolas, Vineta Vizule un Rolands
Slišāns no Upītes pamatskolas,
kā arī Lada Škeļonoka no Žīguru

pamatskolas. Arī klātienes spēles
rezultāti izrādījās ļoti līdzīgi, un
lai noskaidrotu uzvarētāju (pēc
noteikumiem – drīkst būt tikai
viens), nācās izspēlēt papildkārtu
(arī pirmo reizi). Otrajā vietā ie-
rindojās Jurģis Milaknis un Lada
Škeļonoka, trešā vieta – Dāvim
Biseniekam.

«Kalnu» spēles uzvarētāja ir
edīna Kļava. Sveicam!

Jūnijā Edīna un «Tuksnešu»
spēles uzvarētājs Gustavs Vanags
no Žīguru pamatskolas dosies uz

finālspēli. Trešajā atlases spēlē no -
skaidrosim trešo finālistu. 

Paldies visiem, kas meklēja
atbildes uz anketas jautājumiem,
paldies dalībniekiem, viņu sko-
lotājām, vecākiem, līdzjutējiem.
Paldies visiem atbalstītājiem. Pal-
dies Ievai un Paulai, viņas palī -
dzēja vadīt spēli.

Trešā atlases anketa, kas būs
veltīta okeāniem, jau pavisam
drīz. Meklējiet Dabas muzeja
mājas lapā sadaļā Aktualitātes\
Cielavas gudrības, un tiekamies
atkal!

Andra Korņejeva, konkursa
«Cielavas gudrības» 

koordinatore Viļakas novadā 
Foto no personīgā arhīva

«Cielavas gudrības» Žīguros

Buri, buri burtiņi
Jā, jā, jā.
Tās ir burvju durtiņas
Pa kurām ieiet var grāmatā...

Pirmās klases skolēni kopā ar audzinātāju gandrīz mēnesi gata -
vojās nozīmīgam notikumam – Ābeces svētkiem, tie ir svētki par go -
du pirmajai grāmatiņai.

Pirmklasnieki ir iemācījušies gan lasīt, gan rakstīt, un ne tikai
burtus – arī teikumus, tekstus un pat lasīt grāmatas! Jau piedalījās Vi -
ļa kas novada bibliotēkas organizētajā «Bērnu žūrijas pasākumā».
Viena no mīļākajām klasē lasītajām grāmatām ir kļuvusi Andrusa
Kivirehka grāmata «Lote no izgudrotāju ciema».

Kādā nelielā piejūras ciematā dzīvo dzīvespriecīgā suņu meitene
Lote ar saviem vecākiem, viņas draugi. Ciema lielākais ikgadējais
no  tikums ir izgudrotāju konkurss, kurā nosaka vislieliskāko jauno iz-
gudrojumu, kurš ciema iedzīvotājiem palīdzētu mājas darbos. 

Lotes labākais draugs ir kaķis Bruno, ar viņu kopā var doties vis-
dažādākajos piedzīvojumos, ja tikai tas nav saistīts ar sportošanu.
Kad Lote un Bruno iegūst jaunu draugu biti Susumu, kurš atceļojis
no Japānas grāmatā, ciema iedzīvotāji iepazīstas ar pavisam ne -
parastu izgudrojumu – džudo. Iegūst jaunu draugu zaķi Albertu.

Pasākumu vadīja Lote un Bruno, kas visus sagaidīja un vadīja pa-
sākumu. Jautro varoņu iejutās 5. klases skolēni. Lote priecīgi dodas
zālē, lai sameklētu, sasmaržotu piedzīvojumus un tur jau nāk 4. klases,
kuri iejutušies Karlsona un Brālīša lomā, kuri ar saviem uzdevumiem
pārbaudīja prasmi lasīt. Lote dodas tālāk, lai uzmeklētu draugu Bru -
no, kurš visu rītu mājās cītīgi spēlējis akordeonu un aicina iepazīties
ar 5. klases meitenēm, kuras iestudējušas deju. Protams, ka neiz -
paliek domas par izgudrojumiem, kurus veicot gadās gan kļūdas, gan
jocīgi pārpratumi, kurus dziesmā izdziedāja 3.klases skolēni. Ūdenī
tiek atrasta grāmata, kurā iespiesta īsta bite, kamēr grāmata žūst, no
tās izlec Burtu meitiņa, kas noskaidroja, vai 1.klases skolēni patiešām
zina visus burtiņus. Skolēni rādīja, ko māk, skaitīja dzejo līšus par
burtiem. Tagad spēj runāt arī bite Susums, kura, iespiesta grāmatā, at-
ceļojusi no Japānas un uztraucas kā nokļūs mājās. Tam vajadzīgs
Dienvidvējš, 2.klases skolēni meklē dārgumus un zina, ka vislielākie
dārgumi ir zināšanas. Tikmēr zaķis Alberts slēpo, lai pārliecinātu arī
dejotājus, ja nemācīsies vasarā, nesanāks arī ziemā. 1.–2. klašu deju
kolektīvs izdejo dejas, parādot, ka visu ziemu ir centīgi mācījušies.
Tikmēr Susums visiem māca džudo, izrādās, ka arī sportā labi jāzina
matemātika, Ciparu meitiņa un 5.klase dzejoļos atgādina, kā pareizi
rakstīt ciparus. Mūsu skolas bērni ir draugos ar dziesmu, skan vokālā
ansambļa vēlējums. Bet zaķēns Alberts vēl joprojām kautrējas uzsākt
draudzību, mamma viņam dod vērtīgu padomu kā uzsākt draudzību,
viņš dodas pie draugiem un redz, ka briesmonis nolaupa Sususmu.
Viņš kopā ar Loti dodas to glābt un izrādās, ka tas ir pārpratums, jo
briesmonis ir Lotes tētis, kurš veic kārtējo izgudrojumu, visi prie -
cājas par jauno draugu, zaķēns labi ir apguvis džudo, tāpēc draugi
varēs doties uz džudo sacensībām Japānā.  Kā viņiem veicās uzziniet
grāmatā vai jaukajā multfilmā! Noslēgumā visus priecēja 1. klases
skolēni ar dziesmu «Skolas rīts».

Visi skolēni no direktores saņēma sertifikātus, ka zina burtus un
prot lasīt, un tagad skolēnus gaidīs daudzas interesantas grāmatas
bibliotēkā. Izskan mīļi pateicības vārdi no vecākiem, mēs priecājamies,
ka bijāt kopā ar mums. 

Paldies, skolas pavārītēm, kas bija izcepušas gardu kliņģeri.Tie,
kuri izdejojās Marijas Bratuškinas vadītajā disko tēka, izsaka vis lie -
lāko sajūsmu un prieku par dāvāto iespēju.

Katram dalībniekam gatavojoties šim pasākumam bija gan uz -
trau kums, gan prieks, gan atbildība, lai labi veiktu visu uzdoto! Kopā
mums viss izdevās! Paldies visiem, kas mūs atbalstīja!

Daudz grāmatu mēs lasīsim
Un dižus darbus veiksim
Bet savai skolas ābecei
Mēs siltu paldies sakām.      

Skolotāja Inese Rēvalde
Foto Iveta Korņejeva

ābeces svētki 
Viļakas pamatskolā
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6. marta pēcpusdien Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas zālē
bija svinīgi rosīga gaisotne, jo
notika pedagogu Jeļenas Lai-
cānes un Daigas elksnītes kla-
vieru audzēkņu tematisks mācību
koncerts «Muzikāls ceļojums
pa Rietumeiropu». tika atskaņoti
krievu komponista Vladimira
Korovicina skaņdarbi, kas ra-
dušies ceļojuma iespaidā pa
dažādām eiropas valstīm.

Pasākuma vadītāja Laura Or-
lovska, klavieru nodaļas absolvente,
iejutās daudz pieredzējušas un
Eiropu savām acīm redzējušas
vecmāmiņas lomā. Viņa uzrunāja:
«...cik brīnumaina ir zeme, kurā
dzīvojam, un cik ļoti tautas ir
vienotas, bet tai pat laikā unikālas
savās tradīcijās, kultūrā, mūzikā...
It īpaši mūzikā. Mēdz teikt, ka tā
mums spēj pastāstīt vairāk nekā
vārdos var izteikt.» Koncertā
katrs atskaņotais skaņdarbs caur
mūzikas skaņām parādīja Eiropas
valsts savdabīgumu. Vizuālo
priekšstatu par attiecīgo valsti
pasvītroja katram pianistam īpaši
piemeklētais tērps.

Mums Eiropa sākas Latvijā,
pasaules vislabākajā vietā! « To
neskar ne stipras vētras, ne zemes -
trīces. Tajā krāšņi mainās visi ga-
dalaiki, katrs nākdams ar savu

skaistumu un dāvanām. Tās balti
smilšainos krastus apskalo jūra –
skaista un tīra. Cauri ze mei plūst
lielas un mazas upes, zilajās de -
besīs spoguļojas dzidri ezeri.» Ar
sirsnīgu mīļumu izskanēja Evelī -
nas Taukules, Ieviņas Kokorevičas
un Endija Nipera spēlētās latviešu
tautasdziesmas.

Igauņu gara sīkstums  un ne-
atlaidība ieskanējās Danas Ro-
manovas un Terēzes Maksimovas
duetā atskaņotajā igauņu tautas
dejā, bet lietuviešu identitāte iz-
paudās Endija un Ieviņas spēlētajās

tautasdziesmās. Somijas ziemeļ-
nieciskais raksturs caurvija Danas
atskaņoto «Polku». Slovākijas lau -
ku burvība izskanēja Ernesta Buk -
ša spēlētajā melodijā. Terēze  iz-
pildīja vienu no poļu svinīgāka -
jām  dejām «Polonēzi». Norvēģu
dziesma Katrīnai Narubinai iz-
skanēja tīri un skaidri kā ziemeļu
gaiss. Nīderlandes vējdzirnavu
nenogurstošā griešanās bija labi
saklausāma Marijas Maksimovas
iz pildījumā. Prāgas vecpilsētas
izsmalcinātās noskaņas bija jau -
ša mas Veronikas Sotovas izpildī -
tajā valsī. Jautro Šveices deju
«Ekosēze» spēlēja Katrīna. Vāci -
jas pasakaino burvību caur skaņ-
darbiem saklausījām Keitas Emī-

lijas Orlovskas un Airitas Ageje -
vas iz pildītajos skaņdarbos. Gus -
tavs Vanags spēlēja Itālijas ātro un
virtuozo deju «Tarantella», bet ne -
apoliešu temperaments ieskanē -
jās Ievas Jurjānes (9.vijoles kl.)
un Līgas Sergejevas duetā. Ungā -
ru čardaša brīnišķīgās skaņas
cau rvija Ladas Škeļonokas spēli.
«Do maredancis» Aleksas Jakuče -
vas klavierspēlē aizveda mūs uz
Zviedriju. Izteiksmīgi un trāpīgi
Airitas izpildījumā tika uzburta
pirātu darbošanās. Beļģijas kle-
jojošo tirdziņu neatņemama sa-
stāvdaļa ir karuseļi, kurā palīdzēja
mums iegriezties Ērika Zaharova.
Bolero skaņas Marijas izpildīju -
mā lika dvēselēm kļūt nevaldā -
mām un aizlidot tālēs zilajās...
Nevainojamās  Francijas gaisot -
ne ieskanējās Ladas atskaņotajā
«Francijas Rivjēra». 

Koncerta no beigumā izskanēja
austriešu komponista Johana Štrau-
sa  jautrā un naivā deja valsis Lī -
gas profesionālajā izpildījumā.

Vecāku vārdā izsaku sirsnīgu,
paldies, skolotājām un klavier -
spēles audzēkņiem pa aizraujošo
koncertu!

Ernesta Bukša mamma Ilona
Foto: Arvils Zelčs

Muzikāls ceļojums pa Rietumeiropu

5. martā Viļakas novada
bibliotēkā notika gadskārtējais
novada publisko bibliotēku dar-
binieku seminārs.

Par aktualitātēm bibliotēku
darbā un iecerēm šogad, stāstīja
Vija Circāne, Viļakas novada bib -
liotēkas direktore. Par kārtību, kā
jārīkojas ar datortehniku, kas nav
darba kārtībā un turpmāk netiek
lietota, informēja Vilis Bukšs,
Viļakas novada bibliotēkas infor-
mācijas speciālists. Viņš semināra
dalībniekiem nolasīja Kultūras
informācijas sistēmu centra VVBIS
projekta vadītāja Alda Liepas vēs -
tuli, kā jārīkojas ar datortehniku,
kas nolietojusies.

Novadpētnieks Ivars Logins

pastāstīja par akmeņiem Viļakas
novadā. Ivars aicināja arī biblio-
tēkas iesaistīties akmeņu, alu, ko -
ku un citu nozīmīgu dabas objektu
apzināšanā un sakopšanā. Viņa
vēlējums visiem kultūras darbi-
niekiem: «Kas cits, ja ne kultūras
darbinieki ir tie, kas pirmie ie -
rauga, atklāj un uzskaita tās vēr-
tības, kas visapkārt mums».

Par jaunatklājumiem, jaunie -
gu vumiem un atziņām manas bib -
lio tēkas dzīvē 2014. gadā stāstīja
un savā pieredzē dalījās Kupra -
vas, Medņevas, Rekavas, Upītes,
Vecumu, Žīguru un Viļakas bib -
liotē ku darbinieki.

Viļakas novada bibliotēkas bib-
liotekāre Sandra Dvinska pastāstīja
par darbu un saviem atklājumiem
bibliotēkas abonementā, kur viņa
sākusi strādāt pirms di viem mē-
nešiem. Līdz tam Sandras darba
telpa bija bibliotēkas lasīta va un
darbs abonementā, kur viņa no-
mainīja pieredzējušo bibliotekāri
Aiju Lesnieci, piedāvā jaunus iz-
aicinājumus un plašu darba lauku.

Savukārt novada bibliotēkas
lasītavas darbiniecei Regīnai Dū -
nai, iedziļinoties literatūrā par gal -
da kultūru un kulināriju, ra dusies
ideja pamēģināt pašai pagatavot
sklandraušus. Kopā ar maz meitu
to viņa arī izdarīja un semināra
dalībniekus cienāja ar īs tiem kur-
zemnieku sklandrau šiem. Klāte-
sošajiem Regīna jau tāja: «Bet
kāds sens, tradicionāls ēdiens ir
mūsu novadam?» Uz to Ivars Lo -
 gins atbildēja: Pakša siers!

Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča runāja līdzībās
un izstāstīja pasaku par vecu ēzeli,
kuru saimnieks iegrūda vecā akā
un lika to aizbērt, tādējādi «no -
šaujot divus zaķus», aprokot naba -
ga lopu un aizrokot vecu aku. Lai
nu kā, bet ēzelis bija gudrs un
katra viņam uzbērta smilšu sauja
tika nokratīta un smiltis, kurām

viņš bija jāaprok, kļuva par ēzeļa
glābēju. Uz nokratīto smilšu kau-
dzes viņš cēlās augstāk un augstāk,
līdz izkļuva ārā no akas un aplie-
cināja senu patiesību, ka slīcēju
arī salmiņš var izglābt... Ar šo lī-
dzību Anita norā dīja uz savu pa-
šreizējo bibliotekāra statusu. Tā
nav bezcerība, tā ir cīņa par iz-
dzīvošanu, tikai jāno krata «bez-
cerības smiltis un tās jāpārvērš
stingrā balstā».

Upītes bibliotekārei Lolitai
Spridzānei jaunatklājums bija mū -
su novada dzejnieces Ilzes Keišas
gaišā dzeja un miniatūras. Lolitai
Ilzes rakstītais nav svešs, bet kat-
rreiz, gan tiekoties ar dzejnieci,
gan lasot dzeju, atklājas kaut kas
gaišs un silts. Kā pa vasara saules
starojums…

Kupravas bibliotēkas vadītāja
Edita Viļuma semināra dalībnie-
kiem jau tradicionāli lasīja savu
dzeju. Ticība, žēlsirdība un mī-
lestība strāvo no Editas dzejas
rindām un aicina ikvienu kalpot
tam, kam pateicīgi esam par to,
ka mēs šeit esam.

Medņevas bibliotēkā viss no -
tiek un attīstās. «Lai arī kopumā
iedzīvotāju kļūst mazāk, pēcpus-
dienās bibliotēkas telpās skan bērnu
balsis, smiekli un tu zini, ka bib-

liotēka ir vajadzīga,» – tā par sa -
vu bibliotēku Anita Smuškova.

Tāpat arī Žīguros. Bibliotēkas
vadītāju Anastasiju Plačindu ie-
priecina dzejas pasākumi rudenī,
apmeklētāji, kuri atrod ceļu uz
bibliotēku un sadarbības partneri
pagastā un novadā.

Vecumu bibliotēkas vadītāja
Aija Locāne semināra dalībnie -
kiem pastāstīja par grāmatu, kas
viņasprāt ir nozīmīga ar to, ka
mēs atklājam cilvēku, kura saknes
ir Latgalē, bet darbi pasaulē... Un
tas ir kinorežisors Teuvo Tulio.
«Šī grāmata mani aizrāva, aizraus
arī jūs», tā Aija par grā matu
«Fedja. Teodors. Tulio».

Aija Lesniece, kurai dzīves
un bibliotēkas darba bagāta pie-
redze jau sen sašķirojusi sēklas
un sēnalas dzīves lauciņā, klāte-
sošajiem bibliotekāriem ieteica
izlasīt ar izdevniecības «Žurnāls
Santa» atbalstu apgādā «Juma -
va» iznākušo Līgas Ernstsones
(Blaua) grāmatu «Jānis Stradiņš.
Ceļš cauri laikiem». Tā ir vērtība,
kas aicina līdzdomāt, – saka Aija.

Seminārā piedalījās Viļakas
novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kultūras metodi -
ķe Sandra Ločmele.

Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas

informācijas speciālists 

Novada bibliotekāru seminārā

lociņinstrumentālistu konkurss «pavasara stīgas»
2015. gada 4. martā Staņislava Broka vidusskolas kon-

certzālē Daugavpilī norisinājās iii Latgales jauno lociņins-
trumentālistu konkurss «Pavasara stīgas».

Šis konkurss kopā pulcināja tos audzēkņus, kas mīl mūziku
un savu stīgu instrumentu. Konkursā piedalījās 32 dalībnieki no
11 Mūzikas skolas Latgales reģionā. Konkursa mērķis – veici -
nāt bērnu interesi par stīgu instrumentu spēli un mūzikas skolu
stīgu instrumentu spēles audzēkņu profesionālo izaugsmi.

Konkurss notika vienā kārtā. Viļakas Mūzikas un mākslas
skolu pārstāvēja 3. vijoļspēles klases audzēknis Valdis Kravalis
(skolotāja Svetlana Krasnokutska).

Noslēguma daļā notika rezultātu paziņošana un apbalvošana.
Lielu prieku un lepnumu izjūtām pēc ziņas, ka Valdis Kravalis
izcīnījis godpilno 2.vietu. Konkursa uzvarētāji saņēma I, II un
III pakāpes diplomus un nelielas dāvanas. Konkursa dalībnieki,
kuri neieguva godalgotas vietas, saņēma Atzinības rakstus un
Pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā. Bet katrs šī
konkursa dalībnieks jau ir uzvarētājs, jo, pārvarot satraukumu,
kāpis uz skatuves, atskaņot uzstāšanās programmu.

Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu Valdim Kravalim,
viņa vecmāmiņai, Valda koncertmeistarei sk. J. Laicānei,
Viļakas Mūzikas un mākslas skolas direktoram A. Prancānam,
kā arī šoferim A. Šimkevičam!

jaunieši tiekas ar nodarbinātības valsts aģentūras
nodarbinātības organizatori

5. martā Viļakas novadā viesojās Nodarbinātības Valsts aģen -
tūras (NVa) pārstāve Lilita Mežale, lai informētu jauniešus par
darba iespējām vasarā. Nodarbinātības organizatore pabija
Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viduču pamatskolā, Rekavas vidusskolā
un upītes pamatskolā.

NVA sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz
augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu,
kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Par šo pa-
sākumu aģentūras pārstāve sniedza izsmeļošu informāciju un
jauniešiem tika dota iespēja uzdot viņiem interesējošus jautājumus.

Sīkāka informācija pieejama NVA mājaslapā un pie Balvu
reģio nālās filiāles nodarbinātības organizatores Lilitas Mežales pa
tālruni. Ņemot vērā, ka Jauniešu domes un Viļakas novada domes
deputātu tikšanās laikā, kas notika šī gada 4. februārī, jauniešus
interesēja ne tikai nodarbinātības jautājumi, bet arī finansu jau -
tājumi, Viļakas novada Finansu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Tamāra Locāne un ekonomiste Diāna Šmite vidusskolu audzēkņus
iepazīstināja ar novada budžeta sastādīšanas principiem un finan -
sējuma izlietojumu, kā arī atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Paldies Lilitai Mežalei, Tamārai Locānei un Diānai Šmitei par
cie mošanos Viļakas novada skolās! Paldies skolu vadībai, ka mācī -
bu procesa laikā tika rasta iespēja jauniešiem noorganizēt tikšanos
par viņiem aktuālām tēmām!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne
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Sagaidot jaukos pavasara
svētkus, Sieviešu dienu, vīriešiem
tas ir labs vēl viens iemesls, lai
iepriecinātu sievietes ar ziediem,
mīļiem vārdiem un tādejādi pa -
darītu ikdienu gaišāku un krā-
saināku. Gan sievietēm, gan vī-
riešiem, neatkarīgi no vecuma,
šī diena ir kā vēl viens mirklis,
lai atcerētos par to, cik svarīga,
mīlama un iepriecināšanas  vērta
ir katra sieviete.

Koncertu atklāja Žīguru kultū -
ras nama vidējās paaudzes meitu
tautas deju kolektīvs (vad. Ija Kri-
lova).

Pasākuma vadītāji vakara gaitā
priecājās par vairāk nekā simts
daiļajām būtnēm, kas Žīguros ie-
nesa pavasari ātrāk kā citus ga -
dus, jo sievietes taču izdaiļo pelē -
ko pasauli un ienes tajā krāsas.

Ja par sievieti runā visa pa -
saule, tad viņa ir kinozvaigzne,
ja par sievieti runā visa valsts,
tad viņa ir prezidenta sieva, bet,
ja par sievieti runā viss pagasts,
tad viņa ir vietējā pašdarbniece! 

No tuvākiem un tālākiem no-
vadu pagastiem dejotājas iekrāso -
ja pavasari dažādos toņos. Zaļos
un dzeltenīgos – Balvu KAC de -

ju kopa «Atvasara» (vad. Lūcija
Jermacāne) un Alūksnes pilsētas
deju kopa «Sidraba pavediens»
(vad. Nellija Slišāne).

Košās krāsas dabā neizceltos
bez pelēkās, melnās, baltās, tāpēc
ar šīm krāsām lepojās tālākās
vieš ņas no Vārkavas novada deju
ko pa «Dzīves virpulī» (vad. Larija
Lazdāne) un Madonas novada De -
 gumnieku pagasta deju kopa «Or-
hidejas» (vad. Ilze Purpļe viča).

Sievišķīgi rozā toni atveda
Liepnas deju kopa «Veldze» (vad.

Brigita Bijone) un Kubulu pagasta
deju kopa «Rūtas» (vad. Lūcija
Jermacāne).

Violēto krāsu dāvāja Viļakas de-
jotājas (vad. Akvilina Jevstigņe -
jeva) un Lazdukalna deju kopa
«Tonuss» (vad. Lūcija Jermacāne).

Pasākuma gaitā pavasari iekrā -
soja zilos toņos Baltinavas dā mas
«Gaspaža» (vad. Irēna Kaša) un
Rugāju novada skatuves deju
kopa «Junora» (vad. Aija Grāma-
tiņa).

Koncerta izskaņā pavasaris ti -
ka iekrāsots sārtos toņos. Sarka -
nās krāsas devīze – nekad neap-
stāties! To arī novēlēja Alūksnes
novada Annas pagasta deju kopai
«Anniņas» (vad. Nellija Slišāne)
un pašmāju dāmu kolektīvam
«Alianse» (vad. Ija Krilova).

Paldies par izdevušos vakaru
saku pasākuma vadītājiem Jurim
Prancānam un Mārtiņam  Kaļā -
nam, Žīguru kultūras nama pasā-
kumu or ganiza torei Daigai Elk-
snītei, direktorei Valentīnai Kaļānei,
apskaņotājam Emīlam Elksnītim
un burvīgajām Žīguru deju ko-
lektīvu dāmām.

Žīguru kultūras nama deju
kolektīvu vadītāja Ija Krilova

Dāmu deju kolektīvu sadancis «iekrāso pavasari»
Žīguru kultūras namā

Divpadsmit mēnešu laikā ir
daudzi svētki, ko svinam un atzī-
mējam. Pa vidu – starp ziemas
bal tumu un pavasara maigo zaļumu
ir kāda svētku diena, kad vīrieši
godina un sveic sievietes. Arī Bo-
risovas Tautas nama 6. marta pie-
vakarē visi tika gaidīti uz svētku
koncertu, ko par godu sievietēm
sniedza tikai stiprā dzimuma pār-
stāvji. Visi priekšnesumi bija spilgti
un krāsaini, kā mēs, sievietes.

Normunda Orlova sveiciens bi -
ja paša sacerētā dzeja un dziesmas
ģitāras pavadījumā. Viļakas Mū-
zikas un mākslas skola audzēkņi
Valdis un Andris Kravaļi, visus
pārsteidza ar muzikālajiem priekš-
nesumiem – Val dis ar izjustu vi -
joles spēli (muzikālais pedagogs

S.Krasnokutska, koncertmeistare
J. Laicāne), Andris ar enerģisku
un skanīgu marimbas priekšne -
sumu (muzikālais pedagogs A.
Prancāns).

Mārtiņa Briediņa izvilinātās
garmoškas skaņas daudzos raisīja
nostaļģiskas atmiņas.

Viļakas kultūras namā jauniešu
deju kolektīva «Dēkaiņi» (kolek -
tīva vadītāja D. Astreiko) puiši
kā sveicienu sniedza «Tiroliešu
puišu deju».

Humora dzirksti pasākumā
piešķīla Viļakas kultūras namā
dramatiskā kolektīva (vadītāja I.
Lindenber ga) dalībnieki Andris
Strupka un Rinalds Martiņenko,
atgādinot, kādai jābūt sievietei,
lai patiktu vīriešiem.

Īpašu atmosfēru ieviesa Rinal -
da un Normunda dziedātā dziesma
«Tu saviļņoji mani», kuras laikā
visas klātesošās sievietes tika
sveiktas ar konfekšu tulpēm.

Noslēgumā Vecumu pagasta
vokālā ansambļa «Atvasara» (va-
dītāja I. Bukša) dalībnieces, kā
pa tei cību vīriešiem, sniedza dzies-
mu.

Īpašs paldies pasākuma vadī-
tājiem Normundam un Rinaldam,
arī pasākuma apskaņotājam Rit-
varam Loginam un visiem koncerta
apmeklētājiem par kopā būšanas
prieku.

Borisovas Tautas nama
kultūras  pasākumu organizatore 

Jolanta Vrubļevska
Foto: Viktors Saveļjevs

Svētku koncerts Sieviešu dienas
priekšvakarā Borisovas tautas namā

Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas noslēguma
pasākums Viļakas novada bibliotēkā

atklājot «Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2014» noslēguma
pasākumu Viļakas novada bibliotēkā 25. februāra pēcpusdienā,
bibliotēkas vadītāja Vija Circāne teica: «esam aizvadījuši atkal
vienu spraigu lasīšanas sezonu, iegūstot jaunas zināšanas, jaunas
emocijas, iepazīstot labāko latviešu un ārzemju autoru darbus,
lasot Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2014 grāmatas».

Aizvadītais gads bija īpašs gads grāmatai. Tas sākās 18. janvārī
Rīgā, ar dalību akcijā «Grāmatu ķēde», kad no vecās ēkas grāmatas
tika pārvietotas uz jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku jeb
Gaismas pili. Atsaucoties uz aicinājumu arī Viļakas pamatskolas sko -
lēni izveidoja simbolisku grāmatu ķēdi ar grāmatām, kas piedalījušās
Bērnu-jauniešu žūrijā.

Pavasarī Viļakas novada bibliotēkas rosināti un skolotāju atbalstīti
bērni piedalījās domraksta konkursā «Kā atmodināt Saulcerīti» un
«Kāpēc es gribu iet uz bibliotēku».

Bibliotekāre Aija Lesniece, uzrunājot Bērnu-jauniešu-vecāku žū -
rijas dalībniekus izteica patiesu prieku par visiem mūsu «Bērnu žūri -
jas» čaklajiem ekspertiem. Aija teica: «Gribu teikt, ka gāja mums
dažādi. Bijām čakli, čaklāki, nedaudz slinkāki, bet paldies visiem,
kas nonāca pie anketu aizpildīšanas».

Aija uzteica pašus čaklākos. Pati pirmā sāka lasīt un anketu
aizpildīja 6. klases skolniece Mārīte Kolomejeva. Čakla bija arī 
2. klases skolniece Samanta Martiņenko, Diāna Dupuže no 4. klases
un Evija Kravale no 8. klases.

Bibliotekāre Sandra Dvinska konkursa dalībniekus iepazīstināja
ar jaunākajām grāmatām un aicināja lasīt, lasīt un interesantāko atce-
rēties…

Turpinot noslēguma pasākumu tradīciju ar dalībniekiem šoreiz
tikās Viļakas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Santa
Bon dare. Viņas noorganizētā viktorīna «Vai tu pazīsti savu pilsētu?»
atsvaidzināja gan skolā iegūtās zināšanas, gan bibliotēkā lasot grā -
matas par savu novadu un pilsētu.

Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2014 
dalībnieku saraksts

Bērnu un jauniešu žūrija
1. klase: Ingvards Kokorevičs, Aleksandrs Krilovs, Norberts

Milaknis, Ieviņa Kokoreviča.
2. klase: Enija Astreiko, Santa Aleksāne, Viktors Borisovs, Ērika

Baikova, Kristīne Kozlova, Samanta Martiņenko, Sabīne Zaremba,
Sofija Zaremba.

4. klase: Leonards Agafonovs, Kristiana Dortāne, Diāna Dupuže,
Egija Kima, Ralfs Kokorevičs, Sandis Kokorevičs, Samanta Kromule,
Kristers Timmermanis.

5. klase: Svetlana Harkina, Egija Kokoreviča, Ieva Martiņenko,
Keita Orlovska, Katrīna Ostrovska, Emīls Šimanovskis.

6. klase: Mārīte Kolomejeva, Kintija Zelča.
8. klase: Evija Kravale.
9. klase: Karīna Aleksāne.
12. klase: Evija Kitova.

Vecāku žūrija
Inese Rēvalde, Irēna Logina, Terēzija Babāne.

Domraksta «Kāpēc es gribu iet uz bibliotēku» dalībnieki:
1. Samanta Kromule – 4. klase
2. Leonards Agafonovs – 4. klase
3. Norberts Kokorevičs – 4. klase
4. Ralfs Kokorevičs – 4. klase
5. Mārīte Kolomejeva – 6. klase

Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists

«Dāmu olimpiāde»
ar saldu tulpju smaržu un pār steiguma gaidās ir pienācis 

8. marts. 
Šo dienu visā pasaulē gaida  miljoniem sieviešu. Jau tradicionāli

kultūras centrā «Rekova» tika šai dienai rīkota īpaša «Dāmu olimpiāde»,
kurā ar muzikāliem pārsteigumiem piedalījās Šķilbēnu pagasta jau -
niešu deju kolektīvs «Bitīt matos», Rekavas vidusskolas 10.–12. klašu
deju kolektīvs un viesi  – Viļakas kul tūras nama vidējās paaudzes deju
kopa «Dēka».

Šoreiz konkursiņi 5 dāmu komandām bija vairāk radoši un pār -
baudīja spēju tikt galā ar pēkš ņi radušos situāciju.

Dāmas sacentās pēdgleznie cībā un zīmēja puķes, kuras gri bētu
saņemt svētkos. Šajā konkursā nomināciju saņēma komanda «Sir -
snīgās». Visus klātesošos pārstei dza komandas «Kaimiņienes Ai Ai»
konkursa laikā sacerētais dzejolis par svētkiem un realitāti. Nevil totus
aplausus izpelnījās atraktīvie modesskates uznācieni, kuros nepārspēja -
mas izrādījās «Intrigantes». Tomēr visvairāk zā li saviļņoja de ju kon -
kurss, par labākajām tajā tika atzītas meite nes no «Upītes». Bet dāmas
ar kurām vienmēr var iekļūt piedzīvojumos izrādījās gados visjaunākā
komanda «Burvīgais četrinieks».  

Paldies visām dāmām un jaunkundzēm, kas atrada laiku un pie -
dalījās konkursā vai atnāca pabūt kopā un izjust svētku sajūtu.  

Kultūras centra  «Rekova» vadītāja Inese Lāce
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6. martā Balvu profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
norisinājās 8. Bērnu modesskate
«tādi raksti pūriņā». 

Šķilbēnu pagastu šajā pasā-
kumā pārstāvēja aktīvas un rado -

šas meitenes: Paula  Ločmele, Eve -
līna  Ločmele, Nikola Pužule,
Linna Šakina, Sabīne Maksimova,
Terēze Maksimova un Marija
Maksimova. Darbīgās meitenes
kopā ar kultūras centra «Rekova»

vadītāju 3 nedēļu garumā aktīvi
strādāja pie tērpu sagatavošanas,
rakstu izvēles, auduma apglez-
nošanas un defilē. 

Sagatavotā tērpu kolekcija ie-
guva intriģējošu nosaukumu «Sa-
plūst ar rakstiem». Meitenes cen -
tās pārsteigt žūrijas komisiju ne
tikai ar tērpiem, bet arī ar sav da -
bīgu meikapu un stilīgām frizūrām
un zīmējumiem uz ķermeņa.

12 kolekciju kopvērtējumā
iegūtas atzinības no Anitas Šmites
un Rēzeknes augstskolas. 

Paldies meitenēm par iegul -
dīto darbu un to, ka mēs visas
kopā esam jau ceturto reizi šajā
pasākumā. Īpašs paldies vecā -
kiem, kas vienmēr palīdz tērpu
sagatavošanā un materiālu iegādē.
Lai mums veicas arī turpmāk! 

Cerot uz turpmāku sadarbību,
KC «Rekova « vadītāja 

Inese Lāce

19. februārī Viļakas novada muzejā notika pasākums skolu
jaunatnei par Viļakas novada viduslaiku vēsturi, kura ir daudz -
vei dīga un bagāta, tā veidojusies daudzu gadsimtu gaitā, piedzī -
vojot dažādus vēstures posmus. Daudzos novada kultūrvēsturis -
kos objektos vēl mūsdienās jūtams gadsimtu pieskāriens. Viens
no šādiem objektiem ir Viļakas ezers ar salu, kur vēl līdz mūs -
dienām saglabājušās Marienhauzenas viduslaiku pils pilsdrupas.
Pils kļuva par galveno centru ap kuru veidojas apdzīvotas vietas.

Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu izpratni par Viļakas novada
viduslaiku vēsturi, akcentējot Marienhauzenas pils nozīmi mūsu
novada vēsturē. Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar viduslaiku sāk -
ša nos Latvijas teritorijā, kad pie Baltijas jūras ieradās vācu krustneši,
kuru mērķis bija ieviest kristīgo ticību neticīgo zemēs un jau 13.gs
tika pakļauta Latvijas teritoriju,kur Viļakas novada teritorija ietilpa
Rīgas arhibīskapijas valstiņā. Krustneši uzsāka aktīvu piļu celtniecību,
kas pasargātu no dažā diem iebrukumiem – Marienhauzenas pils bija
viena no tām. Pasā kuma laikā tika stāstīts par pils izskatu un funkci -
jām, kuras tā pildīja. Svarīgu nozīmi akcentējot uz pils būv niecību,
kad no vienkāršas koka pils, Marienhauzena pils kļuva par varenu,
no laukakmeņiem veidotu nocietinātu pili. 

Pasākuma laikā tika akcentēti divi viduslaiku kārtas pārstāvji-
vasaļi un zemnieki, kas apdzīvoja arī Viļakas novadu viduslaikos.
Skolēni tika iepazīstināti ar vasaļu un zemnieku ikdienu, viņu pie -
nākumiem un uzdevumiem. Īpašu sajūsmu skolēniem izraisīja iespē -
ja iejusties bruņinieku un zemnieku tēlos, kad varēja piemērīt imitētu
bruņinieku apmetni, vairogu, un zobenu, kā arī zemnieku apģērbu –
garus darba svārkus, apmetni, lakatiņu un aubīti, kā arī vīzes. 

Neizpalika arī bez populārākajiem leģendu stāstiem par Marien-
hauzenas pili, gan par pils rašanos, gan iedzīvotājiem un apslēptajām
bagātībām, kuras, ja neatrod 100 gadu laikā, pazūd uz mūžīgiem
laikiem. Klausoties leģendu stāstos skolēni veidoja Marienahzuenas
pils torņus, no akmeņiem. 

Par viduslaiku vēsturi ziņas varam iegūt no dažādiem dokumentiem,
bet tikpat nozīmīgi ir priekšmeti, kas saglabājušies no viduslaikiem,
jo tie liecina par cilvēku materiālo kultūru noteiktā laikā un telpā.
Skolēni arī apskatīja dažus viduslaiku priekšmetus no Viļakas no -
vada muzeja krājuma – viduslaiku zobena rokas aizsargu, saktas un
zīmoggredzenus. Pasākuma noslēgumā skolēni iesaistījās vi duslaiku
spēlēs. Jāsaka, ka viduslaiku spēles sekmēja cilvēka koncentrēšanās,
domā šanas un precizitātes iemaņas, kas bija ļoti nozī mīgas nemie -
rīgajam viduslaiku dzīves ritmam. Skolēni tik ļoti iejutās pasākuma
aktivitātes, ka Viļakas novada muzejs iespējams veidos jaunu muzej-
pedagoģisko programmu par viduslaiku dzīvi.

Lielu paldies sākām Upītes pamatskolas skolotājai Irēnai Keišai
un skolēniem par interesi un piedalīšanos pasākumā.

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

Pasākums Viļakas novada
muzejā «Dzīve viduslaiku pilī»

«tādi raksti pūriņā»

Sens ir stāsts par Pelnrušķīti
un Pamāti un meitu, kura vēlē -
jās dabūt bagātu, skaistu un iz-
nesīgu precinieku. Mūsdienās
viņām jāpielāgojas dzīves ap-
stākļiem un sabiedrībai. Šodien
pieņemšanas galmā vairs nav
modē, tāpēc Pamāte un jaunākā
meita devās uz sadanci, lai no-
lūkotu staltu precinieku. Peln-
rušķīte ir kļu vusi drošāka un
arī ieradās pasākumā, jo vēlējās
baudīt dejas mākslu, redzēt
jaukus priekšnesumus un būt
kopā ar dalībniekiem.

Pasākuma laikā Pamāte ar
meitām gatavoja kokteili, kura
komponenti raksturoja gan dejo-
tājus, gan dejas raksturu. Lielā

traukā kopā tika sajaukts kanēlis
un vaniļa, kas pacilā garu un ra -
da svētlaimi. Eksotisku garšu
piedeva apelsīna šķēlītes, bet ve-
selīgu aromātu piedeva diļļu šķip-
sniņa. Visam klāt Pamāte pievie -
noja mīlestības eliksīru, lai deja
vieno un dod enerģiju kā dejotā-
jiem, tā skatītājiem.

Sadancī priecēja sieviešu ko-
lektīvi – Žīguru dāmu kolektīvs
«Alianse», Viļakas kultūras nama
Eiropas deju kopas dalībnieces un
Upītes eksotisko deju dejotājas.
Arī Pelnrušķīte laiku nekavēja un
ieradās pasākumā. Māte ar mei -
tām noskatījās, cik dancīgi bija
«Dēkas» dejotāji, kā deju rakstus
izdancoja «Dēkainīšu» dejotāji.

Deju kokteilī latgaliešu garšu
piedeva «Rekava» kultūras centra
kolektīvs «Bitīt matos». Bet saldu
un pikantu garšu koncertā piedeva
Vīksnas vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Piesitiens»un dāmu
deju grupa. Ļoti impozantas un
elegantas sevi pieteica līnijdeju
grupa «Ziemeļmeitas». Savu  ro-
zīnīti deju kokteilim piedeva
Mūsdienu deju kolektīvs. Jau va-
kara rietā dejiski sevi pieteica
kolektīvs «Dēkaiņi». 

Bet deju kokteili atšķaidīja
dziesmas Normunda Orlova, San-
das Kļaviņas un Ingrīdas Šaicānes
izpildījumā. 

Zaudējot fizisko enerģiju dejā,
mēs gūstam garīgu enerģiju. Dzī-
vosim ar to bagāti līdz nākošai
tikšanās reizei!

Ineta Lindenberga

Deju kokteilis Viļakā

Klāt pavasaris, kad sirdī
gribas ielaist gaismu un siltumu.
Šai laikā, svinot 7. martā vārda
dienu, ella Viļakas kultūras na -
mā atvēra muzikāli – humoris-
tiski kafejnīcu, kurā dzirkstīja
smieklu šampanietis, putoja hu-
mora miezītis un lija labestības
vīns.

Pie saimnieces Ellas ciemos
ieradās četras komandas, kas
nevis cīnījās par godalgotām vie-
tām, bet centās izrādīt sevi, ve -
selīgi pārspēt viens otru un radīt
jauku noskaņojumu visiem, kas
atnākuši vienkārši atpūsties. 

Kopā bija sanākuši:
– vienmēr atsaucīgi kaimiņi,

bez kompleksiem, kas mēģina
dejot, dziedāt un jokus dzīt visur,
kur ierodas – tas ir Medņevas Tau -

tas nama dramatiskais kolektīvs,
kas ieguva nosaukumu «Vietējā
mafija»

– zied mati, bet dūša aug ga-
rumā, krīt zobi, bet trako vēl
sirds. Vēl jaunības trakums nav
pagājis, jau cienījams dullums ir
klāt –  tādi ir Viļakas kultūras na -
ma folklo ras kopas «Atzele» da-
lībnieki, kurus apvienoja  nosau-
kums «Čie kurastes»

– ārēji klusi, neprognozējami
bet patiesībā viņos mutuļo ener -
ģija, palaikam kāds velniņš dīda
un rada neprātīgas idejas – tādus
sabiedrībā atpazīst Viļakas jau -
niešu centra aktīvistus, kuri sau -
cās «Jautrie celmlauži»

– pašmāju pašdarbnieki – dul  li
dzimuši un dulli arvien. Viļakas
dramatiskā kopa, kurus vieno

Karlsona apetīte uz dzīvi, Pepijas
Garzeķes fantāzija un Vinnija
Pūka neatlaidība, bet kopā vienoja
nosaukums «Trakie bebri».

Komandas bija gatavojušas
mājas darbus – parodiju par kādu
sabiedrībā aktuālu problēmu. Da-
lībnieki rādīja teatralizētu priekš-
nesumu, atveidoja dziesmu, dzie-
dāja un rādīja filmētu parodiju.
Vakara gaitā Ella aicināja izpaus -
ties stāstu konkursā, situāciju im -
pro vizācijā, anekdošu stāstī -
šanā, kā arī veidot ideālas sievietes
tē la veidošanā. Komandu puiši
iesaistījās karaokes dziedāšanā,
kuriem pievienojās visi skatītāji,
lai izdziedātu pazīstamas dzies-
mas.

Ciemos bija ieradušies arī Vec -
tilžas teātra aktieri, kuri ne tikai
sniedza priekšnesumus, bet arī ska -
tītājus iesaistīja pasakas stāstīša -

nā, ideāla vīrieša pārbaudīšanā,
kā arī izdancināja gan skatītājus,
gan dalībniekus.

Apsveikumu visām sievietēm
svētkos izdejoja «Dēkaiņu»  ko-
lektīva puiši,  dziedāja Normunds

Orlovs un Olita Urbāne.
Caur smiekliem mēs esam

lai mīgi, jūtamies brīvi. Smaidīsim
vairāk un biežāk! 

Pasākuma vadītāja Ella –
I. Lindenberga

Darbojas kafejnīca «Pie ellas»
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28. februārī Viļakas Valsts

ģim nāzijas aktu zālē pulcējās
alūks nes, apes, Gulbenes, Balvu,
Viļakas, Rugāju un Baltinavas
sieviešu un vīru vokālie ansambļi
uz ikgadējo vokālo ansambļu ska -
 ti. Skatē piedalījās 21 sieviešu
un 2 vīru vokālie ansambļi. 

Skates dalībniekus vērtēja žū -
rija trīs cilvēku sastāvā:

• Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzi -
kas vidusskolas direktors, Balvu,
Alūksnes un Gulbenes koru ap riņķa
virsdiriģents Roberts Liepiņš

• Gulbenes novada skolu koru
virsdiriģents, kordiriģents Uldis
Kokars

• Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi -
kas akadēmijas lektors, Pierīgas
koru apriņķa virsdiriģents, diri -
ģents Jānis Baltiņš.

Klātesošos uzrunāja un uzmun -
drinājuma vārdus teica Viļakas
no vada domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs, novēlot labu
skanējumu, labus rezultātus un
izdošanos. 

Šogad pirmo reizi, pēc apriņķa
virsdiriģenta Roberta Liepiņa ie-

teikuma, skatē tikās visu septiņu
novadu sieviešu un vīru vokālie an-
sambļi. Šādā veidā esot vieglāk iz-
vērtēt, mācīties vienam no otra un
salīdzināt profesionālo sniegumu.

Vokālie ansambļi Skatē pie-
dalījās ar ļoti plašu un skaistu re-
pertuāru. No 46 izskanējušām
dziesmām atkārtojās tikai viena
dziesma. Pirms skates, organiza-

toriem, Izglītības, kultūras un spor -
ta pārvaldei, tika iesūtītas visu
dziesmu notis. Un saliekot visas
notis kopā iznāca ļoti skaista no -
šu grāmata, kura tika dāvināta
ansambļu vadītājiem repertuāra
dažādoša nai un paplašināšanai.

Viļakas novadu pārstāvēja Vi -
ļakas kultūras nama sieviešu vo-
kālais ansamblis «Cansone» (va-

dītāja Ilona Bukša), gala rezultātā
iegūstot 1.pakāpi un Medņevas
Tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis Melodija (vadītāja Inita
Raginska), iegūstot 2.pakāpi.

Senioru un jauktie vokālie an -
sambļi tiksies 2.maijā Gulbenē.

Paldies Viļakas Valsts ģimnā-
zijas un Viļakas pamatskolas ko-
lektīviem un tehniskajiem darbi-

niekiem, Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas direktoram, Viļa -
kas kultūras nama kolektīvam,
Rolandam, Daigai  un skates va-
dītājiem – Karīnai Makšānei un
Naurim Konovalovam.

Starpnovadu skates protokols.
Informāciju sagatavoja 

Kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Starpnovadu vokālo ansambļu skate Viļakā

Medņevas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Melodija»Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Cansone»

27. februārī Žīguru pirms -
skolas izglītības iestādē «Lācītis»
notika radošs un krāšņs pasā-
kums «Netradicionālā modes
skate». 

Vecāki kopā ar bērniem mājās
pagatavoja tērpus no netradicio-
nāliem materiāliem- saimniecībā
otrreiz izmantojamiem materiā -
liem. Tērpu veidošana bija lieliska
iespēja vecākiem kopā ar bērnu
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.
Tērpu veidošanas rezultāts bija

pārsteidzošs. Tērpi bija tapuši no
visdažādākajiem materiāliem –
no polietilēna plēves maisiņiem,
kartona, izlietotām olu kastēm,
avīzēm un žurnāliem, folijas, jo-
gurta trauciņiem. 

Bērni ar ļoti lielu lepnumu un
pacilātību demonstrēja savus
tērpus gluži kā īstā modes skatē
«uz mēles». Katram tērpam vecāki
kopā ar bērniem bija izdomājuši
arī interesantus, atraktīvus no-
saukumus, kuri raisīja vispatīka-

mākās emocijas, piemēram, Melnā
roze, Zvaigžņu skaitītājs, Jogur ta
rūķis, Konfekšu princese, Rolle -
rists, Žurnālu princese, Pienenīte,
Tālbraucējs, Gadalaiku pavēlnie -
ce, Indiāniete, Bitīte Maija (kuras
tērps tamborēts no iepirkumu
mai siņiem), Puķu meitene, Meln-
balto taustiņu pavēlniece un
Cīnītāji no Zvaigžņu kariem.

Pēc modes skates modeles un
modeļi vecākiem sniedza nelielu
koncertu. Tika dziedātas dziesmas,

dejotas dejas un spēlēti instru-
mentāli skaņdarbi. Mūzikas ins-
trumenti uz kuriem bērni spēlēja,
bija pašgatavoti no saimniecībā
otrreiz izmantojamiem materiā-
liem.

Protams, katrs modes skates
dalībnieks tika apbalvots ar pa-
teicības rakstu un nelielu balviņu,
ko viņiem pasniedza iestādes va-
dītāja Anita Agejeva. Pēc kopbil -
des bērni vecākus aicināja uz ko-
pīgu rotaļu.

Atsaucība bija liela, un vecāku
radošo domu lidojums – apbrīnas
vērts. Liels paldies visiem tērpu
darinātājiem un atbalstītājiem par
atsaucību un izdomu tērpu vei-
došanā, jo vecāku un pārējās ģi-
menes dalība pirmskolas iestā -
des darbā vislabāk ceļ bērna pa-
šapziņu. 

Paldies kolēģēm par atbalstu
skates gatavošanas procesā un tās
norises laikā.

Skolotāja Elita Locāne

netradicionālā modes skate Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «lācītis»   

4. marta pēcpusdienā, pava -
sara saulītes apmīļoti, literātu
biedrī bas «Viļakas Pegazs» da-
lībnieki devās uz novada biblio -
tēku, lai kārtējo reizi veldzētu
dvēseli vārda mākslas dzidrajā
avotā.

Tradicionāli, kā jau katru pa-
vasari, literātu biedrību sveica
Viļakas novada bibliotēkas direk -
tore Vija Circāne. Bibliotēkas va -
dī tāja ir ne tikai dzejas mīļotāja,

bet arī pati raksta dzeju un li ris -
kas pārdomas.

Dzejnieks Valerijans Rundzāns
februārī nosvinējis 85. mūža gad-
skārtu, bet cienījamā vecuma un
veselības problēmu dēļ domu -
biedru pulkā pabūt nevarēja, tā -
pēc, autoram saulainas dienas vē -
lot, viņa dzeju par pavasari un
dzimto pusi lasīja Vilis Bukšs.

Ciemos bija ieradusies Žīguru
iedzīvotāja Ilga Bukovska. Viņa

dzimusi bijušajā Abrenes apriņķī,
tagadējā Pitalovas rajonā (Krie -
vija), kur latviešu skolas tuvumā
nebija un izglītību meitene iegu -
vusi skolā ar krievu mācību va -
lodu. Ilgai vienmēr patikusi dzeja,
viņa atceras no galvas skolas
laika dze joļus, kuru saturu bieži
izdzīvo savās pārdo mās. Jau sen
kundzei bijusi vēlēšanās rakstīt
pašai, līdz pienācis tāds brīdis,
un nu ir pierakstītas vairākas
klades. 

Ilga raksta krievu valodā, jo
tā ir vieglāk izteikties. Pārvarējusi
nelielu biklumu, kundze lasīja
savus dzejoļus – par dabu, cilvēka
dzīvi, personīgajiem pārdzīvoju-
miem. Tajos smaržoja cēlā lilija
un pļa vā rotājās dzeltenā purene,
bija stāsts par sargeņģeli un pir -
mo valsi...

Pēteris Boldāns balādē «Jānis
un 8.marts» aprakstījis kāda vīra
ķibeles, kuram piemirsies svarīgais
datums, bet dienas gaitā radušies
neparedzēti šķēršļi, kas traucēja
godam iepriecināt mīļoto sievieti.
Laba pamācība, tuvojoties Sieviešu
svētkiem!

Ilzes Keišas dzejā un miniatūrās
raiti plūda viņas bagātā, tēlainā
va loda, stāstot par dabu, dziļām
jūtām, sapņiem un ilgām.

Ruttas Jeromānes rindās šoreiz
vairāk romantikas, līdzās tai arī fi-
lozofiskas un nopietnas pārdomas.

Santa Mežābele (Antoņina Loč -
mele), kura jau sešus gadus vada
literātu biedrību «Viļakas Pe -
gazs», gan pati savu dzeju la sī ja,
gan klātesošos stiprināja ticībā
būt uzticīgiem radošas iedvesmas
avotiem.

Šoreiz «Pegaza» pulciņam
pievienojās jau senāk dzirdētais
Jev gē ņijs Suhovercevs. Viņa dzejā
vēsture, politika, zemteksti. Lai
klausī tāji labāk izprastu dzejoli
par maršala Georga Žukova sla -
vas aplie cinājumu – pieminekli
Maskavas sirdī, Jevgēņijs sā -
kumā komentēja vēsturiskos fak-
tus.

Vēlāk sarunas raisījās pie ka -
fijas tases, apspriežot literātu dar -
bī bas turpmākās ieceres. Tika
nolemts pavasarī doties uz kapsētu
un sakopt kultūras darbinieku at-
dusas vietas, vasarā apceļot Lat -
gali, lai aplūko tu kultūrvēsturiskos
objektus un gūtu jaunus iespaidus
radošajam darbam.

Rutta Jeromāne,
literātu biedrības «Viļakas

Pegazs» biedre

Literātu biedrības «Viļakas Pegazs»
pavasara tikšanās
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KuLtūRa

Marta beigās visā Latvijā
varēs satikt savu meistaru

No 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies pasākums
«Satiec savu meistaru! 2015». Šajā pavasarī mācekļus pie sevis
aicinās rekordliels tautas lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku,
teicēju un muzikantu skaits – pasākums norisināsies vairāk
nekā 170 vietās.

«Satiec savu meistaru! 2015» ietvaros ikviens aicināts pieda -
līties meistardarbnīcās, individuālās nodarbībās, atvērtās darbnīcās,
paraugdemonstrējumos, lekcijās, koncertos vai dančos un kopīgā
muzicēšanā. 

Pasākumā varēs iepazīt un apgūt dažādas prasmes, kas saistītas
ar tradicionālo amatniecību, muzicēšanu, dziedāšanu, mutvārdiem
un zināšanas, kas saistītas ar dabu un visumu, rituā liem un svēt -
kiem. Satikt savu meistaru varēs Latvijas pilsētu un novadu biblio -
tēkās, muzejos, kultūras centros, izglītības iestādēs un meistaru
dzīvesvietās.

«Daudzi no meistariem, ko varēsim satikt šogad, ir regulāri šī
pasākuma dalībnieki – vairāki piedalās jau otro vai trešo reizi, taču
priecājamies, ka pieteikušies arī jaunu, iepriekš «Satiec savu
meistaru!» nepiedāvātu prasmju lietpratēji. Šogad ar interesantiem
piedāvājumiem pasākumā iesaistīsies muzeji – Kuldīgas novada
muzejs, Liepājas, Preiļu, Ventspils muzejs un citi.

Kā vienmēr, visvairāk meistaru piedāvās apgūt dažādus rok -
darbu veidus un aušanu, ļoti pieprasītas ir arī ēdiena gatavošanas
meistarklases. Pasākumā varēs iemācīties cept plānās pankūkas
pēc 20. gadsimta sākuma receptes, pīrāgus un, protams, sklan du -
raušus,» stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena.

Jau otro gadu pasākums «Satiec savu meistaru!» iekļausies arī
Berga Bazāra tradicionāli rīkotajā amatnieku un zemnieku tirgū.
Sestdien, 28. martā tur būs iespēja tikties ar dažādiem meistariem,
pie dalīties rotaļās un dančos, kā arī apmeklēt lekcijas un praktis -
kās nodarbības par latviešu tautas tērpu valkāšanu un darināšanu.
Berga Bazārā notiks arī «Satiec savu meistaru!» otrā – Latgalei
veltītā DVD atklāšana.

Daudzās norises vietās apmeklētāju skaits ir ierobežots,
tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi!

«Satiec savu meistaru!» ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo
prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā
«Eiropas amatu prasmju dienas». Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo
prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī
Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. Projekta
būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu
zināšanām un prasmēm.

Piedalīties pasākumā «Satiec savu meistaru!» aicina Latvijas
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas novadu un pil -
sētu pašvaldībām.

ViļaKaS NoVaDS
Lupatu paklāju tamborēšana, adītas un tamborētas lelles

un rotaļlietas
Žīguru kultūras nams.
Viļakas iela 25 A, Žīguru pagasts.
28.03./ 17-19/ lupatu paklājiņu tamborēšana.
Maksimālais dalībnieku skaits – 20.
29.03./10-17/ adītas un tamborētas lelles un rotaļlietas.
Maksimālais dalībnieku skaits – 40.
Meistari: Staņislava Manceviča, Mārīte Meijere, Dace Taukule

un Valentīna Kaļāne.
Informācija: Valentīna Kaļāne, tālr.: 27855995; e-pasts:

valija57@inbox.lv

Lupatu deķu aušana, vilnas vērpšana, dzijas šķeterēšana,
ticējumi, dziesmas, tradīcijas par minētajām amatu prasmēm

Folkloras kopa un kapela EGLE.
Viduču pamatskola, Semenovas ciems, Medņevas pagasts.
27.03./14-17/ Dalībnieku skaits – neierobežots.
Vadītāji: Ināra Sokirka, Inita Raginska, folkloras kopas un

kapelas EGLE dalībnieki.
Informācija: Ināra Sokirka, tālr.: 26559817; e-pasts: viduci@inbox.lv

Virvju vīšana, virpošana, vērpšana, rotaļas un danči
Upītes pamatskola.
Upīte, Šķilbēnu pagasts.
27.03./ 10-11.30/
Meistari: Anna Keiša – linu pakulu virvju vīšana; Aigars Keišs

– virpošana ar kājminamo koka virpu; Ligita Spridzāne – dzijas
vērpšana ar ratiņu.

Upītes Tautas nams. 
Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts.
27.03./12 -15/
Meistars: Andris Slišāns – rotaļas un danči.

Informācija: Andris Slišāns, tālr.: 29621058; e-pasts:
andris.slisans

«zolovkini posidelki» ir vieni no viskrāšņāka -
jiem krievu tradīciju svētkiem. tos svin no gavē -
ņa sākuma līdz Lieldienām. Pirmie svētki šajā
ciklā ir Masļenica jeb Meteņi, kurus pareizticīgie
svin veselu nedēļu, bet latvieši tikai vienu dienu.

15. februārī krievu ansambļa «Ivuški» kārtējais
mēģinājums bija neparasts, jo šajā mēģinājumā da-
lībnieki uzzināja par projekta «Zolovkini posidelki»
apstiprināšanu. Kolektīva vadītāja Svetlana Romāne
un Galina Kokoreviča, kuras šī gada 13. februārī
pabija Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas
2014 izvērtēšanas konferencē Valmierā, Vidzemes
Augstskolā, sniedza informāciju par konferences
iegūtām zināšanām un iepazīstināja pārējos kolektīva
dalībniekus ar projekta darbības jomām un kolektīva
uzdevumiem Masļeņicas nedēļai. Pēc mēģinājuma
Žīguru vecmāmiņu kluba «Omītes» dalībniekus
par projekta norisi detalizēti sīkāk iepazīstināja 

«Omītes» valdes locekle Valentīna Kaļāne. Līdz
ar to tika uzsākta intensīva projekta īstenošana. De-
talizēta pasākumu plāna izstrāde, pienākumu sadale,
dalībnieku sarakstu veidošana, afišas pagatavošana
un informācijas izplatīšana. 

16. februārī plkst. 17.00 projekta «Zolovkini pa -
 sidelki» ietvaros pareizticīgo Masļenicas jeb Me -
teņu nedēļas pirmajā dienā Tikša nās (Vstreča) sa -
nāca kopā vecmāmiņu kluba (VK) «Omītes», krie -
vu dziesmu ansambļa «Ivuški» un folkloras kopas
«Mežābele» dalībnieki. Tika meklē tas un pierakstītas
receptes pankūkām – bļinām, kuras pēc tam kopīgi
cepām un degustējām. To re cepšu bija tik daudz, ka
visas vienā reizē nemaz ne var izcept! Krievu dzies -
mu ansamblis «Ivuški» kopā ar VK «Omītes»
izrotāja savu Lelli-Masļeņicu, kurai vieta atradās
kultūras nama vestibilā pie loga. Toties pati pirmā
izceptā pankūka tika novietota turpat līdzās uz
palodzes Mājas gariņa cienastam.

17. februārī plkst. 15.00 Žīguros Meteņkalnā noti -
ka Meteņi (Zaigriši), kurā iepazinām senās Meteņu
rotaļas un atrakcijas, ko bija sagatavojušas folkloras
kopas «Mežābele» (vad. Valentīna Igovena ) Daiga
Elksnīte un kapelas «Ilgas» (vad. Svetlana Bukovska)
dalībnieki. Gājām rotaļās – «Padejo(i) saimeniece»,
kur apļa vidū tika uzaicināta Meteņu Saimniece
(V.Kaļāne) un rotaļu «Pankūkas». 

Pēc Meteņu ti cē juma šinī dienā pēc iespējas
vai rāk ar kājām jāmī da sniegs, tad pavasaris drīzi
vien būs klāt. Vecmāmiņas, bērni un mazbērni ak -
tīvi piedalījās ne tikai rotaļās, bet arī atrakcijās,
kuras sagatavoja Ginta Locāne. Sniega slēpes spe -
ciāli atrakcijām pagatavoja Jānis Bečs, kurš arī
pacentās par to, lai degtu ugunskurs. Ar sniega mo-
tociklu bērnus un pieaugušos labprātīgi vizināja
Ivars Bukovskis. Malā nestāvēja neviens. Visās ak-
tivitātēs līdzi darbojās arī krievu dziesmu ansambļa
«Ivuški» dalībnieki. Tika dziedātas Me teņu dzies -
mas – «Māte cepa Meteņos» un «Ej pro jām, Mete -
nīti». Arī ciemiņi no Viļakas kultūras na ma – folklo -
ras kopa «Atzele» (vad. Anna Annuš kāne)atveda
dāvanā 3 noderīgas lietas – dažādas koka karotes.
Vecmāmiņu kluba «Omītes» dalībnieces uz ugunsku -
ra vārīja grūdeni un cienāja apmeklētājus. Bet uz
atpūtas galda apmeklētājus un pasākuma dalībnie -
kus gaidīja zirņi, pupas, pankūkas, pīrādziņi, ievā -
rī jumi un termosā karsta tēja. 

Pareizticīgie zina, ka Masļeņicā –ir laiks arī sie-
vasmātes bļiņām. Šajā nedēļā sievasmātes cienāja
savus znotus. Šī tradīcija aktuāla arī tagad. Pie sie-
vasmātes, pēc senās tradīcijas, bija jāiet trešdienā,
kuru nosauca par «Lakomku». 

Šogad, 18. februārī, sievasmāte «Gardēžu» die -
nā aicināja znotu pie sevis un cienāja ar pankūkām-
bļiņām un visādiem gardumiem, lai iegūtu viņa
labvēlību turpmākajās attiecībās. 

Krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» dalībnieki
pastāstīja par trešās Masļeņicas dienas parašām un
izspēlēja ciemošanos pie sievasmātes. Pasākumā
tika dziedātas dziesmas «Oh, zakružilsja sneg...»,
«Ja napečke molotila…», častuškas kā arī spēlēts
un dejots. Visi klātesošos cienāja ar griķu bļiņām.

Mīklu bļiņām sagatavoja S.Romāne un G.Ko-
koreviča, bet tās uzcepa G.Kokoreviča un L.Larionova.
Pirmo reizi mēs ēdām bļiņas no griķu miltiem un
arī no baltmaizes, tādas kā agrāk cepa mūsu senči.

Pēc ciemiņu teiktā, bļiņas pie sievasmātes viņiem
garšoja tīri labi un vakarā gaitā tās bija apēstas.

Ēdot bļiņas, dzerot tēju, dziedot, dejojot nemanot
aizskrēja laiks. Ciemiņi devās mājās, aizbrauca znots.
Sievasmāte sakārtoja istabas un sāka gatavoties
atbildes braucienam pie znota uz bļiņam. Znots
savu sievasmāti gaidīs pie sevis piektdienas vakarā,
cienās ar pašceptām bļiņām, izrādot sievasmātei
savu cieņu un mīlestību.

Ceturtdien sanācām kopā uz Vakarēšanu (Raz -
guļai), lai dalītos pieredzē – rokdarbos, kulinārijā.
Baudītu tēju un pankūkas – bļinas. Rokdarbu pulci -
ņa dalībnieces izrādīja savus darbus un informēja
klātesošos par savām aktivitātēm.Tika minētas mīk -
las, stāstīti seni atgadījumi no dzīves. Atcerējāmies
vecas teikas, parašas no senajiem laikiem. Neizpalika
arī anekdotes. Interesantās atmiņās dalījās Anna Āze.
Daudzas mīklas uzdeva Valentīna Igovena. Mārīte
Meijere piedāvāja iepazīties ar jaunāko literetūru
rokdarbu pasaulē. Klātesošos sevišķi ieinteresēja
rokdarbnieču pulciņa dalībnieču lupatu paklājiņi
un iepirkuma grozu tamborēšana no atkritumu mai-
siņiem. Vakars kultūras namā pagāja nemanot, līdz
apmierināti ar kopīgo vakara pavadīšanu, tuvāk ie-
pazīšanos un izrunāšanos varējām doties mājup.

Vakars sievasmātei (Tjoščini večorki)  20. februārī.
Masļeņicas nedēļā ne tikai sievasmātes cepa bļiņas
znotiem, bet arī znotiem vajadzēja saukt pie sevis
uz pankūām – bļiņām sievasmātes. Pie sevis znoti
aicina piektdienas vakarā, tāpēc Masļeņicas piekt -
diena tika nosaukta par «Tjoščini večorki».

Znots ielūdz sievasmāti pie sevis jau ceturtdien.
Sievasmāte, pieņemot ielūgumu, sūta znotam pan -
nu, zupas kausu un mīklas rulli, bet sievastēvs dāvi -
nāja maisu ar miltiem un sviestu. Ar šiem miltiem
un virtuves piederumiem tika ceptas pankūkas –
bļiņas piektdienas vakaram.

Nozīmīgs bija arī ielūguma veids. Senatnē sie-
vasmāti pie znota sauca speciāli cilvēki – saucēji
(«zvatiji») un jo vairāk viņu bija, jo lielāka cieņa
tika izradīta sievasmātei. Ja znots neizradīja pietie -
kamu cieņu, tas izraisīja nepatiku starp znotu un
sievasmāti, kā arī starp vīra un sievas radiem.

Sievasmāte bieži gribēja pamācīt jaunos un, ja
znots nepretojās, sievasmātes pamācībām, bija pa-
klausīgs – tad miers garantēts uz visu gadu. 

6. diena. Vīramāsas vakarēšana (Zolovkini pa-
sidelki) Lai tuvāk iepazītu vīra radus un parādītu sa -
vas prasmes, jaunā sieva viņus aicina ciemoties pie
sevis. Parasti Masļenicas-Meteņu nedēļas sestdienās
vīra māsas un viņas draudzenes ciemojās pie jauna -
jām vedeklām. Jaunā sieva klāja galdu, protams ar
bļinām, parādot sevi kā prasmīgu saimnieci. Tika
rīkotas dažādas izklaides ar dziesmām, dejām, kon-
kursiem, spēlēm un rotaļām. Šī diena it sevišķi jau -
najai sievai bija ļoti grūta, jo cienājot vīra radus,
viņai vajadzēja parādīt sevi kā prasmīgu saimnieci,
paklausīgu vedeklu un mīlošu sievu. No tā, kā iepa-
tiksies jaunā sieva vīra radiem, bija atkarīga jaunās
ģimenes tālākā dzīve. Galvenais cienasts bija bļi -
ņas. Tieši šinī dienā pie žīguriešiem ciemojās arī
krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška» (vad. S. Kras-
nokutska) no Viļakas kultūras nama. Skanēja gan
kopīgas dziesmas, gan kolektīvu atsevišķas dziesmas
piemērotas tieši Masļenicai. Apmeklētāji varēja pie-
dalīties dažādās atrakcijās un rotaļās. Beigās visi cie -
nājās ar karstu tēju un plānajām pankūkām – bļinām.

Piedošanas svētdienā (Proščonnoje voskresen -
je) – pēdējā Masļeņicas dienā – beidzās izpriecu ne -
dē ļa un sākās Lielais gavēnis.

Tieši svētdienā uz ugunskura sadedzinājām sal -
mu lelli – Masļeņicu, pelnus no tās aiznesām uz
dārziem, ar to it kā sasildot zemi, dodot tai auglību
un iznīdējot kaitēkļus dārzos. Šajā dienā, kā uzska -
tīja mūsu senči, beidzās ziema un sākās pavasaris,
ļaudis sāk gatavoties pavasara darbiem. Vēl var
dziedāt un dejot, spēlēt un draiskuļoties.

Bet galvenā šīs dienas loma – palūgt piedošanu
viens otram un jebkuram cilvēkam, ko satiec. Pra -
sot piedošanu, mēs attīrām savu dvēseli no ļaunuma,
cerot uz labo nākotnē. Sākoties Lielajam gavēnim,
cilvēki atteicās uz sešām nedēļām no trekniem
ēdieniem. 22. februārī noslēdzām mūsu projekta
pirmo cik lu – «Masļeņica jeb Meteņi». 

Projekta aktivitātes atbalstīja projekts Nr.
LG- 2014/NVo-1 «zolovki posidelki».

Valentīna Kaļāne, 
Žīguru vecmāmiņu kluba valdes locekle

Noslēdzies Žīguru vecmāmiņu kluba «omītes» projekta
«zolovkini pasidelki» pirmais posms – Masļenica – Meteņi
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Pirms 70 gadiem, tālajā 1945.
gada 2.martā notika viena no
lielākajām Latvijas pretošanās
kustības kaujām starp nacionā -
lajiem partizāniem un čekas spē-
kiem- Stompaku kauja. Sākot
ar 1944. gada vasaru, Latvijas te -
ritorija pamazām tika atbrīvota
no nacistiskās Vācijas okupāci -
jas, taču tās vietā nāca padomju
okupācijas režīms. 1944. gada
10.decembrī Viļakā pagastā tika
nodibināta Latvijas Nacionālo
partizānu apvienība, kuras mēr -
ķi bija cīņa par Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanu pret
uzspiesto padomju varu. 

Līdz ar padomju varas ienāk-
šanu 1944.gada augustā sākās
Viļakas apkārtnes vīru un jauniešu
mobilizācija sarkanajā armijā, ku -
ri no tās centās izvairīties un vei -
dot savu, mūsu pusē pirmo na cio -
nālo partizānu apvienību. Šos vī -
rus lielākā vienībā apvienoja (Ci-
nītis) – Pēteris Supe. Par nacio -
 nālo partizānu apmešanās vietu
tika izraudzīts Stompaku purvs. 

Stompaku purvā bija izveido-
jusies viena no lielākajām nacionā -
lo partizānu apmešanās vietām,
kurā mitinājās ap 360 cilvēku, ta -
jā skaitā sievietes un bērni. Il gu
laiku šī mītne nebija  atklāta, līdz

par to izstāstīja viens no sagūstī-
tajiem nacionāliem partizāniem.
Čeka, zinādama nacionālo par ti -
zānu atrašanās, vietu gatavoja uz -
brukumu apmetnei, taču arī na-
cionālie partizāni zināja, ka vi -
ņiem uzbruks. Nacionālie parti -
zāni šajā cīņā parādīja sīvu pre-
testību, veiksmīgi atvairot čekas
uzbrukumus, taču bija zaudējumi
abās cīņu pusēs. Iestājoties tumsai
nacionālie partizāni sadaloties
mazākās grupās tie izlauzās no
aplenkuma un izklīda pa citiem
rajoniem.

Atceres pasākumu ievadīja Vi -
ļakas novada domes priekšsēdē -

tājs S. Maksimovs. Latvijas vēs-
tures institūta pētnieks Z.Tur -
čins kis pastāstīja skolēniem par
nacionālo partizānu veidošanos
Viļakas apkārtnē, par šīs kustības
rašanās iemesliem un attīstības
gaitu, īpaši akcentējot P. Supes
līdera pozīcijas. Nacionālo parti-
zānu atbalstītājs un piemiņas ie-
mūžinātājs Z. Berķis (rādot ap-
metnes karti) skolēniem stāstī ja
par pašu Stompaku purva no met -
nes vietu – par izveidotājiem bun -
kuriem, nocietinājumiem, par ap-
metnes aizsardzības sistēmu un
arī pašu kauju un  kaujas vīriem.

Pasākumā laikā devāmies pie

piemiņas vietas nacionālajiem
partizāniem un to komandierim
Pēterim Supem (Cinītim). Pie pie -
minekļa klātesošie klausījās Z.
Berķa stāstījumā par kritušajiem
nacionālajiem partizāniem un P.
Supi, kā talantīgu komandieri, la -
bu organizatoru un ļoti izglītotu
cilvēku, kas spēja apvienot nacio -
nālos partizānus vienā lielā kustī -
bā. Z. Berķis pastāstīja arī to, kā -
pēc piemineklis ir tieši šajā vietā.

Tālāk devāmies uz Stompa-
kiem, lai noliktu ziedus un svecītes
pie pieminekļa – Stompaku kaujā
1945. gada 2.–3. martā kritušajiem
nacionālajiem partizāniem. Lat -
vijas Okupācijas muzeja vēstur-
niece I. Dreimane stāstīja par na-
cionālo partizānu uzdevumiem,
cīņās mērķiem un patriotismu.
Viņu mērķis bija vērsties pret pa-
domju okupācijas varas nostipri-
nāšanos Latvijā. Mežos gāja vīri
un sievas, lai izvairītos no repre-
sijām un dienesta sarkanajā ar -
mijā.  Nacionālie partizāni uztu -
rēja dzīvu ideju par neatkarīgu
Lat viju. Viņus vadīja ideālisma
un  patriotisma jūtas. Nespēdami,
nacionālos partizānus pieveikt at -
klātajās kaujās, čekisti izmantoja
nodevējus, kurus iefiltrēja parti -
zānu rindās. Nacionālos parti zā -
nus atbalstīja arī vietējie iedzīvo -
tāji, kas palīdzēja ar pārtiku, zā -
lēm. Patriotismu un pretošanos
izrādīja ne tikai tie, kas bija me -
žos, bet arī mājās palikušie ģime -
nes locekļi, radi un draugi.  

Lielu paldies sakām Z. Ber -
ķim, Z. Turčinskim, I. Dreimanei,
šoferītim Zigfrīdam un visiem
pasākuma dalībniekiem.

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

Nākotnes
skola

Nesen Viļakas novada domē
norisinājās interesants un neie-
rasts seminārs «Nākotnes pilsēta
spēle», kurā piedalījās arī Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu
padomes un novada Jauniešu
domes pārstāvji. Jauniešiem ie-
patikās semināra norise, tāpēc
šī gada 3. martā Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēnu padome no-
lēma noorganizēt šāda veida
pasākumu arī par jauniešiem
aktuālu tēmu- mācību procesu.

Viļakas novada skolu audzēkņi
pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijā,
lai piedalītos pasākumā «Nākot -
nes skola», kuras mērķis bija ko-
pīgiem spēkiem radīt idejas skolas
dzīves un mācību procesa uzla-
bošanai. Uz pasākumu ieradās pa
četriem pārstāvjiem no Rekavas
vidusskolas, Viduču pamatskolas,
Žīguru pamatskolas, Viļakas pa-
matskolas un Viļakas Valsts ģim-
nāzijas. Jaunieši tika sadalīti 4
komandās un katra komanda iz-
domāja arī savu nosaukumu: «Pe-
lēkie zirņi», «Gabaliņš no debes-
mannas», Z/S «DLEKE» un «Ek-
lēriņi». Komandās bija pa vienam

pārstāvim no katras skolas, tāpēc
iesākumā jaunieši piedalījās ie-
pazīšanās un saliedēšanās aktivi -
tātē, kurā nedaudz vairāk iepa -
zina viens otru.

Pasākumu organizēja un sa-
gatavoja mērķtiecīgas un aktīvas
jaunietes – Viļakas Valsts ģimnā -
zijas skolēnu padomes prezidente
Elīna Sprukule, kura ir arī Viļakas
no vada Jauniešu domes vicepre-
zidente un Laura Logina – Jauniešu
domes kultūras jautājumu koor-
dinatore. Jaunietes bija izvirzījušas
trīs aktuālas tēmas par kurām
tika diskutēts: mācības, disciplīna
un ārpusstundu aktivitātes. Katra
komanda izstrādāja desmit idejas
un priekšlikumus par šīm tēmām

un par vienu, kura likās visaktuā-
lākā vai komandai interesantākā,
tika sagatavota prezentācija. Ko-
mandas nolēma veidot šādas pre-
zentācijas: Nozaru speciālistu pie-
dalīšanās mācību darbā, karjeras
nedēļa, novada jauniešu aktīva
līdzdalība novada  korī un orķestrī
un video veidošana «Skolēna ik-
diena caur objektīva aci».

Prezentācijās jaunieši iepazīsti -
nāja pārējos ar savas idejas nozī-
mīgumu, visu nepieciešamo, lai
to realizētu un nodrošinātu, kā arī
mērķauditoriju uz kuru tā attiecas.

Komandām tika uzdoti jautā-
jumi un paveikto atzinīgi novērtēja
arī neatkarīgie eksperti- Viļakas
Valsts ģimnāzijas direktores viet-

niece izglītības jomā – Veneranda
Medne un jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne.

Noslēgumā visi dalībnieki
balsoja par sev tīkamāko ideju
un prezentāciju. Par labāko ideju
tika atzīta komandas «Gabaliņš
no debesmannas» izstrādātā ide-
ja- Nozaru speciālistu piedalīša -
nās mācību darbā, kura veicinātu
jauniešu karjeras izglītību un nā-
kotnes profesijas izvēli.

Pēc pasākuma jaunieši atzina,
ka ir pilnveidojuši savas prasmes
sadarboties ar citiem, strādāt
grupā, apkopot savas domas, ko-
municēt ar citiem. Pasākums vei-
cinājis sadarbību starp novada
skolu audzēkņiem. Jaunieši prie-

cājas par lietderīgi un interesanti
pavadītu laiku, jauniegūtajiem
draugiem,  par to, ka ir uzzinājuši
novada aktualitātes, aizdomāju -
šies par tēmām, kuras agrāk nav
li kušās svarīgas. Tika izteikts
priekš likums par šāda pasākuma
organizēšanu katru gadu.

Paldies Elīnai Sprukulei un
Laurai Loginai par ieguldīto darbu
«Nākotnes skolas» vadīšanā un
organizēšanā!

Paldies jauniešiem, kuri ieradās
un iesaistījās diskusijās par jauniešu
aktualitātēm skolās, radīja idejas
un prezentēja tās !

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

VēStuReS LaPPuSēS ieLūKoJotieS

Atceres pasākums «Stompaku kaujai – 70»
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12. un 13. februārī mūsu
novada 9.–12. klašu jaunieši no
Rekavas vidusskolas, Viduču
pamatskolas, Žīguru pamat-
skolas un Viļakas Valsts ģim-
nāzijas tikās ar  eiropas Brīv-
prātīgā darba jaunieti Paulu
emmerling de oliveira (Vā -
cija) no Jauniešu NVo Klubs
«Māja» – jaunatne vienotai ei-
ropai. 

Brīvprātīgās Paulas pre zen tā -
cija un reizē arī konkurss mūsu
skolēniem par viņas valsti –  Vā -
ciju izraisīja patiesu interesi un
prieku par savām  zināšanām. Ot -
rā Pau las prezentācija bija saistīta
ar brīvprātīgā darba iespējām un
priekšrocībām jebkuram jaunie -
tim mūsdienās. Latvijā Paula dzī -
vo no septembra un visus mūs pār -
steidza ar savām latviešu valodas
zināšanām. 

Prezentācijas nobeigumā viņa
lūdza uzdot jautājumus latviski,
tā mums pierādot, ka cilvēks spēj
iemācīties citas valsts valodu tik
īsā laikā – galvenais ir vēlme un
gribasspēks. Paula  atzina, ka lat-
viešu gramatika nav viegla, taču
jauniete apņēmusies to apgūt vēl
labāk līdz šī gada septembrim –
gada garumā Latvijā pavadītajā
laikā.

Viļakas Valsts ģimnāzijā Paula
piedalījās arī Valentīndienas pa-
sākumā, kur pati aktīvi iesaistījās
deju konkursā. Viņa bija pārsteigta
par šādu tradīciju, jo Vācijā viņas
skolā nekas tamlīdzīgs nekad nav
noticis. Pēc pasākuma skolnieces
Lin da Dvinska un Olita Urbāne
uzaicināja Paulu uz pastaigu pa
Viļaku, iepazīstinot viešņu ar
mūsu pilsētas skaistākajām vietām.  

Paldies Paulai par izturību un
pacietību, darbojoties ar četru skolu
jauniešiem, kā arī liels paldies ie-
saistītajiem skolotājiem par sa-
liedētu un organizētu darbību. 

Svešvalodu Metodiskās 
apvienības vadītāja

Līga Leitena

tikšanās ar eiropas brīvprātīgā darba jaunieti

21. februārī Medņevas tautas namā notika Jauniešu iniciatīvu
centra «Sauleszieds» organizētā aerobika un lekcija par veselīgu
uzturu, ko vadīja Linda tokareva – Kušnere. Nodarbība bija
speciāli sagatavota tā,  lai interesentiem ir  iespēja izmēģināt deju
aerobiku vieglākā slodzes pakāpē nekā tā parasti notiek ikdienas
deju aerobikas nodarbībās. 

Pēc deju aerobikas sekoja nostiprinošie vingrinājumi visām mus -
kuļu grupām. Uzsvars tika likts uz pareizu elpošanu un precīzu vin-
grinājumu izpildi, lai ar vingrinājumiem mēs nenodarītu kaitējumu,
bet gan uzlabotu savu veselību. 

Nodarbības beigās bija stiepjošie vingrinājumi relaksējošas mūzi -
kas pavadījumā, kas lika muskuļiem atslābt pēc slodzestādā veidā
panākot to, lai otrajā dienā nekas nesāp! Liels paldies lektorei Lindai
un visām vingrotājām!

22. februārī Medņevas Jauniešu iniciatīvu centra hokeja ko -
manda ar nosaukumu «BeLaRuSS» draudzības spēlē sacentās
ar Žīguru hokejistiem. 

Mīļu  paldies gribu teikt ikvienam komandas spēlētājam, kas
nebai dījās doties cīņā bez uniformas, nežēloja savus spēkus un darīja
visu, lai godam cīnītos līdz galam! Cienījamie, Jaunieši! Lepojos ar
Jums un novēlu, lai Jūsu cīņas spars nepazūd arī nākošajā hokeja
sezonā! Milzīgs paldies arī Gunāram Slišānam, kas ir izteicis vēlē -
šanos sponsorēt kreklus jaunajiem hokejistiem!

Jauniešu iniciatīvu centra «Sauleszieds» vadītāja 
Karina Aleksejeva

Medņevas Jauniešu iniciatīvu
centra aktivitātes

skolēniem arī šovasar 
nodarbinātības valsts aģentūra

piedāvās iespēju strādāt
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVa) sadarbībā ar darba de-

vējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par
darba tirgus vidi, uzzinās, kas ir darba intervija, darba līguma noslēg -
šana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jāuzsver, ka
skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku
viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. 

Jau aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā.

Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teri -
torijā paredzēta skolēna darba vietas izveide. NVA filiāle ar darba de -
vē ju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu
slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunie -
tim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba
algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,
kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba va -
dīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu
dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne
vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem,
ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pār -
bau dēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadī -
jumiem darba vietās.

Skolēnu pieteikšanās dalībai «Nodarbinātības pasākumos vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai pro -
fesionālās izglītības iestādēs» tiks izsludināta maijā. Arī šogad sko -
lēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta
vietnes starpniecību.

Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā, netiks noņemts no vecāku
apgādības, to paredz likums «Par iedzīvotāju ienākumu nodokli», un
vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti.

2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots
iesaistīt 3500 skolēnus.

Sīkāka informācija pie NVa  Balvu reģionālās filiāles nodar-
binātības organizatores Lilitas Mežales pa tālruni 28399763.

Nemanot paskrējis Sveču mē -
nesis februāris, skolā notika ak -
t īvs mācību darbs, dalība kon-
kursos un olimpiādēs, svarīgas
ir savstarpējās attiecības, šomē -
nes daudzas klases audzināšanas
stundas notika savādāk nekā
ikdienā.

Viļakas pamatskolā ciemojās
posteņa komandieris  E.ŠAICĀNS
no Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Latgales reģiona
Balvu daļas Viļakas posteņa. Šajā
stundā viņš skolēniem pastāstīja
par rīcību negadījumos, uz kādu
telefona numuru ir jāzvana, lai
izsauktu ugunsdzēsējus vai pazi-
ņotu par kādu negadījumu, kas ir
noticis ar tevi vai kādu citu.
Ugunsdzēsējs atgādināja, ka ne-
drīkst zvanīt uz šo tālruņa numuru,
lai pajokotos, kāds kuram būs
kāds negadījums nevarēs sazvanīt
ugunsdzēsējus vai kādus citus
dienestus. Skolēniem patika izzi-
nošā stunda par drošību. 

14. februārī 6. klase noorga-
nizēja Valentīndienas pastu, ar kādu
mī ļumu tika rakstītas vēstules,
izgrieztas sirsniņas, ar nepacietību
gaidīti pastnieki.

Skolā ciemojas trusis Tusiņš.
Vairākas dienas apkārt pulcējās
bērni, lai samīļotu, paglāstītu, pa -
turētu rokās. 

3. un 5. klases skolēni kopā ar
skolotāju Mārīti un Karīnu, med-
māsiņu Iru devās uz Balkanu da -
bas parku, kur viņi izbaudīja zie -
mas priekus. Tur skolēni pavadīja
lielisku laiku izklaidējoties ar
da žādām aktivitātēm brīvā da bā
(brau cot ar ragaviņām un slēpēm).
Kad bija laiks doties mājās gan -
drīz vi si sauca: «Skolotāj, var
palikt?» Do doties mājup, daudzi
teica sko lotājām, ka ir jāievieš
jauna tra dīcija skolā, ka katru
gadu visa skola brauc uz Balkanu
kalniem.

Kā jau katru gadu skolā notika
matemātikas olimpiāde, kurā pie-
dalījās visu klašu skolēni, lai no-
skaidrotu vislabāko matemātiķi
savā klasē. Dāvis Bisenieks no
6.klases un Keita Emīlija Orlovska
no 5.klases (skolotāja Valentīna
Žigurova) piedalījās starpnovadu

matemātikas olimpiādē Balvos,
kur Keita izcīnīja 3.vietu. Ap-
sveicam! Mūsu skolas skolēni
aktīvi piedalījās arī konkursā
«Cielavas gudrības» Žīguros.

1.-3.klasēm sporta stunda Me-
teņdienā tika aizvadīta uz kalna,
vizinoties ar ragaviņām, skaļi lie -
loties, izbraucot dažādus līkločus
gan pa vienam, gan kopā ar drau-
giem.

Viļakas pamatskolas 1. un 4.
klases skolēni kopā ar skolotājām
Valentīnu Žigurovu, Inesi Rēvaldi
un medmāsiņu Iru Strapcāni
devās peldēties uz Balvu baseinu.
Kad atbraucām, tad 4.klases skol-
nieki palīdzēja 1.klases skolnie-
kiem. 1.klases skolnieki peldējās
seklākā vietā, bet 4.klases skolnieki,
kas mācēja peldēt, dziļākā vietā.
1h stunda pagāja ļoti ātri, jo
baseina apmeklējums patika visiem. 

Viļakas pamatskolas 3.-6.klašu
dejotāji kopā ar skolotāju Iju Kri -
lovu brauca uz Liepnu dejot. Tas
notika 12.februārī. Šajā Sadancī
mēs centāmies nodejot pēc iespējas
labāk. Brauciens bija ļoti intere-
sants. Pēc Sadanča notika disko-
tēka. Mums patika šis brauciens,
jo daudziem ļoti patika dejot. Dau -
dzi vēlētos, lai tas atkārtojas! Visi
deju kolektīvi cītīgi gatavojas
skatei.

18. februārī skolas zālē notika
eksperimentu konkurss. Piedalījās
gandrīz visu klašu komandas. La -
bākos pētījumus izvirzīja uz no -
vada konkursu. Viļakas pamat-
skolas skolnieces Keita Emīlija
Orlovska, Santa Saida un Simona
Zaremba bija veikušas pētījumu
«Siera siešana». Meitenes bija
pagatavojušas 4 veidu sierus – ar
saulespuķu sēkliņām, ar ķime -
nēm, ar rozīnēm un ar žāvētām
aprikozēm. Sieri bija izdevušies
un ļoti, ļoti garšīgi. Meitenes sa -
vu darbu prezentēs arī Rīgā.

25.februārī notika Bērnu un
jauniešu žūrijas noslēguma pasā-
kums. Visi aktīvi piedalījās Viļakas
novada Tūrisma informācijas
centra vadītājas Santas Bondares
noorganizētā viktorīnā «Vai tu
pazīsti savu pilsētu?».Viņa uzdeva
mums vārdus latgaliski, mums bija

jāpārtulko latviski, pēc tam
angliski. Tie, kuri uzminēja, da -
būja balvu – tūrisma ceļvedi Viļa -
kā. Bibliotekāres pasniedza dāva -
nas tiem, kuri rudenī rakstīja dom -
rakstu «Kāpēc es gribu iet uz
bibliotēku». Bibliotekāre  Sandra
Dvinska  iepazīstināja ar jaunajām
grāmatām, kuras pēc tam varēja
paņemt uz mājām. Beigās pasnie -
dza jaukas balvas. Šis pasākums
mums ļoti patika, tas bija intere-
sants!

Šī gada 5. martā notika ikga-
dējais vokālās mūzikas konkurss
«Balsis». Balvu muižas zālē uz-
stājās vokālie mūzikas ansambļi
no Baltinavas, Viļakas, Rugāju
un Balvu novadiem. Konkursā
piedalījās arī mūsu skolas skolēni,
skolotājas Karīnas Romanovas
vadībā. Vokālais ansamblis kon-
kursā piedalījās pirmo reizi, tāpēc
tas bija satraucošš notikums gan
dziedātājiem, gan skolotājai. Kon-
kursā izskanēja «Kas tie tādi, kas
dziedāja» Karīnas Romanovas
apdarē un M.Ķīnes «Saulei». Vi-
ļakas Mūzikas un mākslas skolas
ansamblim tika piešķirta 2. pakāpe. 

10. martā notika tauta deju
kolektīvu atlases skate XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem. Skatē piedalījās deju
kolektīvi ne tikai no Balviem,
bet arī no apkārtējiem novadiem
un pat Rīgas. Katrs kolektīvs skatē
dejoja divas dejas – vienu izlozes
un vienu pašu izvēlētu. Žūrijā
dejotāju sniegumu rūpīgi vērtēja
un analizēja XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
deju lielkoncerta «Līdz varavīksnei
tikt» mākslinieciskā vadītāja Inga
Pulmane, kā arī lielkoncerta virs-
vadītāji Gints Baumanis, Iluta
Mistre, Dace Adviljone un Ilze
Mažāne. Mūsu skolu skatē pār-
stāvēja trīs kolektīvi. 1.-2. klašu
grupas tautu deju kolektīvs ieguva
1. pakāpi, savukārt 3.-4., 5.-6.
klašu deju kolektīvi 3.pakāpi.
Dejotāju skatei gatavoja skolotājas
Linda Ozola, Aija Leitena, Ija
Krilova.

Žurnālistu pulciņš, skolotāja
Inese Rēvalde

februāris un marts Viļakas pamatskolā
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

22. februārī  Žīguros tika
izspēlēts draudzības kauss starp
Junioru hokeja komandām –
«Žīguri MRS juniori» un Med-
ņevas JiC «Belaruss». 

Līdz pēdējam brīdim nebija
zināms, vai spēle notiks, jo ziema
pamazām jau atkāpjas. Svētdienas
rītā, pēc desmitiem jaunieši sāka
iesildīties pie Žīguru hokeja lau-
kuma, noskaņoties spēlei, kas pēc
vienošanās bija draudzīga, bez
agresijas, kas šajā sporta veidā
tik bieži sastopama, jo emocijas
valda ne tikai spēlētājos, bet arī
līdzjutējos, kas vēroja spēli. 

Pēc trijiem spraigiem perio -
diem Draudzības kausu ar rezul -
tātu 5:3 ieguva Žīguru jaunieši.

Komandai Medņevas JIC «Be-
laruss» 2 vārtus ieguva Guntis
Slišāns, bet viens trāpīgs iemetiens
izdevās Laurim Loginam.

Komandai «Žīguri MRS ju-
niori» 4 vārtus guva Helvijs Kri -
lovs un trāpīgs metiens izdevās
arī Aigaram Gruševam.

Spēles noslēgumā tika apbal -
voti labākie spēlētāji:  aizsargs –
Mareks Prancāns, uzbrucējs –
Helvijs Krilovs, vārtsargs – Jānis
Slišāns.

Pēc apbalvošanas ikviens tika
cienāts ar siltu skābo kāpostu zu -
pu.

Paldies jauniešiem par entu-
ziasmu un sportisko garu, kas vir -
za viņus uz panākumiem! Ceru,
ka šī nebūs mūsu vienīgā tikšanās
uz ledus!

Paldies par atbalstu un sadar-
bību ADR Sport, HK «Žīguri
MRS». Biedrībai «Virica» par
pusdienu katla nodrošināšanu,
Karinai Aleksejevai un Viļakas ho -
keja pārstāvjiem par atsaucību.

Žīguru pagasta sporta
organizatore G. Locāne

22. februārī slēpotāji devās uz Viļakas novada Šķilbēnu pa -
gasta slēpošanas centru Balkani, lai piedalītos tautas slēpojumā
«Balkanu apļi». 

Jau no agra rīta tika strādāts pie trases sagatavošanas, jo siltais
laiks bija izdarījis savu darbu. Sacensību dalībnieki atzinīgi novēr tēja
trases sagatavošanā ieguldīto darbu un neraugoties uz laika apstākļiem,
izteicās, ka trase bija labi sagatavota. Dalībnieki dalījās 20 vecuma
grupās un attiecīgi distanču garumi bija dažādi.

Patīkami, ka uz sacensībām iera dās seni paziņas no Preiļiem, Ag lo -
 nas, Rēzeknes, Gulbenes, Balviem, kā arī mūsu pašu novada slēpotāji.

Pirmie startēja paši jaunākie sacensību dalībnieki un tikai pēc tam
trasē devās visi pārējie. Pavisam sacensībās piedalījās 47 slēpotāji.

Visi sacensību dalībnieki tika cienāti ar «soļanku», ko pagatavoja
z/s «Rili», tāpat varēja baudīt Balkanos augušu zāļu tēju, ko gatavoja
un pasniedza sacensību vietas saimnieki.

Katrs sacensību dalībnieks saņēma diplomu un saldumu balviņas.
Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar kausiem.
Noslēgumā, gribu pateikties visiem sacensību dalībniekiem, kuri

rada iespēju pabūt Balkanos un piedalīties slēpojumā.
Vēlu veiksmīgus turpmākos startus!
Rezultātus var apskatīt www.vilaka.lv

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Junioru draudzības spēle hokejā

Hokeha klubs «Žīguri MRS» 
spēlē ārpus Latvijas robežām

zemledus makšķerēšanas
čempionāts uz Peipusa ezera 

Medņevas JIC «Belaruss»

Spītējot laika apstākļiem,
sestdien,  21. februārī Hokeja
klubs «Žīguri MRS» hokejisti
devās uz Pitalovu (Krievijas
fedarācija), kur tika aizvadīts
Pitalovas pilsētas hokeja turnīrs.
Draudzības spēle notika starp
Pitalovas komandu un HK «Žī -
guri MRS» komandu.

Spēle noritēja draudzīgā gai-
sotnē. Mūsu komanda mājās
brauca ar kausu un medaļām par
izcīnīto 2. vietu.  

Pretinieka vārtos ripas iemeta
Sandijs Boriss, Arnis Leitens.
Galvenais nav rezultāts, bet gan
spēles gars un uzdrīkstēšanās. 

Pēc spēles abu komandu ho-
kejisti draudzīgi izbaudīja pirts
burvību un vakariņas.

Paldies Pitalovas pilsētas ad-
ministrācijai par jauko uzņem ša -
nu. Liels paldies arī Viļakas no -
vada domes priekšsēdētāja viet-
niekam Leonīdam Cvetkovam un
Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes vadītājai Sarmītei Šaicā -
nei, HK «Austrumvilki» (Balvi)
hokejistiem – Raimondam, Aiga -
ram, Aivaram, Jānim, Aldim, An-
drim par atbalstu un ceram uz
turp māko sadarbību.

Hokeja kluba «Žīguru MRS»
līdzjutēja Elita Locāne

«Balkanu apļi 2015» 

28. februārī labākie Viļakas novada makšķernieki pulcējās uz
Peipusa ezera, lai noskaidrotu labākos. 

Agrā rīta stundā dalībnieki izbrauca uz sacensību vietu. Negulētā
naktī pulcējās pavisam 40 sacensību dalībnieki un devās garā ceļā, lai
cīnītos par Viļakas novada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.
Līdz pat pēdējam brīdim nezinot, vai varēsim sarīkot sacensības
Igaunijā, jo siltais laiks ieviesa savas korekcijas. Tomēr, saņēmuši
jaunāko informāciju, ka ezers netiek slēgts, devāmies turp.

Sacensības notika Rjapinas tuvumā. Neskatoties uz rīta miglu,
laika apstākļi bija iepriecinoši, tādēļ visiem bija pacilāts garastāvoklis.
Pēc starta laika visi izklīda pa ezeru, bet nākamā tikšanās bija plkst.
16.00, kad ar nozvejotajiem lomiem tikāmies ezera krastā. Zivju
svēršanas laikā pārliecinājāmies par to, ka Peipusa ezerā vienā dienā
viens zvejnieks var noķert ļoti daudz, bet otrs – ļoti maz. Lai kļūtu par
novada čempionu zemledus makšķerēšanā 2015. gadā, vajadzēja
nozvejot 27 kg zivju, bet lai iegūtu godpilno pēdējo vietu, vajadzēja
nozvejot tikai 1,4 kg zivju.

1. vieta Sergejs Romanovs – 27,89 kg
2. vieta Vitolds Prancāns –  24,60 kg
3. vieta Vladimirs Jevdakomovs – 20,67 kg.
Visi sacensību dalībnieki bija apmierināti ar braucienu un sacen -

sību organizēšanu.
Arī es, kā sacensību organizators, gribu pateikties visiem sacensī -

bu dalībniekiem, kuri atsaucās uz manu aicinājumu un par nopietno
attieksmi pret organizatoru, ko viņi izrādīja gan brauciena, gan sa -
censību laikā.

Liels paldies šoferim Jānim, kurš kopā ar visiem arī izjuta sacen -
sī bu gaisotni.Vēlu visiem Jums veiksmīgus lomus šajā gadā un aici nu
uz tikšanos pēc gada šajās sacensībās.

Ar rezultātiem var iepazīties protokolā www.vilaka.lv sadaļā Sports.
Pēteris Vancāns
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Baz NīCaS DRau DŽu zi ņaS

1215. gadā pāvesta inocenta iii sasauktā La-
terāna iV koncila laikā jaunkristītā Livonijas
zeme tika pasludināta par Terra Mariana jeb
Dievmātes zemi. 800 gadu laikā ir notikušas
daudzas izmaiņas eiropas un pasaules kartē,
tomēr mēs nevaram sevi atraut no vēsturiskajām
saknēm, kas ir veidojušas vērtības, kādas mums
ir šodien.

2018. gadā Latvijas valsts atzīmēs 100 gadu pa-
stāvēšanu. Šie divi atskaites punkti aicina mūs pār-
domāt, kurp mēs ejam un kas vēlamies būt. Iz vēr tēt,
kādu ceļa gabalu esam nogājuši, ko varam uzskatīt
par paliekošu bagātību, bet pats galvenais – kurp
vēlamies doties tālāk.

Kristietības divās tūkstošgadēs neskaitāmas tau -
tas, tostarp mūsu senči, ir saņēmuši ticības žēlastību
un likuši šai ticībai uzziedēt savā ikdienas dzīvē.
Katras tautas reliģiozitātē var saskatīt veidu, kā
pieņemtā ticība iemiesojusies kultūrā, tikusi sludi -
nāta, saprasta, izdzīvota un nodota tālāk. Tomēr ir
kāda būtiska atšķirība starp tām tautām, kas sagla -
bājās, un tām, kas iznīka. Tā ir atvērtība Labajai
Vēstij. Terra Mariana jeb Livonijas konfederācija
ir daudzu gadu simtu liecība tam, ka esam cieši
saistīti ar Eiropas civilizācijas kultūrtelpu.

Latvijai ir vajadzīga noteikta identitāte pasaules
kartē, kur līdzās kristīgām un latviskām vērtībām
pastāv kopēja valstiskā apziņa. Terra Mariana jubi -
lejas gads sakrīt ar nozīmīgu notikumu mūsu atjau -
notās valsts vēsturē – pirmo reizi Latvija vadīs pre-
zidentūru Eiropas Padomē. Ja ar bažām vērojam
Eiropā pieaugošo liberālismu, un daži to izmanto,
lai mūs attālinātu no Eiropas idejas, tad jāsaprot, ka
Eiropa būs tāda, kādu mēs to veidosim, arī kā lat-
vieši.

Terra Mariana jubilejas gads – tā ir laba iespēja
atgādināt sev arī atvērtības un izlīguma aktualitāti.
Latvijā, kurai vēsturiski raksturīga multietniska un
multikonfesionāla sabiedrība, tradicionālās konfesijas
var kalpot par nozīmīgu faktoru vienotības un mie -
ra stabilizācijai valstī. Cilvēkus šķeļ ne tik daudz
kultūras atšķirības vai vēstures interpretācijas, cik
fakts, vai tie savā dzīvē vadās pēc Evaņģēlija vai nē.
Laikā, kad daudzviet pasaulē un arī mūsu reģiona
kaimiņos atkal risinās karš un konflikts, vēl jo
vairāk apzināsimies, ka miers ir Dieva dāvana un
uzdevums.

Terra Mariana jubilejas gads ir pamudinājums
saskatīt garīgās dimensijas būtisko lomu katras tau -
tas un indivīda attīstībā un izaugsmē. Jubilejas
gads – tas ir aicinājums «doties dziļāk» (sal. Lk
5,4) garīgajos meklējumos un dvēseles ilgu un va-
jadzību apzināšanā. Šodienas steidzīgais dzīves
ritms nemitīgi mūs dzen uz priekšu, tas liek darbo -
ties aizvien efektīvāk un produktīvāk, neatstājot
laiku pārdomām, vai tam visam ir kāda paliekoša
nozīme. Cilvēks var būt patiesi laimīgs tikai tad, ja
viņa dzīvei ir garīgs mērķis, kuru atklājam lūgšanā,
Svētajos Rakstos, sakramentālajā dzīvē. Tad viņa
ticība kļūst redzama arī ikdienā – lēmumos, rīcībā
un attieksmē.

Terra Mariana jubileja nav iespējama bez Diev -
mātes klātbūtnes, kuras vārdu mūsu zeme nes nu
jau 800 gadus. Latvijas nelielajā teritorijā ir dau -
dzas Jaunavas Marijas godam veltītas svētvietas –
Aglona, Skaistkalne, Sarkaņi un citas. Jubilejas gads
ir aicinājums doties ceļā – svētceļot uz vietām, kur
ir sakņojusies mūsu tautas ticība, piemēram, svētā

Meinarda salu Ikšķilē. Latvijas un kaimiņvalstu
kristiešiem īpaša ir Aglonas svētvieta, kas pirms
divdesmit gadiem tika pasludināta par starptautiskas
nozīmes svētvietu. Ik gadus tā pulcē neskaitāmus
tuvumā un svešatnē dzīvojošus mūsu zemes dēlus
un meitas. Jubilejas gada ietvaros svētceļojums pie
Jēzus Mātes Aglonā būs īpašs žēlastību laiks.

Jubilejas gads saistās ar atlaidu piešķiršanu.
2015. gadā, ko pāvests Francisks ir veltījis kon sek -
rē to personu identitātei un misijai, pilnas atlaidas ir
iespējams saņemt baznīcās, kuras aprūpē ordeņu
un kongregāciju locekļi. Rīgas arhidiecēzē tās ir
Rīgas Sv. Alberta, Sv. Jāzepa un Sv. Marijas Mag-
dalēnas baznīcas, kā arī Olaines Bezvainīgās Jau -
navas Marijas baznīca un Ikšķiles Baskāju Karmela
māsu ordeņa klosterbaznīca. Rēzeknes-Aglonas
diecēzē – Daugavpils Jēzus Sirds, Rēzeknes Sāpju
Dievmātes, Viļakas Vissv. Jēzus Sirds un Viļānu
Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīca, Jelgavas diecēzē –
Skaistkalnes Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
baznīca, Liepājas diecēzē – Liepājas Sv. Dominika,
Ventspils Sv. Krusta un Kuldīgas Vissv. Trīsvienības
baznīca. Šīs atlaidas var iegūt līdz 2016. gada 2. feb-
ruārim un tās var veltīt sev vai dvēselēm šķīstītavā.
Atlaidu iegūšanai ir jāizpilda ierastie nosacījumi –
jāpieiet pie sakramentālas grēksūdzes, jāpieņem
svētā Komūnija un jālūdzas pāvesta nodomos, kā
arī pēc savām iespējām jāpiedalās šim gadam vel tī -
tajos pasākumos Romā vai vietējā Baznīcā, diev -
bijīgi apmeklējot diecēzes katedrāli vai citu diecēzes
bīskapa noteikto svētvietu, klostera baznīcu vai
klauzūras klostera kapelu un tur jāpiedalās kopīgā
Stundu liturģijas lūgšanā vai arī jāpavada atbilstošu
laiku dievbijīgās pārdomās, tās noslēdzot ar «Tēvs
mūsu», Ticības apliecinājumu un kādu lūgšanu
Jaunavas Marijas godam.

Saistībā ar Terra Mariana jubileju Latvijas
bīskapu konference ir noteikusi, ka visa jubilejas
gada garumā daļējas atlaidas ir iespējams sa -
ņemt, apmeklējot diecēžu katedrāles vai aglonas
baziliku un izpildot to saņemšanai ierastos no-
sacījumus.

Latvijas tauta, kuras zemei ir dots šis īpašais
vārds – Terra Mariana, ir aicināta vienmēr palikt
uzticīga vērtībām un principiem, kurus ir ienesuši
pirmie Kristus liecinieki. Kristīgās vērtības ir
svarīgas ne tikai katras personas dzīvē, bet tās ir arī
valsts stipruma pamats. Garīgai atmodai, ģimenei,
ticībai, zināšanām ir jākļūst par mūsu pamatvērtībām
gan sagaidot Terra Mariana 800 gadi, gan mūsu
valsts 100 gadi pēc dažiem gadiem. Tas ir mūsu
pienākums – stiprināt savu ticību, lai Dievs ir ar
mūsu valsti un tautu.

Aicinām katru no jums un visus labas gribas
cilvēkus aktīvi piedalīties Terra Mariana gadam
veltītajos pasākumos, kas risināsies visā Latvijā, lai
no jauna atklātu un nostiprinātu Latvijas piederību
savām kristīgajām saknēm un vēsturiskajam aici-
nājumam, ko tai ir uzticējis Dievs. 

Novēlot Dieva svētību Terra Mariana jubilejas gadā,
Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts
+ Zbigņevs Stankevičs
Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps
+ Jānis Bulis
Liepājas diecēzes bīskaps
+ Viktors Stulpins
Jelgavas diecēzes bīskaps
+ Edvards Pavlovskis

Latvijas bīskapu paziņojums
Terra Mariana 800 gadu jubileja

29. martā plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā notiks Svētā Mise, kurā
lūgsies par Kupravas pagasta iedzīvotājiem.

Sākoties lielā gavēņa laikam, katru piektdienu
plkst. 17.30 Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu drau -
dzes mājā notiek Bībeles stundas. Šajās stundās
mēs mācamies iepazīt Bībeli, lasot un pārdomājot
katrā reizē kādu fragmentu no Jaunās Derības. 

Pie tējas tases pārrunājam un dalāmies tajā prie -
kā, pieredzē, mīlestībā ko šai dienā esam saņēmuši,
kā stiprinājumu visai nedēļai. Arī ko esam sapratuši,
ko dzirdējuši no Dieva Vārda. Jēzus ir. Viņš katru
dienu sauc mūs arvien tuvāk Sev, lai sekotu Viņam.
Dieva mīlestība ir bezgalīga un to saņemam šajās
brīnišķīgajās Bībeles stundās.

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes
misionāre Dzintra Ruļuka

Bībeles stundas «Un tātad, ienāciet visi mūsu Kunga priekā; gan pirmie, gan
otrie un būsiet iepriecināti; bagātie un nabagie priecājieties kopā;
atturīgie (mērenie) un nevīžīgie godiniet šo dienu; tie kas gavējāt
un negavējāt priecājieties. Bagātīga maltīte - mielojieties visi; vērsis
ir liels - neviens lai neaiziet izbadējies, baudiet visi ticības svētku
mielastu, visi izmantojiet žēlastības bagātību. Neviens lai nežēlojas
par nabadzību, jo ir atvērusies kopējā valstība. Neviens lai neraud
par grēkiem, jo no zārka ir izstarojusi piedošana. Neviens lai nebai -
dās no nāves, jo nāve atbrīvoja Glābēju. Kristus ir augšāmcēlies,
un krita ļaunie gari, un priecājas eņģeļi, Kristus ir augšāmcēlies
un atjaunojas dzīve, Kristus ir augšāmcēlies, neviena mirušā nav
zārkā. Jo Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem.»

(Jānis Hrizostoms)

«Gaišās Lieldienas Kristus augšāmcelšanās, šie vislielākie svētki»
– tā dzied Lieldienas lūgšanā. Gaišie Lieldienu svētki tiek saukti par
Pashu un ir attiecināmi uz Vecās derības Pashas svētkiem, kuri tika
tā nosaukti pieminot ebreju tautas iziešanu no Ēģiptes. Eņģelis, kurš
nāca nogalināt Ēģiptes pirmdzimtos, redzot Pashā upu rētā jēra asinis
uz ebreju māju durvīm, gāja garām, atstājot ebreju pirmdzimtos
neskartus. Vienlaikus ar šo Vecās derības notikumu Kristus augšām -
cēlšanās svētki nozīmē pāriešanu no nāves dzīvībā (kā zināms no
vēsturiskā stāsta par ebreju pirmdzimto glābšanu) un no zemes uz
debesīm (Jēzus Kristus nāve mūsu grēku dēļ, Dieva Dēla upuris, at -
klāj mums mūžīgo, bezgalīgo dzīvi), un saņēma nosaukumu Liel -
dienas. Ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos  no miroņiem beidzas Die-
va-Cilvēka cilvēces glābšanas varoņdarbs. Augšāmcelšanās liecina
par to, ka Jēzus Kristus ir īsts Dievs, Izpircējs un Glābējs. Kristus
nomira ar miesu, bet Viņa Svētais Gars nesaraujami un nemainīgi ir
savienots vienā ar Dievu Tēvu. Kristus ir augšāmcēlies, tāpēc ka
nāve ar savu varu nespēja noturēt Jēzus Kristus miesu un dvēseli,
kas atrodas vienotībā ar mūžīgās dzīves Avotu, ar to, kas ir Augšām-
celšanās un Dzīvība. Jēzus Kristus augšāmcelšanās liecina, ka Viņš
patiešām ir Dieva Dēls – «Augšāmcēlies, kā Dievs».

Svētais Jānis Hrizostoms saka: «Kāpēc mēs ar tādu nepacietību
gaidām Lieldienas, kuras sagaidām un kuras pavadām. Vai tad jau
iepriekš mēs vairākkārt tās nesvinējām? Arī šīs pašreizējās Lieldienas
sagaidīsim un pavadīsim, nav nekā pastāvīga, bet mūsu dienas,
paiet kā ēnas, un pati dzīve tik ātri paiet. Tas tā arī būs līdz mēs
sasniegsim dzīves beigas. Kāpēc – kāds prasīs – par Lieldienām
nevajag prie cāties? – Nē, tieši otrādi, vajag par tām priecāties daudz
vairāk, bet par tām, kuras notiek katru dienu. Kas tās tādas Liel -
dienas? Atbrī vošanās no grēkiem, veidot pazemīgu sirdi, atgriešanās
asaras, tīra sirdsapziņa. Kurš šo visu vēlēsies saņemt, tas svin
Lieldienas ne vienu vien reizi gadā, bet katru dienu.»

Kristus ir Augšāmcēlies!!!
Marijas skolas misionāri, kuri kalpo Viļakā, kopā ar Viļakas,

Kupravas un Liepnas katoļu draudžu prāvestu tēvu Staņislavu
Kovaļski OFM Cap. novēl visiem brāļiem un māsām Kristū prie -
cīgus Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

13. marta pēcpusdienā liturģijas laikā pāvests francisks iz-
sludināja ārkārtas Jubilejas svēto gadu. tas būs veltīts Dieva
žēlsirdībai un sāksies šī gada beigās Dievmātes Bezvainīgās ie-
ņemšanas svētkos ar Svēto durvju atvēršanas ceremoniju Vati -
kāna bazilikā, bet noslēgsies 2016. gadā Kristus Karaļa svētkos.

2015. gada sākumā pāvests Francisks teica: «Šis ir žēlsirdības
laiks. Ir svarīgi, lai ticīgie laji dzīvo saskaņā ar to un nes to dažādās
sociālajās realitātēs. Uz priekšu!»

Svētais gads tika izsludināts pāvesta Franciska ievēlēšanas
otrajā gadadienā penitenciālās ceremonijas homīlijā. Līdz ar šo ce-
remoniju Francisks atklāja arī «24 stundas Kungam» – iniciatīvu,
ko ierosināja Pontifikālā Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas pa -
dome. «24 stundas Kungam» aptver visu pasauli, aicinot atvērt
dievnamu durvis, lai ikviens varētu saņemt Izlīgšanas sakramentu.
Šī gada temats «Dievs ir bagāts savā žēlsirdībā» ir gūts no svētā
Pāvila vēstules efeziešiem (2, 4).

Svētā gada atklāšana sakritīs arī ar 50. gadskārtu, kopš noslē dzies
Vatikāna II ekumeniskais koncils.

13. marta penitenciālās ceremonijas dievkalpojums Svētā Pēte -
ra bazilikā: https://www.youtube.com/watch?v=9ufXtjNue4k

Vatikāna Radio
Informācija no www.katolis.lv

Pāvests izsludina Dieva žēlsirdībai
veltītu jubilejas gadu
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Meteņi jeb metenis ir seni
latviešu pavasara gaidīšanas
svētki, kas beidzas Pelnu dienā,
kurai seko lielais gavēnis. Me-
teņus svin 7 nedēļas pirms Liel-
dienām. 

Šogad Meteņi iekrita 17.feb-
ruārī. Šo svētku svinēšanā Šķil -
bēnu sociālās aprūpes mājas ko-

lektīvam piebiedrojās Baltinavas
etnogrāfiskais ansamblis. 

Baltinavas etnogrāfiskais an-
samblis pastāv kopš 1978.gada.
Kopš 2007. gada ansambli vada
Antoņina Krakope. Šo gadu laikā
etnogrāfiskais ansamblis piedalījies
visos starptautiskajos festivālos
«Baltica», dažādos pasākumos

Rīgā, sadziedāšanas svētkos Val-
mierā, Rēzeknē, Daugavpilī u.c.,
allaž piedalās Baltinavas novada
pasākumos, ar savām dziesmām
precē arī savus kaimiņus – Viļakas
novadu.

Sakarā ar to, ka 17. februāris
bija pēdēja diena, kad var iet ķe-
katās, ansambļa sievas īpaši pie-

domāja pie saviem tērpiem – sa-
ģērbjoties savādāk kā parasti –
krāsaināk un košāk. Ansambļa
vadītāja Antoņina Krakope, vēlot
stipru veselību nopēra gan darbi-
niekus, gan iemītniekus. Ansambļa
dziedātājas iemītniekiem sarūpēja
daudz dažādu gardumu, sakot, ka
Meteņdienā obligāti jāēd 7 reizes. 

Ansamblis sniedza sirsnīgu
koncertu, dziedot par darbu, sa -
dzīvi, pastāstot dažādus ticēju -
mus par Meteņiem. Kopā ar ie-
mītnieci – Annu Mežali – bijušo
ansambļa dalībnieci – tika no-
dziedāta viņas mīļākā dziesma
par sliņķu meiteni. 

Koncerta noslēgumā Antoņina
novēlēja brīnišķīgu vēlējumu:
«Dzīvojiet katru dienu kā pēdējo,
lai nepaliek kaut kas nepabeigts,
nepateikts, jo dzīve ir īsa un, lai
vēlāk nav jānožēlo, ka kādam
neesi kaut ko pateicis!»

Pēc koncerta visi tika aicināti
pie svētku galda pie kura tika
dziedātas dziesmas un pārrunāti

dažādi dzīves stāsti. Pēc pasēdē-
šanas Baltinavas etnogrāfiskā an-
sambļa sievas iegāja apsveicinā -
ties istabiņās arī pie gulošajiem
iemītniekiem.

Šis pasākums iemītnieku sirdīs
ienesa daudz prieka un siltuma,
īpaši tiem, kuriem Baltinava ir
dzimtā puse. Bija prieks satikt
sa vus draugus un paziņas un ko -
pā ar viņām pasēdēt, parunāt un
uzdziedāt sirdij tuvas dziesmas.

Mīļš paldies Baltinavas et-
nogrāfiskais ansambļa sievām un
personīgi vadītājai Antoņinai Kra-
kopei par pavasara vēsmu ienešanu
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā!

Anna Mežale un vadītāja iz -
saka īpašu paldies Šķilbēnu pa -
gasta tehniskajam personālam un
Rekavas vidusskolas ēku un ap-
saimniekojamās teritorijas pārzi -
nim Aldim Koniševam par doto
iespēju Annai piedalīties kon certā!

Teksts un foto: Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

23. februāra atzīmēšana Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Meteņi jeb metenis ir seni
latviešu pavasara gaidīšanas
svēt ki, kas beidzas Pelnu dienā,
kurai seko lielais gavēnis. Me-
teņus svin 7 nedēļas pirms Liel -
dienām. 

Šogad Meteņi iekrita 17. feb-
ruārī. Šo svētku svinēšanā Šķil -
bēnu sociālās aprūpes mājas ko-
lektīvam piebiedrojās Baltinavas
etnogrāfiskais ansamblis. 

Baltinavas etnogrāfiskais an-
samblis pastāv kopš 1978. gada.
Kopš 2007. gada ansambli vada
Antoņina Krakope. Šo gadu laikā
etnogrāfiskais ansamblis piedalī -
jies visos starptautiskajos festi -
vālos «Baltica», dažādos pasāku-
mos Rīgā, sadziedāšanas svētkos
Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī
u.c., allaž piedalās Baltinavas no -
vada pasākumos, ar savām dzies-
mām precē arī savus kaimi ņus –
Viļakas novadu.

Sakarā ar to, ka 17. februāris
bija pēdēja diena, kad var iet ķe-
katās, ansambļa sievas īpaši pie-
domāja pie saviem tērpiem – sa-
ģērbjoties savādāk kā parasti –
krāsaināk un košāk. Ansambļa
vadītāja Antoņina Krakope, vēlot

stipru veselību nopēra gan darbi-
niekus, gan iemītniekus. Ansambļa
dziedātājas iemītniekiem sarūpēja
daudz dažādu gardumu, sakot, ka
Meteņdienā obligāti jāēd 7 reizes. 

Ansamblis sniedza sirsnīgu
koncertu, dziedot par darbu, sa -
dzīvi, pastāstot dažādus ticējumus
par Meteņiem. Kopā ar iemītnie -
ci – Annu Mežali – bijušo ansambļa
dalībnieci – tika nodziedāta viņas
mīļākā dziesma par sliņķu meiteni. 

Koncerta noslēgumā Antoņina
novēlēja brīnišķīgu vēlējumu:
«Dzīvojiet katru dienu kā pēdējo,
lai nepaliek kaut kas nepabeigts,
nepateikts, jo dzīve ir īsa un, lai
vēlāk nav jānožēlo, ka kādam
neesi kaut ko pateicis!»

Pēc koncerta visi tika aicināti
pie svētku galda pie kura tika dzie-
dātas dziesmas un pārrunāti dažādi
dzīves stāsti. Pēc pasēdēšanas Bal -
ti navas etnogrāfiskā ansambļa sie -

 vas iegāja apsveicināties istabiņās
arī pie gulošajiem iemītniekiem.

Šis pasākums iemītnieku sirdīs
ienesa daudz prieka un siltuma,
īpaši tiem, kuriem Baltinava ir
dzimtā puse. Bija prieks satikt sa -
vus draugus un paziņas un kopā
ar viņām pasēdēt, parunāt un uz-
dziedāt sirdij tuvas dziesmas.

Mīļš paldies Baltinavas et-
nogrāfiskais ansambļa sievām un
personīgi vadītājai Antoņinai Kra-

kopei par pavasara vēsmu ienešanu
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā!

Anna Mežale un vadītāja iz sa -
ka īpašu paldies Šķilbēnu pagasta
tehniskajam personālam un Re-
kavas vidusskolas ēku un apsaim -
niekojamās teritorijas pārzinim
Aldim Koniševam par doto iespēju
Annai piedalīties koncertā!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Meteņdiena Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

«Vai tu jūti gaisā pavasari?
Un sirdī?

Tas tepat vien ir, jau klauvē –
dzirdi?»

Klāt pavasaris un tam tik ļoti
atbilstošā sieviešu diena, kad pa-

lutināt dāmas ar tikko plauku -
šiem ziediem.  

Starptautiskā sieviešu diena,
8. marts, ikvienai sievietei ir īpaša
diena. Tā ir diena, kad ikviena
sieviete vēlas sajusties īpaša.

Svētku noskaņā iesākās piekt-
dienas rīts Viļakas sociālās aprū -
pes centrā, kad kolektīvs devās
visi kopā apsveikt aprūpes centra
seniores. 

Katra dāma saņēma sirsnīgus
sveicienus un smaržīgās narcises.
Šo puķu valdzinošā smarža lika
daiļajam dzimumam atcerēties
tos gadus, kad 8. marts – Starp-
tautiskā sieviešu diena tika svi -
nēta vērienīgi, ar sarkanajām tul-
pēm, neskatoties uz ziemas spel-
goni.

Dienas otrajā pusē  aprūpes
centra iemītniekus uzjautrināja

lauku kapela «Blāzma» no Žīguru
kultūras nama.

Kapela « Blāzma» ir talantīgas
muzikantes Mārītes Bukovskas va-
dībā dibināts kolektīvs – ar se šiem
tikpat aktīviem un muzicēt gri bo -
šiem dalībniekiem. Kapela popu -
larizē latviešu folkloras dziesmas,
tautas mūziku un harmoniku spēli.

Koncerta programma bija da-
žāda, izpildījums aizraujošs, kas
skatītājiem sniedza emocionālu
piepildījumu un prieku, un pats
galvenais – apmeklētāju skanošie
aplausi lika arvien muzikantiem
turpināt priecēt klātesošos ar ska-
ņām, kas piepildīja viņu sirdis.

Kolektīvs apdāvināja aprūpes
centra iemītniekus ar svētku torti
un ziediem.

Sirsnīgi Pateicamies kapelas
vadītājai Mārītei Bukovskai un

kolektīvam par atsaucību, par pār -
steigumu-cienastu, kura apmēri
un svars sniedzās krietni pāri
standarta robežām!

Lai ikvienai sievietei šajā
dienā daudz mīlestības un sajūta

– esmu īpaša, esmu sieviete! 
Sirsnīgs sveiciens Starptau-

tiskajā sieviešu dienā!
Viļakas sociālās aprūpes

centra sociālā darbiniece 
Ņina Leišavniece

Skaistie mirkļi kopā ar kapelu «Blāzma» 
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Labi, kad novadā ir labsirdīgi
un atsaucīgi cilvēki – uzņēmumu,
darba kolektīvu vadītāji, domes
deputāti un citi, kas iespēju robe -
žās atbalsta un palīdz organizēt
asākumu.

Paldies visiem tiem  cilvēkiem,
kas atbalsta. Triju gadu prakse
lie cina, ka plaši šai dienā pārstā -
vēta tieši jaunākā paaudze. 

Šogad pasākuma sagatavo -
šanā, kā vienmēr aktīvi piedalījās
zemnieku saimniecība «Kotiņi»,
kas bez atlīdzības piedāvāja miltus
pankūku cepšanai, eļļu un medu.

Pankūkas cepa Viļakas skolas
ēdnīcas meitenes. 

Šķilbēnu pagasta pārvaldes va -
dītājs Andris Mežals nodrošināja
galdus un tējas katlu. Mārtiņš Rēd -
manis sagādāja malku uguns ku -
ram. Pie ugunskura prasmīgi rīko -
jās Juris Abramovs, kas ātri uzvā -
rīja garšīgu tēju, ko varēja baudīt
ikviens. Ņukša kungs sagatavoja
svētkiem «masļeņicas» stabu.  

Pasākums vēl nebija sācies,
kad Ivars Kuprišs saslēdza apara -
tūru un palaida svētku ziņģes, kas
aicināja garāmgājējus.

Ar dziesmām un dejām  pa-
sākumu ievadīja Viļakas kultūras
nama krievu dziesmu ansamblis
«Sudaruškas» (vadītāja Svetlana
Krasnokutska) un Žīguru kultūras
nama krievu dziesmu ansamblis
«Ivuškas» (vadītāja Svetlana Ro-
māne). Režisora pienākumus un
vadīt pasākumu uzņēmās Ņina
Abramova.  Aktīvi tika organizē -
tas spēles un atrakcijas. Viņai ak -
tīvi piepalīdzēja Ludmila Med-
vedeva. 

Bērni labprāt pieņēma uzai-
cinājumu pavizināties ar zirdziņu,
iejūgtu «droškā». Šo pakalpoju -
mu sniedza Vilis Brokāns no Ve-
cumu pagasta. 

Lai pankūkas garšotu labāk,
pensionāru biedrības meitenes
lika uz galdiem pašu sarūpētus
traukus ar medu, ievārījumu un
krējumu. Starp citu, pankūkas ti -
ka izceptas vairāk nekā divi sim ti
un katra atrada savu īpaš nieku.
Savu īpašnieku atrada arī dzīvs
gailis. Bija vēl doma pavizināt
klātesošos dalībniekus ar kādu
tehniku un dot iespēju demonstrēt
spēku virves vilšanā, bet tas iz -
palika citai reizei. 

Pasākuma noslēgumā visi no-
vēroja, kā aiziet nebūtībā ziema,
kuras simbols-lupatu lelle sadegot
ar dūmiem pacēlās debesīs un
liecināja par jaunu pavasari un
jauniem sapņiem. 

Cienījamie novadnieki! Pal -
dies Jums par atbalstu un aktivitāti.
Vēl siltus vārdus gribās teikt kul-
tūras centra «Rekova» vadītājai
Inesei Lācei par uzņēmību un sir-
snību organizējot novada pensio-
nāru vakaru.

Visiem vēlam siltas un sirsnī -
gas Lieldienas! Gatavosimies se-
nioru sporta svētkiem maijā. 

P.S. Par atbalstu PALDIES
Vi ļakas novada domes priekšsē-
dētājam Sergejam Maksimovam
un priekšsēdētāja vietniekam Leo-
nidam Cvetkovam, kā arī deputā-
tiem, kuri ziedoja pasākumam-
Uldim Matisānam, Jaroslavam
Kozlovam, Valdai Buzijanai, Je -
ļenai Suhihai, Anitai Kokorevičai,
Regīnai Brokānei.

Pensionāru biedrības valde

Pavadot ziemu, sagaidot pavasari…

22. februārī novada ļaudīm ciemiņiem bija iespēja piedalīties
pasākumā, kas veltīts Meteņu dienai. Liela daļa cilvēku uzskata,
ka šis pasākums nāk no krievu tautu tradīcijām, ko sauc par
«masļenicu», bet vēstures liecina, ka tie ir senie latviešu svētki.
Mūsu pusē, kā stāstīja Žīguru iedzīvotāji – tad viņi svinēja pat
visu to nedēļu ar spēlēm, dziesmām un pankūkām.  Malači! Būtu
lieliski, ja arī mūsu Viļakas novada kultūras dzīves dienesti uz
priekšdienām iekļautu šo pasākumu savā darba plānā, jo līdz
šim par svētku norisi cīnās tikai pensionāru biedrība.  

No 9.–30. martam Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē ir
skatāma izstāde, kurā ir redzami Kupravas pagasta rokdarbnieču
darbi, arī materiāli par Kupravas pagastu.

Neliels ieskats viņu biogrāfijā.

anna Šumska
Dzimusi 1934. gada 16. februārī Su -

sāju pagasta Karigavā, no 1982. gada dzī -
vo Kupravā, Partizānu 1-1.

No 1969. līdz 1991. gadam tika strā-
dājusi apvienībā «Daiļrade» par audēju.
Tur strā dājot noaudusi daudzus tautas
tērpus ko ru un deju kolektīviem.

Anna ir audusi gan segas, gan gal dau -
tus, dvieļus, sedziņas, prievītes un daudz
ko citu.

Bez aušanas viņa ir nodarbojusies ar
izšūšanu, mezglošanu, adīšanu. Adījusi ir ļoti daudz – cimdus, ze -
ķes un svīterus.

Bez jaukajiem roku darbiem Anna vēl ir arī prasmīga kulināre,
daudzos godos ir bijusi par saimnieci, ar garšīgām tortēm, smal k -
maizītēm un cepumiem priecējot daudzus.

Pie rokdarbu un kulināres talantiem vēl var «pieplusot» arī
skaisto dziedāšanu, jo Anna ir pazīstama kā liela dziedātāja.
Daudzus gadus kā vadošā dziedātāja ir bijusi Kupravas etnogrāfiskajā
an samblī, arī kā vadošā psalmu dziedātāja, dzied psalmus gan
bērēs, gan citādi. Viņa zina daudzu garīgo dziesmu melodijas, arī
par godu Vissv. Jaunavai Marijai. Maija mēnesī kopā ar sievām
dziedājusi pie krusta baznīcas dārzā. 

Anna ir čakla grāmatu un žurnālu lasītāja, gadu desmitus lasa
Kupravas b-kā, amatniece arī  klausās radio. Savus krāšņos izstrā -
dājumus ir atdāvinājusi bērniem, mazbērniem un draugiem. Viņa ir
bagāta ar trīs bērniem, septiņiem mazbērniem un ir jau mazmazbērni.
Tā ka amata prasmes ir kam nodot tālāk.

Ar jaukajiem roku izstrādājumiem ir piedalījusies daudzās
izstādēs, gan pagasta rīkotajās, arī daudzas reizes piedalījusies ar
darbiem Balvos, Daugavpilī, bijusi dziesmu svētkos Rīgā.

Par skaisto veikumu amatniecei ir 1982.gada 13.decemrī pieš -
ķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums. Visus darbus, ko viņa
prasmīgi prot, iz iemācījusies pašmācības ceļā. Lai tā prasmes vei -
dotos, lai vispār jebko varētu iemācīties, viņa uzskata, ka ir nepie -
ciešama zinātkāre, pacietība un interese par darāmo. Pašai Annai
rokdarbi nekad problēmas nav sagādājuši, ari viņas meitas un
mazmeitas ir apguvušas amatu prasmes. Viena no meitām ir iemā -
cīta mezglot. Annai šķiet, ka varbūt tas viss varētu būt pārmantots
no iepriekšējām paaudzēm. Annas vecāmāte un māte ir bijušas
lielas audējas, bet savukārt vectēvs ir bijis «skroderis».

Vienmuļība, veidojot rakstus jebkurā tehnikā, Annai nepatīk,
gribas būt daudzpusīgai. Agrāk paticis arī šūt. Viens no svarīgākajiem
pēdējiem darbiem, ko viņa tika paveikusi – noaudusi ansambļa
«Abrenīte» tautastērpa rotājumu.

Patīk strādāt dārza darbus, sevišķi tuva ir ziedu audzēšana.
Var piebilst, ka nu jau  ļoti cienījamos gados esošā rokdarbniece

rokdarbus pašreiz vairs īpaši nedarina, taču interesi nav zaudējusi
ne par lasīšanu, ne par visām aktuālajam problēmām, apmeklē baz -
nīcu, labprāt dzied Dieva dziesmas, saļmes. Ļoti interesanta, zino -
ša, par jebkuru tēmu, saglabājot interesi, zinātkāri, nekad neliedz ne
pado mu, ne savus neatkārtojamos, skaistos rokdarbus izstādēm,
kuras vēl rīkoja, rīkos, godinot izcilo amatnieku nenovērtējamās,
vajadzīgās prasmes.

Lūcija Saveļjeva /Lizinska /1962/
Rokdarbniece ir dzimusi Balvu raj. Susāju

pag., dzīvo Viļakas nov. Kupravas pag.
Celtnieku 1.,ir ieguvusi vidējo izglītību, no
17. g. vecuma strādājusi Viļakas SPK par
audēju uz mehāniskajām stellēm 15 gadus, ir
bijusi audēja, adītāja, ada gan cimdus, zeķes,
visas prasmes apguvusi, no mammas, kura
bijusi arī čakla audēja un rokdarbniece. Viņas
mamma savulaik tika audusi galdautus, segas,

dvieļus, darinājusi skaistus adījumus un pratusi daudzus citus
rokdarbus. 

Lūcija līdz ar rokdarbu prasmēm ir arī prasmīga kulināre, agrāk
daudz palīdzējusi  gatavošanas darbos, arī pati bijusi par saimnieci
godos, cepusi gan tortes, gan cepumus, citus kulinārijas brīnumus.
Pašlaik darbu apvienošanas kārtībā labprāt audzē arī puķes, kas ir
viņas viens no mīļākajiem hobijiem. Jaunatnei iesaka mācīties rok -
darbus, jo zināt, prast nekad nav par skādi, amatu prasmes ir ļoti
nozīmīgas cilvēka dzīvē, saviem dēliem ieaudzinājusi čaklumu, la -
bestību un kārtības mīlestību, Jānovēl būt tikpat mīļai, labestīgai,
atsaucīgai un čaklai, lai visiem ir prieks. Rokdarbu izstādes bijušas
daudzas, galvenokārt Viļakas novadā, Kupravā, Viļakā,  Balvos un
citur.

Lūcija un viņas ģimene ir ļoti čakla b-kas apmeklētāja, labprāt
lasa, izmanto interneta pakalpojumus. Idejas smeļas gan internetā,
gan žurnālu lappusēs, arī pārrunājot ar līdzcilvēkiem. 

Ļoti patīkami ar parunāties ar Lūciju, jo labestības aura iet līdzi
visiem cilvēkiem, ar kuriem ir viņai saskare. Viņas dzīvē iegūtās un
attīstītās prasmes tagad noder ģimeni aprūpējot!

Materiālu sagatavoja Edita Viļuma, 
Kupravas bibliotēkas vadītāja

Pirmie siltie saules stari svei -
cina mūs – klāt ir pavasara
svētki – 8. marts jeb Starptau-
tiskā sieviešu diena. Šī diena
veltīta visām sievietēm! 

Tradicionāli, šajā dienā vīrieši
pasniedz sievietēm ziedus un da-
žādas dāvanas. Vislielākā un
labākā dāvana, ko katru gadu pa-
sniedz Vilis Cibulis ar savu brī-
nišķīgu komandu ir ģitāristu kon-

certs. Arī šogad neizpalika bez
uzmanības apliecinājumiem –
Viļa komanda ar laba vēlējumiem
un skanīgām dziesmām 9.martā
sveica visas Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas sievietes, arī tās,
kuras nespēj pārvietoties ārpus
savas istabiņas. 

Šogad arī Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas stiprā dzimuma
pārstāvji īpaši pacentās un sveica

visas kolektīva sievietes ar kopīgi
darinātu apsveikuma kartiņu, ko
gatavoja jau nedēļu iepriekš –
rotāja ar košiem papīra ziediem,
atlasīja un rakstīja pavasara vēlē-
jumus. Vīrieši atbalstīja arī sociālā
darbinieka ideju un uzdāvināja
vadītājai pavasarīgu cepurīti de-
korētu ar spilgtiem ziediem, daudz-
krāsainiem tauriņiem un jautrām
mārītēm. Cepurīte tika veidota
pieskaņojot to pie kopējiem mājas
dekoriem. Savukārt darbinieces
iemītnieces iepriecināja ar vienām
no pirmajām pavasara puķēm –
krokusiem, ko vēlāk varēs izstādīt
puķu dobē un priecāties par krāš-
ņiem ziediem katru pavasari.

Paldies visiem, kuri ar savu
centību un veltīto laiku uzbūra
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
sievietēm neaizmirstamus 8.marta
svētkus!

Teksts: Šķilbēnu sociālās ap-
rūpes mājas sociālā darbiniece
Kristīna Pumpa

Foto: Šķilbēnu sociālās aprū -
pes mājas vadītāja Līna Barovska

Sieviešu diena Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
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tuvojoties pavasarim, lauk-
saimniekiem viena no aktuali-
tātēm ir atbrīvošanās no skāb-
barības sagatavošanā izlietotās
ruļļu un bedru plēves. Sia
«zaao» (zaao) piedāvā risi-
nāt jautājumu savācot minēto
materiālu bez maksas no saim-
niecībām, lai to sagatavotu otr-
reizējai pārstrādei. Pakalpojums
tiek sniegts ziemeļvidzemē, kā
arī Balvu, Baltinavas, Viļakas,
Rugāju novados.

Lai novērstu vides piesārņo-
šanu, ZAAO aicina uzkrātās skāb-
barības ruļļu plēves vai pārklāja -
mās plēves skābbarības bedrēm,
kā arī pārējos skābbarības saga-
tavošanā izmantotos materiālus –
izlietoto polipropilēna minerāl -
mēslu Big-Bag maisus un plas-
tmasas kannas vai mucas (PEHD,
HDPE), savākt vienuviet. No plē-
vēm noteikti jāizņem šņores vai
sieti (pretējā gadījumā šie atkritumi
tiks uzskatīti par lielgabarīta at-
kritumiem un tiks savākti par

maksu, kas ir 21.34 EUR/m3). Plas-
tmasas kannas vai mucas ir
jāizskalo un tām jānoskrūvē korķi.
Iz lietotās, atšķirotās plēves jāsa -
liek kaudzēs tā, lai ZAAO atkri-
tumu savākšanas mašīna varētu
piebraukt pie kaudzes no sāniem
un netraucēti ar kausu iekraut kra -
vas kastē.

Lūgums lauksaimniekiem, ku -
ri vēlas, lai pakalpojums tiktu
sniegts līdz Jāņiem, plēvju sa-
vākšanu pieteikt līdz 15. maijam
pie ZAAO speciālistiem pa tālruni
26132288 vai 64281250, nosaucot
adresi, aptuveno apjomu kubik-
metros vai ruļļu skaitu. ZAAO
pēc pieprasījuma izsniedz arī pa-
kalpojuma saņemšanas aplieci-
nājumu – izziņu par savākto at-
kritumu veidu un apjomu, iesnieg -
šanai Valsts vides dienestā.

2014. gadā lauksaimnieki, kas
izmantoja piedāvāto pakalpoju -
mu, kopā sagatavošanai pārstrādei
nodeva 1370 m3 plēves. SIA ZAAO
pārstrādei derīgo materiālu no -

dod Latvijas pārstrādes uzņēmu-
mam, kas ražo granulas jaunu
plastmasas izstrādājumu izgata-
vošanai, kas ir, piemēram, kannas,
spaiņi, caurules. 

Atgādinām, ka plēvi nedrīkst
dedzināt, lai neradītu iespējamību
bīstamu ķīmisku savienojumu no -
nākšanai gaisā vai ūdenī, plēves
nedrīkst arī aprakt, jo tā praktiski
nesadalās. 

Plēves likt sadzīves at kritumu
konteinerā izmaksā dār gi, turklāt
tām tur nav jānonāk, jo konkrētais
atkritumu veids ir izman tojams kā
otrreizēja izejviela.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
www.zaao.lv

Maldīgs ir priekšstats, ka
smilšu spēļu terapija ir domāta
tikai bērniem. Šo metodi var
izmantot gan mazi bērni, gan
pus audži, gan pieaugušie.

Viļakas sociālās aprūpes centra
iemītnieki un kolektīvs «iemēģināja
savu roku» smilšu spēļu kastē. 

Viļakas novada psiholoģe
Skaidrīte Krakope klātesošajiem
pastāstīja sīkāk par šo terapijas
metodi, kas lika katram no mums
atgriezties bērnībā.

S. Krakope skaidroja smilšu
bildes veidošanas principu: «Smil -
šu bildes veidošanas notiek klu-
sumā, lai klients varētu «sarunā-
ties» tikai pats ar sevi, ieklausīties
sevī un sajūtas iemiesot kādos
tēlos. Tad, kad bilde ir gatava
var mēģināt simbolu valodu pār-

vērst vārdos. Smilšu spēļu terapijas
specifika ir tā, ka simboliskā vei -
dā, izmantojot tēlus, iespējams
paust emocijas, izdzīvot pārdzī-
vojumus un atveseļo ties. Tā ir
domāšana ar tēlu palīdzību. Ne
visiem cilvēkiem ir viegli paust
sa vas jūtas vārdos, šādos gadīju-
mos palīdz vārdu pārvēršana
simbolos. Nav iespējams izveidot
«nepareizu» bildi, viss veidotais
vien mēr ir pareizs, jo atspoguļo
cilvēka sajūtu un priekšstatu pa-
sauli.»

Katram dalībniekam bija iespēja
sevi radoši izpaust, iegrimt savā
pasaulē, sapņot un sevi pieteikt
caur tēliem, smilšu kalniem un
lejām. Patiesi bija aizraujoši un
interesanti. Arī seniori izrādīja
interesi «pa spēlēties smiltiņās». 

Nereti cilvēki (gan pieaugušie,
gan vairāk bērni) nespēj problēmu
izteikt vārdos un tam var būt da -
žādi iemesli – bailes, kauns, ne -
vē  lēšanās vai grūtību neapzināša -
nās vispār. Smilšu terapija ļauj
iz pausties apslēptajai informāci -
jai, apzināties kādu darbību, ie-
mācīties kontrolēt to.

Pateicamies Viļakas novada
psiholoģei Skaidrītei Krakopei
par izzinošu un lietderīgu tera-
piju, kura atraisīja mūsos ap-
slēptos talantus un spējas izpaust
savu es!

Teksts: Viļakas sociālās 
aprūpes centra darbiniece 

Asoļa Kalniņa
Foto: Viļakas sociālās 

aprūpes centra darbiniece
Marija Kausa

Lauksaimnieki aicināti uz zemkopības
ministrijas konferenci Latgalē

zemkopības ministrija sadarbībā ar Sia «Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs» Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietva -
ros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem.

Latgalē – 19.martā Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas kultūras na -
mā, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē.

Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem
tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar pla -
tību maksājumiem un jauno Lauku attīstības programmu. Kon ferencē
aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencē ir bez maksas.

interesenti jautājumus zemkopības ministram Jānim Dūkla -
vam ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no plkst.
10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā jautājumu kastē
rakstiskā veidā vai mutiski, konferences noslēguma daļā.

lauksaimniecībā izmantoto skābbarības 
ruļļu plēvju bezmaksas savākšana

Smilšu spēles terapija 
Viļakas sociālās aprūpes centrā

ar stipro alkoholisko dzērienu ražošanu
drīkst nodarboties tikai licencētas personas 

ņemot vērā pēdējā laikā aizvien pieaugošo sabiedrības un komer -
santu interesi par pašizgatavotiem alkoholiskajiem dzērieniem, Valsts
ieņēmumu dienests (turpmāk – ViD) atgādina, ka komer san tiem,
tajā skaitā «mājražotājiem», kas vēlas ražot stipros alkoholiskos
dzērienus, ir jāsaņem atbilstoša licence un pašvaldības atļauja.

Pēdējā laikā aizvien vairāk tiek popularizēti (gadatirgos, tūrisma
bukletos un plašsaziņas līdzekļos) pašizgatavoti alkoholiskie dzērieni,
tādēļ VID atgādina, ka ar stipro alkoholisko dzērienu ražošanu drīkst
nodarboties tikai licencēti komersanti alkoholisko dzērienu ražotnēs,
kurām piešķirts akcīzes preču noliktavas statuss. Minētā prasība attie -
cināma arī uz tā dēvētajiem «mājražotājiem», kas no augļiem, ogām
u.c. saimniecībā izaudzētiem produktiem ražo spirtu saturošus alko -
holiskos dzērienus realizācijai. Izņēmums ir alus, vīns un citi likuma
«Par akcīzes nodokli» 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minētie rau -
dzētie dzērieni, kurus lieto personiskajam patēriņam. Stipro dzērienu
ražošana mājas apstākļos personiskām vajadzībām bez licences un
bez pašvaldības atļaujas ir likumpārkāpums.

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9.panta pirmajai
daļai alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagata -
vošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas
apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepako juma,
etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 170.2 pantu
par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), gla -
bāšanu vai pārvietošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
350 līdz 700 euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvie -
tošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu kon-
fiskācijas, bet juridiskajām personām – no 1400 līdz 14 000 euro, kon -
fiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos trans-
portlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas.

Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 170.3 pan tā
noteikts, ka par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ra -
žošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā eso  šā
kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam,
kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto
nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu
vai realizāciju, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz
700 euro, bet juridiskajām personām – no 1400 līdz 7100 euro.

Tāpat VID informē, ka Krimināllikuma 221.1 pants nosaka atbil -
dību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju.

Akcīzes preču aprites kārtību, tai skaitā licenču izsniegšanas kār -
tī bu, nosaka Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumi
Nr.662 «Akcīzes preču aprites kārtība», savukārt akcīzes nodokļa
vis pā rējā nodrošinājuma apliecības izsniegšanas kārtību nosaka Mi -
nistru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 302 «Noteikumi
par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem».

Informāciju par speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas
turētāja darbībai, speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu
vai alus mazumtirdzniecībai saņemšanu var iegūt pa tālruni 67120179
un informāciju parakcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecī-
bassaņemšanu var iegūt pa tālruni 67120108.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 26558389; 67122668, 26351438, 
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv _______________________________________________________

1 Alkoholiskie dzērieni, kuros faktiskais spirta daudzums ir 1,2–15 tilpum-
procenti un gala produktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

MūSu VeSeLīBa

SIA «VAIROGS 21»
Rīko autovadītāju kursus 

b kategorijā. apmācība notiek 
ar GolF markas automašīnu,

(kā csDD eksāmena)

u Skolēniem februarī 50% atlaides;
u kursu maksa iespējama pa daļām;

u skolas eksāmens bez maksas.
uzņemšana notiek visu februāri.

tikšanās Viļakas pamatskolā   30. martā plkst. 15.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 22520266
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ie Dzi Vo ta Ju zi NāŠa Nai!

Traktortehnikas apskates 2015. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms

pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.

apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un jābūt derīgai oCtaS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

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

Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem!
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas

Viļakas nodaļa (turpmāk tekstā LSK Viļakas
nodaļa) no 2015. gada aprīļa līdz 2015.gada
decembrim piedalās labdarības programmā
«Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem», ko īsteno
labdarības organizācija Ziedot.lv.

Katrs bērniņš, kurš piedzimst Latvijā, ir pelnījis ne tikai vecāku
rūpes un mīlestību, bet arī visu praktiski nepieciešamo, lai augtu ve -
sels un laimīgs. Diemžēl daudziem vecākiem sagādā lielas grūtības
nodrošināt visu praktiski nepieciešamo, jo trūkst līdzekļu. LSK Viļa -
kas nodaļas biedri aicina ģimenes ar mazuļiem kritiskajās situācijās
saņemt pašu neatliekamāko palīdzību – piena maisījumu un autiņ -
biksītes!  

trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar mazuļiem
līdz 2 gadu vecumam, kurām ir nepieciešama palīdzība, tiek
aicinātas griezties pie LSK Viļakas nodaļas biedriem:

• Inna Rēdmane – Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583,
tālrunis: +371 27856166;

• Līna Barovska – Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļa -
kas nov., LV-4587, tālrunis: +371 26345617.

Trūcīgām ģimenēm ar mazuļiem līdz 2 gadu vecumam ir iespēja
saņemt vienreizēju palīdzību trim mēnešiem – autiņbiksītes un piena
maisījumu «Tutelli».

Kas nepieciešams, lai saņemtu palīdzību?
• Jāaizpilda speciālā iesnieguma veidlapa;
• Iesniegumam jāpievieno izziņa par trūcīgas ģimenes statusa

kopija vai cits dokuments, kas apliecina krīzes situāciju; 
• Ja bērns nelieto piena maisījumu «Tutelli» – bērnam ir ārsta

izziņa, ka ir alerģija un jālieto cits piena maisījums, tad jānorāda kāds
tieši un ārsta izziņas kopija jāpievieno iesniegumam).

Iesnieguma veidlapa ir pieejama pie LSK biedriem – Innas Rēd -
manes un Līnas Barovskas, kā arī mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Sociālā sfēra. 

Aizpildītu iesniegumu ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem
līdz katra mēneša 1.datumam jānogādā: 

• Innai Rēdmanei – Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583
vai 

• Līnai Barovskai – Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu pag.,
Viļakas nov., LV-4587, vai 

• Rudītei Krūmiņai – Raiņa ielā 52, Balvi, LV-4501.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet +371 26345617 –

LSK Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska 

Pirms, nu, jau četriem gadiem, kad mans tēvs Boriss Kudimovs
no Rīgas pārcēlās dzīvot uz Viļakas sociālo aprūpes centru, iepazīstot
centra vadītāju un personālu sapratu, ka viņš atrodas gādīgās un dro -
šās rokās.

Tēvs vēlējās dzīvot mazā pansionātā, kur varētu ikdienā rosīties,
kaut ko lietderīgu darīt citu labā. 

Nelielā, bet mājīgā ēkā, kas atrodas gleznainā  vietā, strādā cil -
vēki, kas ir  apveltīti ar sirdssiltumu  un dvēseles mīlestību pret tiem,
kuriem tas ir nepieciešams. 

Katru gadu pavasarī braucu apciemot savu tēvu Borisu. Šogad tē -
vam aprīlī paliks 88 gadi. Biju patiesi laimīga redzot, cik tēvs ir
možs, starojošs un aprūpēts, pateicoties gādīgajam Viļakas sociālās
aprūpes centra personālam. Te patiesi strādā cilvēki ar plašu dvēseli,
tie, kuri ieliek visas savas pūles, zināšanas, mīlestību, rūpējoties par
iemītniekiem, lai viņi justos droši un komfortabli.

Pateicoties Viļakas sociālās aprūpes centra vadītājas Ilzes Šaicā -
nes ieguldījumam, klientu dzīves apstākļi nepārtraukti uzlabojas.
Vadītāja rūpējas, lai klientiem dzīvojot šeit nekā netrūkst, lai viņi
patiesi justos gandrīz kā mājās. Arī es, kad ciemojoties Viļakas so -
ciālās aprūpes centrā, jutos kā mājās.

No sirds Pateicos visam Viļakas sociālās aprūpes
centra ko lek  tīvam un tā vadītājai ilzei Šaicānei par
darbu un rūpēm, ko viņi veic ar lielu sirdsmīlestību!

Vēlu visiem stipru veselību, izturību ne tik vieglā
darbā, daudz mīlestības un labklājību ģimenēs!

Ar cieņu, Borisa Kudimova meita 
Ludmila Kaufmann Austrijā. 2015.gada 5.martā 

Pateicība Viļakas sociālās aprūpes
centra kolektīvam
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Lielākie pasākumi 2015. gadā

Starpnovadu pasākumi

Valsts mēroga pasākumi

Novada pasākumi

Profesionālās mākslas pieeja novadā

Šobrīd Kultūras un radošo industriju
centrā skatāma Viļakas novada bērnudārzu
un grupu pie skolām izstāde «Svētki manā
ģimenē». Šī izstāde no citām izstādēm at-

šķiras ar to, ka tā izstaro neviltotu prieku,
patiesas emocijas ģimenēs, sirsnīgu staro-
jumu.  Darbi aplūkojami gan zīmētā, gan
telpiskā formātā, attēlojot veselas istabas,

mājdzīvniekus un pat tortes gabaliņus. 
Ciemos jau arī bija ieradušies mazie

darba darītāji, lai palūkotos uz saviem
darbiņiem kopumā un kā tie izskatās
lielākā izstādē.  Prieks bija bērnu acīs
redzēt to neviltoto prieku, kurš radies pēc
laba darbiņa izdarīšanas. 

Mīļi aicināti vecāki un visi, visi citi ap -
lūkot šo košo un sirsnīgo izstādi līdz 
20. martam Klostera ielā 1, Viļakā. Infor-
mācijai sazināties pa tālruni +37128686600. 

Informāciju sagatavoja:
Santa Bondare, Viļakas novada 

tūrisma informācijas centrs

Izstāde «Svētki manā ģimenē»


