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Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar ģenerālleitnantu Raimondu
Graubi un Alūksnes kājinieku rotas kaprāli Igoru Dzeni. Uz šo tikša -
nos Viļakas pamatskolas telpās tika aicināti Viļakas Valsts ģimnāzijas
vecāko klašu skolēni un Viļakas novada Jaunsardzes vienības jaunie -
ši. Tikšanās laikā klātesošie uzzināja par Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku piedāvājumu jauniešiem savas karjeras veidošanā, par kareivju
ikdienu, arī par starptautiskajām misijām. Īpaši saturīgs stāstījums
bija pateicoties I.Dzeņa pieredzes stāstiem par paša redzēto misijā
Afganistānā. Ciemiņi ar savu stāstījumu, stāju, attieksmi bija spilgts
patiesa patriotisma piemērs jauniešiem.

(Turpinājums 3. lpp.)

Stompaku kauju
atceroties

Pieminam un lūdzamies 
par politiskā režīma upuriem

Marta sākums mūsu novadam ir zīmīgs ar Stompaku
kauju atceres gadadienu. Arī šogad 2. marta novada

pa sākums tika veltīts šim zīmīgajam notikumam valsts vēsturē,
kad risinājās izšķirošā nacionālo partizānu cīņa Viļakas apkaimē.

23.martā  bijušajā Vecumu dzelzceļa stacijā, pie piemiņas plāksnes, pulcējās Viļakas novada
iedzīvotāji, lai pieminētu 1949.gada 25.marta traģiskos notikumus, kad no dzimtās Latvijas uz
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku –ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.

Bez tiesas, bez paskaidroju-
miem, bez iemesla. Tikai tāpēc,
ka cilvē kiem piederēja mājas, ne-
liels uzņē mums vai saimniecība.
Tikai tāpēc, ka viņi mīlēja savu
Latviju. Ar to pilnīgi pietika, lai
Latvijas PSR valsts drošības tautas
komisariāta operatīvā grupa, vie -
tējie padomju varas pārstāvji, mi-
licija un kompartijas biedri atzītu
nevainīgus cilvēkus par pretpa-
domju elemen tiem» un noziedz-
niekiem un iz sū tītu uz Sibīriju,
Tālajiem Austrumiem un Tālajiem
Ziemeļiem.

1948. gadā komunistiskā parti -
ja gatavojās sākt veidot zemnieku
kop saimniecības pēc Krievijas pa -
rauga. Latviešu zemnieki nevēlējās
labprātīgi atteikties no savas ze -
mes. Izsūtīšana skāra galvenokārt
turīgo zemnieku ģimenes, kurām
bija labāk iekoptās saimniecības.
Tur klāt zemnieki bija galvenie
nacionālo partizānu atbalstītāji.

1949. gada 25.marta izsūtīšanā
ceļā uz Sibīriju smagos apstākļus
neizturēja un jau turpceļā smagi
saslima un mira daudzi izsūtītie,
tostarp jo īpaši vecākā gadagājuma
cilvēki un bērni. 

(Turpinājums 13. lpp.)

Kā šūpoles ceļ Ar Augšāmcelšanos,
Ceļ Lieldienās ik sirdi, Ko zvanos dzirdam,
Un, ja vēl neuzplaucis Liek plaukt un zaļot
Tajā pumpurs kāds Dieva viedais prāts.

Priecīgus Kristus
augšāmcelšanās svētkus!

Lai svētku prieks piepilda 
Jūsu ģimenes un Dieva žēlastība sargā

mierā, veselībā un labklājībā!
Viļakas novada domes vārdā, 

priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
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Viļakas no vadā 2018. gada marts

AktuALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē

l Viļakas novada domes lēmumi

2018. gada 28. februārī notika domes sēdē, kurā tika pieņemti 46 lēmumi: 
Nr.42 – Apstiprināt Viļakas novada autoceļu vai to posmu sarakstu ar uzturēšanās

klasēm 2018. gada vasaras sezonai no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. oktobrim
(pielikumu skatīt www.vilaka.lv). 

Nr.43 – Izbeigt 04.11.2013. dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa Nr.2, Abrenes
ielā 25, Viļakā, Viļakas novadā, īri sakarā īrnieka nāvi.

Nr.44 – Noslēgt dzīvojamās telpas Abrenes ielā 25– 2, Viļakā īres līgumu ar fizisku
personu iepriekšējā īrnieka vietā sakarā ar viņa nāvi. Dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības un solidāra atbildība ir visiem īrnieka ģimenes locekļiem.

Nr.45 – Lauzt 02.11.2016. dzīvokļa īres līgumu Nr. 7/5–1 ar fizisku personu par
dzīvokļa Skolas ielā 11–4 , Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, īri.

Nr.46 – Izīrēt fiziskai personai pašvaldības dzīvokli Skolas ielā 11–4, Žīguros,
Žīguru pagastā, Viļakas novadā uz nenoteiktu laiku.

Nr.47 – Lauzt 13.11.2010. dzīvokļa īres līgumu Nr. 7/4–1 ar fizisku personu par
dzīvokļa Kultūras ielā 3A–5, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, īri.

Nr.48 – Anulēt ziņas par fizisku personu deklarēto dzīves vietu. Kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādīt, ka fiziskai personai zudis tiesisks pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.

Nr.49 – Anulēt ziņas par fizisku personu deklarēto dzīves vietu. Kā ziņu anulēšanas
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādīt, ka fiziskai personai zudis tiesisks pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.

Nr.50 – Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai «Dardedze», reģ.nr.40008099374, EUR
491,30 apmērā Leader projekta Nr.17–07–AL19–A019.2206–000002 «Maģiskais kla -
vieru valdzinājums» īstenošanai.

Nr.51 – 1.Piešķirt mērķdotāciju šādiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem:
1.1. G1 grupas dalībniekiem:
1.1.1.Viļakas pilsētas kultūras nama deju kopa «Dēka» – 55.61 eiro/mēnesī

(d.d.soc.nod. 13.40 eiro);
1.1.2.Viļakas pilsētas kultūras nama Jauniešu deju kolektīvs «Bitīt matos»– 55.61

eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 13.40 eiro);
1.1.3.Rekovas kultūras centra jauktais koris «Viola» – 55.61 eiro/mēnesī

(d.d.soc.nod. 13.40 eiro).
1.2. G2 grupas dalībniekiem: 
1.2.1. Folkloras kopa «Rekovas dzintars» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.2. Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.

6.70 eiro);
1.2.3. Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.4. Medņevas tautas nama folkloras kopa «Egle» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.

nod. 6.70 eiro);
1.2.5. Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.

6.70 eiro);
1.2.6. Upītes jauniešu folkloras kopa «Upīte»– 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.7. Upītes etnogrāfiskais ansamblis –27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.8. Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» –27.80 eiro/mēnesī

(d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.9. Viļakas kultūras nama folkloras kopa «Atzele» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.

nod. 6.70 eiro);
1.2.10. Žīguru folkloras kopa «Mežābele» –27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70 eiro);
1.2.11.Viļakas kultūras nama kapela «Atzele» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.

6.70 eiro);
1.2.12.Viļakas krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.

nod. 6.70 eiro);
1.2.13. Medņevas tautas nama kapela «Egle» – 27.80 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.70

eiro). Valsts mērķdotācija kolektīvu vadītājam tiek izmaksāta reizi ceturksnī.
Nr.52 – Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 172.94 euro; Medņevas pirmsskolas izglī tī -

bas iestādē – 249.89. euro; Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē – 359.05 euro; Viļakas
pamatskolā – 97.40 euro; Viduču pamatskolā – 108.99 euro; Žīguru pamatskolā –
140.78 euro; Upītes pamatskola – 140.77 euro; Viļakas Valsts ģimnāzijā – 86.05 euro;
Rekavas vidusskolā – 56.49 euro. Viļakas novada domes izglītības iestāžu uzturēšanas
izmaksu tāmes Pielikumus Nr.1,2,3 skatīt www.vilaka.lv.

Nr.53 – Deleģēt Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu par Viļa -
kas novada pašvaldības pārstāvi Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Kon -
sultatīvajā padomē. Atļaut Sergejam Maksimovam savienot Viļakas novada pašvaldības
pārstāvja amatu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Konsultatīvās padomē ar
citiem ieņemamajiem amatiem: ar Viļakas novada domes priekšsēdētāja amatu, ar Lat -
ga les plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu, Šķilbēnu
Dievmātes Romas Katoļu draudzes pilnvarotās personas amatu, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību «ZAAO» kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, Latgales reģiona
attīstības aģentūras padomes locekļa amatu, Biedrības Eiroreģions «Pleskava, Livonija»
Latvijas puses valdes priekšsēdētāja amatu un prezidenta pienākumu izpildītāja amatu,
Latvijas Universitātes valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja amatu, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks» kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu,
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» kapitāla
daļu turētāja pārstāvja amatu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas Veselības
aprūpes centrs» kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, Latgales partijas valdes locekļa
amatu, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecības «Vējiņi» īpašnieka amatu, Latvijas
Pašvaldību Savienības revīzijas komisijas locekļa amatu, Eiropas Savienības Eiropas
reģionu komitejas locekļa amatu un Sabiedriskā transporta padomes locekļa amatu.

Nr.54 – Apstiprināt Viļakas novada domes projektu konkursa «Finansējuma piešķir -
ša na topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2018.gadā» nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Projektu konkursa organizatorisko pienākumu veikšanu uzdot projektu vadītājai Vinetai
Zeltkalnei. Izveidot projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Zigrīda Van -
cāne – Viļakas novada domes izpilddirektore; Aleksandrs Tihomirovs – Kupravas pagas -
ta pārvaldes vadītājs; Juris Prancāns – Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs; Ilmārs Lo cāns
– Susāju pagasta pārvaldes vadītājs; Andris Mežals – Šķilbēnu pagasta pārvaldes va dī -
tājs; Ligija Logina – Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja; Oļegs Kesks – Žīguru pagasta

pārvaldes vadītājs; Mārtiņš Rēdmanis – Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs. 
Nr.55 – Nodot Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024.gadam projektu at kār -

 totai publiskai apspriešanai. Uzdot projektu vadītājai Vinetai Zeltkalnei:. veikt Viļakas
novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projekta atkārtotas publiskas apsprie -
šanas procedūru, nodrošinot, ka tiek ievēroti Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu «Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem»
69.punktā noteiktie termiņi un informēt Latgales plānošanas reģionu par veiktajiem
precizējumiem Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projektā.

Nr.56 – Atzīt 2018.gada 9. februāra rīkoto nekustamā īpašuma Abrenes iela 38 B Vi -
ļaka, Viļakas novads, otro izsoli par nesekmīgu. Rīkot Viļakas novada domei piederošā
nekustamā īpašuma – zemes gabala Abrenes iela 38 B, Viļaka, Viļakas novads, kadastra
numurs 3815 004 0088, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004
0088, 0,4029 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 50% no no sa cī -
tās cenas. Apstiprināt nekustamā īpašuma Abrenes iela 38 B, Viļaka, Viļakas novads, ka -
dastra numurs 3815 004 0088, trešās izsoles sākumcenu 1060,50. Apstiprināt nekus -
tamā īpašuma Abrenes iela 38 B, Viļaka, Viļakas novads, kadastra numurs 3815 004
0088 trešās izsoles noteikumus (1.pielikumu skatīt www.vilaka.lv), kas ir šī lēmuma ne-
atņemama sastāvdaļa. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai organizēt nekustamā īpašuma Abrenes iela 38 B, Viļaka, Viļakas novads,
kadastra numurs 3815 004 0088, trešo izsoli.

Nr.57 – Piešķirt pabalstu 25,00 Eur apmērā Viļakas novada administratīvajā terito -
rijā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekiem. Piešķirt pabalstu 25.00 Eur apmērā Viļakas novada administratīvajā
teritorijā deklarētajiem Otrā Pasaules kara dalībniekiem. 

Nr.58 – Izdarīt grozījumu Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā (turpmā– Nolikums) un papildināt
Nolikumu ar 8.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā: «8.6.1 Visiem darbiniekiem, peda go -
ģiskos darbiniekus ieskaitot, darbnespējas gadījumā A–darba nespējas lapa tiek ap mak -
sāta 100 % apmērā». Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1. martā.

Nr.59 – Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 350 apmērā SIA «Austrumlatvijas koncert -
zāle», Reģ. Nr.42403026217, organizētajam kultūras pasākumam «Latgaliešu kultūras
gada balva «Boņuks 2017»».

Nr.60 – Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3878 004 0130 ar kopplatību
0,63 ha, kura sastāvā ir apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3878 004
0130, platībā 0,63 ha, piešķirt nosaukumu «Dubi» un adresi «Dubi», Susāju pagasts,
Viļakas novads, LV–4584.

Nr.61 – Lauzt 2016.gada 20.jūnija zemes nomas līgumu Nr. MD14 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0106 daļas, platībā 56
m2, kas atrodas Liepnas ielā 8, Viļakā, Viļakas nov., nomu.

Nr.62 – Lauzt 2012.gada 28.jūnija zemes nomas līgumu Nr.290/2012 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0302 daļas, platībā
0,0227 ha, kas atrodas Žīguru pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.63 – Lauzt 2012.gada 23.februāra zemes nomas līgumu Nr.205/2012 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0155 daļas, platībā
0,0035 ha, kas atrodas «Skvērs», Žīguru pag., Viļakas nov., nomu.

Nr.64 – Izbeigt 2009.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.30/2009 ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0252, platībā 0,5 ha, kas
atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu, sakarā ar nomnieces nāvi. Izbeigt 2014.gada
31.jūlija zemes nomas līgumu Nr. 649/2014 ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3892 007 0049, platībā 1,0 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas
nov., nomu, sakarā ar nomnieces nāvi.

Nr.65 – Izbeigt 2010.gada 9.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.5a/2010 ar fizisku per -
sonu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0103, platībā 0,1587 ha, kas
atrodas Tautas ielā 23, Viļakā, Viļakas nov., nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

Nr.66 – Pagarināt 2008.gada 1.septembra zemes nomas līgumu Nr. 7–2.36/2008,
noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0105,
platībā 8,4740 ha, kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem, ar
lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Pagarināt 2008. gada 1. septembra zemes nomas līgumu Nr. 7–
2.36/2008, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3882 004 0221, platībā 6,8270 ha, kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 10
gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Nr.67 – Pagarināt 2008. gada 1. februāra zemes nomas līgumu Nr.01.02.2008, no -
slēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0121,
platībā 1,4 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem, nosakot
nomas darbības termiņu līdz 2028.gada 31.janvārim, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.68 – Pagarināt 2008. gada 1. februāra zemes nomas līgumu Nr.01.02.2008, no -
slēg tu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0248
daļas, platībā 0,4 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 (desmit) ga -
diem, nosakot nomas darbības termiņu līdz 2028. gada 31. janvārim, ar lietošanas mērķi
– NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.69 – Pagarināt 2009. gada 1. septembra zemes nomas līgumu Nr.7–2.1/34, kurš
pārjaunots ar 2018. gada 5. februāra zemes nomas līgumu Nr. 14/2018, noslēgtu ar
fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0282, platībā
1,343 ha, kas atrodas Lauku iela 1, Upīte Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 20 ga -
diem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Nr.70 – Pagarināt 2009.gada 1.septembra zemes nomas līgumu Nr.7–2.1/34, kurš
pārjaunots ar 2018.gada 5.februāra zemes nomas līgumu Nr. 15/2018, noslēgtu ar fi -
zisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0198, platībā 8,355
ha, kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi –
NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.71 – Slēgt zemes nomas līgumus ar fizisku personu par zemes vienībām ar ka -
dastra apzīmējumiem: 3870 001 0085 daļas, platībā 1,2 ha, Medņevas pag., Viļakas
nov., nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras gal venā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 3870 001 0132 daļas, platībā 1,0 ha, Med -
ņevas pag., Viļakas nov., nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 3870 001 0157 daļas,
platībā 0,9 ha, Medņevas pag., Viļakas nov., nomu uz 5 gadiem, ar lietošanas mēr ķi –
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Viļakas no vadā2018. gada marts

AktuALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē

(Sākums 1. lpp.)

2. marta pasākums turpinājās
Kultūras un radošo industriju
centra zālē. Pasākumā piedalījās
ģenerālleitnants Raimonds Grau -
be, priekšsēdētāja vietniece Sar -
mīte Šaicāne, vēsturnieki Zigmārs
Turčinskis un Inese Dreimane, or -
ganizācijas «Daugavas vanagi»
Centrālās valdes priekšnieks Gu -
nārs Spodris un organizācijas «Dau -
ga vas vanagi» Rēzeknes nodaļas
priekšnieka vietnieks Uldis Skre-
binskis. Mums bija patiess prieks,
ka šajā dienā kopā ar mums bija
tā laika – 1945. gada 2. marta

Stompaku kaujas nacionālā parti-
zāne Domicella Pundure, kura no
1945.gada februāra vairāk kā mē-
nesi pavadīja Stompaku purva
apmetnē. Pasākuma gaitā tika pār -
šķirstītas vēstures lappuses par tā
laika notikumiem. Ar lielu interesi
ieklausījāmies Domicellas Pun -
dures stāstījumā.

Pēc atceres pasākuma, tie kas
jutās stipri gan garā, gan fiziski,
devās uz Stompaku kaujas atceres
vietu. 1.7 km taka pa mežu kat ram
no gājējiem bija savu pārdomu pilna. 

Kaujas vietā kopā ar Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvestu
Guntaru Skutelu aizlūdzām par

kritušajiem partizāniem, piemi-
nējām viņus ar klusuma brīdi un
ieroču zalvēm.

…visu grūtumu kopīgi izsāpēt
nevar, katram kaut kas vēl paliks,
ko klusībā vienam un vienatnē
nest. Tik melnas naktis, tik balti
sniegi, trauksme un nemiers dvē -
seli urda. Nepiepildīti sapņi, bai -
les, ilgas un atmiņas kā nevaldā -
mi kumeļi aizjoņo pār rīta atblāzmas
pielieto lauku. 

Lai mūsu aizdegtās sveču lies -
mas silda tur klīstošās dvēseles,,,

Teksts: Aija Leitena, 
Sandra Ločmele

Foto: Valentīns Keišs

Stompaku kauju atceroties

NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk saimniecība;
3882 003 0130 daļas, platībā 0,34 ha, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu uz 5 gadiem, ar
lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim nieciskā darbība ir
lauksaimniecība. 

Nr.72 – Slēgt zemes nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «ĶIRA»,
re ģistrācijas numurs: 43203002130, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892
004 0227 daļas, platībā 4,3 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz 30 (trīsdesmit)
gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Nr.73 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3892 005 0047 daļas, platībā 3,5 ha, «Pīlādži», Vecumi, Vecumu
pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.74 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3815 001 0103, platībā 0,1587 ha, Viļakā, Viļakas nov., nomu uz 10
gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Nr.75 – Sadalīt nekustamo īpašumu Šķilbanu Lazdas, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. ar
kadastra numuru 3882 002 0604 (sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem 3882 002 0133 un 3882 002 0134), kopplatībā 12,7 ha, atdalot no tā zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0133, platībā 3,0 ha, un veidojot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Baharevas Lazdas.Atdalītajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3882 002 0133, platībā 3,0 ha, sagalabāt iepriekš noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Nr.76 – Sadalīt nekustamo īpašumu Starķēni, Susāju pag., Viļakas nov. ar kadastra
numuru 3878 012 0012 (sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3878 012 0012 un 3878 012 0013), kopplatībā 3,2 ha, atdalot no tā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3878 012 0013, platībā 1,3 ha, un veidojot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu Starķēni S. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3878 012 0013, platībā 1,3 ha, sagalabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).

Nr.77 – Sadalīt nekustamo īpašumu Klintskalns, Susāju pagastā, Viļakas novadā, ar
kadastra numuru 3878 007 0003 (sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem 3878 007 0003, 3878 007 0004, 3878 007 0114 un 3878 007 0231), kop -
platībā 17,0 ha, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0231,
platībā 6,6 ha, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Irbītes. Atdalītajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0231, platībā 6,6 ha, saglabāt iepriekš
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.78 – Sadalīt nekustamo īpašumu Purmaļi, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, ar
kadastra numuru 3882 001 0051 (sastāvošu no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmē -

jumiem 3882 001 0051, 3882 001 0143 un 3882 004 0236), kopplatībā 14,8 ha, atdalot
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0236, platībā 1,0 ha, un veidojot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Jaunie Purmaļi. Atdalītajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3882 004 0236, platībā 1,0 ha, saglabāt iepriekš noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.79 – Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0263, adrese
Meža iela 19, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads, pēc kadastrālās uzmērīšanas
platību – 0,3345 ha.

Nr.80 – Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0383 8001, platībā
1,07 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 3870 002 0383 8002, platībā 0,17 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Nr.81 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā
esošu neapbūvētu zemes vienību sarakstu, kas nododamas nomā.

Nr.82 – Piešķirt zemes gabalam ar kadastra numuru 3870 006 0007, sastāvošam no
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3870 006 0126 un 3870 006 0131, kas
atrodas Medņevas pagastā Viļakas novadā, nosaukumu Mežziņi.

Nr.83 – Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 16/2013 par dzīvokļa Nr.1, Baz -
nīcas ielā 21, Viļakā, Viļakas novadā īri sakarā ar īrnieka nāvi.

Nr.84 – Izbeigt zemes nomas tiesības ar fizisku personu par zemes vienības ar ka -
dastra apzīmējumu 3878 005 0114, kas atrodas «Krikšos», Susāju pagastā, Viļakas
novadā, nomu ar dienu, kad cita fiziska persona ir koroborējusi īpašuma tiesības uz
nomas zemesgabalu Zemesgrāmatā.

Nr.85 – Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «AMETRS», reģistrācijas
Nr. 42403021417, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam «Ausek -
līši» par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0038 sadali.

Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0273 ar
platību 1,9 ha piešķirt nosaukumu «Tornis» un adresi «Tornis», Medņevas pag., Viļakas
nov., LV–4586.

Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0274 ar
platību 2,0 ha, saglabāt nosaukumu «Auseklīši». Noteiktos apgrūtinājumus projektētajām
zemes vienībām skatīt www.vilaka.lv.

Nr.86 – Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam
apmaksāta papildatvaļinājuma daļu – 5 darba dienas no 12.03.2018. līdz 16.03.2018. 

Nr.87 – Piešķirt Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra nedēļu no 12.03.2018. līdz 18.03.2018. 

Ar februāra domes sēdes protokolu var iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes. 

Jaunsargi kopā ar bijušo NBS komandieri ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. «Pastāv uzskats: ka tautai, kas
nezin savu vēsturi, nav nākotnes, tāpēc nav pieļaujams ka iepriekšējo paaudžu pieredze aiziet nebūtībā līdz ar
pašiem vēsturisko notikumu dalībniekiem, Viļakas novadā ir dzimusi jauna tradīcija  – Stompaku kaujas atcere,
lai jaunā paaudze zina, ka cīņa pret svešu varu nekad nav norimusi un cik daudz upuru prasa reiz zaudētas
brīvības atgūšana,» teica Valentīns Keišs 2. Novada nodaļas jaunsargu instruktors.

l Īsās ziņas

• 1. martā Viļakas novada domes vadība, speciālisti, domes depu -
tāti un iestāžu vadītāji tikās ar iedzīvotājiem Kupravas un Žīguru  pa -
gastos, 8. martā Vecumu un Medņevas pagastos, 22.martā Šķilbēnu
pagastā.

• 2. martā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
Riebiņos  piedalījās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
un LPR Sadarbības komisijas sēdē. Šajā sēdē piedalījās Ministru Pre -
zidents Māris Kučinskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards, kā arī VAS «Latvijas Valsts ceļi» valdes
priekšsēdētājs Jānis Lange. Sanāksmju laikā tika pārrunāti Latgales
plānošanas reģiona pašvaldību aktuālie jautājumi, Latgales attīstības
plāns 2018.–2021. gadam.

• 9. martā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
piedalījās NAT komisijas sēdē Briselē.

• 20. martā Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sar mī -
te Šaicāne piedalījās Latvijas pašvaldību savienības Izglītības un kul -
tūras komitejas sēdē.

Darba kārtībās tika skatīts jautājums par ESF projekta «Kompetenču
pieeja mācību saturā» (Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002), dokumenta
«Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts»
turpmāko pilnveidošanu, praktisko pielietojumu un tālāko virzību, kā
arī jautājumi par plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā un Vis -
pārējās izglītības likumā.

• 22. martā Viļakas novada domes priekšsēdētājs piedalījās Balvu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdē. Darba kārtī -
bā tika skatīti jautājumi par VSIA «Latvijas Vides, ģeoloģijas un me-
teoroloģijas centra» sagatavoto 2018.gada pavasara palu perioda
prognozi; Valsts materiālo rezervju, Nacionālo bruņoto spēku, fizisko
un juridisko personu resursu iesaistīšanas iespējām plūdu draudu vai
plūdu gadījumā, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar sa dar -
bības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbību.

• 23. martā darba vizītē Balvos bija ieradies satiksmes ministrs
Ul dis Augulis, kurš tikās ar Balvu, Baltinavas, Rugāju  un Viļakas no -
vada vadītājiem, Balvu novada deputātiem un pagastu pārvalžu
vadītājiem. Tikšanās reizē tika diskutētas par aktuāliem jautājumiem
ceļu sakārtošanas un finansēšanas jomā.

• 28. martā Apē notiks biedrības «Eiroreģions «Pleskava, Livo -
nija»» dalībnieku kopsapulce, kurā piedalīsies Viļakas novada domes
pārstāvji. 

• 29. martā 13.00 Viļakas novada domes vadība, speciālisti, do -
mes deputāti un iestāžu vadītāji tiksies ar Susāju pagasta iedzīvotājiem
Viļakas novada bibliotēkā, plkst.17.00 ar Viļakas pilsētas iedzīvotājiem
Viļakas kultūras namā. 

Informāciju apkopoja Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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Viļakas no vadā 2018. gada marts

AktuALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē / ProJekti

21. martā plkst. 19.00 Vīnes Mūzikas un izpildītāj-
mākslu universitātē Starptautiska simpozija european
Voices 5, kā arī Latvijas simtgades pasākumu ietvaros
ar Latvijas vēstniecības Austrijā atbalstu un vēstnieces
Veronikas ertes uzrunu tika prezentēta tikko iznākusī
etnomuzikoloģes, Latvijas Mūzikas akadēmijas zi nāt -
niskā un radošā darba prorektores profesores Andas
Beitānes publikācija – Cd dubultalbums un grāmata
Notes from Latvia (Piezīmes no Latvijas), kas atklāj
jaunu starptautisku izdevumu sēriju european Voices:
Audiovisuals. Sērijas iniciators ir Vīnes mūzikas un
iz pildītājmākslu universitātes tautas mūzikas pētniecī -
bas un etnomuzikoloģijas institūtā bāzētais europas
daudzbalsīgās mūzikas pētniecības centrs sadarbībā ar
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA).
Publikācija izdota, pateicoties abu minēto augstskolu
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam. kopā ar
Andu Beitāni pasākumā piedalīsies un muzicēs arī
JVLMA mācībspēki, etnomuzikologi Liene Brence un
oskars Patjanko.

Kā pastāstīja sērijas idejas autors un sastādītājs Vīnes
Mūzikas un izpildītājmākslu universitātes Tautas mūzikas
pētniecības un etnomuzikoloģijas institūta vadošais pētnieks
Ardians Ahmedaja (Ardian Ahmedaja), kurš kopš 2015.
gada ir arī JVLMA viesprofesors, European Voices: Au-
diovisuals ir jauna daudzbalsīgās mūzikas publikāciju
sērija. Tās tapšanā būtiska nozīme ir partnerībai ar insti-
tūcijām, kurās strādā Eiropas daudzbalsīgās mūzikas pēt-
niecības centra (EMM) locekļi. Kolēģi no dažādām valstīm
šīs sērijas ietvaros prezentēs starptautiski nezināmu daudz -
balsīgās mūzikas un dejas prakšu audio un video ieraks -
tus, primāri no lauka pētījumiem, kas tiks papildināti ar
plašu informatīvo materiālu, to veidojot ciešā sadarbībā
ar attiecīgo kopienu pārstāvjiem. 

Atsaucoties uz šīs publikācijas autores Andas Beitānes
teikto, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka uzmanības centrā
jābūt nevis vienkārši mūzikai un tīri muzikāliem aspek -
tiem, bet mūzikas veidotājiem – dziedātājiem un muzi-
kantiem, viņu individualitātei un grupu dinamikai, viņu
domām un uzskatiem par mūziku, tās saturu un izpildī -
juma kontekstiem. Šāda perspektīva padarīja neiespējamu
pat tikai domu par kaut ko līdzīgu antoloģijas konstruēšanai.
Vārda tiešajā nozīmē rokoties cauri vairāk kā 20 gadu lau -
ka darba krājumiem, gluži dabiski izkristalizējās piezīmju
koncepts.

Kā vēstī grāmatas apakšvirsraksts – Multipart music
in the field (Daudzbalsīgā mūzika laukā) – tās pamatā ir
lauka darba perspektīva. Sanāk pat tāda kā vārdu spēle,
jo, tāpat kā etnomuzikoloģijā viens no vissvarīgākajiem
darba veidiem ir lauka darbs (fieldwork), arī daudzbalsīgā
dziedāšanā Latvijā tradicionāli praktizēta uz lauka, kā to
rāda arī grāmatas vāka dizains (Daina Salmiņa) un foto
(Ruta Cibule), dokumentējot dažas no pašām izcilākajām
Ziemeļlatgales dziedātājām – Helēnu Slišāni (no kreisās),
Teklu Ločmeli, Antoņinu Loginu un Annu Mežali –
2002. gadā mēslu talkā Baltinavas pagasta Kašos.

Publikācija adresēta plašai starptautiskai auditorijai, mē -
ģinot pastāstīt nezinātājam, piemēram, par to, kas ir Jāņi
un Jumis, ar ko atšķiras apdziedāšana Latgalē no apdzie-
dāšanās Kurzemē, par značku vilkšanu, dziedot maija mē -
nesī pie krusta, u.tml. Izdevumā, kura apjoms darba gaitā

dubultojies, no sākotnēji paredzētā viena CD kļūstot par
dubultalbumu, un attiecīgi, no 100 teksta lappusēm
izaugot līdz 200, līdzās Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes
un Suitu daudzbalsībai iekļauti arī daži spilgti portreti no
Sibīrijas Marienburgas Sukinavas.

Vislielākais paldies visiem dziedātājiem un muzikantiem,
bez kuriem šīs publikācijas tapšana nebūtu iespējama:

ziemeļlatgale: Aloizs Bukšs, Marija Circene, Anna Loč -
mele, Stefānija Matisāne, Domicella Pundure, Irēna Pun -
dure, Anna Ščemeļinska un Magda Sutugova no Rekovas;
Tekla Ločmele, Antoņina Logina, Anna Mežale un Helē na
Slišāne (dziedātājas uz vāka foto), Marija Bukša, Andris
Kapusts, Lūcija Keiša, Jāzeps Keišs, Andrejs Rancāns un
Aīda Rancāne no Baltinavas; Antoņina Logina, Domicella
Logina, Emīlija Logina, Felicija Logina, Veneranda Meža -
le un Broņislava Platniece no Briežuciema; Domicella
Čalpa, Anna Keiša, Stefānija Keiša, Valentīna Keiša, Ma -
rija Supe un Līvija Supe no Upītes; Silvija Babāne, Va -
len tīna Babāne, Alfrēds Circens, Bārbala Dukaļska, Eleo -
nora Kaimiņa, Valentīna Lapšāne, Malvīne Ločmele, An -
tonija Pabērza un Natālija Smuška no Medņevas.

dienvidkurzeme: Zenta Bērtiņa, Jānis Jūrmalis, Ausma
Laiveniece, Voldemārs Laivenieks, Margrieta Otaņķe,
Katrīna Radomišķe, Margrieta Sapate, Alvīne Šķipere un
Mirdza Streņģe no Otaņķes.

Suiti: Katrīna Antonoviča, Rozālija Brūdere, Antonija
Kalēja, Ilga Leimane, Marija Lūse, Anna Reine, Katrīna
Spēkmane, Marija Steimane un Elizabete Vanaga no Al-
sungas.

Sibīrijas latvieši: Elza Jeruma, Ludmila Juzefatova,
Alma Gavrilko, Arnolds Markus, Valija Markus, Valija
Matjušina, Velta Rekeda un Zelma Vilsone no Sukinavas.

Prezentācijai Vīnē, kur kopā ar Andu Beitāni muzicēs
etnomuzikologi un muzikanti Liene Brence un Oskars
Patjanko, sekos arī vairākas prezentācijas Latvijā. Viena
no tām plānota septembra pirmajā nedēļā Eiropas etno-
muzikoloģijas semināra ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, kā arī jau ir saņemts uzaicinājums
kopīgai prezentācijai ar šīs sērijas nākamo – otro publi -
kāciju Sardīnijā (Itālija).

Sīkāk skat. https://www.mdw.ac.at/ive/emm/?PageId=175

Vīnē atklāja jaunu starptautisku tradicionālās mūzikas izdevumu sēriju,
kuras pirmā publikācija sagatavota Latvijas Mūzikas akadēmijā

Viļakas novada pārstāvju vizīte Polijas    
Valsts arheoloģijas muzejā Varšavā
6.martā Viļakas novada do-

mes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs un Viļakas novada mu -
zeja direktore rita Gruševa pēc
Latvijas republikas vēstnieka
Polijā  edgara Bondara  uzaici -
nājuma apmeklēja Polijas Valsts
arheoloģijas  muzeju Varšavā ar
mērķi izveidot sadarbību starp
muzejiem, kā arī pārrunāt jau-
tājumus par kopīgas izstādes
izveidi un atklāšanu Viļakā.

Viļakas apkārtnes vēsture ir
cieši saistīta ar poļu kultūru un
tās atstāto kultūrvēsturisko man-
tojumu. Viļaka lepojas  ar saviem
novadniekiem, kuri nes Viļakas
novada un Latvijas vārdu pasaulē.
Viens no šiem cilvēkiem ir mūsu
novadnieks, Latvijas vēstnieks Po -
lijā E. Bondars, kurš ir topošās
izstādes iniciators. Polijas Valsts
arheoloģijas muzeja Varšavā krā-
jumos atrodas arheoloģiskās sen-
lietas no Viļakas apkārtnes, kuras
19. gs beigās apzināja un kolek-
cionēja poļu zinātnieks Z. Glo -
gērs ar muižnieces Lippe-Lipskas
atļauju. Viļakas apkārtnē iegūtie
atradumi tika aizvesti uz Poliju.

Darba gaitā pārrunāti dažādi
organizatoriskie jautājumi, kuras
rezultātā tika noslēgts sadarbības
darba plāns ar katras puses pie-
nākumiem un uzdevumiem. Iz-
stādes mērķis ir katram novada
iedzīvotājam sniegt atbildi uz jau -
tājumu – kas es esmu, no kurienes
nāk manas saknes un kā laika gai -
tā mainās mūsu novada vēsture,

īpašu uzmanību pievēršot poļu
kultūrai un tās nozīmei un devu-
mam Viļakas apkārtnes vēstures
izpētē un attīstībā.

Marienhauzena (Viļaka) atra -
dās zem poļu varas no 1560. –
1772. ga dam, Krievijas impērijas
laikā no 1824. – 1920. gadam Ma -
rienhau zenu pārvaldīja pārpoļotie
vācu muižnieki Lippe-Lipski Za-
bello. Poļu atstātais vēsturiskais
mantojums vēl joprojām turpina
prie cēt ne tikai Viļakas novada

iedzīvotājus bet arī viesus. 
Sadarbojo ties ar kolēģiem Var -

šavā un kopā strādājot Viļakā tiks
atklāta izstā de, kurā varēs izsekot
kā divas tautas un kultūras spēj
līdzās pastāvēt un attīstīties, un
tieši šī mijiedarbība ir veidoju-
si mūsdienu Viļakas novada cil-
vēku.

Teksts: Viļakas novada
muzeja direktore Rita Gruševa,

Foto: Polijas Valsts 
arheoloģijas muzeja pārstāvji

Izveidota Viļakas novada
Pašvaldības policija

2018. gada 25. janvārī notika Viļakas
novada domes sēde, kurā deputāti vienbalsīgi
nolēma izveidot Viļakas novada pašvaldības
iestādi «Viļakas novada Pašvaldības
policija», apstiprināt iestādes nolikumu
un iecelt amatā inspektoru. tās mērķis ir
nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
Viļakas novada administratīvajā teritorijā.
2018. gada 1. martā darbu Viļakā uzsāka
pašvaldības policists Valters doru.  

Valters par sevi stāsta:  «Esmu jaunietis no Baltinavas. Esmu jautrs,
atraktīvs un daudzpusīgs. Esmu iesaistīts vairākos pašdarbnieku ko -
lek tīvos, Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvā «KUSTI KUST»,
skolas gados dziedāju vokālajā ansamblī «Vērmelīte» un jauktajā
Bal tinavas novada korī. Mana sirds lieta ir spēlēt hokeju, ko es arī
da ru, spēlējot hokeja kluba «Lazdukalns» komandas sastāvā Dau -
gav pils pilsētas čempionātā. Mana iepriekšējā darba vieta bija Rīgas
paš valdības policija Drošība uz ūdens un civilā aizsardzība (ieņe -
mamais amats Kārtībnieks-glābējs), kur nostrādāju nepilnu gadu, jo
bija liela vēlme atgriezties atpakaļ uz Baltinavu un liels paldies
Viļakas nova dam, ka deva tādu iespēju. Nevaru nepieminēt, ka pirms
3 gadiem piedalījos Viļakas misteros, un kļuvu par misteru Viļakas
novadā.»

Viļakas novada domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieces, izpilddirektores

iedzīvotāju pieņemšanas laiki
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs (2. stāvā, tālr. 64507224). 

Iedzīvotāju pieņemšana:  
pirmdiena 10:00 – 12:00 un ceturtdiena 09:00 – 11:00

domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne
(2. stāvā, tālr. 26311663)

Iedzīvotāju pieņemšana: ceturtdiena 9:00 – 12:00

izpilddirektore zigrīda Vancāne (2. stāvā, tālr. 64507223)
Iedzīvotāju pieņemšana: 

pirmdiena 10:00 – 12:00 un piektdiena 10:00 – 12:00
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īstenojot eiropas Sociālā fon -
da projektu «Atbalsts izglītoja -
mo individuālo kompetenču at-
tīstībai», 2018. gada 22. februārī
rekavas vidusskolā notika prak-
tiskās nodarbībās SteM (zināt -
nes, tehnoloģijas, inženierzināt -
nes un matemātikas) jomas mā -
cību priekšmetos. Projekta ak-
tivitātēs piedalījās novada 6.–
9. klašu skolēni. Skolēni darbo -
jās 3 grupās, praktiskās nodar-
bības tika organizētas matemātikā,
fi zikā, ķīmijā un bioloģi jā.

Matemātikas nodarbībās sko -
lēni aprēķināja dažādu daudzstū -
ru laukumus, skaitīja rūtiņu vir sot -
ņu punktus daudzstūra iekšpusē
un uz daudzstūra malām. Iegūtos
rezultātus apkopoja un analizēja,
mēģinot pamanīt likumsakarī-
bas, kas saista šos lielumus. 

Galarezul tātā tika iegūta «uni-
versāla» formula, kura der jebkura
daudzstūra laukuma aprēķināšanai.
Skolēni varēja radoši izpausties
un nodarbības nobeigumā zīmēja
daudzstūrus gan sirsniņu, gan da-
žādu dzīvnieku un citu objektu for -
 mā. Saviem uzzīmētajiem daudz-
stūriem skolēni aprēķināja lau-
kumus, izmantojot PICK formulu. 

Fizikas nodarbībās skolēni ie-
pazinās ar datu uzkrājējiem un
sensoriem. Iemācījās veikt mērī-
jumus, izmantojot datu uzkrājējus
un sensorus. Noskaidroja, ar ko
«Momentuzņēmums» atšķiras no
«Easy Sense mērīšanas». Iegūtos
mērījumus no datu uzkrājēja pār-
sūtīja uz datoru, lai tos varētu ap-
skatīt un iegūt grafikus. Veicot
praktisko darbu ar temperatūras
sensoriem, noskaidroja, kas telpu

labāk pasargā no sasilšanas –
baltas vai melnas krāsas audums
vai alumīnija folija. 

Ķīmijas – bioloģijas nodarbī -
bas tēma bija «Kristāli, kristāl-
hidrāti». Lai papildinātu un vizua -
lizētu darāmo, tika demonstrēta
prezentācija. Tēmas aktualizēšanai
skolēni tika aicināti izteikt savu
pieredzi – ko saprot ar jēdzienu
kristāli, ar ko tie asociējas. Atbil -
des ir dažādas. Kopīgi skolēni iz-
secināja, ka kristāliskas vielas ir
cietas vielas, kuru daļiņas veido
telpisku režģi. Ikdienā var redzēt
gan ūdens kristālus sniegpārsli -
ņās, gan sāls kristālus. Vārāmās
sāls kristālus skolēni apskatīja ar
lupu – plaknē 2 reizes lielā palie-
linājumā, kā arī binokulārā – tel-
piski 20 reizes lielā palielinājumā.
Skolēni veidoja sāls kristālrežģa

modeļus – pilnīgi atklājot kristāla
formu.

Nodarbības otrajā daļā tika no -
skaidrots, ka kristālhidrāts ir vie -
la, kas saistījusi ūdeni. Kristālhid -
rātus jau izmantojušas mūsu vec-
māmiņas. Viņas pie logu rūtīm no -
vietoja sālstrauciņus un tad logs
nenorasoja, bet mitrumu uzsūca
sāls. Nodarbībā tika izmantots kal -
cija sulfāta kristālhidrāts – ģipsis
un tika uzsvērta tā izmantošana
ne vien medicīnā, bet arī tēlniecībā
un celtniecībā. 

Praktiskajā daļā skolēni mē-
ģināja «ieģipsēt» savu vai cita

nodarbības dalībnieka pirkstu.
Tika pārrunāts, ka pie lūzumiem
ģipša uzdevums ir fiksēt noteiktu
vietu.

Praktisko nodarbību noslēgu -
mā skolēni izvērtēja praktiskajās
nodarbībās gūto pieredzi. Visiem
ļoti patika netradicionālās nodar-
bības. Skolēni atzinīgi novērtēja
iespēju darboties patstāvīgi.

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izglītības darba 

speciāliste M. Brokāne,
Rekavas vidusskolas 

skolotājas I. Kaņepe, 
I. Maksimova, I. Saidāne

Praktiskās nodarbībās STEM jomas mācību priekšmetos

izglītības attīstības centra pro -
jekts «izzināt. Pieredzēt. rīkoties.
dALītieS.» ir turpinājums 2017.
gadā īstenotajam pro jektam «iz-
zināt. Pieredzēt. rīkoties.», kurā
partneris bija arī Viļakas Valsts
ģimnāzija. Aktivitāšu mērķis –
pirmajā projektā paveiktā kopīga
izvērtēšana, apkopošana un da-
līšanās ar sasniegto, tāpēc no-
saukumā pievienots šis svarīgais
vārds «dALītieS», kas ir bū-
tiski ikvienam veiksmīgam pa-
sākumam vai ak tivitātei – lai
arī citiem būtu iespēja iepazīties
ar lieliskām ide jām un veiksmīgu
darba rezultātu. 

Projektus realizējis Izglītības
Attīstības Centrs ar Britu padomes
Latvijā atbalstu, to ietvaros skolu
jauniešiem un skolotājiem no 12
Latvijas skolām – gan no Rīgas,
gan no Latgales reģioniem, bija
iespēja papildināt zināšanas par
Latviju, attīstīt līdzdalības un kri -
tiskās domāšanas prasmes un ap-
liecināt savu prasmi un attieksmi
darbībā, kā arī tikties noslēguma
forumos «Tie esam mēs». 

Forums bija viens no projekta
noslēguma un pieredzes popula-
rizēšanas pasākumiem, ar mērķi
veicināt pieredzes apmaiņu un
diskusiju par to, kā stiprināt jau-
niešu piederības sajūtu skolai un
valstij, apzināties katra lomu tajā.
Forumā bija iespēja piedalīties
projekta Viļakas un Daugavpils
skolu pieredzes darbnīcās, novēr -
tēt līdzdalības un sadarbības pras-
mju nozīmi un gūt kultūras pie -
redzi. Viļakas Valsts ģimnāzijas
komandas pārstāve Madara Jero-

māne vadīja nodarbību «Jaunieši
VAR!» par jauniešu līdzdalības
metodēm, savukārt pārējiem bija
iespēja piedalīties arī citu skolu
vadītajās nodarbībās: «Mēs nākam
no…», «Spēlēsim Latviju!», «Ie-
degsim gaismu sevī un citos caur
piederību savai zemei» un «Kodē,
kodē, atkodē! Spēlē, spēlē, izspē-
lē!»- tajās guvām jaunas idejas,
kuras īstenosim sava novada ak-
tivitātēs un pasākumos.

Forumā bija iedvesmojošas
tikšanās ar Kristīni Veinšteinu –
Daugavpils teātra Valdes priekš-
sēdētāja palīdzi mākslinieciskajos
jautājumos, bet noslēgumā bau-
dījām «Dirty Deal Teatro» izrādi

«Nacionālais attīstības plāns», ku -
ra pievērsa uzmanību Latvijas na -
cionālā attīstības plāna saturam,
lika aizdomāties, vai tieši šis do-
kuments un tā mērķi veicina Lat-
vijas iedzīvotāju laimes sajūtu un
pilnvērtīgu dzīvi.

Lai dalīšanās pieredzē būtu
veiksmīgāka, skolām uz forumu
bija iespēja aicināt arī sadarbības
partnerus, tāpēc no Viļakas novada
uz pasākumu devās arī pārstāvji
no Rekavas vidusskolas un Viļa -
kas novada bibliotēkas.

Informāciju sagatavoja 
Viļakas Valsts ģimnāzijas

skolotāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Projekts «Izzināt. Pieredzēt.
Rīkoties. DALĪTIES.»

Izstrādās Viļakas ezera
apsaimniekošanas noteikumus

Šī gada 1.martā Viļakas novada dome
saņēma ziņu no Latvijas vides aizsardzības
fonda administrācijas, par projekta, «Ap-
saimniekošanas noteikumu izstrādāšana
Viļakas ezeram», apstiprināšanu. 

Šo noteikumu izstrādāšana ir paredzēta laika posmā no 2018. ga -
da 20. maija līdz 2019. gada 20. aprīlim. Izstrādājot Viļakas ezera
apsaimniekošanas noteikumus tiks iz pētīts ezera ekoloģiskais
stāvoklis, noteikti zivju resursi ezerā un to atjaunošanas nepieciešamība,
tiks noteikts ezera ūdens līmeņa regu lējums un citi būtiski rādītāji,
kas veicinātu Viļakas ezera ilgtspē jīgu apsaimniekošanu.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Santa Komane

Realizēts projekts
«Mini skaņu ierakstu studija»
Viļakas pūtēju orķestra atbalsta biedrība ir realizējusi Eiropas lauk -

saimniecības fonda lauku attīstības atbalstīto projektu Nr. 17-07-AL19-
A019.2206-000003, projekta nosaukums: «Mini skaņu ierakstu
studija». Attiecināmās izmaksas 4994,19 EUR, no kuriem 499,42 EUR
ir biedrības līdzfinansējums. Projekta mērķis nodrošināt Viļa kas no -
vada skolu audzēkņiem veikt audio ierakstus.
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«Paaudzes aiziet, bet valoda paliek; katra pa -
audze valodu jau atrod priekšā, pie tam stiprāku un
varenāku, nekā tā pati ir, nekad to neizdibina pil -
nībā un atstāj to nākamajai paaudzei; valodas
raks turu, tās savdabīgumu var izzināt tikai paaudžu
rindā, bet valoda saista tās visas, un visas atai no -
jas valodā; var saskatīt, ko valodai devuši atsevišķi
laikmeti, atsevišķi cilvēki, bet, ko visi palikuši tai
parādā, tas nekad nav nosakāms.»

(Vilhelms fon Humbolts).
Sniegoti baltajā, saltajā 1. marta rīta pusē no vi -

sa novada skolām Viļakas pamatskolas zālē pulcējās
gan lielāki, gan mazāki daiļrunātāji, lai noskaidrotu
izteiksmīgākos runas meistarus. Iedrošināšanai Vi -
ļa kas pamatskolas ansamblis veltīja skanīgu dziesmu. 

Patīkami, ka katru gadu bērni un pedagogi ir
aktīvi piedaloties šajā konkursā, pārsteidz ar arvien
skanīgākiem un nedzirdētiem dzejoļiem un prozu.

Kamēr žūrija apspriedās Viļakas pamatskolas teātris
demonstrēja savu ludziņu, paldies skolotājai Irēnai
Loginai.

Pēc žūrijas vērtējuma uz Rēzekni, konkursa 
2. kārtu dosies:

1. klases grupā – Matilde Slišāne un Evelīne
Leitena; 2.–3. klašu grupā – Džeisons Kokarevičs,
Evelīna Šakina; 4.–6. klašu grupā – Samanta Mar-
tiņenko, Dominika Biuka; 7.–9. klašu grupā –
Jurģis Milaknis, Žaklīna Orlovska; 10.–12. klašu
grupā – Laila Milakne, Elvita Krakope.

Lai skan balstiņa un neaizmirstas vārdu rindas,
Lai veicas! Paldies skolēniem, pedagogiem, vecākiem
par ieguldīto darbu. Žūrijai – Ruttai Jeromānei un
Virgīnijai Riekstiņai par atbalstu un ne tik vieglo
izvērtējumu. Paldies Viļakas pamatskolas direktorei
un kolektīvam par atbalstu konkursa norisē.

Izglītības metodiķe Ginta Locāne

12. un 13. martā bērnu ča -
las, smiekli un klaudzošu āmuru
skaņas piepildīja Šķilbēnu jau-
niešu centra «zvaniņi» telpas.
Šeit divas dienas čakli strādāja
vairāk nekā 20 lieli un mazi bēr -
ni, jaunieši un pieaugušie, kas
bija atnākuši apgūt jaunas pras -
mes un, būt kopā ar domu bie -
driem meistardarbnīcās. 

Savās amatu prasmēs dalījās:
Evita Zālīte (leļļu meistare) un
Andris Ločmelis (ādas apstrādes
meistars). Meistardarbnīcu laiks
nebija izvēlēts nejauši, bet gan ar
nolūku bagātināt atpūtu skolēnu
brīvdienās, jo lauku apvidu bērniem
nav īpaši daudz veidu, kur saturīgi
pavadīt brīvo laiku. Bērnu vecāki
atzina, ka viņi ir priecīgi par to,
ka viņu atvases nesēžot pie TV
ekrāniem, datoriem vai tālruņiem,
bet gan ar prieku darbojas un ap -
gūst jaunu prasmes. 

Bērni bija pārsteigti, ka paga-
tavot nelielu dejojošu lellīti var
divu stundu laikā. Savukārt, meis-
tare savus mākslas darbus veido,
strādājot vismaz 5 dienas pa 5 stun -
dām katrā. Evitas darinātās lel les
dzīvo dažādās pasaules valstīs,
tās ir dažāda lieluma un katra ar
savu individualitāti. Savdabīgi, ka
katrai lellei ir savs vārds un Evita
visus atceras. Piemēram, atvaļināts
cietuma priekšnieks dāvanā no
ko lēģiem saņēmis lelli vārdā Mel-
dris ar absolūti oriģinālu apģērbu.
Kā izrādās lelles savus vārdus
iegūst no vārda dienu kalendāra,
kurā dienā lellīte ir pabeigta tādu
vārdu tā arī iegūst. 

Savukārt, meistars Andris bēr-
niem mācīja, kā ar pacietību no
neliela ādas gabaliņa pagatavot
sirsnīgu dāvaniņu saviem mīļajiem.
Jauki piekariņi ar lielākiem un

mazākiem iniciāļu burtiem, skaisti
dekoriņi un pusstundas laikā pār-
steigums gatavs. Andra darinātie
darbiņi aizceļojuši uz Austrāliju,
Ameriku, Ēģipti un Eiropas vals -
tīm. Savā īpašumā vīrišķīgas mo -
to ciklu somas ieguvis kāds no
motokluba «Rūsa vējā» motocik-
listiem. Bet skaistas siksnas, so-
miņas, aproces, makus un atslēgu
piekariņus ieguvis ikviens kam
tas ļoti kārojies. Andris lepojas ar

savu arodu un labprāt māca to arī
citiem. 

Vecāki un bērni bija priecīgi
par doto iespēju un lūdza norunāt
vēl kādu tikšanos ar meistariem.
Cerams, ka tuvākajā laikā radīsies
šāda iespēja. Paldies meistariem
un visiem, kuri apmeklēja meis-
tardarbnīcas!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
pagasta Kultūras centra

«Rekova» vadītāja Inese Lāce

Leļļu un ādas piekariņu izgatavošanas
meistardarbnīcas rekovā

Skolēnu brīvdienu nedēļā
16. martā aicinājām novada iz-
glītības iestāžu darbiniekus uz
ikgadējo Metodisko dienu Viļa -
kas Valsts ģimnāzijā. 

Šogad vēlējāmies aicināt pe-
dagogus domāt par tādā aktuālām
tēmām izglītības nozarē kā karjeras
izglītība, efektīva mācīšana un mā -
cīšanās un pilsoniskā un patriotis -
kā audzināšana. Dienas pirmajā pu -
sē ieklausījāmies lektora un sko-
lotāja Mārtiņa Geidas atziņās par
karjeras vadības prasmēm un pār -
liecinājāmies, ka tās ir cieši sais tī -
tas ar dzīvesdarbības vadības pras -
mēm. Turpinājumā Viļakas novada
IKS pārvaldes vadītāja Inese Cir-

cene iepazīstināja pedagogus ar
aktualitātēm izglītojamo mācību
sasniegu vērtēšanā. Savukārt die -
nas otrajā daļā strādājām rotējoša -
jās sekcijās, daloties viedokļos un
pieredzē un diskutējot par karjeras
izglītību katrā izglītības iestādē
novadā. Noslēgumā katrs intere-
sents varēja izvēlēties doties uz trīs
nodarbībām, kuras vadīja Viļakas
Valsts ģimnāzijas pedagogi un no -
vada karjeras konsultante Marija
Vancāne: «Pilsoniskās un patrio-
tiskās audzināšanas integrēšanas
iespējas mācību priekšmetos un
audzināšanas jomā», vadīja Vene -
randa Medne un Ineta Lindenberga,
«Uz skolēna mācīšanos virzīta

efektīva mācību stunda» – Santa
Bondare un «Karjeras izglītības
Viļakas novadā» – Marija Vancāne. 

Metodiskās dienas noslēgumā
kopīgi nonācām pie atziņas, ka
karjeras izglītība skolā nav tikai
karjera konsultanta vai klases au-
dzinātāja pārziņā, ikvienam peda -
gogam jābūt zinošam šajā šobrīd
tik aktuālajā jautājumā izglītībā. 

Pateicība ikvienam metodiskajā
dienā iesaistītajam par savu pie-
nesumu organizēšanā un ideju
ģenerēšanā. Uz tikšanos nākamajā
metodiskajā dienā! 

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas Valsts ģimnāzijas 
metodiķe Santa Bondare

Metodiskā diena Viļakas Valsts ģimnāzijā

Skatuves runas konkurss

Latgaliešu dziesmu konkurss
Viļakas Valsts ģimnāzijā

7. martā Viļakas Valsts ģimnāzijā (turpmāk VVģ) notika līdz
šim nebijis pasākums – Latgaliešu dziesmu konkurss. Pasākuma
ideja dzima pagājušajā gadā, Projektu nedēļas laikā, un par tās
īstenošanu jāpateicas mūzikas skolotājai ilonai Bukšai.

Jau no janvāra skolēni gatavoja priekšnesumus konkursa pirmajai
daļai – katra klase izvēlējās kādu latgaliešu tautasdziesmu un kopā ar
mūzikas skolotāju Ilonu un klases audzinātāju gatavoja priekšnesumu.
Īpaši jāatzīmē, ka skolēni paši gan dziedāja, gan muzicēja; priekš ne -
sumos skanēja ne tikai klavieres, vijole un bungas, bet arī garmoška,
cītars un dažādi citi instrumenti. Muzi cēšanu papildināja arī teātra
elementi, kopā veidojot neatkārtojamus priekšnesumus.

Konkursa otrajā daļā jauniešiem pēc pavisam īsa fragmenta no-
klausīšanās bija jāatpazīst dažādas latviešu patriotiskās dziesmas.
Trešais konkursa uzdevums – uz ekrāna tika parādīti trīs attēli un
klašu uzdevums bija nodziedāt kādu dziesmas fragmentu, kurā būtu
pieminēts kāds no attēlos redzamajiem tēliem. Šajā uzdevumā vienī -
gais ierobežojums bija – lai dziesmas ir latviešu valodā, tādēļ skanēja
gan latviešu un latgaliešu tautasdziesmas, gan ziņģes, gan estrādes
dziesmas. Pēdējais uzdevums visiem sagādāja īpašu prieku un, tā kā
dziesmu pūrā tika atrastas aizvien jaunas me lo dijas un neviena no
klasēm negrasījās padoties, pasākuma vadītā jiem pašiem nācās
padoties un atzīt, ka latvieši tomēr joprojām ir un paliek nepārspēta
dziedātāju tauta.

konkursu vērtēja žūrija: VVģ direktore Sarmīte Šaicāne, Viduču
pamatskolas mūzikas skolotāja un latgaliešu dziesmu zinātāja Inita
Raginska un VVģ vēstures skolotāja Aija Leitena. Klases vērēja 7.–9.
un 10.–12. klašu grupās. Žūrijas darbs nebija viegls, tādēļ pēc ilgām
diskusijām žūrijas komisija pirmās vietas nolēma piešķirt 9. klasei un
apvienoto 10. klašu komandai, bet visiem pārējiem pasniedza diplo -
mus par 2 vietu.

Taču ne jau vietas vai diplomi šajā konkursā bija galvenais. Gal -
venais – būt kopā, radīt mūziku un apzināties savas saknes. Ceram,
ka latgaliešu dziesmu konkurss mūsu skolā kļūs par skaistu tradīciju.

Evita Zaremba-Krīgere, 
VVģ ārpusklases pasākumu organizatore

Karjeras atbalsta projekta aktivitātes
Projekta «karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī -

tības iestādēs», identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/i/001 laikā 2018.
gada sākumā notika divas aktivitātes: «ēnu diena» un «izglī tī -
bas izstāde Skola 2018». 

Šī gada 14. februārī notika Ēnu diena visā Latvijā. Jauniešiem bija
iespēja ēnot kādas profesijas pārstāvi, iepazīties ar viņa darbu. Šo -
gad Ēnu dienās Rīgā piedalījās Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases
skolēni Kristaps Dortāns, Evija Kravale un 11. klases skolnieces
Laura Bratuškina un Anastasija Sediha (apmeklējot SIA Lattelecom,
COBALT, Tele 2, LLU). 

Šī gada 23. februārī Viļakas novada skolu 7.–12. klašu 49 skolēni
projekta ietvaros «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī -
tī bas iestādēs» devās uz izstādi «Skola 2018». Paldies SIA NORDEKA
darbiniekiem, kuri bija ļoti pretimnākoši sabiedriskā transporta plā -
nošanā un saskaņošanā, lai skolēni bez pārsēšanās nokļūtu Ķīpsalā.

Arī tos skolēnus un skolēnu vecākus, kuri nebija izglītības
izstādē SKOLA 2018, aicinu ieskatīties interneta vietnē NIID.LV
http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php , lai aizpildot testu papētītu
bērna attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika
pavadīšanas iespējām un profesijām, kas saistītas ar 19 profesionālo
interešu jomām. Ar tā palīdzību interesents varēs noteikt, kuras no
jomām saista tieši viņu. Ja skolēns vēlas, var arī veikt arī pašizpētes
testu, karjeras testu. Aicinu Viļakas novada visu skolu klašu
audzinātājus stāstīt skolēniem un viņu vecākiem par šo iespēju (visu
rakstu lasīt www.vilaka.lv)

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne
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izGLītīBA/ JAuNieŠi

eiropas Sociālā fonda pro-
jekta «Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstī -
bai» (projekts Nr. 8.3.2.2/16/i/001)
ietvaros rekavas vidusskolā 9. mar -
tā notika ģeogrāfijas un vides
konkurss «Latvija – jūras, tīru -
mu, pauguru, ezeru zeme». kon-
kursa mērķis bija veicināt un
attīstīt skolēnu interesi par Lat-
vijas novadiem un dabu, kul-
tūrvēsturi un ievērojamiem cil-
vēkiem, kā arī audzināt skolēnos
patriotisma jūtas. 

Konkursā piedalījās mūsu no-
vada skolu 5. – 6. klašu komandas
2 cilvēku sastāvā un 7. – 9. klašu
komandas 5 cilvēku sastāvā.

Konkursa sākumā notika iepa -
zīšanās ar skolu komandām, katra
no komandām bija sagatavojusi
nelielu prezentāciju  par sevi un
savu skolu. Tad sekoja kopīga ak -
tivitāte – visi kopīgi no puzles 
ga baliņiem izveidoja Latvijas
karti. 

Konkursa laikā skolēni risināja
daudzveidīgus uzdevumus. Katrs

konkursa dalībnieks veidoja savu
Latvijas karti. Komandas meklēja
atbildes uz jautājumiem par Lat -
vijas dzīvniekiem, apdzīvotām vie-
tām un novadiem, pilsētu ģerbo-
ņiem, derīgajiem izrakteņiem,
augiem,  kultūrvēsturi. Interesants
bija uzdevums «Vai pazīsti Latvijas
dabas un kultūrvēstures objektus».
Objekti tika projicēti uz ekrāna,
komandām vajadzēja tos atpazīt.
Savukārt, veicot uzdevumu «At-
ceries mani!», tika dota 1 minūte
laika izpētīt darba lapu ar Latvijai

svarīgām lietām, tās atcerēties un
tad nosaukt pēc iespējas vairāk.
Klausoties R. Paula dziesmu «Cie-
laviņa», Latvijas kontūrkartē bija
jāieraksta un jāiezīmē ģeogrāfiskie
objekti, kuri tika izdziedāti dziesmā.

Konkursa noslēgumā Viļakas
Valsts ģimnāzijas skolēns Dāvis
Bisenieks demonstrēja prezentāciju
par Latviju, kas ir viņa dāvana
Latvijai dzimšanas dienā.

Žīguru Meža muzeja vadītāja
Anna Āze stāstīja par Latvijas un
Viļakas novada dzīvnieku pasauli.
Skolēni ar īpašu interesi ieklausījās
stāstos par stirnām, aļņiem, meža -
cūkām, jenotiem, lapsām, vilkiem,
āpšiem, bebriem, caunām, kā arī
par čūskām. Tāpat varēja aplūkot
un izpētīt  Meža muzeja vadītājas
līdzpaņemtos eksponātus –  dzīv-
nieku ādas, galvaskausus, ragus.
Varēja izpētīt un saskatīt atšķirības
starp dažādām Latvijā sastopa-
majām čūskām – glodeni, zalkti
un odzi. Un vēl Meža muzeja va-
dītāja pastāstīja par peldošo ezer-
riekstu un arī parādīja tā augļus.
Uzzinājām, ka šis augs ierakstīts
Latvijas Sarkanajā grāmatā kā
īpaši aizsargājams un tā atradne
Balvu novada Pokrotas ezerā ir
Eiropā vistālāk uz ziemeļiem iz-
virzītā atradne.

Pēc aizraujošās lekcijas tika pa-
 ziņoti konkursa rezultāti. 5.–6. kla -
šu grupā pirmo vietu ieguva Reka -
vas vidusskolas komanda, otro vie -
tu – Viļakas pamatskolas un Žīgu -
ru pamatskolas komandas, trešo
vietu – Viduču pamatskolas koman -

da. Savukārt 7. – 9. klašu grupā pir -
mo vietu ieguva Viļakas Valsts ģim-
 nāzijas komanda, otro vietu – Re-
kavas vidusskolas un Vi duču pamat -
skolas komandas, bet trešo vietu –
Žīguru pamatskolas komanda. Vi -
si konkursa dalībnieki sa ņēma dip -
lomus un piemiņas balvas.

Pasākuma izvērtējumā skolēni
secināja, ka konkurss bija intere-
sants un aizraujošs. Skolēni guva
dziļāku izpratni par savas valsts,
reģiona – Latgales, sava dzimtā
Viļakas novada ģeogrāfiju un vi -
des problēmām. Tāpat skolēniem
patika darboties komandās, iepazīt
kaimiņu skolu skolēnus. Īpaši vi-
siem patika tikšanās ar Žīguru Me -
ža muzeja vadītāju Annu Āzi un
viņas stāstījums.

Ļoti lielu darbu ģeogrāfijas un
vides konkursa sagatavošanā ie-
guldīja Viduču pamatskolas un
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Lilita Šaicāne. Paldies skolotājai
par saturīgajiem un interesantajiem
uzdevumiem, kā arī par ļoti labu
un pārdomātu pasākuma norisi.
Paldies novada ģeogrāfijas un da -
baszinību skolotājām Inesei Cibulei,
Ilzei Saidānei, Ņinai Romanovai,
Andrai Korņejevai par atbalstu
konkursa norisē. 

Projekta koordinatore Viļakas
novadā, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes izglītības darba
speciāliste Maruta Brokāne

Foto: Lilita Šaicāne un Ma-
ruta Brokāne

Ģeogrāfijas un vides konkurss «Latvija – jūras, tīrumu, pauguru, ezeru zeme»

15. martā 40 Viļakas, Balvu, Alūksnes
un Gulbenes jaunieši tikās Balkanu da -
bas parkā, kur notika kārtējā program-
mas «erasmus+: Jaunatne darbībā»
projekta Nr. 2017-1-LV02-kA347-001627
«Help!» aktivitāte-diskusija – Jaunie -
šiem uztverama informatīvā vide. dis-
kusiju vadīja mācīšanās procesa radītājs
un vadītājs rinalds rudzītis, kurš bija
ieradies no tālās ogres un atraktīvā vei -
dā sniedza dažāda veida informāciju
par informatīvo vidi un tās izmantošanas
iespējām.

Iesākumā jaunieši atskatījās uz iepriekš
paveikto un nostiprināja savas zināšanas
par jauniešu līdzdalību, ieguvumiem līdz-
darbojoties un prasmēm, kuras nepiecieša -
mas veiksmīgai līdzdalībai, zīmējumu vei -

dā atbildot uz dažādiem jautājumiem: Kas
ir līdzdalība? Kāpēc tā nepieciešama? Kā -
di ir līdzdalības veidi un metodes? Kādas
prasmes ir nepieciešamas? Kas ir līdzdalī -
bas kāpnes? Pastāstījuši par saviem inte-
resantajiem attēliem, jaunieši iepazinās ar
jauniešu sociālo tīklu statistikas datiem,
kas radīja izbrīnu, bet vēl lielāku pārsteigu -
mu radīja fakts, ka līdz 2013. gadam pa -
saulē «saražots» tik pat daudz informācijas,
cik mūsdienās «saražojam» tikai vienā die -
nā. Sadarbojoties jauktās novadu grupās,
jaunieši apkopoja informāciju par to, kur
un kā jauniešiem var izplatīt un sniegt in-
formāciju, kā arī ar kādiem informācijas
veidiem un avotiem būtu gatavi strādāt
paši. Jaunieši atzina, ka pati interesantākā
nodarbe bijusi plakāta veidošana, kas bija

neierastāk un nav tik populārs veids kā tiek
nodota informācija. Tāpat jaunieši veidoja
tuvāko aktivitāšu un pasākumu afišas, so -
ciālo tīklu ierakstus, kurus pēc tam kopīgi
izanalizēja un novērtēja.

Keita no Viļakas teic, ka diskusijas lai -
kā guvusi jaunas atziņas un uzzinājusi, ka
katru nepārdomāto darbību sociālajos tīk -
los var izmantot mūsu datu iegūšanai, inte -
rešu analīzei, kam seko, piemēram, dažādu
mums «interesējošu» piedāvājumu parā-
dīšanās sociālo vietņu lapās. Tāpat jaunietei
likās ļoti interesanti veidot plakātus, jo tā-
dējādi bija jūtams komandas gars un salie-
dētība.

Žaklīna guvusi iedvesmu nākošā
jauniešu pasākuma popularizēšanai, kā arī
pilnveidojusi savas prasmes informatīvās

vides izvērtēšanā un efektīvā informācijas
izplatīšanā.

Paldies visiem, kuri atbalstīja jauniešu
aktivitāti un nodrošināja tās realizēšanu!

«Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA347-
001627 «Help!» tika finansēts ar Eiropas
Komisijas «Erasmus+: Jaunatne darbībā»,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptau -
tisko programmu aģentūra, atbalstu. 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt at bil -
dību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.»

Informāciju sagatavoja jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne,

jaunietes Žaklīna Orlovska un Keita
Emīlija Orlovska.

Foto: Madara Jeromāne

Jaunieši diskutē par viņiem uztveramu informatīvo vidi
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kuLtūrA

Līnijdejotāju feBruārA SAietS Viļakā
«Sirds dejas taktī sit»

kaut ārā ir ziema un sniego -
ti ceļi, februāra viducī Viļakas
kultūras nama līnijdeju grupa
«ziemeļmeitas»» pulcināja do-
mubiedrus uz starpnovadu līnij -
deju grupu saietu «Sirds dejas
taktī sit». 

Pasākums noritēja Valentīndie -
nas noskaņās, uzdarbojās amoriņš
– smaidi, sirdis, mīlas krāsas, gai -
sā virmoja mīlestība – mīlestība uz
deju, mūziku, kopābūšanu. Viļakā
satikās vairāk kā simts radošu,
mākslinieciski bagātu personību,
lai koncertdaļā skatītājiem sniegtu
2 sava kolektīva priekšnesumus.
Brīnišķīgais koncerts  atklāja lī-
nijdejotāju dažādību, krāšņumu,
aizrautību, dejotprieku, atraktivitāti
un  izdomu. Turpinājumā sekoja
tradicionālais kolektīvu TOP deju
maratons un tika izdejotas 98  lī-
nijdejas visdažādakajos ritmos.

Pasākumā kopā piedalījās 12
kolektīvi. Viļakas novada pārstā-
vēja: Žīguri «Punktiņi» – vadītāja
Laima Timmermane, Rekova  «Šar -
mantās ogas» – vadītāja Elita Si -

liņa, Viļakas Kultūras nama līnij -
deju grupas «Ziemeļmeitas»  – va -
dītāja Aija Leitena.

Teksts: Aija Leitena,
foto: Jānis Pužulis

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017
rekavas bibliotēkā

Žīguru kultūras nama dāmu deju kopa «Alianse» 3. marta pēc -
pus dienā pulcēja tuvākus, tālākus dejas draugus, vietējos ama-
tiermākslas kolektīvus uz 5 gadu darbības jubilejas pasākumu
«Saulainais sadancis». koncertu atklāja gaviļnieces ar valsi, jo
pir mā deja, ko kolektīvs apguva bija tieši valsis.

Šobrīd kolektīvā dejo 17 dāmas, laika ritumā ir mainījies dejotāju
sastāvs, bet no pašiem pirmsākumiem 2013. gada 12. marta dejo Va -
lentīna Kaļāne, Gaļina Kokoreviča, Ludmila Smirnova, Lilita Zīle,
Daina Boroņenko, Ārija Vīksna, Ingrīda Šīriņa, Alla Rēdmane, Ļena
Larionova, Svetlana Romāne, Ludmila Kozlovska, Zoja Biuka, vēlāk
pievienojās Anele Ločmele, Natālija Nāgele, Skaidrīte Draviņa, Inese
Milakne, Ņina Abramova. Gaviļnieces atcerējās un bija priecīgas šajā
vakarā būt kopā ar bijušajām dejotājām- Ilonu Kaņepi, Jevgēniju
Bukovsku, Ausmu Pisukovu un  Ļenu Circeni.

Pa šiem 5 gadiem apgūtas 39 dejas, piedalījušās 78 dažādos pasā -
kumos ne tikai savā novadā, bet arī pie kaimiņiem – Alūksnē, Bal -
tinavā, Balvos, Vārkavā,  kā arī Latgales senioru dziesmu un deju fes -
tivālos Daugavpilī, Aglonā, Līvānos, pirmajā starptautiskajā sieviešu
deju kopu festivālā Rēzeknes novada Gaigalavā, neaizmirstami brau -
cieni bija uz festivālu Krievijā «Reka veļikaja»  Opočkas pilsētā.

Svētkos jubilāres sveica Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs
Kesks, deju kopas: «Veldze» no Liepnas, vadītāja Brigita Bijone, «Sid -
ra ba pavediens» no Alūksnes, «Anniņas» no Annas pagasta, vadītāja
Nellija Slišāne, «Gaspaža» no Baltinavas, vadītāja Irēna Kaša, «Rū -
tas» no Kubulu pagasta, vadītāja Lūcija Jermacāne, «Intriga» no Viļa -
kas, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva,  «Dzīves virpulī» no Vārka vas
no vada, vadītāja Larija Lazdāne.

Prieks – tā ir viena no skaistākajām emocijām! Prieks ir dalīties ar
to, kas mums pieder, šoreiz tā bija DEJA! Cēli un iznesīgi sevi parādīt
jubilārēm palīdzēja jaunie tērpi, kuri tapa ar modelētājas Agneses
Lūses, šuvējas Intas Pužules, organizācijas Gnosjo Hjalper, Dagnijas
Dalbiņas atbalstu.

Lielu paldies šo svētku organizēšanā vēlētos teikt savām dalīb nie -
cēm, paldies pasākuma vadītājai Daigai Elksnītei, apskaņotājam Emī -
lam Elksnītim, kultūras nama direktorei Valentīnai Kaļānei un  Elvī -
rai Nāgelei par jaukajām fotogrāfijām.

Sirsnīgie un emocijām bagātie vēlējumi, ko saņēmām svētkos pa tiesi
uzmundrināja turpmākajam darbam: Kamēr vien Jūs dejojat – Jūs ne-
vērtējat; Kamēr vien Jūs dejojat – Jūs nenīstat; Kamēr vien Jūs dejojat
Jūs nenodalāt sevi no dzīves, Jūs varat būt prieka pilnas un vienotas!

Žīguru kultūras nama dāmu deju grupas «Alianse» vadītāja 
Ija Krilova

Viļakas novada muzejs katru gadu piedalās
muzeja nakts pasākumā un piedāvā iedzīvotājiem
dažādas aktivitātes. 2018. gadā muzeju nakts no -
tiks 19. maijā. Latvijas simtgades reizē Muzeju
nakts tēma ir «Šūpulis», tādējādi iekļaujoties
valsts simtgades stāstā, kas sākās 2017. gadā un
turpināsies līdz 2021. gadam. katras tautas un
nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts
dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs
par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli.

Viļakas novada muzejs aicina katru kuram mā -
jās ir kāda bērnības rotaļlieta piedalīties izstādē.
Nav svarīgi vai rotaļlietai ir 50, 20 vai 5 gadi,
priecāsimies par jebkādu rotaļlietu. Bērni rotaļājušies
ir vienmēr, līdz ar to arī pašu rotaļlietu vēsture ir

ļoti sena un aizsākumi meklējami jau akmens laikme -
tā dažādās no dabas materiāliem izgatavotās cil -
vē ku figūriņās, tā padarot lelles par pašām senāka -
jām rotaļlietām pasaulē. Viļakas novada mu zeja pa -
sākuma tēma «Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir sa vas
saknes. Un šīs saknes – vieta, kur tev kārts šūpu -
lis!». Mums katram ir svarīgi apzināties vietu no
kurienes mēs nākam un just piederības sajūtu.

Rotaļlietas gaidīsim Viļakas novada muzejā,
Balvu ielā 13, Viļakā, līdz 2018. gada 7. mai jam.
Rotaļlietu izstāde tiks atklāta muzeju nakts pasā -
kuma laikā un katru kas piedalīsies izstādē gaidīs
pārsteiguma balvas.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja
direktore Rita Gruševa

Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītie projekti Viļakas novadā 
Noslēdzies šā gada 1. kultūras projektu

konkurss tradicio nālajās nozarēs un pir -
mais konkurss mērķprogrammās. Valsts
kultūrkapitāla fonds atbalstīja šos pro-
jektus:

1) «Mazā lasītāja tikšanās ar rakstnieku», projekta iesniedzējs
Viļakas novada dome, projekta vadītāja Anita Smuškova, piešķirtais
finansējums 250.00 Eur;

2) «ermoņiku skaņas – 13», projekta iesniedzējs biedrība «Vi -
si kopā», projekta vadītāja Skaidrīte Šaicāne, piešķirtais finan -
sējums 1000.00 Eur;

3) «kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki upītē»,
projekta iesniedzējs biedrība «Upītes jauniešu folkloras kopa», pro -
jekta vadītājs Andris Slišāns, piešķirtais finansējums 940.00 Eur;

4) «dzejas un dziesmu festivāls «upītes uobeļduorzs»», pro -
jekta iesniedzējs biedrība «Upītes jauniešu folkloras kopa», projek -
ta vadītājs Andris Slišāns, piešķirtais finansējums 2500.00 Eur;

5) «Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Viļakas Mūzikas un
mākslas skolai», projekta iesniedzējs Viļakas novada dome, projekta
vadītājs Aldis Prancāns, piešķirtais finansējums 400.00 Eur;

6) Mērķprogrammā «Latvijai 100»  projekts «Mana tēvu zeme
atspulgos», projekta iesniedzējs Viļakas novada dome, projekta
vadītāja Sandra Ločmele, piešķirtais finansējums 3000.00 Eur;

7) Mērķprogrammā «Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam
ne materiālā kultūras mantojuma sarakstam» ar 1100,00 Eur atbalstīts
biedrības «Upītes jauniešu folkloras kopa» projekts «upītes kul-
tūrtelpa», projekta vadītājs Andris Slišāns.

Projektus īstenos 2018. gadā. 
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

rekavas bibliotēkā 3 sešgad -
nieki un 7 piecgadnieki iepazina
bērnu 5+ žūrijas 2017 grāmatas.
Pieci skolēni no 1. – 4. kl. (bēr nu
žūrija) un viena meitene no 5. –
12. kl (jauniešu žūrija)  pa ši in-
dividuāli veica grāmatu lasīšanu
un novērtēšanu. Visus bēr nu un
jauniešu žūrijas dalībnie kus var
apskatīt http://www.bibliotekas.
lv/rekava/pages/bernu-zurija.php

Lasījumu laikā ar pirmsskolas
sagatavošanas grupiņu bērniem
ie pazinām divas latviešu autoru
un četras cittautu autoru bērnu grā -
 matiņas. Lasījumus sākām ar A.
Kreituses «Puika, kas zīmēja ka-
ķus» grāmatiņu pēc japāņu pasakas
motīviem. Grāmata ir liela formāta,
ļoti krāsainiem zīmējumiem, kuros
attēloti kaķi. Pēc šīs grāmatas lasī -
 juma noklausīšanās bērni izkrāso -
ja kaķi savā darba lapā.

Sekoja britu rakstnieka M. Bon -
da grāmatas «Pasaka par peļu pi -
i» lasījums, tas bija sirsnības un
mīļuma caurvīts stāsts par kuplu
peļu saimi. Bērni izkrāsoja savu
pasaku pili. Spāņu rakstnieka H.
Arhona grāmatiņā «Govs» bērni
iepazina galvenās varones govs
piedzīvojumus, kura vienu dienu
aktīvi piedalījās kādas pilsētiņas
ikdienas dzīvē, sākot no agra rīta
līdz pat vēlai naktij.  Noklausīju -
šies jautros notikumus viņi izkrā -
soja galveno varoņi gotiņu. Lie-
tuviešu rakstnieka Ķ. Kasparaviča
grāmatā «Īsi stāstiņi par lietām»

mēs izlasījām  brīnišķīgus  stāstus
par lietām, kas apbūra mazākos
lasītājus un turpināja pārsteigt ar
oriģinālām ilustrācijām. Dzirdēto
stāstu varoņus (lietas) bērni izkrā -
soja savās darba lapās.

M. Laukmanes «Divdesmit pie -
ci mākoņi» dzejas grāmatiņa pa -
tika mazajiem klausītājiem. Auto -
res valodas tēlainība un asprātī -
ba, prasmes lietas un notikumus
ataino bērnam saprotamā veidā,
rosina mazo lasītāju būt vērīgam,
izzināt, redzēt un sajust tās vēr -
tības, kas cilvēku dzīvi dara piln-
vērtīgu un laimīgu. Bērni krāsoja
un zīmēja mākonīšus.

Lietuviešu rakstnieka grāmatā
«Ezītis, kurš mīlēja slepeni: noti-
kumi jautrajā lauku sētā» bērni uz -
zināja par jautrās lauku sētas ie-
mītnieku draudzību un piedzīvo-
jumiem. Bērni izkrāsoja grāma -

tas galveno varoni ezīti. 
Visu lasījumu noslēgumā no -

tika pārrunas, kuru rezultātā no-
skaidrojām, kas visvairāk patika.

Decembra mēneša beigās un
janvārī notika bērnu žūrijas grā -
matu novērtēšana un elektronisko
anketu aizpildīšana. Sakarā ar
auksto laiku priecīgākais notikums
noslēdzās 2. martā, kad katrs bērns,
kas piedalījās visos grāmatu lasī-
jumos dāvanā saņēma grāmatu
«55 Aizraujoši stāstiņi» un rokas -
sprādzīti. Skolēni saņēma rokass-
prādzes.

Paldies skolotājai Elitai Siliņai
par sadarbību lasīšanas veicināša -
nas programmas «Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2017» realizēša -
nā jaunākajai vecumgrupai. 

Informāciju sagatavoja 
Rekavas bibliotēkas vadītāja

Anita Kokoreviča

Svētki «Aliansei»

Piedalīties izstādes «Bērnības rotaļlietas iz mana šūpuļa» veidošanā
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kuLtūrA / ProJekti

dzīves steiga, ikdienas rūpes,
pārdzīvojumi un dažādi saspī-
lējumi rada mūsos sāpes, slimī-
bas, nervu un psihiskās spriedzes,
dažādus kompleksus un bailes.
tas viss kopumā cilvēkam neļauj
justies dabiskam, vairāk izman -
tot savu radošo potenciālu, būt
aktīvam un dzīvespriecīgam. Vi -
ļakas dramatiskā kolektīva ak-
tieri aicina katru no mums pie-
vērsties smieklu terapijas meto -
dei, kas ļauj būt dabiskiem, prie -
cīgiem un enerģiskiem. tāpēc
3.marta vakarā Viļakas kultūras
namā notika humoristiski iz-
klaidējošs pasākums «Smejies
vesels!», kur pulcējās visi, kam
patīk vārda māksla un teātris.

Pierobežas sanitārais dienests
pārbaudīja pasākuma apmeklētā -

jus, jo radās aizdomas par viņu
veselības stāvokli. Dakterīšu ko-
lektīvs atcerējās anekdotiskas si-
tuācijas, kas piedzīvotas ar slim-
niekiem, kas notikušas ar pašiem
mediķiem. Lai popularizētu smieklu
terapiju, ar skatītājiem tika veik-
 tas profilaktiskas pārrunas, praktiski
vingrinājumi, kā arī plā noti pasā-
kumi darbā ar ģimenēm un izglī-
tības iestādēm.

Palīgā Viļakas aktieriem devās
kolēģi – starpnovadu dramatiskie
kolektīvi. Dakteru ikdienas gaitas
un situāciju ģimenes lokā izspēlēja
Briežuciema kolektīvs «Sipiņi»
(vadītāja Valentīna Ločmele). Ska -
tītāju imūnsistēmu stiprināja Bal-
tinavas teātra «Palādas» dalībnieki
(vadītāja Anita Ločmele), atklājot
veiksmes formulu mūsdienu ap-

stākļos un atklājot neparedzētas
iepazīšanās pārpratumus. Arī no-
pietnas dzīves situācijas bieži vien
izraisa smieklus un pa smaidīt gan
par sevi, gan par lī dzcilvēkiem.
Tā nopietni pa jokam skatītājus
uzrunāja Medņevas dramatiskais
kolektīvs (vadītāja Valentīna Ka-
ļāne). Savukārt Bērzkalnes pa -
gas ta Rubeņu ciema teātra spēlma -
ņi (vadītāja Mudīte Maslova)
lika smieties līdz asarām ikvienam
par ciema klačām un mutīgām
sievām. Veselīgus jogas vingri-
nājumus demonstrēja modes deju
grupas «Nola» meitenes (va dītāja
Marita Leišavniece), bet ievingri -
nāt roku un kāju musku ļus skatī-
tājiem palīdzēja Viļakas Valsts
ģimnāzijas 10.klases jaunie ši ar
latgaliešu tautasdziesmu.

Pasaule pārpilna ar sevī iegri-
mušiem, nelaimīgiem ļautiņiem,
kuriem patiesībā ir viss, bet trūkst
vienīgi laimes hormona. Šos hor-
monus varam vairot paši. Atliek
vien piemiegt drusku acis, savilkt
vaigu muskuļus, ja skaisti zobi, pa -
rādīt tos, izspiest vaigos bedrītes –
un tas būs smaids. Pataisīt muti
vai rāk vaļā un pūst elpu ar troksni
laukā – tie būs smiekli. Ja vēl pa-
lecas uz augšu, sasit plaukstas un
apgriežas uz riņķi – tad tas ir
prieks! Vairosim prieku sevī, smie -
simies un būsim veseli!

Teksts: «Dakterīšu» kolektī-
va vadītāja Ineta Lindenberga

Foto: Jānis Pužulis

Humoristiski izklaidējoša programma
«SMeJieS VeSeLS ViļAkā!»

Viļakas novada dome februā -
ra sākumā saņēma ielūgumu no
Pitalovas rajona administrācijas,
kurā aicināja Viļakas novada
bērnu deju kolektīvus uz Pita-
lovas rajona ikgadējo deju fes-
tivālu «Svētki dejai».

Festivālā piedalījās kolektīvi
no Pitalovas rajona, Ostrovas un
Latvijas. Pasākumā ar lielu interesi
vērojām kolektīvu priekšnesumus
gan modernā stilā, gan arī tautiskā
stilā. Katrs priekšnesums atšķīrās
gan ar tērpu krāšņumu, gan ar

horeogrāfiju. Vērojot trīsdesmit
piecus priekšnesumus laiks paskrēja
vēja spārniem.

Viļakas novadu festivālā pār-
stāvēja Viļakas kultūras nama Mūs -
dienu deju grupas «NOLA» da-
lībnieces – Edīna Kļava, Žaklīna
Orlovska, Dinija Šimanovska, Kei -
ta Emīlija Orlovska (vadītāja Ma -
rita Leišavniece) un Viļakas nova -
da Bērnu un jaunatnes sporta sko -
las sporta deju pāri – Žanete Loč-
mele un Kristers Babāns, Madara
Šmite un Raivo Ločmelis (skolo -
tāja Silva Dambe).

Paldies Pitalovas rajona Ad-
ministrācijai par uzaicinājumu,
Gintai Locānei par operatīvu vīzu
nokārtošanu, Valsts robežsardzes
Viļakas pārvaldei un, protams, bēr -
nu vecākiem par atbalstu.

Teksts un foto: kultūras 
metodiķe Sandra Ločmele

Viļakas novada pārstāvji viesojās
krievijas federācijas Pitalovas rajonā

Maģiskais klavieru
valdzinājums

Jau 4 gadus kultūras centrā «rekova» darbojas
Šķilbēnu pagasta kultūras centra «rekova» jauktais
koris. Pasākumu un mēģinājumu vajadzībām nebija
kvalitatīva mūzikas instrumenta. organizējot koncertus
ar profesionālu mākslinieku iesaistīšanu, instrumentu nā -
cās aizņemties no Viļakas mūzikas un mākslas skolas. 

Īsi pirms Lieldienām Šķilbēnu pagasta Kultūras centra
«Rekova» jauktā kora «Viola» dalībnieku sapnis piepil -
dījās. Viņiem bija tas gods pirmajiem iemēģināt jaunās
digitālās klavieres, un divus radio mikrofonus, kas tika
iegādāti, realizējot biedrības «Dardedze» projektu. Liel -
dienu veltītājā koncertā «Pavasara elpa», kas norisināsies
1. aprīlī plkst. 18.00 pasākuma apmeklētājiem būs iespē -
ja redzēt darbībā arī gaismas tehnikas komplektu (kus -

tīgās galvas), kas kuplinās koncertu ar krāsu un gaismu
efektiem. 

Projekta mērķis: Nodrošināt amatiermākslas kolektī -
vu dalībniekus ar mēģinājumiem nepieciešamajiem ins-
trumentiem, kā arī sniegt Šķilbēnu pagasta iedzīvotā -
jiem un viesiem tehniski nodrošinātus, kvalitatīvus kon -
certus un citus pasākumus. Skaņas un gaismas aparatūras
komplekta iegāde bija iespējama, pateicoties Viļakas no -
vada domes atbalstam un piesaistītajam līdzfinansēju -
mam LEADER projektā «Maģiskais klavieru valdzinā -
jums» (Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000002). Kopējās
projekta izmaksas ir 4913,00 Eur, no tām publiskais fi-
nansējums 4421,70 Eur. 

Teksts un foto: projekta vadītāja Inese Lāce

Pulkā eimu, pulkā taku upītie

Kotru godu kaids breinums nūteik –  I es tuo breinuma gaidu.
/o. Slišāns/

kā ierasts pavasaris upītē jau daudzus gadus sākas ne vien ar
cīruļu dziesmām, bet arī ar bērnu priekiem ikgadējos bērnu un
jauniešu folkloras svētkos «Pulkā eimu, pulkā teku». Šogad svēt -
ki īpaši jauki un sirsnīgi, jo tie aizvadīti svētku krusttēva ontona
Slišāna 70 gadē. 

Šogad folkloras svētkos piedalījās: Upītes bērnu folkloras kopa,
Upītes Tautas nama jauniešu kapela, Viļakas mūzikas un mākslas sko -
las kapela, Baltinavas mūzikas un mākslas skolas kapela, Kārsavas
mūzikas un mākslas skolas kapela, Briežuciema pagasta bērnu un
jauniešu folkloras kopa «Soldanī» un Rugāju novada vidusskolas 2.–
4. klašu deju kolektīvs. Protams, nemanot dalībniekus izvērtēja
Valsts Izglītības un satura centra žūrija: Māra Mellēna, Dina Liepa,
Zane Šmite un Dace Circene. 

Bet tagad par visu pēc kārtas!
Upītes ciemā 23.martā bērnu čalas skanēja visos stūros, jo sā -

kumā visi dalībnieki ieradās Upītes pamatskolā, kur tos sagaidīja
meistars Andris Ločmelis un ļāva izmēģināt dažādas ādas apstrādes
tehnikas, vēl svētku dalībnieki varēja izmēģināt aust salmu celu jos -
tiņu Ligitas Spridzānes vadībā. Skolotāja Irēna Romka mācīja ga -
tavot no siena gan ežus, gan lieldienu olas. Bet Dainas Slišānes va -
dībā kolāžas tehnikā izveidot jaunus tautastērpus. Skolā arī varēja
apskatīt novadmācības pulciņa, pirmskolas izglītības grupiņas un 
1. klases bērnu dažādu darbiņu izstādi.

Padarbojušies meistardarbnīcās visi devāmies uz Upītes Tautas na -
mu, te katra kopa izrādīja savu priekšnesumu, ko bija sagatavojuši –
gan dziedāja, gan muzicēja, gan dejoja dančus. Kopā izspēlējam On -
tona Slišāna pierakstītās spēles, kurās iemācījāmies ravēt un retināt,
malku pienest, jērus šķirot un pat no kaimiņu dārza ābolus čiept.
Protams izdejojām daudzas kopīgas dejas un rotaļas. 

Svētku laikā katra kopa tika izvērtēta un visas septiņas kopas
saņēma I pakāpes VISC diplomu līdz ar to uzaicinājumu uz folkloras
festivāla «Pulkā eimu, pulkā teku» nacionālo sarīkojumu Līvānos,
kas notiks 19.–20. maijā. Kā arī visas četras kapelas saņēma ceļazīmi
22. aprīlī piedalīties Rīgā nacionālajā tradicionālās muzicēšanas
finālā «Klaberjakte 2018». 

Dziedātāju duets no Upītes Kate un Do meniks saņēma ceļa zīmi
piedalīties tradicionālās dziedāšanas finālā «Dziesmu dziedu, kāda
bija 2018», bet seši skalu lēcēji no Upītes: Miķelis Slišāns, Jēkabs
Slišāns, Oļegs Putniņš, Helēna Slišāne, Mā ra Circene un Aivita
Šoliņa brauks piedalīties tradicionālo danču finālā «Vedam danci
2018».

Svētki vēlreiz apliecināja, ka #UpītieDzeiveJauka un jāpateicas
Valsts Kultūrkapitāla Fondam un Viļakas novada domei par finansiālo
atbalstu. Protams vislielākais paldies skolotājiem: Ligitai Speidzānei,
Lienei Loginai, Ilonai Bukšai, Initai Ragisnskai, Anitai Pakalnītei,
Vijai Orinskai un Astrīdai Circenei par ieguldīto lielo darbu bērnu un
jauniešu sagatavošanā.

Teksts un foto: Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns
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Viļakas no vadā 2018. gada marts

kuLtūrA

Viļakas novada kultūras/tautas nami organizē un nodrošina tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās, reģionālajās un valsts
kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.

2017. gadā Viļakas novada kultūras/tautas namos darbojās 48 amatiermākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 575.

Kolektīvu rezultāti Skatēs:
Kolektīva nosaukums Skate Pakāpe 
Viļakas kultūras nama deju kopa „Dēka” (vadītāja Akvilina Jevstigņejeva) Valsts mēroga I pakāpe
Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Bitīt’ matos” (vadītāja Diāna Astreiko) Valsts mēroga I pakāpe
Kultūras centra „Rekova” jauktais koris „Viola” (vadītāja Rita Keiša) Valsts mēroga II pakāpe
KUPRAVAS etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Valentīna Romanovska) Valsts mēroga I (gandrīz izcili)
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Natālija Smuška) Valsts mēroga I (izcili)
Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Irina Husare) Valsts mēroga I (izcili)
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis ABRENĪTE (vadītāja Albīna Veina) Valsts mēroga I (gandrīz izcili)
UPĪTES etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Līvija Supe) Valsts mēroga I (izcili)
Žīguru folkloras kopa MEŽĀBELE (vadītāja Valentīna Igoveņa) Valsts mēroga II (labi)
Medņevas folkloras kopa EGLE (vadītāja Ināra Sokirka) Valsts mēroga I (izcili)
Šķilbēnu folkloras kopa REKAVAS DZINTARS (vadītājs Vilis Cibulis) Valsts mēroga I (gandrīz izcili)
Viļakas folkloras kopa ATZELE (vadītāja Anna Annuškāne) Valsts mēroga I (izcili)
Folkloras kopa UPĪTE (vadītājs Andris Slišāns) Valsts mēroga I (izcili)
Medņevas Tautas nama kapela EGLE (vadītāja Inita Raginska) Valsts mēroga II (labi)
Viļakas kultūras nama krievu dziesmu ansamblim „Sudaruška” (vadītāja Svetlana Krasnokutska) Valsts mēroga II pakāpe
Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansamblim „Ivuški” (vadītāja Svetlana Romāne) Valsts mērogs III pakāpe
Upītes tautas nama Bērnu un jauniešu kapela (vadītāja Liene Logina) Valsts mēroga I pakāpe
Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Cansone” (vadītāja Ilona Bukša) Starpnovadu I pakāpe
Medņevas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Melodija” (vadītāja Inita Raginska) Starpnovadu I pakāpe
Kultūras centra „Rekova” sieviešu vokālais ansamblis „Balseņis” (vadītāja Karīna Romanova) Starpnovadu II pakāpe
Žīguru amatierteātris „Virši” (režisore Valentīna Kaļāne) Novada I pakāpe
Viļakas kultūras nama dramatiskā kopa (režisore Ineta Lindenberga) Novada II pakāpe

Kultūras/tautas namu pašdarbības kolektīvi ir viena no mūsu lielākajām vērtībām un bagātībām. Visi pasākumi un kultūras aktivitātes novadā notiek, pateicoties kolektīvu
aktīvai darbībai.

Lielākie Viļakas novada pasākumi 2017. gadā
Pasākums Organizators
Viļakas novada senioru pasākums „Vecā Jaunā gada sagaidīšanas svinības” Viļakas novada pensionāru biedrība sadarbībā ar kultūras centru „Rekova”
"Nākat lieli, nākat mazi Meteņdienu sagaidīt" Viļakas kultūras nams un novada pensionāru biedrība
Starpnovadu dramatisko kolektīvu saiets „Draudzības čemodāns” Medņevas tautas nams
Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate - koncerts Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Žīguru Kultūras namu
Atceres pasākums „STOMPAKU KAUJAS” Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Susāju pagasta pārvaldi
Pozitīvo emociju un pārvērtību šovs "Pie Ellas" Viļakas kultūras nams
Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana ar akciju ,,Apskauj Latviju '' Viļakā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
„Baltā galdauta svētki” un Ozolu stādīšana visos novada pagastos un pilsētā. Kultūras/tautas namu vadītāji sadarbībā ar pagastu pārvaldēm
Skanošā bērnu diena Viļakā Viļakas kultūras nams
Spēkavīru čempionāts Viļakā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas kultūras namu
Ermoņiku skaņas-12 Medņevas tautas nams
Ērģeļmūzikas koncerts „Virtuozās ērģeles” Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Teātru aktieru apvienības brīvdabas muzikālā izrāde ,,Īsa pamācība mīlēšanā'' Viļakas kultūras nams
Starptautiskais folkloras deju festivāls “Lipa kust” Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "UPĪTE"
Meža svētki Žīguros Žīguru kultūras nams
Festivāls "Upītes Uobeļduorzs" Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "UPĪTE"

2017. gads novada kultūras iestādēs

Jau par tradīciju kļuvis mūsu novadā organizēt profesionālās mākslas koncertus un
izrādes. 2017. gadā bija iespēja baudīt:

• Ērģeļmūzikas koncertu «Sirds lūgšana» kopā ar Ilzi Grēveli, Danuti Ločmeli un
ērģelspēles meistari Ilonu Birģeli;

• Ērģeļmūzikas koncertu «Virtuozās ērģelēs» kopā ar ērģeļu duetu no Sanktpēterburgas
– Dinu Ihinu un Denisu Mahaņkovu;

• Latvijas Nacionālā teātra izrādi «Zēns» Upītes tautas namā;
• Ziemassvētku koncertu  «Gloria in excelsis Deo» – Leons Meinarts – trompete,

Ilona Birģele – klavieres Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā
• Evitas Zālītes un Ilonas Birģeļes Valsts svētku koncerts Šķilbēnu Sāpju Dievmātes

Romas katoļu baznīcā
• «Latvijas koncerti» izrāde bērniem «Ezītis miglā»

Medņevas Tautas namā 2017. gadā ir realizēts LEADER projekts «Tautu tērpu iegā -
de Medņevas Etnogrāfiskajam ansamblim» – 4291.56 euro un KKF atbalstīts pro jekts
«Ermoņiku skaņas» – 1000 euro.

Nemateriālās kultūras mantojuma centrs «Upīte» sadarbībā ar biedrību «Upītes
jauniešu folkloras kopa» 2017. gadā realizēja vairākus projektus, LEADER atbalstīto
«Ziemeļlatgales tautastērpu izgatavošana Upītes bērnu folkloras kopai», Valsts Kul -
tūrkapitāla fonda atbalstītos projektus «Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras
svētki Upītē», «Latvijas Nacionālā teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē» un
«Meilys aiļu i dzīsmu festivals «Upītes Uobeļduorzs»» un LV100 programmas
atbalstītais projekts «Starptautiskais folkloras deju festivāls «Lipa Kust»», kā arī ar
Latvijas Republikas Saeimas atbalstu tika iegādāta skaņu aparatūra. Kopējais projektos
piesaistītais finansējums 2017. gadā sastāda vairāk kā EUR 25 000,00. Kā arī tika
noorganizēta folkloras kopas «Upīte» dalība 19. starptautiskajā folkloras festivālā «A
Manu Tenta», kurā piedalījās folkloras kopas no Sardīnijas, Kostarikas, Argentīnas,
Serbijas, Salvadoras, Kolumbijas un Latvijas. Mūsu koncerti izskanēja pa visu Sar -
dīnijas salu kopā deviņi koncerti astoņās pilsētās: Nule, Usini, Perfugas, Milis, Tissi,
Arzachena, Ploaghe un Iglesias

Žīguru kultūras namā LRAA Latvijas valsts mežu atbalstītais projekts «Meža svētki
Žīguros» – 600 EUR

Realizēts projekts un iegādāti tērpi Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim.

Viļakas KN amatiermākslas kolektīvi ir piedalījušies valsts un starpvalstu pasā-
kumos:

1.Eiroreģiona  pasākums Igaunijā – Piedalijās vokālais ansamblis «Cansone»
2.Vidējās paaudzes dejotāju svētki  Daugavpilī «Lielais rīts cietoksnī» – piedlījās

deju kopa «Dēka»
3. Bērnu deju kol. «Dēkainīši»piedalās skolu jaunatnes deju pasākumā «Latvju

bērni danci veda» – CĒSĪS
4. XX tautas mūzikas svētki Ludzā – piedalījās «Atzeles» kapela
5. Latgales jauniešu deju svētki Preiļos – piedalījās JDK «Bitīt’, matos»
6. Mūsdienu deju grupa «Nola» piedalījās horeogrāfisko kolektīvu festivālā

Krievijas Federācijas Pitalovas rajona Belaruskajā.
7. Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Līvānos piedalījās SDDK «Intriga»,

folkloras kopa «Atzele», krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška»
8. SDDK «Intriga» piedalījās Starptautiskajā senioru dziesmu un deju festivālā

«Vasaras vidū» Gaujienā

2018. gads ir Latvijas simtgades gads, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku gads un Starptautiskā folkloras festivāla «Baltica 2018» gads. 

Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Viļakas novadu pārstāvēs 16 kolek -
tīvi, bet Starptautiskajā folkloras festivālā no novada piedalīsies 10 kolektīvi. 

Sagaidot Latvijas simtgadi – lielāku pasākumu novadā organizēsim 1.–2. jūnijā
«Ma na tēvu zeme atspulgos». 1. jūnijā Bērnu un jaunatnes radošais festivāls «Raugies,
bērns, ar gaišām acīm –  pasaule tev apkārt zied!». 2. jūnijā Abrenes apriņķa Deju
svētki «DEJU RAKSTUS IZDEJOJU SAVAI TĒVU ZEMĪTEI». No 1.–3. jūnijam
notiks Lat vi jas fotomākslinieku plenērs «Viens mirklis no simts Ziemeļlatgalē».
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Viļakas no vadā2018. gada marts

kuLtūrA

Viļakas novada bibliotēku darbs
Mūsdienās bibliotēkas misija ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, lai nodrošinātu operatīvus un kvalitatīvus vietējās

sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, starpbibliotēku abonements un
internetā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas. 

Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde,
glabāšana un popularizēšana par Viļakas novadu, pagastu pārvaldēm, pašvaldības institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamības nodrošināšana. 

Bibliotēku pamatrādītāji:

Krājuma rādītāji:

Projektu apkopojums:

Bibliotēka Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma apjoms
Žīguru bibliotēka «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» LNB 52.00
Upītes bibliotēka «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» LNB 36.00
Viļakas novada bibliotēka «Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci» VKKF 375.00
Medņevas bibliotēka «Bērnu rakstnieki lauku bibliotēkā» VKKF 250.00
Medņevas bibliotēka «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» LNB 35.80
Rekavas bibliotēka «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» LNB 41.82

Viļakas muzeja kopējais krājumu vienību skaits –
2951. Kopējais jauniegūto vie nību skaits 2017. gadā –
139. 

Apmeklētāju skaits 1441 ( no tiem individuālie –
148, apmeklētāji grupās – 837 (sko  lēni grupās – 267,
ārzemnieki grupās – 44, pārējie grupās – 526). Muzeja
darbinieku vadīto ekskursiju skaits 2017.gadā – 70.

Novadīti vairāki pasākumi:  Muzeju nakts 2017,
Eiro pas kultūras mantojuma dienas, Otrais pasaules
karš Viļakas novadā. 

Atklātas vairākas izstādes: novadnieka V. Dadžāna
mākslas darbu izstāde un litur ģisko grāmatu izstāde. 

Uzmanība pievērsta novada izpētei, uzsākta kolhozu
vēstures pētniecība. Atklāta jauna ekspozīcija «Viļakas
novada skolu vēsture». Tika īstenots Leader projekts
«Muzejs nākotnei-nāc un pētī». Kopējais projekta fi-
nansējums 7402,97 eiro. Projekta rezultātā muzejs iegā -
dājies jaunu muzeja aprīkojumu un inventāru – vitrīnas,
stendus, podestus, krājuma plauktus un skārienjūtīgos
datorus. Visu projekta laiku notika dažādas aktivitātes:
novadīti divi pasākumi un atklātas 2 jaunas muzejpeda-
goģiskās programmas. 

2018. gada 15. janvārī Viļakas novada muzejā iera -
dās akreditācijas komisija, lai iepazītos ar Viļakas no -
vada pašvaldības iestādes «Viļakas novada muzejs» 

iesniegtajiem materiāliem un dotu Atzinumu par muzeja
akreditāciju. 

Tiekoties ar Viļakas novada domes priekšniecību,
administrācijas vadību un muzeja va dību, iepazīstoties
ar muzeja iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem
tika iz sniegts Latvijas Muzeju padomes Atzinums, kurā
teikts: 

1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Viļakas
novada muzejam un Viļakas novada domei par darbu,
kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas at-
bilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.

2. Atzīt, ka Viļakas novada muzejs atbilst kārtējās
akreditācijas prasībām un ieteikt Kultūras ministrijai
izsniegt muzejam Akreditācijas apliecību uz pieciem
gadiem.

3. Viļakas novada muzejam informēt Kultūras
ministriju par muzeja darbības pilnveidošanas ieteikumu
izpildi atzinumā noteiktā termiņā. 

Pamatojoties uz Latvijas Muzeju padomes Atzinumu,
šī gada 9. februārī Viļakas novada muzejs saņēma
Kultūras ministrijas Lēmumu, kurā teikts:

Akreditēt Viļakas novada muzeju uz pieciem ga -
diem un izsniegt Viļakas novada muzejam akreditāci -
jas apliecību.

Lauku sēta
«Vēršukalns»

Neskatoties uz diezgan nelabvēlīgo laiku ceļošanai,
pagājušā gadā tomēr lauku sētu apmeklēja 1081 (tai skaitā
81 ārzemju viesis)  interesents.

Apmeklētāju galvenā vēlme ir ekskursija, kuras nobei -
gumā ir maizes cepšana un zupas vārīšana.

Lauku sētai «Vēršukalns» jau vairākus gadus galvenie
ir Alūksnes un Gulbenes novadu apmeklētāji, kā

arī balvenieši. Tālākie ciemiņi 2017. gadā bija Suitu
sievas, kā arī ekskursanti no Jaunpils, Kuldīgas, Ples-
kavas.

Kā svarīgu, pats lauku sētas vadītājs Aldis Pušpurs, uz -
skata tradicionālo pasākumu rīkošanu. Tie ir dziedāšana
pie Svilpovas ciema krusta, Annas diena, Dzintara Dvinska
organizētais Ziemeļlatgales motociklu rallijs, Valsts svētki
un psalmu dziedāšana par mirušo Susāju pagasta iedzīvotāju
dvēselēm.

A.Pušpurs; «Ar izbrīnu jākonstatē, ka galveno interesi
par lauku sētu «Vēršukalns»  izrāda cilvēki no citurienes,
vietējie mazāk. Nevaru nepriecāties par

kāda apmeklētāja teikto – jau trīs reizes es te esmu
bijis, bet, domāju, ka būšu vēl.»

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada kultūras
metodiķe Sandra Ločmele

Viļakas novada muzejs
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kuLtūrA / ProJekti

Pirms mēneša novadnieks, tagad Jūrmalā dzīvojošais
fotogrāfs un ceļotājs Dzintars Malkauss, uzrunāja Viļakas
novada bibliotēku un izteica vēlēšanos parādīt savu foto -
izstādi Viļakai un novadam. Fotogrāfijas par mums tālo,
svešo un eksotisko Bangladešu. Tobrīd foto izstāde NE-
REĀLĀ REALITĀTE – BANGLADEŠA bija skatāma
Jūrmalā, Kauguru kultūras namā. Foto izstāde NEREĀLĀ
REALITĀTE – BANGLADEŠA, kā saka autors, šoreiz ir
ģimenes projekts un viņa pirmā personālizstāde. Tāpēc
arī bija iecere to īstenojot vispirms parādīt savā patreizējā
dzīves vietā Jūrmalā un bērnības zemē Viļakā.

Tā soli pa solītim fotogrāfijas ar stāstiem par zemi, kura
teritorijas ziņā ir tikai divreiz lielāka par Latviju, bet ie-
dzīvotāju tur astoņdesmit reizes vairāk, atceļoja uz Vi ļa -
kas novada bibliotēku. Saulainajā 15. marta pēcpusdienā,
klātesot dažiem desmitiem interesentu, Viļakas novada
bibliotēkas izstāžu zālē tika atklāta fotogrāfa Dzintara
Malkausa foto izstāde. Uzrunājot izstādes apmeklētājus,
bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne aicināja klātesošos
kopsakarību meklējumos pievērst uzmanību gan saules
stariem aiz loga, gan kolorītajām foto bildēm pie izstāžu
zāles sienām. Saule gan šeit, Latvijā, gan tālajā Bang la -
dešā, viena un tā pati!

Foto izstādes NEREĀLĀ REALITĀTE – BANGLA-
DEŠA autors Dzintars Malkauss vispirms pateicās savai
dzimtajai pusei par viesmīlību un iespēju izstādīt fotogrā -
fijas Viļakas novada bibliotēkā. Savā runā viņš atcerējās
gan bērnību un skolas gadus, gan savas dzimtās mājas Egļa -
vā, kur tagad dzīvo Aldis Pušpurs. Gan pirmo fotoaparātu
un pirmās bildes, kad tumšā telpā pie sarkanas gaismas
uz fotopapīra atdzīvojas neaizmirstami tēli. Dzintars
bieži ceļo un ir pabijis dažādās pasaules zemēs. Galvenā
atziņa, kas radusies šo ceļojumu laikā, ir tā, ka nav nekur
labākas zemes par savu dzimto Latviju. «Mēs esam kā
graudi. Kad sēkla iekrīt zemē, tā tiecas augšup. Stiebrs
sazaro, parādās lapas un vārpa. Graudi vārpā nobriest un
vasaras izskaņā vārpa ar smago graudu nastu liecas lejup,
līdz graudi atkal sakrīt augsnē… Tā arī ar ceļojumiem
plašajā pasaulē. Lai kur mēs būtu, mēs atgriežamies pie
savām saknēm», – saka Dzintars.

Domājot par nākotnes iecerēm, Dzintaram padomā ir
dažas idejas, kā varētu īstenot dažus foto projektus arī
Viļakas novadā. Nav tā, ka šajā virzienā nekas nav darīts,
bet iesāktais prasa attīstību un meklējumus. Viens no
meklējumu ceļiem, kas varētu būt arī foto pētījums, ir
atrast jaunas ģimenes vai cilvēkus, kas pēc garākas prom-
būtnes ārzemēs atgriežas atpakaļ Latvijā.

Izstādes atklāšanas pasākuma izskaņā pateicības vārdi,
ziedi un grāmatas foto izstādes NEREĀLĀ REALITĀTE

– BANGLADEŠA autoram Dzintaram Malkausam no pa-
ziņām, draugiem un Viļakas novada bibliotēkas kolektīva.

Jau vēlu vakarā saņēmu e-pastu: «Esmu mājās Jūr -
malā. Priecīgs un gandarīts. Paldies par jauko uzņemšanu.
Paldies par grāmatām. Īpašs paldies Mārītei par «žaga -
riņiem». Ēdu un sajūtu Latgales garšu. Dzintars».

Teksts un foto: Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists

Brīvprātīgā darba veicējas pilnībā iejutušās jaunajā
vidē un turpina organizēt aktivitātes Viļakas novadā.
dažādās iestādēs tiek organizētas regulāras aktivitātes,
kuras ikviens jaunietis un interesents tiek aicināts ie-
saistīties. Janvārī un februārī brīvprātīgā darba
veicējas aktīvi darbojušās ar jauniešiem divās jomās-
rokdarbu un angļu valodas apguvē.

Rokdarbu nodarbībās jaunieši varēja izpausties papīra
pilsētas veidošanā, rokassprādžu izgatavošanā, Valentīndienas
masku veidošanā. Īpaši bērniem patika mīksto rotaļlietu
izgatavošana. Kopā šuvām pelītes un mazus spilventiņus
pūču izskatā. Bērniem bija iespēja iemācīties zīmēt «Пет-
риковскаю роспись», kā arī tika izspēlētas daudzas spē -
les un aizvadītas interesantas sarunas. 

Izņemot aktīvu darbošanos rokdarbos, bērni kopā ar
Lauru mācījās angļu valodu. Varētu teikt, ka šis ir Lauras
sirdsdarbs! Šis ir abpusēji veiksmīgs process. Pirmkārt,
jauniešiem ir iespēja komunicēt angļu valodā, tādējādi
uzlabojot savas zināšanas, izrunu un informācijas uztveri.
To veiksmīgi apguva caur dažādām saistošām spēlēm.
Otrkārt, tā ir nozīmīga pieredze Laurai – kļūt par daļu no
citas kultūras un nedaudz apgūt latviešu valodu.

Lai uzlabotu jauniešu angļu valodas prasmes, Brīv -
prātīgā darba veicējas  organizēja filmu vakarus jauniešu
centros. Visas filmas tika skatītas angļu valodā. 22.janvārī
Šķilbēnu iniciatīvu centrā «Zvaniņi» tika skatīta filma
«Harijs Poters». Savukārt 22.februārī Medņevas Jaunatnes
iniciatīvu centrā «Sauleszieds» jaunieši skatījās «Mīluļu
slepenā dzīve» un «LaLaLand: Kalifornijas sapņi». Fil mas
bija ar latviešu subtitriem un kā bonuss tika piedāvāts
popkorns! Labprāt turpinātu šo filmu maratonu, kas va -
rētu kļūt par tradīciju. Ja ir vēlēšanās piebiedroties, būsim
tikai priecīgas! Filmu un laiku varam saskaņot kopīgi. 

Šobrīd tiek plānotas spāņu valodas nodarbības gan
Vi ļakas jauniešu iniciatīvu centrā, gan Rekavā. Pirmā
spā ņu valodas nodarbība Rekavas vidusskolas telpās no -
tika 21. martā. Viļakā notiks 3. aprīlī. Afišas pieejamas jau -

niešu centros, kā arī sociālajos tīklos.
Viļakas jauniešu centrā bērniem iespēja izpausties ra -

doši otrdienu pēcpusdienās, kā arī tiek plānoti tematiskie
vakari kopā ar brīvprātīgā darba veicējām, savukārt Viļa -
kas bērnudārzu Laura apmeklē otrdienu pēcpusdienās, lai
kopīgi ar mazākajiem novada iedzīvotājiem apgūtu angļu
valodas prasmes.

Ceturtdienās arī Medņevas jauniešu centrā notiek dažā -
das interesantas aktivitātes, kurās jaunieši iesaistās ar prie -
ku un entuziasmu. Ir notikusi dekoratīvu pušķu gatavošanas
ar konfektēm meistardarbnīca. Jauniešiem bija iespēja iegūt
pieredzi. Tā ir lieliska ideja dāvanai, kas ir skaisti, garšīgi un
pašu gatavots. Tā mēs varam iepriecināt savu ģimeni un drau -
gus. norisinājās itāliešu ēdienu pēcpusdiena. Katrs varēja iz -
garšot Itālijas garšu, pagatavojot savu īpašo picu. Jaunieši
bija ļoti ieinteresēti, centās izpausties un parādīt savas ēst ga -
tavošanas spējas. Rezultāts bija tiešām lielisks – picas ļoti
garšīgas. Tāpat mēs darbojāmies dažādās darbnīcās; gatavo -
jām talismanus, zilonīti vai arī citu, ko nu kurš vēlējās, no
plastikas, kurus varēja pēc tam arī apgleznot un izkrāsot. Kā
arī gatavojām Valentīndienas apsveikumu kartiņas un ballīti.

Ikviens jaunietis, kuram ir vēlme un interese darboties
kopā ar brīvprātīgā darba veicējām tiek aicināts nākt uz
jau niešu centriem, lai īstenotu gan savas idejas, gan iesaistītos
rīkotajās aktivitātēs, kā arī pilnveidotu savas svešvalodu
prasmes, komunikācijas prasmes ar citu kultūru jauniešiem.

Informāciju sagatavoja Brīvprātīgā darba veicēja
Dana Ponomarenko

Tulkojums: Evija Kravale; foto: no personīgā arhīva

Atskats uz Brīvprātīgā darba veicēju aktivitātēm novadā

foto izstādes NereāLā reALitāte – BANGLAdeŠA atklāšana Viļakā 

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

dzintars  Malkauss (1962)
«Fotogrāfijai jābūt tādai, lai

katrs kas to aplūko, var un grib
radīt savu stāstu.» / D. Malkauss/

Fotogrāfs no Jūrmalas. Dzimis
un bērnību pavadījis Latgalē, Vi -
ļakā. Jau bērnībā rodas interese par
fotogrāfiju, aizrauj attēla brīnumai -
nā parādīšanās uz fotopapīra. 

1986. gadā absolvē Rīgas Poli-
tehnisko institūtu, radiotehnikas un
sakaru fakultāti. Patīk ceļot.

• Aktīvāk un nopietnāk pievēršas fotografēšanai
2008. gadā, kad apmeklē Māra Kundziņa foto kursus 

• Piedalās starptautiskajos foto plenēros «Amber
Breeze», «Art Camp» 

• Igora Sakharova reklāmas un studijas fotogrāfa
skola 

• 4 gadus ir žurnāla «AVENE» fotogrāfs 
• 2013. g. dalība izstādē «Dzīve uz jumta» Dzintara

muzejā, Kaļiņingradā 
• 2014. g. dalība 5 fotogrāfu ceļojošajā izstāde «Ar

vējiem krēpēs» 
• 2014. g. – dalība izstāde Dzintara muzejā, Kaļi ņin -

gradā «Sievietes kā putni» 
• 2016. g. – dalība izstāde muzejā Fridlandes vārti,

Kaļiņingradā «Atvērto durvju diena» 
• 2017. g. – dalība izstāde Kaļiņingradā «Melnbaltā

dzīve» 
• 2017. g. – dalība World Photographic Cup 2018,

Latvijas komandā. 
• 2017. g. – dalība projektā «Mākslinieku iedvesmas

vietas» 
• 2018. g. – pirmā personālizstāde «NEREĀLĀ REA -

LITĀTE – BANGLADEŠA» Jūrmalā un Viļakā.
2017. gada sākumā kopā ar fotogrāfiem no Čehijas,

Slovākijas, Vācijas, Francijas un Lietuvas apceļoja Ban-
gladešu. Bangladeša ir viena no visapdzīvotākajām Dien -
vidāzijas valstīm pasaulē. Tā robežojas ar Indiju un Mjan -
mu. Tā ir tikai nedaudz lielāka kā 2 Latvijas. (Pla tība
Bangladeša – 147 570 km2, Latvija – 64 589 km2). Iedzī -
votāju skaits 169 milj. (2015.g). Tūrisms nav attīs tīts.  

«Pārsteidza cilvēku māka priecāties. Uzdāviniet uz ielas
bērnam konfekti vai kādu spēļu mantiņu un redzē siet vis-
laimīgāko un pateicīgāko smaidu. Cilvēki ļoti atvērti, at-
saucīgi un patiesi». /D. Malkauss/

Vilakas novada_MARTS_2018_1_avize.qxd  26.03.2018  18:25  Page 12



13

Viļakas no vadā2018. gada marts

kuLtūrA / SoCiāLā Sfērā / BAzNīCAS drAudŽu ziņAS

(Sākums 1. lpp.) 

Pretestība kolektivizācijai bija
lauzta – mēnesi pēc izvešanas
jau vairāk kā 70% zemnieku bija
iestājušies kolhozos.

Pēc 1956. gada liela daļa izsū -
tīto tika atzīti par nevainīgiem un
viņiem atļāva atgriezties Latvijā.
Izsūtīšanas brīdī konfiscētais īpa-
šums netika atdots un vajadzēja
paiet vēl ilgiem gadiem, lai repre -
sētie atgūtu godīga cilvēka vārdu.
1949. gada 25. martā deportētie
pilnībā tika reabilitēti tikai pēc
1989. gada.

Uzrunu teica Vecumu pagasta
pārvaldes vadītāja Ligija Logina
un Viļakas Romas katoļu draudzes
prāvests Guntars Skutels, kurš
teica, ka mēs tikai domājām, ka
Dievs, klusē, bet Dievs visu redz
un tikai ticība Dievam palīdzēja
izdzīvot izsūtījumā. Muzikālo pa-
vadījumu sniedza Svetlana Kras-
nokutska. Atceres brīža apmeklē -
tāji piemiņas plāksnes pakājē no -
lika ziedus un iededza svecītes.
Turpinājumā visi interesenti tika

aicināti uz piemiņas brīdi Viļa -
kas Kultūras un radošo industriju
centrā.

Pēc piemiņas brīža pie bijušas
Vecumu dzelzceļa stacijas, depor -
tētie un visi pasākuma apmeklē -
tāji devās uz kultūras un radošo
industriju centru Viļakā. Pasākumu
kuplināja Viļakas Valsts ģimnāzi -
jas audzēkņi, lai ieklausītos depor -
tēto stāstījumos par izsūtījuma lai -
ku Sibīrijā. 

Viļakas novada domes izpil-
ddirektore Zigrīda Vancāne izteica
pateicību deportētajiem un novē -
lēja stipru izturību arī turp māk.
Katram deportētajam novada do-
mes izpilddirektore Z.Vancāne
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inese Circene
pasniedza ziedus. 

Pasākuma laikā deportētais
S. Pužulis un Sibīrijā dzimusi
N.Āboliņa dalījās savos stāstos
par laiku izsūtījumā. S. Pužulis
stāstīja par savām skolas gaitām,
uzsverot, ka izglītība ir viens no
galvenajiem dzīves pamatiem. Vi -
siem klātesošajiem bija iespēja ap -

skatīt dažādus priekšmetus, kuri
atvesti no Sibīrijas. S. Pužulis
stāstīja par savu fotoaparātu un
fotogrāfijām, kuras uzņēmis esot
Sibīrijā. Interesants stāsts bija par
viņa matu griešanas mašīnu, kura
bija ļoti pieprasīta. Pie S. Pužula
uz matu griešanu stāvējušas rindas.
N.Āboliņa stāstīja par savu dzīves
ceļu Sibīrijā. 

Pasākuma apmeklētāji varēja
apskatīt no Sibīrijas atvesto krus -
tiņi, glāzīti, dakšiņu, vecas brilles
u.c. Interesants bija medaljons-
svētbilde, kuru izgatavoja cietum -
nieki. Plaši bija pārstāvētas tek-
stilijas, jo N. Āboļinas mamma bi -
ja ļoti laba rokdarbniece. Savās
pārdomās dalījās Viļakas Romas
katoļu baznīcas prāvests G.Skutels.
Par pasākuma muzikālo daļu rū-
pējās Viļakas mūzikas un mākslas
skolas direktors Aldis Prancāns. 

Teksts: Vecumu pagasta Bori-
sovas tautas nama kultūras pa-
sākumu organizatore Iveta An-
nuškāne un Viļakas novada
muzeja direktore Rita Gruševa,
foto: Vineta Zeltkalne

7. martā, pirms Starptautiskās sieviešu dienas, uz Viļakas sociā -
 lās aprūpes centru un Šķilbēnu sociālās aprūpes māju ieradās
meistaru komanda, lai sapucētu iestāžu dāmas.

Katram vecumam ir savs skais tums, gadi tik piešķir katrai īpašu
odziņu! Meistari, pielietojot dažādus līdzekļus un tehnikas, palīdzēja
šo dabīgo skaistumu izcelt vēl vairāk.

Šajā īpašajā dienā katrai ap rūpes iestādē dzīvojošajai sievietei bija
iespēja palutināt savas rokas un nolakot nadziņus sev tīkamajā krāsā
pie nagu kopšanas meistares Svetlanas Žukovskas. Sakopt uz acis un iz -
celt to krāsu palīdzēja iestāžu vadītāja Līna Barovska. Savukārt skais -
tumkopšanas salo na «La&Lii» make-up speciāliste Aļo na Žukovska
ieradās ar daudz vei dīgu ēnu un lūpu krāsu paleti, lai paspilgtinātu
dāmu izskatu. Pār svarā sievietes izvēlējās maigus toņus, bet bija arī
drosmīgas dā mas, kuras vēlējās košākas lūpas un spilgtākas acu ēnas.

Vislielākais pieprasījums bija pie skaistumkopšanas salona «La&
Lii» frizieres Žannetas Sergejevas, jo Žanneta gan krāsoja, gan grie -
za, gan veidoja skaistas frizūras.

Kamēr skaistumkopšanas meistares darbojās ar iemītniecēm, darbinie -
cēm bija iespēja notestēt ādu – noteikt ādas tipu un saņemt kon sultāciju
pie speciālistes Lanas Barovskas par ādas kopšanu un piemērotākiem
līdzekļiem. Darbinieces varēja apskatīt un izmēģināt Oriflame kos -
mētikas jaunumus, kā arī sasmaržoties ar dažādiem aromātiem.

Iestāžu vadītāja pateicas visām meistarēm, kuras atsaucās un ar
prieku ņēma dalību labdarības ak cijā «Skaistuma stundas», izpildot sie -
viešu vēlmes! Paldies arī Viļakas jauniešu ini ciatīvu centra vadītājai
Madarai Jeromānei par skaistuma iemūžināšanu bildēs.

Teksts: vadītāja Līna Barovska. Foto: Madara Jeromāne

Pieminam un lūdzamies 
par politiskā režīma upuriem

Starpnovadu tikšanās Balvu pašvaldībā
«deinstitucionalizācijas procesa norise»

Šī gada 5.martā, Balvu novada domē notika starpnovadu se-
minārs «deinstitucionalizācijas procesa norise». Semināru
organizēja Balvu pašvaldība kopā ar Sociālo dienestu ar mērķi,
apzināt un nodefinēt uzdevumus, saistošus deinstitucializācijas
(turpmāk di) procesiem Viļakas, rugāju, Baltinavas, Alūksnes,
Gulbenes novadiem.

Semināru atklāja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova, kura viena no pirmajām aktīvi atbalstīja DI
procesu Balvu novadā. 

Viļakas novadu seminārā pārstāvēja Viļakas novada Izpilddirektore
Zigrīda Vancāne, DI koordinatore Viļakas novadā Ināra Sokirka,
Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne un Viļakas
no vada projektu vadītāja Santa Komane.

Semināra gaitā kaimiņu novadu Sociālo dienestu vadītāji dalījās
pieredzē par pakalpojumu piedāvājumiem bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.  Klāteso -
šie informēja dalībniekus par to, ka Gulbenes novada Litenes pagastā
pašvaldība plāno izveidot sociālo rehabilitācijas centru bērniem. 

Alūksnes novada Sociālais dienests jau ir izveidojis Dienas
aprūpes centru «Saules stars»  personām ar GRT, dalījās stāstījumā
Alūksnes sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa. Uz jautājumu,
kā nokļūst šīs personas no attālākiem novada pagastiem uz Alūksni,
sociālā dienesta vadītāja pastāstīja, ka klienti izmanto sabiedrisko
transportu, jo pašvaldība nespēj nodrošināt transporta pakalpojumus
visa novada teritorijā, ņemot vērā novada pagastu attālumus līdz
novada centram. Dienas centrā klienti uzturas visu dienu, ievērojot
darba laiku – no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Savukārt Balvu pašvaldība cer, ka ar DI projekta starpniecību
būs iespēja izveidot grupu dzīvokli jauniešiem un personām ar GRT.
Baltinavas un Rugāju novada sociālie darbinieki plāno pirkt sociālos
pakalpojumus no tā novada, kurš būs tuvāk pakalpojuma pieprasītajam.

Sociālās sfēras pārstāvji pateicas Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai un Sociālā dienesta vadītā jai
Viktorijai Pukai par iniciatīvu tikties tik kuplā sastāvā un tik aktuā -
los jautājumos, kā arī, lai dalītos paveiktajā un nospraustu mērķus
turpmākai sadarbībai, kā rezultātā ieguvēji būtu novadu iedzīvotāji.

Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

ir Lielā gavēņa laiks, kad
pazemībā gatavojamies kristus
Augšāmcelšanās svētkiem. Lai
pareizi izprastu gavēņa nozīmi,
par to lūdzām pastāstīt rozen-
tovas un feimaņu katoļu drau-
džu prāvestu rinaldu Broku,
kurš 13. martā ciemojās Viļakā,
kultūras un radošo industriju
centrā. Nedaudz pārsteidza  ciemi -
ņa militārā forma  – viņš tagad
ir arī kapelāns, zemessardzes
3. Latgales brigādes virsleitnants.

Priesteris Rinalds akcentēja bū -
tiskāko gavēnī: lūgšanas, žēlsirdī -
bas darbi, gavēšana kā atteikšanās
(no kaut kā sev svarīga). Nevis
vienkārši neēst gaļu vai kā du kā-
rumu, bet atteikties no tā ar kādu
no teik tu mērķi – piemēram, savas
vai cita veselības nodomā, kā
gandarījumu par nepareizu rīcību.
Mēs bieži mēdzam tiesāt ci tus,
nepamanot savas kļūdas. Lūk, pa -
tiess gavēnis ir «neēst otru cilvē ku»!
Nevajag apstāties pie citu kritie -

niem. Jāpadomā, vai mums pašiem
sāp sirds par saviem grēkiem?

Mums ir dots laiks un lieliska
iespēja mainīties – 40 gavēņa die -
nas. Gavēņa beigās ir jāpavērtē –
kādas izmaiņas notika ar mani?
Priesteris citēja Antoniju de Mello:
«Dienā, kad tu pārstāj mainīties,
tu pārstāj dzīvot». Biežāk jāpa -
jautā sev – ko esmu darījis Jēzus
labā; ko tagad daru; ko vēlos da -
rīt? Jāpadomā par to, ko Jēzus
pie krusta saka MAN!

Liela nozīme ir attiecību vei-
došanai ar Dievu. Svētie Raksti
palīdz rast atbildes uz svarīgiem
jautājumiem, māca sastapt Dievu.

R. Broks ar nožēlu atzina, ka
lielākā daļa cilvēku uz baznīcu do -
das tikai Lieldienu rītā. Vai mums
ir neērti būt kopā ar tādu, kas cieš?
Šajā gadījumā – ar Jēzu. Pareizi
būtu apmeklēt dievkalpojumus
baznīcā, sākot ar Lielo ceturtdienu.
Piedalīties Krustaceļā, visbeidzot
izdzīvot prieku, kad beidzas tumsa
«bez Jēzus» un uzaust gaisma
līdz ar Jēzus Augšāmcelšanos.

Izmantosim atlikušo gavēņa
laiku, lai garīgi pilnveidotos un
veiktu žēlsirdības darbus!

Pateicamies prāvestam Rinal-
dam Brokam par mums veltīto
laiku un vērtīgajām atziņām.

Viļakas Jēzus Sirds katoļu
draudzes katehēte: 

Rutta Jeromāne

Skaistuma stundas

Ko man nozīmē gavēnis?
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VēSture

Pirms 2. Pasaules kara Ludvigs Pol-
fanders bija Šķilbēnu pagasta valdes lo -
ceklis un Šķilbēnu aizsargu nodaļas ko-
mandieris, Baltinavas lauksaimniecības
biedrības revīzijas komisijas loceklis, lī-
dzīpašnieks Rekovas dzirnavās un Rekovas
saimniecībā Nr.3, viņš dāvināja zemi am-
bulances celtniecībai un organizēja vairāku
būvju celtniecību Rekovā. 

Ludvigs pilnā vārdā Luijs Fridrihs El -
mars Polfanders dzimis Vidzemē, Praulienas
pusē 1883. gada 12. martā. Polfandera vec -
tēva dzimta nāca no Igaunijas. Viņa tēvs
kā mērnieks atnāca uz Vidzemi senajos
mērnieku laikos un apprecēja zviedru mēr -
nieka meitu. Viņu ģimenē bija seši dēli.
Diviem no dēliem bija cieša saistība ar
Škilbanu pusi. Ludviga brālis Fēlikss –
Valkas skolotāju semināra absolvents, bija
Čilipīnes tautskolas viens no pirmajiem
skolotājiem 1907. un 1908. gadā. Arī vēl
viens Ludviga brālis Henrihs bija skolotājs
Balvos.

Iespējams pēc krievu-japāņu kara Lud-
vigs Polfanders bija ieradies Šķilbanu pu -
sē. Pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām –
pirm sākumos viņš staigājis no mājas uz
māju remontējot vējlukturus. Vēlāk viņš
dabūjis darbu par melderi Čilipīnes ūdens-
dzirnavās, kur viņš iepazinies ar dzirnavnieka
meitu Lidiju Ramani. 1909. gada rudenī
tika nosvinētas viņu kāzas.

Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas Lud -
vigs Polfanders atvēra tvaika dzirnavas
Rekovā. Tā bija vienkārša koka ēka – šķū -
nis, kurā bija iebūvēts gāzu ģenerators, ko
kurināja ar malku. 1922. gadā jaunā Lat -
vijas valdība piešķīra 10000 Latvijas rub -
ļu lielu pabalstu Polfandera tvaika dzirna -
vām. Jau 1924. gadā Polfandera tvaika dzir -
na vās no tika miltu malšana, vilnas kāršana,
vērpšana un vadmalas apstrādāšana. Tāpat
Polfan ders rūpējās par naktsmājām no tā-
lākiem pagastiem un ciemiem atbraukuša -
jiem malt un vilnu apstrādāt gribētājiem
un bija silta kūts atbraucēju zirgiem.

No 1927. gada Polfandera dzirnavās
darbojās pasta un telefonu nodaļa.

1927. gada Iekšlietu Ministrijas būv-
pārvalde apstiprināja Polfandera jauno
dzirnavu projektu.

1929.gadā Ludvigs Polfanders kopā ar
sievas māsu Almu Ramani nopirka no
Ločmeliem zemes gabalu Rekovā un no tā

vienu hektāru Ludvigs uzdāvināja ambu-
lances ēkas būvei.

1929.gada jūnijā Rekovā nodega Pol-
fandera koka dzirnavu ēka ar iekārtām un
materiāliem. Par iemeslu ugunsgrēkam ti -
ka minēta dzirnavu gāzes ģeneratora krāsns.
Nodegušās dzirnavas bija apdrošinātas
par 34600 latiem, bet zaudējumi ugunsgrēkā
tika lēsti vairāk kā 60000 latu vertībā. 

Drīz tika uzsākta  jauno dzirnavu bū -
ve. Ikviens, kas brauca malt pie Polfandera,
veda akmeņus jaunajai būvei.

Blakus dzirnavām ar Ludviga Polfandera
atbalstu 1930. gadā tika uzbūvēta skolas
ēka, kurā tika apvienotas vienā skolā ap -
kārtnē izsijātās Rekovas pamatskolas no -
daļas. Pēc Šķilbēnu pagasta izveidošanas
1930. gadā Polfandera ēkā blakus dzirnavām
tika izvietots arī pagasta valdes kantoris.

1932. gadā tika uzcelta jauna masīva
divstāvu šķeltu laukakmeņu mūra dzirnavu
ēka ar trīsstāvu stūra torni un skārda jum -
tu. Šo ēku mēs pazīstam kā Rekavas Pol-
fandera dzirnavas Rekovas ielā Nr.18, ku -
ras pateicoties uzņēmējam Aldim Ločmelim
un celtniekiem pagājušajā gadā ieguvušas
jaunu, brīnišķīgu izskatu.

Ar Ludviga Polfandera gādību 20. gs.
30.gados tika uzceltas arī citas ugunsdrošas
ēkas Rekovā – ambulances ēka Rekovas
ielā Nr. 25,viņa personīgā dzīvojamā ēka,
mūsdienās tā ir Sociālā aprūpes māja Re-
kovas ielā Nr.11, pagasta valdes nams,
celts pēc Glazenapa projekta, kas atradās
pēc identiska projekta pārbūvētā Kultūras
centra «Rekova» vietā, mūsdienu Skolas
ielā Nr.1.

Polfandera dzirnavu tuvumā ritēja ro -
sī ga sabiedriskā dzīve. Pagalms starp sko -
lu, pagasta valdes ēku un Polfandera dzir-
navām kļuva par vietu, kur notika politisko
partiju sapulces un tika pārdotas arī parād-
nieku mantas.

Ludvigs Polfanders bija vēlējies iegūt
savā īpašumā Rekovas veco katoļu baznīcu
– kādreizējo mūra klēti. Kad 20. gs 20. ga -
du sākumā Šķilbēnu katoļu draudze gribēja
klēti pārbūvēt par baznīcu, Polfanders
piedāvāja draudzei 30000 Latvijas rubļus,
lai tā pārdotu klēti viņam. Tomēr draudze
no piedāvājuma atteicās. Kad 1934. gada
tika uzsākta jaunas baznīcas celtniecība
Rekovā, Polfanders atkal gribēja iegūt ve -
co baznīcu savā īpašumā. Viņš piedāvāja

draudzei uzcelt baznīcu ar norunu, ka ve -
cā baznīca tiks nodota viņam. Tomēr drau -
dze atkal atteicās.

1936. gadā Ludvigs Polfanders lūdza
Jaunlatgales (vēlāk Abrenes) pilsētas valdi
atvērt dzirnavas Jaunlatgales pilsētas te -
ritorijā. Pilsētas valde piekrita Polfandera
lūgumam.

No 1936. līdz 1939. gadam Ludvigs
Polfanders bija Šķilbēnu aizsargu nodaļas
komandieris. Uz viņa personīgās zemes
notika aizsargu apmācības.

Ludvigam Polfanderam Čilipīnes ciemā
bija krustdēls Zigismunds Circenis. Zigis-
munds 1.Pasaules kara laikā tika apbalvots
ar trim Svētā Jura krustiem. Ludvigs Pol-
fanders bija uzaicināts kā pirmais viesis
Zigismunda Circeņa kāzās 1937.gadā.

1938.gada agrā pavasarī mira Ludviga
sieva Lidija. Viņiem nebija bērnu, tāpēc
Ludvigs ar Lidiju bija adoptējuši divus
bērnus – dēlu Valdi un meitu Ainu Ozo -
liņu. Valdim tika dots uzvārds Polfanders.

1940.gada sākumā, kad Viļakas pilsētas
elektroapgādes iekārtai sadega dinamo me -
hānisms, Ludvigs Polfanders labprāt atdeva
savu dinamo kaimiņiem, jo tajā laikā Re -
kovas ciemā bija tikai daži elektrolietotāji,
bet Viļakā bez apgaismojuma bija palicis
krietni lielāks skaits cilvēku. 

Līdz ar Latvijas okupāciju 1940.gada
sākās Ludviga Polfandera nedienas. Jaunais
pagasta vecākais Kazimirs Leja ar pagasta
sekretāru B. Ločmeli un pagasta valdi re -
vidēja Polfandera darbību un atklāja, ka
viņš, būdams Šķilbēnu pagasta valdes lo-
ceklis, bija panācis sev nodokļu atlaidi un
organizējis ceļa izbūvi personīgajām vaja-

dzībām. Atklājās, ka Polfanders savā ēkā
bija ierīkojis pasta nodaļu, bet būdams tās
vadītājs savā vietā iecēlis citu cilvēku, ku -
ram maksājis tikai pusi no algas, ko viņš
saņēmis kā pasta nodaļas vadītājs. Polfan -
deru arī apvainoja, ka viņš pārlieku nodar-
binājis savus strādniekus. 

1940.gada nogalē Polfandera dzirnavas
tika ieskaitītas nacionalizēto uzņēmumu sa -
rakstā. 1940.gada decembrī tika izveidots
nacionalizēto miltu rūpniecības uzņēmumu
tīkls. Tajā iesaistīto uzņēmumu ar numuru
859 «Polfanders Ludvigs, Labības Dzirna -
vas, Vilnas Apstarādāšana un Kokzāģēta -
va» tika pārdēvēts par Miltu un Maizes
tresta «Rekovas dzirnavām». Bija pare -
dzēts, ka Trests uzņēmumu pārņems 1941.
gada 1.janvarī. Tas bija spriedums Ludvigam
Polfanderam. Viņš tika arestēts 1941.gada
8.martā un apsūdzēts kā bijušais aizsargs
un buržuāzijas pārstāvis, kurš lietojis
«pretpadomju» izteicienus .Ludviga Pol-
fandera kapa vieta nav zināma. 

Sarakstē ar Krasnojarskas represēto ap -
zināšanas organizāciju «Memorial», tās dar -
binieks informēja, ka viņu sastādītajā en-
ciklopēdijā Ludviga Polfandera sarakstos
nav. Taču kādā no šīs organizācijas lapām
internetā minēts, ka Polfanders L. L. ticis
nošauts 1942.gada 10.oktobrī Krasnojarskā
kopā ar citiem ieslodzītajiem. Šajā nošauto
sarakstā bija pieminēts arī Baltinavas pu -
ses sabiedriskais darbinieks Kārlis Dam-
bergs.

Lai šis raksts ir kā cieņas apliecinājums
mūsu puses ietek mīgajam sabiedriskajam
darbiniekam un uzņēmējam.

Rakstu sagatavoja Francis Slišāns

Apkopo vēstures
materiālus 

Stepans Šakins dzimis 1913. gada
5. aprīlī Staņislava un Jūlijas ģimenē
Bākarovas ciema Lejiņu mājās, mūs-
dienās Viļakas novada Šķilbēnu pagas -
tā. Stepans mācījies Bokovas pamatskolā,
tad ģimnāzijā. Stepana Šakina dzimtajās
«Lejiņu» mājās darboju sies Šķilbēnu
pagasta franča trasuna 1. pakāpes
pamatskola. 

Stepans Šakins studējis Latvijas Uni-
versitātē. Pirms 2. Pasaules kara viņš bi -
jis Latgales Zemnieku Jaunatnes biedrības
priekšsēdētājs un Latvijas Lauksaimniecī -
bas Kameras pārstāvis. Kara laikā Ste -
pans emigrējis no Latvijas. Viņš darbojies
Augsburgas bēgļu nometnes informācijas
daļā. Vācijā Ste pans iepazinies ar savu
nā kamo sievu Ilzi. Abi kopā vēlāk devu -
šies uz ASV. Stepans Šakins daudzus ga -
dus darbojies Daugavas Vanagu Ņujor -
kas nodaļas valdē un bijis ilggadējs Dau -
gavas Vanagu Ņujorkas nodaļas kasieris.
Stepans Šakins vācis materiālus par dzim -
to Bākarovas ciemu un vēlāk uzrakstījis

aprakstu par ciema vēsturi. Viņš izveidojis
Šakinu dzimtas koku. Stepans bijis Jāņa
Klīdzēja draugs un līdzgaitnieks. Viņš vā -
cis materiālus par draugu un studiju bied -
ru, nacionālo partizānu komandieri Pēteri
Supi (Cinīti). Stepans bijis viens no tiem,
kas licis Latvijai iepazīt Pēteri Supi. Ste -
pans Šakins uzrakstījis nodaļu nacionālo

partizānu komandiera Pētera Supes mā -
sas Mikalīnas grāmatai «Tālā Purvmala
sapņos sērst nāk». Stepans miris 2003. ga -
da 24. februārī Frīportā, Ņujorkā, ASV.
Ņujorkā dzīvo Stepana un Ilzes Šakinu
meita Vera Jūlija Šakina.

Informāciju sagatavoja: 
Francis Slišāns

Uzņēmējs, kurš ietekmēja Rekovas ciema attīstību
Šogad martā aprit 135.gadadiena, kopš dzimis mūsu puses sabiedriskais

darbinieks – uzņēmējs un dzirnavnieks Ludvigs Polfanders. Attīstot dzir -
navu darbību rekovas ciemā, attīstījās arī tirdzniecība un arī citas infrastruktūras.
rekovas ciems auga.
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BAzNīCAS drAudŽu ziņAS

«Ideja atjaunot vēsturiskās
krustaceļa stacijas radās jau sen,
kad vecajā draudzes mājā tās at-
radām. Tās aiznesām uz veco baz -
nīcu un ieraudzījām, ka tās ir ļoti
skaistas. Tā radās ideja, ka varētu
tās atjaunot uz Latvijas simtgadi.
Atjaunojām krusta ceļa stacijas,
notīrījām putekļus, sakārtojām rām -
jus, uzkrāsojām zelta krāsu rām -
jiem un attēlu malām, kur bija
nogājusi krāsa. Attēlus uzlīmējām
uz stingrāka kartona. Kopā ar
draudzes ticīgajiem paveicām šo
atjaunošanas darbu! Paldies visiem
draudzes locekļiem, kuri piedalī -
jās atjaunošanas un krusta ceļa
staciju attēlu uzstādīšanas darbos!»
pastāstīja Baltinavas, Šķilbēnu un
Tilžas draudžu prāvests Staņislavs
Prikulis. 

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Atjaunoti vēsturiskie krustaceļa staciju 
attēli Šķilbēnu katoļu baznīcā

«Lieldienas, līdzīgi kā Ziemassvētki, ir tie svēt -
ki, kuros savijas gan kristīgā, gan tautiskā tradīcija.
Ir daudz dažādu Lieldienu simbolu un rituālu, ku -
rus parasti uzskata par pagāniskiem, tautas kultūrai
atbilstošiem, taču patiesībā liela daļa no tiem ir
cieši saistīti ar kristīgo tradīciju. Turklāt gandrīz

visas no tautiskās tradīcijas formām ir integrējamas
kristietībā. Tomēr esot jāuzmanās, lai zem šīm for -
mām nebūtu maģijas un tās elementu. Taču tas ir
atkarīgs no katra personīgās attieksmes un skatījuma
uz tradīciju.

Lieldienu tradīcijās ir rodami daudzi kristīgi sim -
boli. Piemēram, arī šūpošanās var tikt interpretēta
kā Kristus augšāmcelšanās simbols. «Šūpojoties
mēs paceļamies, atraujamies no zemes. Tāpat arī
Kris tus pēc augšāmcelšanās bija brīvs no matērijas
sma gu ma. Ir labi, ka tā ir specifiska šo svētku ro -
taļa un kul ta saistīšana ar rotaļu atbilst bibliskajai
mentalitātei.

Lieldienām tradicionāla ir arī olu krāsošana
un ēšana. Tā nav tikai Latvijai raksturīga simbolika,
tā sastopama visā Eiropā. Ola pati par sevi ir at-
dzimšanas simbols un cālis, kurš izšķiļas no olas,
atgādina par Kristu, kurš augšāmceļas no kapa. 

Lai Kristus augšāmcelšanās svētki mums caur
da žādiem simboliem un tradīcijām nes tās žēlastības,
kas mūs augšāmcels no mūsu garīgā kapa!» pries te -
 ris, baznīcas vēstures zinātņu doktors Andris Priede.

Šķilbēnu romas katoļu draudzē ko -
ris ir bijis vienmēr, bet diemžēl, novecojot
dalībniekiem, tas bija pajucis. tāpēc bi -
ja nepieciešams izveidot jaunu kori ar
jau nu, enerģisku vadītāju. un tā...

Pirms 20 gadiem, skaistā februāra die -
nā, priestera Alberta Budžes aicināti, uz
pirmo Šķilbēnu katoļu draudzes kora mē-
ģinājumu sanāca ap četrdesmit cilvēku.
Dziedāt gribētāji bija dažāda vecuma, gan
pieaugušie, gan bērni, gan vīrieši, gan sie-
vietes. Kora vadīšanu un skološanu uzņē -
mās diriģente un ērģelniece Anastasija

Ločmele. Mācījās dziedāt gan Mises, gan
dziesmas Dieva godam.

Gadiem ejot, kora sastāvs ir pamainījies.
Ir palikuši pirmie dziedātāji, daudzi ir aiz-
gājuši, un ir nākuši klāt arī jauni. Pašlaik
kora dalībnieku skaits ir nedaudz virs des-
mit.

Koris ir piedalījies Latgales Garīgās
mūzikas svētkos Balvos, Draudžu koru
salidojumā Aglonā. Koris ir dziedājis bīs -
kapa vizitācijās Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes Sāpju Dievmātes baznīcā. Šķilbēnu
draudzes korim ir sadraudzība ar Viļānu

draudzes kori un Dricānu draudzes kori. Ir
bijusi cieša sadarbība ar, nu jau mūžībā
aizgājušo, komponistu Ontonu Matvejānu.
Koris ir dziedājis Balvu pansionātā un
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā, kuplinājis
arī Baznīcu nakts pasākumus ar savu dzie-
dāšanu.

Diriģente Anastasija, apmeklējot dažā -
dus kursus un seminārus, ir smēlusies daudz
idejas, ko ir īstenojusi kora vadīšanā, ir
mācījusi daudz dziesmu, psalmu, lūgšanu.
Draudzes koris katru svētdienu dzied Svē -
tajās Misēs savā baznīcā. Tāpat dzied kā -

zās, krustībās, jubilejās, kapusvētkos, bē -
rēs, svecīšu vakaros un pie ciema krustiem.
Dziedāšanu pie Vilkovas krusta raidīja
tiešā translācijā Radio Marija un ierakstīja
arī disku ar šo dziedāšanu.

Koris ir pateicīgs diriģentei Anastasijai
par izturību un sirds siltumu vadot ko -
lektīvu, un cer vēl ilgi kopā dziedāt Dieva
godam. Kā arī gaidām savā pulkā jaunus
dalībniekus.

Teksts: kora dalībniece
Sigita Mežale, 

foto: personīgais arhīvs

kristus ir augšāmcēlies! dieva žēlsirdības svētceļojums

No 4.februāra līdz 15.aprīlim Latvijā notika dieva žēlsirdības
svētceļojums, kad pa Latvijas romas katoļu draudzēm ceļo Žēl -
sirdīgā Jēzus svētbilde, māsas faustīnes fotogrāfija un relikvijas.
Šīs akcijas iniciators bija arhibīskaps zbigņevs Stankevičs, kurš
palūdza tēvam Staņislavam kovaļskim, ofMCap, kļūt par šīs
akcijas koordinatoru. tēvs Staņislavs gada laikā iztulkoja visus
materiālus latviski, izveidoja speciālo mājas lapu http://uzticies-
jezum.mozello.lv/.

«Šogad svinam nozīmīgas jubilejas, aprit 40 gadi kopš atcelts
aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas
caur Māsu Faustīni, aprit 18 gadi kopš kanonizēja Māsu Faustīni un
paiet 80 gadi kopš Māsas Faustīnes nāves. No sirds aicinu izplatīt
vēstījumu par Dieva žēlsirdību. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs!» tēvs Sta -
ņislavs Kovaļskis, OFMCap.

21.martā Dieva žēlsirdības svētceļojums bija ieradies Šķilbēnu
katoļu baznīcā un 22.martā Viļakas katoļu baznīcā. Ticīgajiem bija
iespēja iespēja lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pagodināt
māsas Faustīnes relikvijas un piedalīties Sv. Misē.

Māsa Faustīne ir poļu klostermāsa, kas dzimusi 1905.gadā diev -
bijīgā katoļu ģimenē un aizgāja mūžībā 1938. gadā. Kungs lūdza
māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Tās tēlu
māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē
Plockā. Pateicoties Dievam, caur māsu Faustīni sāka izplatīties žēl -
sirdības vēsts pasaulē. Populāra ir kļuvusi Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde,
Dieva Žēlsirdības stunda, Dieva Žēlsirdības kronītis un Dieva Žēlsir -
dības svētki.  1993. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu
Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. 2000. gadā Svētais
tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni. «Simtgades gadā lūg -
simies par Latviju, savām ģimenēm, lai Dieva žēlsirdība aizsniedz
mūsu sirdis. Dievs klauvē pie cilvēka sirds durvīm. Aicinu ikvienu
saredzēt Dieva žēlsirdību, mieru un mīlestību, lai dodoties mūžībā
ikviens būtu laimīgs un svēts,» novēlēja Viļakas Romas katoļu drau -
dzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Šogad Šķilbēnu romas katoļu draudzes locekļiem ir iespējams
izdzīvot īpašu krustceļu, jo ir iespēja lūgties pie vēsturiskajiem
krustaceļa attēliem. Vecākie draudzes locekļi zināja pastāstīt, ka
agrāk pie šiem attēliem ir lūgušies vecajā baznīcā. daudzi
draudzes locekļi ir priecīgi, ka ir atjaunoti vēsturiskie attēli, jo
tie ir lielāki, izteiksmīgāki un uzrunājošāki nekā krustaceļa
staciju attēli, kas bija jaunajā baznīcā kopš tās iesvētīšanas.

dievam dziedot nepagurst
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SPortS

Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas dejotāji
februārī piedalījās sporta deju
sacensībās daugavpils novada
Laucesas pagastā. 4. martā  de-
joja Ludzas kultūras namā. 

Vislielāko punktu skaitu savā
grupā ieguva Andžejs Krakops
un Kitija Vancāne, kuri no abām

sacensībām pārveda mājās kau -
sus. Labi startēja arī Kristers Ba -
bāns un Žanete Ločmele. Izglīto-
jamie ieguva medaļas par 4., 5.
un 6. rezultātu. Vietu finālā iz -
cīnīja Kristiāns Keišs un Alise
Keiša, Pā rim šajā sezonā nākās
sacens ties ar jauniešiem.

Bez medaļām nepalika arī

Raivo Ločmelis, Ma dara Šmite,
Olivers Kozlovskis, Laine Milak -
ne, Kris taps Ilvis, Amanda Ilve,
Ri čards Pravs, Elizabete Brokā -
ne, Egils Kārkliņš un Diāna Mi -
siņa. Veiksmi arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja
sporta deju trenere

Silva Dambe

Pēc vairāku gadu pārtrau-
kuma (sniega trūkums) 27. feb-
ruārī Balkanos notika Latgales
reģiona skolēnu sporta spēļu
distanču slēpošanā sacensības,
kuras organizēja Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola. 

Galvenais tiesnesis – Pēteris
Vancāns. Sacensībām pieteicās
52 dalībnieki dažādās vecuma gru -
pās. Startēja izglītojamie no Re-
kavas vidusskolas, Viļakas pamat -
skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Viduču pamatskolas, Rēzeknes
novada Verēmu pamatskolas un
Rēzeknes novada Nautrēnu vidus -
skolas.

1999. – 2001. g. dzimuši jau-
nieši un jaunietes veica 5 km un
3 km distances;

2002. – 2003. g. dzimuši zēni
un meitenes – 3 km un 2 km dis-
tances;

2004. – 2005. g. dzimuši zēni
un meitenes – 2 km un 1.5 km
distances;

2006. g. un jaunāki dzimuši
zēni un meitenes – 1.5 km  dis-
tances.

1.–3. vietu ieguvēji individuāli
katrā distancē  tika apbalvoti ar
medaļām un diplomiem, 1.– 3.
vietu ieguvējas komandas katrā
grupā ar kausiem un diplomiem.
Lai gan laika apstākļi slēpotājus
nelutināja, jo degunos koda sals
un sejā pūta ass vējš, tas netraucēja
veikt distances un iegūt medaļas
un kausus.

A grupā (1999.–2001. g. dz.)
komandu vērtējumā: 1.vieta –
Rekavas vidusskolai; 2. vieta –
Viļakas Valsts ģimnāzijai; 3. vieta
– Nautrēnu vidusskolai

B grupā (2002.–2003. g.dz.)
komandu vērtējumā: 1. vieta –
Rekavas vidusskolai; 2. vieta –
Viļakas Valsts ģimnāzijai; 3.vieta
– Nautrēnu vidusskolai.

C grupā (2004.–2005.g.dz.)
komandu vērtējumā: 1. vieta – Re -
kavas vidusskolai; 2. vieta – Vi ļa -
kas Valsts ģimnāzijas un Viļakas
pamatskolas apvienotajai koman -
dai; 3. vieta – Viduču pamatskolai

D grupā (2006.g.dz. un jaunāki)
komandu vērtējumā: 1. vieta – Re -
kavas vidusskolai; 2. vieta – Vi -
ļa kas pamatskolai; 3. vieta – Ve-
rēmu pamatskolai

Sacensību apbalvošanā pieda -
lījās arī Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Šaicāne un Šķilbēnu pagasta pār-
valdnieks Andris Mežals.

Paldies visiem dalībniekiem par
izturību un nenobīšanos no sa la
un vēja, skolotājiem, sacensību or -
ganizatoriem – par palīdzību  tiesā -
šanā, trases sagatavošanu, med-
māsai – par atbalstu vajadzīgajā
brīdī,  šoferiem – par vizināšanu.
Īpašs paldies Z/S «RILI» vadītājai
Inesei Supei par zupu, silto tēju, kas
noderēja, lai sasiltu pēc dis tanču
veikšanas. Cerēsim, ka arī nākošā
ziema būs labvēlīga slēpošanai!

Viļakas novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 

direktora vietniece izglītības
jomā Inese Petrova

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles distanču slēpošanā

ir noslēdzies šī gada novada čempionāts zolītē. tas, ka zolītes
spēle ir populāra, pierāda daudzas sacensības, kur bez novada čem -
pionāta notika arī «Šķilbēnu pagasta čempionāts», kā arī «Viļa -
kas pilsētas čempionāts». Šoreiz čempionāts tika organizēts sešās
kārtās, kur četras labākās veidoja ieskaiti kopvērtējumā.

Pavisam sacensībās piedalījās 24 dalībnieki. Šajā čempionātā la -
bā kos rezultātus uzrādīja Viļakas puses spēlētāji, kuri jau ar pirmo
kārtu izvirzījās līderos un noturējās līdz sacensību noslēgumam. Arī
šoreiz galvenā tiesneša lomu uzņēmās Francis Bukšs.

Pirmo vietu un par novada čempionātu zolītē kļuva Jānis Gru -
ševs, atstājot otrajā vietā V.  Viļčevski, trešajā E. Bukšu.

Godalgotu vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem, medaļām,
kausiem un saldumu balvām. Paldies Vilim Cibulim par telpām, Fran -
cim par tiesāšanu. Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību. Veiksmī -
gus turpmākos startus. Rezultātus skatīt protokolā, www.vilaka.lv

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

l Sporta dejotāju panākumi

Novada čempionāts
distanču slēpošanā

tuvojas šī ziema noslēgumam, kura beidzot
mūs priecēja ar sniegu, kura bija pietiekami, lai
varētu slēpot. kā pēdējās sacensībās Balkanos
notika 10.martā, lai noskaidrotu labākos slēpotājus
novada čempionātā.

Uz sacensībām ieradās mūsu novada slēpotāji,
kā aŗī dalībnieki no Balviem, Aglonas, Preiļiem un
Rēzeknes. Pavisam uz starta nostājās 36 dalībnieki. 

Dažās grupās dalībnieku bija pamaz, bet dažās
tomēr notika sīva cīņa. Arī trase šoreiz bija ļoti labā
stāvoklī un atkal jāsaka liels paldies Aldim Loč me -
lim par sniegto palīdzību trašu sagatavošanā. Pal -

dies Rudītai Baranovskai par garšīgo zupu u put ru.
Paldies Vijai Kuļšai par inventāra izmantošanu, kā
arī paldies rēzekniešiem par fotogrāfijām un snieg -
to atbalstu sacensību tiesāšanā. Visi sacensību da -
lībnieki saņēma diplomus un saldumu balvas. Uz-
varētāji tika apbalvoti ar čempionāta medaļām.

Šoreiz Balkanos spēja noorganizēt četras sacen-
sības: novada čempionātu, Tautas slēpošanu «Balkanu
apļi», novada skolu sporta spēles, kā arī Latgales no -
vada skolu sporta spēles. Īpašs prieks par visiem tiem,
kas atrod laiku, lai paslēpotu un atpūšas Balkanos ize -
jamās dienās, kā arī vakaros. Cerēsim, ka nākošā ziema
būs tikpat veiksmīga. Aicinu visus izmantot Balkanu
trases, kamēr ir sniegs.Veiksmīgas visiem sporta
aktivitātes. Rezultātus skatīt protokolā www.vilaka.lv.

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Novada čempionāts zolītē

Šī gada 17. martā uz tepenīcas ezera pulcējās makšķernieki,
lai noskaidrotu labākos Viļakas novada čempionus.

Pavisam uz sacensībām ieradās 45 dalībnieki. Startēja 12 koman -
das ar 3 dalībniekiem, pārējie startēja tikai individuāli. Komandu sa -
censībās uzvarēja komanda «AVA», kuras sastāvā startēja Valdis Zī -
le, Aldis Circens un Aivars Divnskis. Individuālajā vērtējumā tikai
vienam dalībniekam izdevās noķert vairāk par kilogramu zivju un tas
bija Valdis Zīle izcīnot 1.vietu, 2. vietā atstājot Modri Zaķi un 3. vietā
Valdemāru Tutānu. Komandas tika apbalvotas ar kausiem un diplo -
miem. Individuālajā vērtējumā dalībnieki saņēma novada čempionāta
medaļas un diplomus. Visiem sacensību dalībniekiem tika pasniegtas
saldumu balviņas.

Liels paldies jāsaka Susāju pagasta pārvaldes komandai par aktī -
vu piedalīšanos sacensību organizēšanā, apkalpošanā un tiesāšanā.
Pa teicoties viņiem visi sacensību dalībnieki tika cienāti ar zupu un
put ru, kuras tika pagatavotas ezera krastā. Īpašu uzslavu ir pelnījuši
pagasta pārvaldes sekretāre Ingrīda Zondakai ar savu darbu šo sacen -
sību organizēšanā.

Paldies visiem par sniegto atbalstu un dalībniekiem par atsaucību.
Vēlu visiem bagātus lomus šajā gadā! Rezultātus skatīt www.vilaka.lv

Teksts: Pēteris Vancāns, foto: Ingrīda Zondaka

Sacensības makšķerēšanā
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– kas jūsuprāt ir brīvība?
– Mēs esam nepareizi sapratuši de-

mokrātijas jēdzienu. Ir jāatceras, ka ir
manas tiesības un mani pienākumi. Tām ir
jāiet paralēli. Diemžēl mēs zinām tikai tie-
sības, bet paralēlos pienākumus esam aiz-
mirsuši. Demokrātija ir laba lieta, ja mēs
to pareizi izprotam. Jo ir radusies doma, es
tagad visu varu darīt brīvi un man par to
nekas nebūs. Pārprasts brīvības jēdziens.  Ir
svarīgi saprast, ka manas vēlmes, tas, ko
es daru netraucē citiem. Saprotu, ka nevar
pastāvēt visatļautība. Skolā arī skolēni
zina tikai tiesības, bet nezina pienākumus.
Aicinu padomāt, vai skolotājam ir tiesības
ražot brāķi? Varbūt tomēr skolotājam ir
skolniekam jāaizrāda, jābūt stingrībai, jā -
būt cieņai. Vai skolēni tupot uz palodzēm
pieceļas, kad nāk skolas direktors un sko -
lotājs un cienīgi pasveicina? Vēl svarīgi ir
pārdomāt, vai visi skolotāji ir priekšzīmīgi.
Ja skolotājs pats pīpē, kā viņš var aizrādīt
skolēniem, nepīpē. Arī vadītājiem ir jābūt
stingriem, prasīgiem un jārāda piemērs
darbiniekiem. Ja es rādu piemēru, tad to
varu pieprasīt arī no saviem darbiniekiem.
Cīnos arī ar jaunajiem autovadītājiem,
kuri ieguvuši tiesības, uzskata sevi par va-
reniem, mācu, ka jābūt uzmanīgiem, jo te
ir apdzīvota vieta, te atrodas bērni un māj-
dzīvnieki.

– kādas ir jūsu atmiņas par laiku iz-
sūtījumā – Sibīrijā?

– 1949.gada 25.martā manu tēvu, mani
un māsu izsūtīja uz Sibīriju. Māte palika
Viļakā, viņa brīvprātīgi mums pievienojās
vēlāk pēc 4 gadiem. Man bija 13 gadi, kad
izsūtīja. Es nenožēloju, ka mēs tikām iz -
sūtīti. Sibīrijā es ieraudzīju bagāto Sibīrijas
zemi, taigu, ciedru riekstus, meža veltes, kas
tik neaug taigā! Mūs izsūtīja uz ciematu,
kas atradās Irtišas upes krastā, tā ir lielās
upes Obas pieteka. Tur nodarbojāmies ar
mežistrādi, koku pludināšanu pa upi, ie-
kraušanu baržās. Pirmie divi gadi bija ļoti
grūti, tā bija likme uz izdzīvošanu, strādāju
ar lāpstu uz ledus ceļa, kur bija iebraukts
zirgu sliežu ceļš. Mums bija jāattīra slie des,
lai pa tām zirgi viegli varētu vilkt lielus
vezumus. Latvieši ar savu dedzīgo darbu
ieguva uzticību un uz mums sāka paļauties,
uz latviešiem paļāvās visi priekšnieki. Pir-
majos gados nebija atbilstoša apģērba un
pietiekoša ēdiena. Pēc tam iedzīvojāmies
un dzīvot bija vieglāk, sāku iet skolā un to
pabeidzu tikai ar diviem četriniekiem. Kad
cilvēku iedzen stūri, tad apguvām arī tei -
cami krievu valodu. Vietējie iedzīvotāji
sapra ta, ka mēs neesam ienaidnieki, esam
politikas un Staļina režīma upuri. Vietējie
teica, tie taču nav pretinieki, tie ir nevainīgi
bērni. Skolotāji mums gāja pretī un bija
gatavi krievu valodu pamācīt arī vasaras
brīvlaikā. Mēs dzīvojām ļoti saticīgi un
draudzīgi, gan ar ventspilniekiem, gan ar

jēkabpiliešiem, gan ar citām tautām. Mēs
pelnījām tik pat daudz, cik pelnīja vietējais
Sibīrijas iedzīvotājs. Es varu pastāstīt tikai
to kā man, mūsu ģimenei klājās tajā vietā,
kur bijām izsūtīti, es nezinu kā gāja citiem
citās vietās. Liela starpība bija arī, kad iz -
sūtīja. 1941. gadā izsūtot, izšķīra ģimenes,
vīriešus aizsūtīja uz vienu pusi, sievietes
ar bērniem uz otru pusi, bet 1949. gadā iz-
sūtīja ģimenes kopā. Kā jūs domājat kā pēc
notika izsūtīšanas? Mani novērojumi un
pieredze liecina, ka 1949. gadā sākās ko-
lektivizācijas process, visiem jāiet kolhozos.
Tajā laikā spēcīgi darbojās arī nacionālie
par tizāni. Lai valdošā vara šo operāciju –
kolhozu izveidošanu veiksmīgi īstenotu,
veiktu ātri, lai nesāktos lielas aģitācijas, ka
nav jāiet kolhozos, tāpēc arī noorganizēja
iz sūtīšanu, lai iebaidītu, pakļautu, izķemmē -
ja mežus, tātad operācija veiksmīgi tika rea -
lizēta, jo tika izveidoti kolhozi. 1957. ga dā
saņēmām dokumentus, ka mana ģimene ir
brī va, atcelts izsūtījums un esam brīvi atgriez -
ties uz jebkuru padomju savienības stūrīti. 

– kāpēc jūs atgriezāties?
– Mēs jaunieši tik ļoti nemaz negribējām

atpakaļ. Jo man bija jau 21 gads, bija savi
draugi, darbs, bijām iedzīvojušies. Atpakaļ
uz Latviju vilka mūsu vecākus, vecākā pa-
audze gribēja atgriezties. Mēs atgriezāmies
līdzi vecākiem. Beigās Sibīrijā mēs nebijām
diskriminēti, jo saņēmām tādas pašas algas
kā vietējie. Tagad brīvā Latvijā mūsu lauk -
saimnieki tiek diskriminēti, jo saņem tikai
56 % no platību maksājumiem, ko saņemam
Eiropas Savienības dibinātājvalstis. Mūsu
aizbraukošie strādāt uz Īriju un Angliju,
arī saņem mazāku atalgojumu nekā pama-
tiedzīvotāji. Vai tā nav diskriminācija mū -
su Eiropas Savienībā? Man ir gandarījums,
ka es biju Sibīrijā, jo bija iespēja iepazīt
vienkāršos Sibīrijas cilvēkus un tās dabas
bagātības. Atgriežoties Latvijā, mūs te ne -
viens nesagaidīja, mūsu mājās dzīvoja citi.
Mums atkal bija viss jāsāk no gala.

– Vai daudzie latvieši, kuri šobrīd do -
das uz īriju un Angliju, kādreiz atgrie-
zīsies? Latviešu bērni dzimst svešumā,
kas kļūst par viņu dzimteni, kur viņi
pavada skaistāko dzīves laiku – bērnību
un jaunību.

– Jā, tā ir. Arī man ir atmiņas par Sibī -
rijas ciemu, vēl šodien ar aizsietām acīm
va ru atcerēties, kur gājām, ko darījām. Šo -
brīd gan šis ciems ir noskalots, jo upe ap-
plūdināja to teritoriju, mājas ir pārceltas tā -
lāk. Atmiņas ir palikušas tur. Varbūt, ja kat -
ru gadu regulāri ģimenes, kuras ir izbrau -
kušas no Latvijas, viesosies Latvijā, mācīs,
ka tā ir dzimtene, ja ģimenē runās latviski
ārzemes, tad varbūt bērniem radīsies kāda
izpratne, bet viņiem nebūs to dziļo jūtu, ka
Latvija ir viņu dzimtene. 

– kā būtu jāorganizē piemiņas pa-
sākumi deportāciju notikumiem?

– Domāju, ka skolās vēsture ir jāmāca,
sva rīgi arī deportācijas dienās doties uz pie -
miņas vietām, bet cilvēks var jebkuru lietu
izjust un iedziļināties tāpat, tikai tad, ja viņš
uz savas ādas ir to piedzīvojis. Var līdzi just,
izteikt līdzjūtību. Mēs nevaram iejusties
cita ādā. Svarīgi ir zināt, ka ir bi jušās tā -
das deportācijas, svarīgi ir būt informētam. 

– Vai Latvija šodien būtu gatava aiz-
stāvēties, ja valstij šodien kāds uzbruktu?

– Tas ir teātris kā mēs iepērkam iero čus,
bruņojumus. Mūsu lielajam kaimiņam bru -
ņu tehnika ir tikpat labā līmenī kā Ame ri -
kas Savienotajām valstīm, varbūt pat augstā -
kā līmenī. Domāju, ka trešais pasaules karš
būtu zemeslodes iznīcība, ja visi iedarbinātu
visus ieročus, kas ir viņu rīcībā, tad zemes -
lodi izsitīs no savas orbītas un zemeslodes
vairs nebūs. Bet mēs visi taču gribam dzī -
vot. Dzīvosim vēl ilgi un būtu labi, ja pa sau -
les valstis dabūtu saskarsmes punktus, lai
katrs dzīvoto savā valstī, bet draudzīgi viens
ar otru. Gribētos izjust tādu Baltijas valstu
vienotību kāda bija Baltijas ceļa laikā.

–  daudzi ir ievērojuši, ka jūs aktīvi slē -
pojat. tā ir viena no jūsu aizraušanām?

– Jā, tā varētu teikt, ka mana vājā puse
ir sportošana. Slēpot sāku pamatskolas lai -
kā Sibīrijā, braucu no skolas uz sacensībām,
turpināju pilnveidoties armijas laikā, izpil -
dīju pat otro sporta klasi. Pēdējos gados zie -
mas nav bijušas tik sniegotas, tāpēc esmu
slēpojis mazāk. Kā ieraugu sniegu, tā sava
prieka pēc dodos paslēpot. Izkustējies jū -
tos labi. Kopš armijas laikiem katru rītu
15 minūtes vingroju. Dienēju jūras aviācijā.
Armijā no rīta skrējām krosu, tad vingrojām,
neskatoties uz to kādi bija laika apstākļi.
Tas ir nepiedodami, ja nevaru no rīta paspēt
pavingrot. Vingrošanas komplekss ir palicis
nemainīgs visus šos gadus. Domāju, ka rīta
rosme palīdzētu katram uzturēt možu garu.
30 gadus nostrādāju melioratoros. Padomju
laikos bija nozaru spartakiādes. Un bija
sporta spēles arī melioratoriem. Piedalījos
daudzcīņā: šaušana, spēka vingrinājumos,
ziemas laikā –  slēpošanā. Man labi veicās
spēka vingrinājumos un slēpošanā, saņēmu
maksimālos – 45 punktus, pēc armijas iz -
nāca maz šaut, tāpēc šaušanā paraksti ne-
ieguvu maksimālo punktu skaitu. 

–  kādi vēl ir jūsu hobiji?
– Esmu arī frizieris. Sibīrijā nebija pie -

ejami frizieri, noskatījos kā vīri ar mašīnīti
griež matus, nolēmu pamēģināt, izdevās.
Armijā arī frizēju savus dienesta draugus.
Vēl spēlēju ermoņikas. Ļoti cienu un patīk
ermoņiku, akordeona spēle, labu ermoņiku
un akordeona spēli varu klausīties stundām.
Cienu akordeonisti Kseniju Sidarovu. Arī
pašam patīk savam priekam uzspēlēt er-
moņikas. 

– kā jūs domājiet kādas sekas uz jau -
niešiem atstās nepārtrauktā atrašanas
pie datoriem un viedtālruņa?

–  Noskatos, ka daudziem jauniešiem
vēl ejot skolā jau ir izveidojies kuprītis. Ir
jārūpējas par sevi, jākustas. Es neatbalstu
šo jauniešu sēdēšanu pie interneta. Kad
cilvēks ir jau sakumpis, tad jau ir par vēlu
sportot un sākt vingrot. Es saprotu, ka teh-
noloģijas attīstās un mums ir jāiet tām lī -

dzi, bet jāiet līdzi saprāta robežās. Var iz -
matot internetu, bet jāspēj sevi ierobežot
un doties ārā svaigā gaisā. Svarīgi ir kus -
tēties. Ciema jaunieši  tomēr ir vairāk no-
darināti vecāku saimniecībās, bet pilsētas
jauniešiem nav, kur likt brīvo laiku, tāpēc
liela daļa vienkārši dauzās, jo neprot liet -
derīgi piepildīt savu brīvo laiku. 

– kas jūsuprāt ir ilgas dzīves pamatā?
– Pirmkārt, nebaidīties no darba, arī no

smaga darba. Būt kustībā, nelietot to, kas
kaitīgs savai veselībai. Svarīgi sportot, kustē -
ties, lai tas kļūst kā pienākums. Es jūtos
slims, tad, kad neizkustos. Jo daudzas slimī -
bas rodas arī no mazkustības. Mums katram
ir uzlikta sava latiņa līdz kurai mēs varam
tiekties, ja paši apzināti nedarīsim pāri
savai veselībai. Ja mērķtiecīgi, apzināti
tieksimies, tad šo latiņu sasniegsim.

– Vai šobrīd nav izveidojusies par
lielu birokrātija? darbiniekiem ir jāsa-
gatavo tik daudz dokumentu!

– Laikā, kad vadīju Viļakas pilsētas
pašvaldību, arī mēs gatavojām daudz do-
kumentus un arī tad bija izsaucieni, ko tik
daudz papīru jākārto. Daudzi teica, ka tie
papīru plūdi taču būtu jāaptur, bet nekas
nav samazinājies. Domāju, ka jums doku-
mentus ir jāsagatavo daudz reiz vairāk
nekā, kad es vadīju pašvaldību. 

Mēs esam dzīvi sarežģījuši līdz tādai
pakāpei, ka paši vairs netiekam skaidrībā.
Vai mums obligāti visas regulas ir tik pa-
klausīgi jāizpilda? Vai nevaram domāt ar
savu galvu un izdomāt kā vienkāršāku
padarīt dzīvi? Arī skolās mācību grāmatas
uzdevumi ir uzrakstīti tik sarežģīti, mācoties
Sibīrijā krieviski, vēl tagad atceros mācību
grāmatās rakstītos uzdevumos, jo tie bija
vienkārši. Nesaprotu, kāpēc mums viss ir
tik ļoti jāsarežģī.

– kādu jūs redzat Latviju pēc 5, 10
gadiem?

– Ja nemainīsies nekas vēlēšanu likumā,
tad Latvija būs tāda pati, jo mūs vada ar tā -
du kā tālvadības pulti. Vada ne jau Ministru
kabinets, vada spēks, ko mēs ikdienā nere -
dzam un nezinām, kas tas ir. Visas darbī -
bas tiek veiktas aizkulisēs. Visuzticamākais
elektorāts ir Saskaņas partijai, citām par ti -
jām nav tik uzticams un prognozējams vē-
lētāju loks. Žēl, ka, iestājoties Eiropas Sa-
vienībā, mēs nepacīnījāmies par labvēlī-
gākiem noteikumiem valstij, bet bijām ga -
tavi visam, lai tikai tiktu uzņemti. Mums ir
tik pacietīga sabiedrība. Mūsu vecākā pa-
audze dzīvo tik lielā nabadzībā, saņem tik
mazas pensijas. Mēs eksperimentējam ar
saviem cilvēkiem. Ja padomju savienībā pie -
ņē ma kādu likumu, tad to zināja visi, bet,
ja mūsdienās pieņem kādu likumu, tad pēc
iespējas sarežģītāku, lai vienkāršais, naba-
dzīgais pensionārs nesaprastu, kas īsti jā da -
ra. Priecājos, kad jaunieši pārņem saimnie -
cības no vecākiem, vecvecākiem un turpina
apsaimniekot zemi. Cepuri nost tiem jau-
niešiem, kuri nomaina pildspalvas pret
lāpstām. Ja mums būs vairāk šādu jauniešu,
tad mēs attīstīsimies, jo ir darba turpinātāji,
lai lauki nepaliktu tukši. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Staņislavs Pužulis dzimis 1936. gada
19. janvārī Šķilbēnu pagasta Pužuļo -
vas ciemā zemnieka ģimenē. No 1949. –
1957.gadam bija izsūtīts uz Sibīriju. die -
nējis padomju armijā. trīsdesmit ga dus
nostrādājis meliorācijas organizācijā.
1990. gadā uzsāka darba gaitas Viļakas
pilsētas pašvaldībā. te nostrādāja gandrīz
20 gadus, vienu sasaukumu vadīja arī Vi-
ļakas pilsētas domi. dzīve Staņislavam
Pužulim nav bijusi uz paplātes pasniegts
saldais ēdiens, bet pārbaudījums kā grū -
tībās nesalūzt un turpināt dzīvot. Patei-
co ties mērķtiecībai, disciplinētībai, dar -
ba mīlestībai un nedaudz veiksmei ir iz -
devies pārvarēt daudzas grūtības, nesa -
lūzt, bet droši doties uz priekšu. ieklausī-
simies cil vēka pieredzē un padomus, kurš
ir dzīvojis dažādas politiskās iekārtās un
pratis tās izvērtēt. 

Esi aktīvs un strādā!

Staņislavs kopā ar tēvu un māsu Sibīrijā 1951.gadāArmijā 1958. gada 1. jūnijā
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iedzīVotāJu ziNāŠANAi / AktuALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē

Projektu konkurss Viļakas
novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2018. ga -
dā izsludina projektu konkursu
topošajiem un jaunajiem uzņēmēju
projektiem Viļakas novadā.  

konkursa mērķis ir sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību Viļakas

novada teritorijā, atbalstot jauniešu
un jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu
un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību
kā jauniešu karjeras izvēli.

Aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā
piedalīties fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt
uzņēmējdarbību Viļakas novadā, pašnodarbinātos,
mājražotājus, individuālos komersantus (IK),
zemnieku saimniecības (z/s), mikro un mazos uz-
ņēmējus, kuri uz projekta iesniegšanas brīdi nav
darbojušies ilgāk par pieciem gadiem.

Projektu pieteikumi no 2018. gada 5. marta
līdz 2018. gada 10. aprīlim iesniedzami personīgi
Viļakas novada domes Attīstības plānošanas no -

daļā (106. kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas
novadā, LV-4583. 

Projekti ir jāīsteno no 2018. gada 7. maija līdz
2018. gada 31. oktobrim. Konkursa projektu rea -
lizācijai paredzētais kopējais finansējums no Vi -
ļa  kas novada pašvaldības budžeta ir  16000,00 EUR.
Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz
2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par
ma zāku summu. Līdzfinansējumu projekta iesnie -
dzējs nodrošina 10 % apmērā no projekta kopējās
summas. Līdzfinansējums ir naudas līdzekļi. Paš -
valdības finansējumu piešķir pretendentiem, ku ru
projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbī bas
uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, iegul dot
pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošināju ma) un
mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves būvnie -
cības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un at-
jaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216,
rakstot uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai interesējo -
ties Viļakas novada domes Attīstības plānošanas
nodaļā (106. kab.). 

No 2018.gada psihosociālā rehabilitācija on-
koloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem
tiks nodrošināta kā valsts apmaksāts pakalpojums.
kā paredz Mk noteikumi Nr.780  «Noteikumi
par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu
personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes
locekļiem», pakalpojums ir sešu dienu kurss ar
iz mitināšanu. Aicinām pieteikties cilvēkus, kurus
skāris vēzis, lai saņemtu valsts apmaksātu atbalstu
pēc aktīvā ārstēšanas posma.

2018. gadā paredzētas 30 kursu programmas, ku -
rās katrā varēs piedalīties 24 cilvēki. Programmas
ir veidotas tematiskas, atbilstoši onkoloģiskās slimī -
bas specifikai. Programma ir pieejama cilvēkiem,
kuriem diagnosticēts vēzis, kuru aktīvais ārstēšanas
kurss ir beidzies un ir invaliditāte vai prognozējama
invaliditāte. Lai pieteiktos kādai no programmām ir
jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama:

http://anketa.dzivibaskoks.lv/. 
Psihosociālās rehabilitācijas programmu mērķis

ir nodrošināt informāciju par slimību un iespējām

turpināt pilnvērtīgu dzīvi, palīdzēt novērst emocionālo
spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu at-
balstu, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā.
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība «Dzīvības
koks» psihosociālās rehabilitācijas programmas on -
koloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada.
Līdz šim īstenotas jau 42 psihosociālās rehabilitāci -
jas programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis.

kontaktinformācija: «Dzīvības koks», tālr.
67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība «Dzīvības
koks» dibināta 2004. gadā, un tā ir vadošā nevalstis -
kā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos
pacientus un viņu tuviniekus. Biedrības mērķis ir
aizstāvēt pacientu intereses nacionālā un starptautiskā
līmenī, lai arī Latvijas pacientiem būtu iespēja sa -
ņemt kvalitatīvāku veselības aprūpi. «Dzīvības koks»
ir Eiropas līmeņa organizāciju «Europa Donna»,
«European Cancer Patient Coalition», «European
Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups»,
«Myeloma Patients Europa» un Eiropas Plaušu
vēža pacientu interešu aizstāvības grupas biedrs.

Aicinām pieteikties valsts apmaksātās
psihosociālās rehabilitācijas programmai pēc vēža 

Izmaiņas pārtikas un higiēnas paku izdales punktos
1. Pensionāru saieta un atpūtas centrā (Parka ielā 2, Viļakā, LV-4583, 1. stāvā 6. kabinetā)

PIRMDIENĀS no plkst. 09.00 līdz 12.00; TREŠDIENĀS no plkst. 09.00 līdz 12.00
Atbildīgā par izdali Solvita (tālr. 26281495)
2. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

(Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587, 2. stāvā 14. kabinetā)
OTRDIENĀS no plkst. 09.00 līdz 14.00; CETURTDIENĀS no plkst. 09.00 līdz 14.00

Atbildīgā par izdali Līna  (tālr. 26345617)
3. Kupravas pagasta pārvaldē (Rūpnīcas ielā 3, Kupravā, Viļakas nov., LV-4582, 1. stāvā)

DARBA DIENĀS no plkst. 9.00 līdz 12.00. Atbildīgā par izdali iveta 
Medņevas, Susāju, Vecumu un Žīguru pagastu iedzīvotāji pārtikas pakas var saņemt Viļakā.
PārtikAS uN HiGiēNAS PAkAS ir BeiGuŠāS! JAuNS PieVeduMS BūS APrīLī.

Lūdzu, pirms doties pēc pakām, sazināties ar Līnu -26345617, lai pārliecinātos par paku esamību.
Teksts: LSK Balvu komitejas Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska

PAZIŅOJUMS
Viļakas novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar aug -

šupejošu soli nekustamajam īpašumam Abrenes ielā 38B, Viļa -
kā, kadastra numurs 3815 004 0088, kas sastāv no zemes vie nī -
bas ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0088, 0,4029 ha platībā.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena  ir 1060,50 EUR, no-
drošinājums ir 10 %  no izsoles sākumcenas, kas ir 106,05 EUR .

izsole notiks 2018. gada 13. aprīlī plkst. 10.00 Viļakas nova -
da domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, 106. kabinetā.

Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot  naudā iemaksāto nodroši-
nājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no  izsoles dienas, ieskaitot to
Viļakas novada domes norādītajā kontā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par
piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumen -
tiem var Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, 106. ka bi ne -
tā, katru dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00 sākot ar sludi nā juma
publicēšanas dienu Viļakas novada domes mājas lapā līdz  2018. gada
11. aprīlim plkst. 15.00. Šajā laikā ir apskatāms izsoles objekts.

Nodrošinājums  ieskaitāms Viļakas novada domes, reģistrācijas
Nr. 90009115618 kontā  LV 60UNLA0050017178471, AS «SEB
banka», pirms pieteikuma iesniegšanas  par piedalīšanos izsolē.

Viļakas novada domes nekustamā īpašuma – Abrenes iela 38B
Viļaka, Viļakas novads, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI, skatīt
www.vilaka.lv.

PAZIŅOJUMS
par Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024.

gadam projekta atkārtotu publisko apspriešanu
Ar Viļakas novada domes 2018. gada 28. februāra lēmumu Nr.55

«Par Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam
pro jekta nodošanu publiskai apspriešanai» (protokols Nr.4, 14.&)
tiek uzsākta Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. ga -
dam  projekta  atkārtota publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018. gada 
11. mar   ta līdz 2018. gada 1. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski
ar Attīstības programmas projekta materiāliem varēs iepazīties:

• Viļakas novada domes mājaslapā www.vilaka.lv sadaļā Pub -
liskā apspriešana.

• Viļakas novada domē, Viļakā, Abrenes ielā 26,  1. stāvā, 106.
kabinetā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30
līdz 16.00.

• Valsts vienotā  portālā tapis.gov.lv

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības program -
mas projektu  iespējams iesniegt līdz 2018. gada 1. aprīlim:

• Viļakas novada domē ,Viļakā, Abrenes ielā 26,  106.kabinetā,
darba dienās no plkst. 8.30-12.00 un  12.30- 16.00.

• Nosūtot pa pastu  uz adresi : Viļakas novada dome, Viļaka,
Abrenes iela 26, LV-4583

• Elektroniski nosūtot uz  Viļakas novada domes  e-pasta  adresi:
dome@vilaka.lv 

• Valsts vienotā  portālā tapis.gov.lv
Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības pro -

grammu, lūdzam norādīt  vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs,
skolnieks, students,  kādas institūcijas  pārstāvis u.tml.)

Publiskās apspriešanas sanāksme notika: 2018. gada 14.martā
Viļakas novada domes zālē  Abrenes ielā 26, Viļakā, plkst. 11.00. 

2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.00 Viļakas novada dome organizē
sa  nāksmi, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas doku -
menta «Viļakas novada attīstības programma 2018.–2024. gadam»
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju
atzinumi. 

Kontaktpersona: Viļakas novada domes Attīstības plānošanas
nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne, tel.: 64507216, e-pasts:
vineta.zeltkalne@vilaka.lv. 

Dievkalpojumi Lieldienās
Viļakas romas katoļu baznīcā

29. martā – Lielā Ceturtdiena, Sv. Mise –
plkst. 18.00; 

30. martā – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis),
Kunga ciešanu dievkalpojums – plkst. 14.00 un
Krustaceļš pa Viļakas pilsētu plkst. 18.30 (sākums
Eržepoles ielā 61); 

31. martā – Lielā Sestdiena Kristus Augšām-
celšanās svētku Vigilija – plkst. 18.00 ( Lieldienu
ūdens, uguns un ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem
līdzi pašiem); 

1. aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās
svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās
dievkalpojums-Euharistiskā procesija, Sv. Mise –
plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētī -
šana); 

2.  aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšām-
celšanās svētki, Sv.Mise – plkst. 11.00.

Šķilbēnu romas katoļu baznīcā
29. martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo

vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 
30. martā –Krustaceļš no Šķilbēnu pareizticīgo

baznīcas – plkst. 18.00, Lielā Piektdiena, Kunga
ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 20.00;

31. martā –Lieldienu ēdienu pasvētīšana –
plkst. 9.00, Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās
svētki – plkst. 22.00;

1. aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 10.00.
2. aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 10.00.

Viļakas luterāņu baznīcā
30. martā – Lielās Piektdienas dievkalpojums

– plkst. 13.00.
Viļakas pareizticīgo baznīcā

Ceturtdien, 5. aprīlī dievkalpojums plkst. 9.00
Piektdien, 6. aprīlī krusta gājiens plkst. 16.00
Pusnaktī no 7. aprīļa uz 8. aprīli Lieldienu

dievkalpojums.
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Konsultācijas par platību maksājumu iesniegšanu
ziemeļaustrumu reģionālajā pārvaldē (zA rLP)
19. aprīlī 9.00 – 16.00 Baltinavas novada bibliotēkā, Kārsavas

ielā 16, Baltinavā.
20. aprīlī 9.00 – 16.00 Viļakas novada bibliotēkā, Tautas ielā 6,

Viļakā.

Konsultācijas par Platību maksājuma pieprasījuma aizpildīšanu
varēs saņemt katru dienu Ābeļu ielā 2, Gulbenē, ZA RLP Klientu ap-
kalpošanas daļā 1.kabinetā 8.30 –17.00. 

iedzīVotāJu ziNāŠANAi / AktuALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē

Lai salāgotu saimniekošanas intereses un
dabas saglabāšanas vajadzības un ievērotu arī
vietējo iedzīvotāju intereses, dabas aizsardzības
pārvaldes uzdevumā top plāns dabas parka
«Vecumu meži» aizsardzībai. 2018.gada 5. martā
Viļakā notika informatīvā sanāksme par šī do-
kumenta izstrādi.

Vecumu meži ir viena no nozīmīgākajām mazā
ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā, šeit sastopamas
gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas.
Ļoti vērtīgas ir mežaudzes ar vecām apsēm, šajos
me žos ir liels aizsargājamu un ļoti retu sūnu, ķērp -
ju, sēņu un kukaiņu sugu skaits.

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pār -
valde) pārstāvji  informēja par plāna uzdevumu –
saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izman-
tošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses
tā, lai tiktu saglabātas Vecumu mežu unikālās te -
ritorijas dabas vērtības. 

Plānu Pārvaldes uzdevumā gatavo SIA «Vides
Konsultāciju Birojs». Šovasar sertificēti eksperti
veiks teritorijas izpēti, bet pats dokuments taps di -
vu gadu laikā. Lai sekotu līdzi plāna gatavošanai
un šo procesu uzmanītu, iecerēts veidot uzraudzības
grupu, kas regulāri pulcēsies uz sanāksmēm, kuras
būs atklātas un to norisē varēs piedalīties ikviens
interesents. Savukārt nākamā sabiedriskā apsprie -
šana iecerēta 2019. gada beigās, kad varēs apspriest
jau tapušo dokumentu.

Viļakā sanākušos interesēja ne vien Vecumu
me  žiem veltītais dabas aizsardzības plāns, bet arī
citas šīs jomas aktualitātes, piemēram «dabas skai-
tīšana» un nesen izsūtītās vēstules par biotopu ap-
sekošanas rezultātiem pagājušajā gadā un konstatē-
tajiem vērtīgajiem zālājiem. 

Zemju īpašniekiem, ku ri ir saņēmuši šādas
vēstules, bet tomēr nav īsti skaidra tālākā rīcība,
Latgales reģionā jāvēršas pie Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistiem pa informatīvo tālruni
65674283.

Jāatceras, ka, ja 2018.g. februārī ir saņemta vēs -
tule par to, ka īpašumā konstatēts bioloģiski vērtīgs
zālājs, bet lauksaimnieks, nezinot situāciju, to ir

aparis 2017. gada rudenī vai pārveidojis par zemi
ar citu lietojuma veidu, lauksaimniekam ne vēlāk
kā līdz 2018. gada 30. martam par to Pārvalde jā -
informē rakstiski pa pastu: Baznīcas iela 3, Si gul -
da, Siguldas nov., LV-2150; vai epastu: skaitamdabu@
daba.gov.lv . 

Pārvalde, ņemot vērā lauksaimnieka sniegto in-
formāciju, precizēs konkrētā lauka statusu un
robežas, ja nepieciešams, veicot pārbaudi dabā. Sa-
vukārt, ja lauksaimnieks līdz 30. martam nebūs
paziņojis Pārvaldei par aparto vai pārveidoto lauku,
attiecīgajam laukam tiks saglabāts bioloģiski vērtīga
zālāja statuss un šo platību turpmāk būs aizliegts
apart un pārveidot par zemi citām vajadzībām.

Jau pavisam drīz plānots zemju īpašniekus
informēt par šogad gaidāmajām ekspertu vizītēm
viņu laukos, mežos un pļavās, uzreiz gan jāsaka, ka
precīzu apmeklējuma laiku būs grūti pateikt, ņemot
vērā lielo apsekojamo teritoriju platību un ierobežoto
lauka darbu sezonu.

Prezentācijas no sanāksmes, piemēram, par pat-
laban atļautajām un aizliegtajām darbībām dabas
parkā «Vecumu meži» būs pieejamas Viļakas n o -
vada domes mājas lapā www.vilaka.lv, bet drukātā
veidā informācija būs pieejama Vecumu pagasta
pār valdē, Borisovā, Vecumu pagastā.

Sanāksmi apmeklēja vairāk kā pussimts iedzī -
votāju un citu ieinteresēto personu, kā arī iestāžu
pārstāvji.  Tā kā dokumenta tapšanai ļoti būtiska ir
iedzīvotāju iesaiste, lai tiktu rasts kompromiss
starp saimnieciskajām interesēm un mežu saglabā -
šanas jautājumiem, Pārvalde aicina  uz sadarbību.
Uzzināt par plānotajām uzraudzības grupas sa nāk -
s mēm būs iespējams Viļakas novada domes mājas
lapā www.vilaka.lv vai pie domes informācijas
stenda.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiro -
pas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta
«Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudz -
veidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzī bai
Latvijā» Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja: projekta «Dabas
skaitīšana» vadītājas asistente Māra Melnbārde

Saimniekošana un dabas vērtības Vecumu
mežos – dabas plāns palīdzēs atrast līdzsvaru

Kultūras pasākumi novadā aprīlī
v 4. aprīlī plkst.16.00 Šķilbēnu aprūpes namā Labdarības

koncerts, piedalās bērnu ritmikas grupas «Lācīši» un vokālā
ansambļa «Balseņis» dalībnieki.

v 6. aprīlī plkst.19.00 Upītes tautas namā komēdija  «Kri-
minālās ekselences fonds»

v 7. aprīlī Kubulu kultūras namā XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku skate. Piedalās deju kopa
«Dēka» un jauniešu deju kolektīvs «Bitīt, matos».

v 8. aprīlī plkst.16.00 Medņevas tautas namā Medņevas
dramatiskā kolektīva «Savējie» Danskovītes izrāde «Tāva mei-
 tas» pirmizrāde.

v dokumentālā filma «turPiNāJuMS» (režisors Ivars
Seleckis, ieeja – brīva):

9. aprīlī plkst. 18.00 – Žīguru kultūras namā
11. aprīlī plkst. 13.30 – Rekavas vidusskolas sporta namā
11. aprīlī plkst. 18.00 – Medņevas tautas namā
12. aprīlī plkst. 12.40 – Viļakas kultūras namā
13. aprīlī plkst. 18.00 – Upītes tautas namā
14. aprīlī plkst. 18.00 – Borisovas tautas namā
v 10. aprīlī Viļakas kultūras namā Starptautiskā folkloras

festivāla «Baltica 2018» reģionālais kolektīvu vadītāju seminārs.
v 14. aprīlī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Žīguru teāt-

rim-40, amatierteātra jubilejas vakars.
v 15. aprīlī plkst. 15.00 Viļakas kultūras namā prasmju

sko la «Es daru tā!» Uzzini!  Atceries! Dalies! Iepriecini!  Prasmes
rādīs un mācīs  meistares Skaidrīte Veina,  Evita Zaremba –
Krīgere.

v 21. aprīlī plkst. 17.00 Žīguru kultūras namā Viļakas no -
vada dramatisko kolektīvu skate «Teātru karuselis- 2018».
Piedalās Viļakas kultūras nama dramatiskais kolektīvs, Žīguru
amatierteātris «Virši», Medņevas dramatiskais kolektīvs «Sa-
vējie».

v 21. aprīlī Apes novada Apes kultūras namā Līnijdeju
gru pa «Ziemeļmeitas» piedalās Vidzemes un Latgales  līnijdeju
grupu pasākumā «Tas ir kino».

v 22. aprīlī Alūksnes kultūras centrā XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koru skate. Piedalās
jauktais koris «Viola».

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki un vietas Viļakas novadā

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 jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. 

tālrunis 29284557, 25639706 www.vtua.gov.lv
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Viļakas no vadā 2018. gada marts
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Jūtam, ka pavasarīgi silda sau -
le un putni modušies no dziļā

miega. kaut arī ziema arvien liek
par sevi manīt, tomēr Saules gada pa -
vasaris jau klauvē pie durvīm. tā
gribas dziedāt, priecāties un ielaist
ziedoni dvēselē! Muzikālajā kafejnīcā
«Pie ellas» pulcējās visi, kam patīk
dziesmas, kam tā ir sirdslieta, kam
tā ir darba ikdiena. Šis gads ir īpašs
gads, kad svinam savas valsts 100 –
gadi, kad kopā sanāks visa Latvijas
tauta dziesmu un deju svētku laikā.
tādā tikšanās reizē gribas goda vie -
tā celt tautas dziesmas, kurās slēpjas
gudrība, skaidrība un mīlestība, kas
ir mūsu tautas kods, pēc kura būtu
jādzīvo. tautas dziesmas gribas salī -
dzināt ar tīru, baltu linu kreklu, smar -
žu un gaismu, ko var sajust, vasaras
saulei lecot pār Latvijas ziedošajām
ārēm. 

Ar tautas dziesmu pūru un skanī -
gām dziesmām Viļakas kultūras namā
ciemojās Liepnas sieviešu vokālais an -
samblis «Noskaņa» (vad. L. Spirka),
Kubulu vokālais ansamblis (vad. A.
Ločmele), Baltinavas sieviešu ansamblis
(vad. M. Bukša), Medņevas vokālais
ansamblis «Melodija» (vad. I. Raginska),
Borisovas vokālais ansamblis «Atva-
sara» un Viļakas vokālais ansamblis
«Cansone», kurus vada I. Bukša. Ko-
lektīvi vienojās kopīgās dziesmās, uz -
stājās un radoši izpaudās. Lai izjustu

sacensību garu, pasākumā piedalījās
tautas redzīgās acis un dzirdīgās ausis
jeb neatkarīgie eksperti: A. Jevstigņe -
jeva – Viļakas kultūras nama vadītāja,
kuras ikdiena saistās ar deju un mū -
ziku, kā arī  V. Cibulis – mūzikas ins-
trumentu lietpratējs un tautas mūzikas
pazinējs.

Pasākuma laikā notika pieci uzde-
vumu cikli. «Dziesmu aplī» katrs ko-
lektīvs atcerējās un izdziedāja dzies -
mas ar atslēgas vārdu, kuru izlozē -
ja vadītājas. Amizanti visiem veicās
«Jautrā pavadījuma» pārbaudījumā,
kur viens kolektīva pārstāvis svilpoja
melodijas, bet pārējie tās minēja. Sa -
vas mākslinieciskās prasmes dziedā -

tāji atklāja konkursā «Dziesmu bil -
de», bet teatrālās dotības – konkursā
«Mēmais koris». Vissīvākā cīņa izvēr -
tās konkursā «Ko dzirdu, to dziedu»,
kur vajadzēja pēc dzirdētajām skaņām
noteikt tautas dziesmu.

Visiem klātesošajiem muzikālu svei -
cienu dāvāja novadniece, Daugavpils
mūzikas vidusskolas studente Agnese
Vancāne, Valsts kultūras koledžas stu -
dents Normunds Orlovs un Viļakas
kultūras nama ģitāristu grupa.

Paldies visiem skatītājiem, kas at-
nāca, juta līdzi un jauki piedalījās sa-
dziedāšanā!

Pasākuma vadītāja 
Ineta Lindenberga 

dziesmu draugi atkal tiekas Viļakas kultūras
namā kafejnīcā «Pie eLLAS»
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