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Latvija, … 
tu jau gadsimtiem ilgi 
mūsu priežu augumus balsti, 
nu jau gadsimtiem ilgi 
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi, 
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim, 
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela, 
cik lielu mēs tevi ar savām rokām, 
cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi 
pasaulē izaudzēsim. 

(L.Brīdaka)
Viļakas novada domes vārdā sveicu 

visus novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas 96. gadadienā!

Novēlu būt gudriem, saimniekojot savā zemē!
Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

Darba dienas pārcel -
šana  

Trauksmes sirēnu
gatavības pārbaude
14. novembrī

Žīguros vēl viena
skaista vieta
 

Staņislavas Šaicā  -
nes-Vērses dzīves -
stāsts  

Lāčplēša dienu 
gaidot 

Elektroenerģijas
tirgus atvēršana
mājsaimniecībām 

Informatīvais
seminārs «Valsts un
Eiropas Savienības
atbalsts pasākumā 
«Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos»» 

Jauniešu apmaiņas
projekts 

Žīguru hokejisti un
biedrība «Vecāku
klubiņš» saņems
naudas balvas 

Kas atmiņu klades
atvērtas 

Senioru aktivitātes
novadā 

Rekavas vidusskolas
svarbumbu cēlāji labo
savus personīgos
rekordus 

Kultūras pasākumi
novadā 
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Šodien avīze:

Viļakas novadā godina Zelta ģimenes

Viļakas novadā 1. novembrī notika svinīgs pasākums, kurā sumināja Zelta kāzu jubilārus – pā -
rus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 skaistus kopdzīves gadus un 2014. gadā svin Zelta kāzas. Uz
pasākumu bija ieradušies pieci pāri: Celerīna un Leonards Slišāni, Lilija un Boleslavs Kokoreviči,
Velta un Jānis Milakņi, Rita un Vladimirs Aleksejevi, Madaļa un Jānis Krakopi. Vēl divi pāri,
kuri uz pasākumu nevarēja ierasties, tiks sumināti viņu dzīvesvietās.

Turpinājums 16. lpp.

Pasniegs Viļakas novada 
Atzinības un Pateicības rakstus

17. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas ga da -
dienas veltītajā pasākumā Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs pasniegs Atzinības un Pateicības rakstus
mūsu novada ļaudīm.

Viļakas novada Atzinības rakstus saņems:
l Jekaterina Logina par sekmīgu ilggadēju darbu un perso -

nīgo ieguldījumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā
l Andris Slišāns par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,

nodošanu nākamajām paaudzēm un veiksmīgu projektu piesaisti
l Inese Supe par ieguldījumu uzņēmējdarbības  izaugsmē un

attīstībā, par sadarbību ar novada domi un uzņēmējdarbības tīkla
paplašināšanu

l Tamāra Makarova par ilggadēju un radošu darbu izglītī -
bas jomā

l Jevgenija Račāne par pagasta pensionāru aktīvu iesaistīšanu
sabiedriskajā dzīvē

l Andris Mežals par nesavtīgu darbu pagasta iedzīvotāju dzī -
ves kvalitātes uzlabošanā un novada attīstībā

l Alla Rēdmane par ilggadēju darbu Žīguru pagastā far mā -
cijas jomā

l Getrūde Logina par ieguldījumu izglītībā, apzinīgu un re-
zultatīvu pedagoģisko darbību, ieinteresējot vairāku paaudžu iz-
glītojamos Latvijas un Pasaules vēstures apguvē

l Vilis Cibulis par ieguldījumu jaunatnes muzikālajā izglīto -
šanā un aktīvu līdzdalību kultūras dzīvē, veicinot Viļakas novada
atpazīstamību

Turpinājums 2. lpp.
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Viïakas no vadâ

AK TU ALITĀTeS VIļAKAS NoVADA DoMĒ

2014. gada 30. oktobrī notika kārtējā Domes
sēde, kurā deputāti izskatīja un apstiprināja 
37 jautājumus. Deputāti nolēma:

• Piemērot siltumapgādes tarifu objektā «Kārkli -
ņi» Vecumu pagastā – 0,355 EUR par kvm plus
PVN laika periodam no 2014. gada 15. oktobra līdz
2014. gada 31. oktobrim. 

• Piešķirt Vecumu komunālajai saimniecībai
ku  rinātāja amata 1.0 vienību ar 01.11.2014.

• 1. Piešķirt Žīguru pamatskolai virtuves in ven -
tāra iegādei (EKK 2362) finansējumu– 43.00 euro
(četr desmit trīs euro).

2.Līdzekļus piešķirt no iestādes ieņēmumiem
par maksas pakalpojumiem palielinājuma daļas.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1. Piešķirt Žīguru pagasta pārvaldei iestādes
darbības nodrošināšanai finansējumu –775.00 euro
(septiņi simti septiņdesmit pieci euro).

2.Līdzekļus piešķirt no Žīguru komunālās sa-
imniecības 2014. gada budžeta.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1.Piešķirt Viļakas pamatskolai inventāra iegā -
dei (EKK 2312) finansējumu – 687.00 euro (seši
simti astoņdesmit septiņi euro).

2.Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par pa-
švaldības mantas realizācijas palielinājuma daļas.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1.Piešķirt Vecumu pagasta pārvaldei vieglās
automašīnas iegādei finansējumu – 5500.00 euro
(pieci tūkstoši pieci simti euro).

2.Līdzekļus 5000.00 euro piešķirt no Vecumu
pagasta mežsaimniecības 2014.gada budžeta.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1. Piešķirt Rekavas viduskolai kārtējiem telpu
remontiem (EKK 2351) finansējumu – 859.00 euro
(astoņi simti piecdesmit deviņi euro).

2.Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu
nomu palielinājuma daļas.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1. Piešķirt Viļakas Valsts ģimnāzijai datorpro-
grammas iegādei (EKK 5121) finansējumu– 412.00
euro (četri simti divpadsmit euro) un datortehnikas
un biroja tehnikas iegādei (EKK5238) – 780.00
euro (septiņi simti astoņdesmit euro).

2.Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu
nomu palielinājuma daļas.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai biroja preču,
in  ventāra un televizora iegādei finansējumu –
3191.00 euro (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit
vienu euro).

2.Līdzekļus piešķirt no iestādes ieņēmumiem
par telpu nomu palielinājuma daļas.

3.Veikt grozījumus 2014.gada 27.janvāra Viļakas
novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1. Piešķirt Medņevas pagasta pārvaldei iestā -
des darbības nodrošināšanai finansējumu –380.00
euro (trīs simti astoņdesmit euro).

2. Līdzekļus piešķirt no Medņevas komunālās
saimniecības 2014. gada budžeta.

3. Veikt grozījumus 2014. gada 27.janvāra Viļa -
kas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2014.

• 1.Piešķirt Upītes Tautas namam bezvadu mik-
rofonu iegādei (EKK 5239) 344.00 euro (trīs simti
četrdesmit četrus euro).

2. Līdzekļus piešķirt no iestādes ieņēmumiem
par maksas pakalpojumiem palielinājuma daļas.

3. Veikt grozījumus 2014. gada 27. janvāra Vi -

ļa  kas novada domes Saistošajos noteikumos
Nr.1/2014.

• 1. Novirzīt Vecumu pagasta pārvaldei sniega
pūtēja iegādei finansējumu – 939.00 euro (deviņi
simti trīsdesmit deviņi euro). 

2. Līdzekļus piešķirt no Vecumu pagasta uguns-
drošības 2014.gada budžeta samazinājuma.

3. Veikt grozījumus 2014. gada 27. janvāra Vi -
ļa kas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/
2014.

• Atļaut novirzīt Rekavas vidusskolai 2014. ga -
da budžetā ieekonomētos līdzekļus no algu fonda –
746.00 euro apmērā uz ēku, būvju un telpu kārtējo
remontu (EKK 2241).

• Atļaut novirzīt Medņevas pirmskolas izglītības
iestādes 2014. gada budžeta tāmes ietvaros zāles
pļāvēja un fotoaparāta iegādei finansējumu –
500.00 euro (pieci simti euro)

• Atļaut novirzīt Viļakas sociālās aprūpes centram
2014. gada budžeta tāmes ietvaros iemīt nieku ista -
biņu remontiem finansējumu 2000.00 euro (divi
tūsktoši euro, palielinot kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas izdevumus (EKK2350) un samazinot
kurināmā izdevumus (EKK2321).

• Atļaut novirzīt Viļakas novada muzejam 2014.
gada budžeta ietvaros drukātā izdevuma «Amat -
niecības kultūrvēsturiskās tradīcijas Viļakas novadā»
izdošanai finansējumu – 250.00 euro (divi simti
piecdesmit euro).

• 1. Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglī -
tības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs izglītojamajiem un bērniem, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes, Ziemassvētku sal -
dumu paciņas – 4.31 euro (t.sk.PVN 21%) vērtībā
vienam izglītojamajam vai bērnam.

2.Piešķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestā -
žu iemītniekiem Ziemassvētku saldumu paciņas –
4.31 (t.sk.PVN 21%) vērtībā vienam iemītniekam.

• 1. Pieņemt juridiskās personas Latgales skolu
atbalsta fonda «Veronika», Reģ.Nr.40008106676,
ziedojumu – naudu summā EUR 320.00 (trīs simti
divdesmit euro).

2. Novirzīt ziedojumu EUR 320.00 (trīs simti
divdesmit euro) Upītes pamatskolas maznodrošināto
skolnieku atbalstam.

• Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam apmaksāto papildatvaļināju -
mu 8 darba dienas, nosakot atvaļinājuma laiku no
03.11.2014. līdz 07.11.2014. un no 19.11.2014.
līdz 21.11.2014.

• Apstiprināt Viduču  pamatskolas nolikumu.
• Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes

2013. gada 26. septembra lēmumā «Par iespējām
klientam izvēlēties sociālā darba speciālistu»
(protokols Nr.20,49.&) un izteikt lēmuma 1.punktu
šādā redakcijā:

«1. Uzdot Viļakas novada Sociālā dienesta va-
dītājam Jānim Kozlovskim nodrošināt klientiem
sociālā darba speciālista (sociālā darbinieka, sociālā
darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem, sociālās
palīdzības organizatora) brīvu izvēli sociālo pakal-
pojumu vai sociālās palīdzības sniegšanai.»

• 1. Apstiprināt Viļakas novada autoceļu vai to
posmu sarakstu ar noteiktām uzturēšanās klasēm
2014/2015. gada ziemas sezonai no 1. novembra līdz
31. martam) saskaņā ar pielikumu.

2. Viļakas pilsētas ielām noteikt D uzturēšanas
klasi.

Ar pilnu Viļakas novada domes 2014. gada 30. ok -
tobra sēdes protokolu var iepazīties Viļakas no va da
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašval dība/Domes
sēdes.

l Vi ïa kas no va da do mes 30.oktobra sēdes lēmumi

17. novembrī plkst. 18.00 
Viļakas Valsts ģimnā zijas sporta hallē 

LaTVIJaS REpubLIKaS pRoKLamēŠanaS
DIEnaI VELTīTS paSāKumS

«TE mana zEmE»
• atzinības un pateicības rakstu pasniegšana
• Koncerts kopā ar  andri baltaci un Latgales

šlāgermūzikas grupu «baltie lāči»
____________________           ______________________________

plkst. 21.00 Viļakas kultūras namā balle 
kopā ar grupu «bruģis».

Ieeja – brīva.

Sākums 1. lpp. 

l Indra odiņa par ieguldījumu Viļakas novada pedagogu tā-
lākizglītošanā un skolēnu radošās darbības pilnveidē

l Lilita Šnepere par ieguldījumu Viļakas pirmsskolas izglītī -
bas iestādes attīstībā, veiksmīgu projektu piesaisti, sabiedrisko
aktivitāti un sakarā ar darba un dzīves jubileju

l Jānis  Laicāns par ieguldījumu veiksmīga Viļakas novada
tēla veidošanu un sakarā ar dzīves jubileju

l Marija Štotaka par ilggadēju tradicionālo vērtību saglabā -
šanu un popularizēšanu

l Biruta Narubina par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu
Viļakas pilsētas kapsētas  sakārtošanā un uzturēšanā

l Ēvalds Abdulajevs par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības
izaugsmē un attīstībā

l Anita Bukša par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības at-
tīstībā-piena savākšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē

Viļakas novada Pateicības rakstus saņems:
l Juris orlovskis par priekšzīmīgu darba pienākumu  pildī -

šanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  dienesta Latgales reģio -
na brigādes Balvu daļas Viļakas postenī

l Guntars Zanders par uzņēmējdarbības tīkla paplašināšanu
Viļakas novadā

l Jeļena Ūseniece par  izcilu aprūpētājas pienākumu veik -
šanu veselības un sociālās aprūpes jomā un darba jubileju

l Iveta Korņejeva par nesavtīgo darbu vides sakārtošanā un
aktīvu līdzdalību novada kultūras dzīvē

l Līna Barovska par uzņēmējdarbības tīkla paplašināšanu
Viļakas novadā

l Maruta Dzanuška par atbildīgu pienākumu veikšanu Med -
ņevas pagasta pārvaldē un sakarā ar dzīves un darba jubileju

l Ādolfs Dortāns par atbalstu un personīgo ieguldījumu
tehnisko jautājumu risināšanā novadā

l Staņislavs Prikulis par kristīgo vērtību nodošanu un
sadarbību ar Viļakas novada jauniešiem

l Ivars Vigulis par kristīgo vērtību nodošanu un sadarbību ar
Viļakas novada jauniešiem

l Gunta Briediņa par apzinīgu, atbildīgu, idejām bagātu un
radošu darbu Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

Latvijas nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu saņems
Valentīna Igovena par ilggadēju ieguldījumu Žīguru pagasta un
novada kultūrvides veidošanā, sveicot 60 darba gadu jubilejā.

l ÎSÂS ZI ÒAS

• 17. novembra darbadiena tiek pār-
celta uz sestdienu, 22. novembri, atgādina
Labklājības ministrijā, pamatojoties uz Lat -
vijas Republikas Ministru kabineta 2013.
gada 25. jūnija rīkojumu Nr. 278 «Par dar -
ba dienu pārcelšanu 2014. gadā».

• Mazaktīvā tūrisma sezonā muzeja dar -
ba laiks no 1. novembra – 30. aprīlim

Pirmdiena 9.00 – 17.00
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 17.00

Sestdiena – slēgts 
Svētdiena – slēgts
• Valsts Kultūrkapitāla fonda padome

16.10.2014. sēdē ir nolēmusi, ka 2015. ga -
dā VKKF organizēs trīs regulāros projektu
konkursus, lai veidotos pārdomātāka un
izsvērtāka projektu finansēšanas sistēma.
2015. gadā katra nozare veidos savu mērķ -
programmas konkursu profesionālu neval -
dības kultūras organizāciju atbalstam.
VKKF 2015. gadā organizēs konkursus
mērķprogrammās «Valstiski nozīmīgi kul-
tūras pasākumi», «Profesionālās mākslas
pieejamība reģionos», «Raiņa un Aspazijas
150 gadu jubileja», «Latvijai – 100».

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests informē, ka š. g. 14. novembrī
plkst. 10.00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas
trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt ci -
vilās trauksmes un apziņošanas sistēmas
ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī
konstatēt bojājumus vai traucējumus trauk-
smes sirēnu un tā centrālā vadības pults
darbībā.

Izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, ie-
dzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioa-
parāti, informācijas saņemšanai par
trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un
nepieciešamo rīcību.

• 30.10.2014. notika tikšanās ar AS
«Sadales tīkls» uzņēmuma reģiona va-

dītājiem, pārrunāti sadarbības un ak-
tualitātes iespējas, kā arī noskaidroti
plānoti kapitālieguldījumi 2015–2017.
gadā.

Tika pārrunāti pamatprincipi AS «Sada -
les tīkls» sadarbībai ar pašvaldībām par
rekonstrukcijas projektu realizāciju, pie-
slēguma procesu un efektīvās slodzes iz-
mantošanu. Noskaidroti attīstības plāni:
2015. gadā izbūvēt komutācijas punktu ar
attālināti vadāmu jaudas slēdzi KP «Ka-
zukalns», Vecumu pagastā; 2016. gadā
plānoti kapitālieguldījumi Susāju pagastā
un 2017. gadā rekonstrukcija līnijās Vīks -
nas, Susāju un Liepnas pagastos.
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AK TU ALITĀTeS VIļAKAS NoVADA

oktobra beigās Viļakas Jau-
niešu iniciatīvu centra realizēto
projektu «Viļakas ielu vingro-
šanas laukuma izveide» atbrauca
novērtēt SIA «Narvesen  Baltija»
Balvu veikala pārstāve Maruta
Sirmace. Viņa bija patīkami
pārsteigta par Viļakas jauniešu
paveikto un atzinīgi novērtēja
realizēto projektu. «Vēlu Jums
turpināt tik pat aktīvi darboties.
Aicinu turpināt sadarbību ar
Narvesen,» vēlēja M. Sirmace.
Ar Narvesen publikāciju ir ie-
spējams iepazīties, sekojot saitei:
http://www.narvesen.lv/par-nar-
vesen/jaunumu-arhivs/6449/.

Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra  vadītāja Madara Jeromāne
pastāstīja, ka ceļš uz savu ielu

vingrotāju laukumu ir bijis garš,
jo ideja bija iesniegta arī citos
projektu konkursos, kuros neguva
atbalstu. «Pēdējā brīdī ideju par
ielu vingrotāju laukumu iesnie-
dzām Narvesen izsludinātajā pro-
jektu konkursā «Diena kā piedzī -
vo jums». Pat necerējām, ka mūsu
ideju izvirzīs un nobalsos tik daudz
cilvēku, lai saņemtu atbalstu. Ie-
guldījām lielu darbu, lai uzrunātu,
motivētu cilvēkus balsot par mūsu
projektu. Bijām ļoti pārsteigti un
priecīgi, kad saņēmām ziņu, ka
projekts ir atbalstīts,» norises gai -
tu atklāja Madara Jeromāne. Pro -
jek ta kopējās  izmaksas ir nedaudz
vairāk kā 2000,00 Eur. Pro jekts
atbalstīja materiālu iegādi – iegā-
dājās caurules, pretkorozijas krā -

su, cementu, krāsu, smiltis. 
«Projektu īstenot uzsākām  sep -

tembra beigās un oktobrī. Dažu
brīdi laika apstākļi pievīla čaklos
strādniekus, bet beigu beigās ir
izveidots Viļakas ielu vingrošanas
laukums ar smilšu segumu, kurš
sastāv no 4 pievilkšanās stieņiem
dažādos augstumos, līdztekām,
ho rizontālajām trepēm, zviedru
sienas, pumpēšanās stieņiem 3 da -
žādos augstumos. Liels paldies
SIA «Narvesen Baltija» par finan -
siālo atbalstu projektam! Liels
paldies Viļakas novada domei par
projekta līdzfinansēšanu! Liels
paldies jauniešiem par ieguldīto
darbu! Domāju, ka mūsu ielu
vin grotāji jau sen bija pel nījuši
kvalitatīvu ielu vingrotāju lauku -
mu. Esam lepni, ka mums tas ir
izdevies!» teica Madara Jeromāne.

Jaunieši ir priecīgi, ka jaunais
ielu vingrotāju laukums ir izveidots
pie jaunās jauniešu centra filiāles,
Parka ielā 42, Viļakā. Ielu vingro -
tāji sekmīgi ir startējuši daudzās
sacensībās, izcīnot augstas vietas.
Vēlēsim, lai ar ielu vingrošanas
kustību aizraujas jauni dalībnieki
un lai veiksmīgi starti mačos.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Narvesen atzinīgi novērtē 
Viļakas jauniešu paveikto

oktobra mēnesī Žīguros tika atjaunots, iztīrīts un padziļināts
kādreiz mākslīgi raktais dīķis «Dzidruška», kurš atrodas ceļa
malā, iebraucot ciematā. Šis darbs bija ieplānots jau 2013. gadā,
bet nu tas ir īstenots.

Darbiem sākoties laika apstākļu straujā maiņa apgrūtināja ūdens
izsūknēšanu un rakšanas darbus, bet kopīgiem spēkiem viss tika
veiksmīgi izdarīts. 

Nu darbi ir paveikti un Žīguros ir vēl viena skaista un sakopta
vieta. Jāatvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām darbu
norises laikā. Liels paldies visiem par pacietību un sapratni, visiem,
kas piedalījās un atbalstīja ar labu vārdu un padomu. Īpaši paldies 
J. Bečam, A. Veselovam, R. Jeršovam.

Žīguru pagasta pārvalde

Vēl viena skaista vieta Žīguros

29. novembrī plkst. 12.00 Viļakā Kultūras un radošo industri -
ju centrā (bijušajā klostera ēkā) notiks Svētā Mise, kuru vadīs pr.
Rinalds Broks.

Līdzi var ņemt Adventes vainagus, kas tiks pasvētīti. 

15. novembrī plkst. 9.00–12.00 Viļakā
LauKu Labumu TIRDzIŅŠ
Kultūras un radošo industriju centra

(bijušajā Klostera ēkā) zālē
Laipni aicināti iegādāties lauku labumus!

Mājražotājiem, zemniekiem, amatniekiem un
pārdot gribētājiem pieteikties Viļakas novada tūrisma
informācijas centrā Klostera ielā 1, Viļakā, vai zvanot
uz +371 286 86 600, vai rakstot uz turisms@vilaka.lv

15. novembrī  plkst. 19.00
Žīguru kultūras namā

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts pa-
sākums:

4 Pateicības rakstu pasniegšana
(Žīguru pagasta pārvaldes pateicības saņems Ginta Locāne,

Ainis Gavrilovs, Anna Āze, biedrība «Virica», Pēteris Kuzmans,
Raitis Štotaks, Indulis Vanags, Kaspars Ozols, Intars Troška,
Raimonds Slišāns, Valda un Venjamins Buzijani)

4 Koncerts «eS ATNĀCU UGUNTIŅU»
(piedalās Žīguru kultūras nama un Žīguru pamatskolas

kolektīvi) ieeja: brīva, pēc koncerta – 
4 DISKoBALLe VISĀM PAAUDZĒM
ieeja: EUR 1,50 (līdz plkst. 23.00)

EUR 2.00 (pēc plkst.  23.00)

Rudens talka
Šķilbēnu
sociālās
aprūpes mājā

Ik gadu, kad koki zaudē
savu krāsaino rudens mēteli
un zeme lēnām pārklājas ar
daudzkrāsainām lapām, Šķil-
bēnu sociālās aprūpes mājas
darbinieki kopā ar iemītniekiem
pulcējas rudens talkai. Šogad
talka notika 21.oktobrī.

Talcinieki apvienoja patīkamo
ar lietderīgo – izkustējās un
paveica labu darbu – sakopa ap-
rūpes mājas pagalmu. Kaut arī
šajā dienā laiks nelutināja talci-
niekus, tomēr kopīgi strādājot
tika aizmirsts gan aukstums, gan
rasinošais lietus.

Par labi padarīto darbu pavārīte
talciniekus cienāja ar siltu tēju
un pašceptu ābolu pīrāgu.

No sirds pateicos visiem dar-
biniekiem un iemītniekiem par
piedalīšanos talkā!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas 
vadītāja Līna Barovska
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«Latvijā sāpes kaulos, bet
Staņislavas Šaicānes-

Vērses bērnība 
un skolas gaitas

Staņislava Šaicāne-Vērse dzi-
musi 1925. gada 25. jūnijā Viduču
ciemā, Viļakas pagastā, Jaunlat -
gales apriņķī. Viņas māte Helēna
Šaicāne, tēvs – Francis Šaicāns.
Ģimenē bija 5 bērni – 4 meitas
un dēls. 

Skolas gaitas uzsākusi Viduču
pamatskolas filiālē Aizgalīnē, 

4-gadīgajā skolā. 1937./1938.
mācību gadā Staņislava mācījās
4. klasē un 1938. gada 16. janvārī
ar viņas piekrišanu tika uzņemta
1018. Viduču mazpulkā, kuru
vadīja Viduču pamatskolas pārzinis
un skolotājs Vilhelms Matīss un
viņa palīgs Viktors Logins. 

Staņislava Šaicāne-Vērse stās-
ta:

«Vecāku saimniecībā bija jā-
ierīko lauciņš 25 m2 zemes pla -
tībā. Lauciņu nedrīkstēja ierīkot
dārzā, jau uzartā zemē, bet
neskartā pļavā. Tēvs palīdzēja
uzart zemi, noecēt, savagot. Lau-
ciņa četros stūros iespraudu balti
zaļus koka mietiņus. Katram maz-
pulcēnam bija iedots darba žur -
nāls, pēc kura vajadzēja strādāt.
Laukā es piesēju lopbarības un
galda bietes, kartupeļus. Tad
sākās laistīšana, ravēšana, ru -
šināšana, mēslošana. Visi maz-
pulcēni, arī es, savus stādījumus
mēsloja ar «Superfosfātu», ko
va rēja nopirkt Viļakā, veikalā
«Turība». Mēslojumu šķīdināju
spainī ar ūdeni. Spainī bija ie -
bērta mēslojuma deva attiecīgi
augu skaitam, kas bija jāmēslo.
Lauciņus vērtēja pēc vizuālā iz-
skata, tāpēc es apkārt lauciņam
sastādīju puķes – asteres, kreses,
samtenes. Vasarā, apraudzīt lau-
ciņus, nāca mazpulka vadītāja
Vilhelma Matīsa palīgs Viktors
Logins. Tad arī izvērtēja, kuram
bija visskaistākais lauciņš.

Nāca rudens, vajadzēja novākt
ražu. Kas bija glabājams, glabājās
pagrabā, bet skatei atlasīju vis-
mazāko un vislielāko bieti. Maz-
pulcēnu rudens darbu skate notika
Semanovā, Viduču pamatskolas
zālē. Skatē piedalījās mazpulcēni
no visas apkārtnes. Konkurss
bija par vislielāko un vismazāko
bieti. Skatē bija jāpiedalās visiem
mazpulcēniem bez izņēmuma. Da-

lībniekus novērtēja ar 1., 2. un 3.
vietu. 1939. gada mazpulku rudens
darbu skatē (vienīgajā skatē,
kurā es piedalījos) es uzvarēju,
jo man bija vissmagākā biete. Kā
uzvarētājai pie formas kleitas
krūšu kabatas man piesprauda
nozīmīti ar 3 miežu vārpām. 2.
vietas ieguvējam pie kreisās krūšu
kabatas piesprauda nozīmīti ar 2
miežu vārpām, bet 3.vietas iegu-
vējam – ar vienu miežu vārpu.

Mazpulcēni skatēs, svētkos,
nometnēs piedalījās formas tēr -
pos, kuriem bija piesprausta
zvaigznīte, bet galvā bija formas
cepurīte ar āboliņa lapiņu. Ar
Viduču mazpulku piedalījos da-
žādās nometnēs, gājienos, braucu
ekskursijās. Piemēram, pabiju 3

dienu nometnē Viļakā, garnizonā.
1938./1939. m. g. kopā ar Viduču
mazpulka delegāciju piedalījos
svinīgā pasākumā Rīgā, Uzvaras
laukumā, kā arī gājienā ar lāpām
no Pārdaugavas uz Brāļu ka -
piem. Pasākumā pēdējo reizi ar
visiem mazpulcēniem tikās Latvijas
Republikas prezidents Kārlis Ul-
manis, kā arī pirms gājiena teica
uzrunu. Ar mums kopā gājienā
piedalījās «Gaidas», «Skautu»
un «Jaunsargu» organizācijas.
Nonākdami Brāļu kapos, sadalī-
jāmies 2 kolonnās, pa labi un pa
kreisi, un aizgājām pie mātes
Latvijas tēla. 

Mazpulks man iemācīja darba
mīlestību. mīlēt savu dzimteni, ja
tā raud, tad tā jāaizstāv, un pats
svarīgākais, nesaliekt mugur -
kau lu.» 

Pēc Aizgalīnes 4-gadīgās sko -
las pabeigšanas Staņislava Šai-
cā ne-Vērse iestājās Eržapoles 6-
ga  dīgajā skolā, kur turpināja mā-
cības 5. un 6. klasē. Skolu pa -
beidza ar 1. pakāpes diplomu.
1940. gadā iestājās Viļakas Valsts
ģimnāzijā. 

Šajā laikā skolas direktors
bija Kokars. Un 1940. gada rude -
nī Latvijā ienāk Krievijas armija.
Staņislavas māte, kā paredzēdama
notikumus uz priekšu, jau laikus
no meitas mazpulku formas kleitas
noārdīja kreiso krūšu kabatu ar
mazpulka numuru, nozīmītēm ar
3 miežu vārpām un zvaigzni. Ka-
batu kopā ar mazpulka dalībnieka
apliecību viņa paslēpa aiz durvju
stenderes.

Sākās karš, bet Staņislava Ša-
icāne-Vērse turpināja mācības.
1945. gadā viņa jau mācījās 12.
klasē. Latviju pilnībā bija okupē -
jusi Padomju vara, tāpēc Staņisla -
va sāka atbalstīt «Cinīša» organi-
zēto jaunatnes kustību. Tās mēr -
ķis – brīva, demokrātiska Latvija.
Neskatoties uz čekas meliem,
viltību, pazemojumiem, viņa palika
uzti cīga brīvai Latvijai. Tā, vi-
ņasprāt, domāja lielākā daļa tā
laika skolu jaunatnes. Čeka baidī -
jās par jaunatnes sacelšanos, pat
«revolūci jas» (viņi paši tā teica),
tāpēc jaunos cilvēkus uz laiku
izo lēja no tautas vidus.

Izsūtījums
un atgriešanās dzimtenē

Mazotnē Staņislava Šaicāne-
Vērse sapņoja kādreiz nokļūt Si-
bīrijā, Romā. Bet liktenis izvērtās

Jadviga Kozlovska un Staņislava Šaicāne

Mazpulku starpnovadu skatē 1018.Viduču mazpulka
dalībniece Mairita Dukovska prezentēja individuālo projektu
«Mana mazpulka izpēte – Staņislavas Šaicānes-Vērses dzīves-
gājums». Projekts tika prezentēts arī Mazpulku Rudens
forumā Rēzeknē. Iepazīsimies ar 1018. Viduču mazpulka
vēstures svarīgākajiem faktiem un Staņislavas Šaicānes-Vērses
dzīvesgājumu.  

1018. Viduču mazpulka vēsture

• Pirmo reizi 1018. Viduču mazpulks nodibināts 1937.gadā.
• Pirmais mazpulka vadītājs bija skolotājs Vilhelms Matīss.
• 1940. gadā sākas karš un mazpulku organizācijas tiek lik-

vidētas, arī 1018. Viduču mazpulks.
• 1991. gadā mazpulku organizācijas sāka atjaunoties.

1992.gadā Viduču 8-gadīgajā skolā ierodas Margarita Stradiņa
(Rugāju mazpulka vadītāja, rajona mazpulku koordinatore) un
uzsāk sarunu ar skolotāju Devgasiju Aleksandrovu 1018. Vi -
duču mazpulka atjaunošanu. Un tā, 1992. gada septembrī tika
atjaunots un apstiprināts Viduču mazpulks.

• Par mazpulka vadītāju kļuva agronome un pedagoģe Dev -
gasija Aleksandrova, kas skolēniem ir veltījusi vairāk nekā 50
darba gadus. Skolotājas pavadībā mazpulcēni audzēja dažādus
dārzeņus, rakstīja projektus un aizstāvēja tos rajonā, kā arī
valstī. Daudzi no tiem ieguvuši godalgotas vietas.

• No 1998. gada – 2001. gada maijam mazpulku vadītāja
bija Vija Klegere, kura tajā laikā bija arī rajona mazpulku koor-
dinatore.

• No 2001. – 2005. gadam mazpulku vadīja skolotāja Līga
Makšāne.

• No 2005. gada līdz šim brīdim Viduču mazpulka vadītāja
ir skolotāja Māra Medne. 

Viļakas vidusskolas skolēni un skolotāji 1945. gada pavasarī Viļakā 1947. gadā labošanas darbu nometnē. Staņislava Šaicāne-Vērse  – 3.rindā 2. no kreisās
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aiz robežas nekas nesāp»
savādāks. Kad Staņislavu apcie-
tināja 1945. gadā, naktī no 2. uz
3. novembri, viņa iepazina Sibīri -
jas skarbumu, bet Romu tikai
2005. gadā, kad Staņislavai bija
80 gadi, kur Lieldienās 10 dienas
de vās ekskursijā ar autobusu –
svētceļojumā. 

Staņislavu Šaicāni-Vērsi ap-
cietināja naktī no 2. uz 3. no -
vembri. Aresta brīdī visu istabiņu
(viņa dzīvoja pie mācītāja A. Skro -
māna) izdemolēja, sagrieza spil-
venus un gultas matraci. Čekisti
paņēma visas fotogrāfijas un, vi-
ņuprāt, aizdomīgo kabatas bloci -
ņu. Vēlāk no jaunietes tēva mā -
jām paņēma gotiņu, graudus. 

No Viļakas ceļš turpinājās uz
Rīgu – Centrālcietumu. Veselu
mēnesi jaunieši pavadīja apcieti-
nājumā. Telpa bija šaura, viss no
betona. Telpu apspīdēja maza spul -
dzīte griestos, telpā bija nepane-
sums karstums. Un durvīs bija
modrā «acs», kas visus vē roja.
Celties lika 6.00 no rīta, gulēt –
23.00. Pratināšanas parasti notika
naktīs pēc plkst. 23.00. Ēst deva
tikai karstu zupu ar zivs asakām
un karstu tēju. Ja pāris minūtēs
to nepaspēja izēst un izdzert, tad
varēja palikt ar tukšu vēderu. 

Drīz pēc tiesas visus jauniešus
veda uz Sibīriju. Vēl pirms izsū-
tīšanas Staņislava tikās ar māti.
Notiesātie pēc Rēzeknes pilsētas
meta ārā zīmītes, cerībā, ka viņu
tuvinieki tās saņems. Staņislavas
rakstīto zīmīti viņas vecāki saņē -
ma. Starp citu, čekisti un visi citi
man tu pārmeklētāji Staņislavas
mēteļa visdziļākajā kabatā neat -
rada rožukroni, kas bija kā glābiņš
gan cietuma pagrabos, gan tālajā
Sibīrijā. 

Notiesātie jaunieši nonāca Ir-
kutskas apgabalā, 11km no Taišetas,
200 km no Baikāla ezera. No sā-
kuma notiesāti jaunieši bija kopā
gan no Viļakas, gan Balviem, bet
apmēram pēc gada lielāko daļu
meiteņu aizsūtīja uz Kolimu.

Septiņus gadus Staņislava no-
dzīvoja Taišetas lēģerī. Pirmajā
gadā viņa gāja mežā zāģēt resnus
kokus, piemēram, lapegles. Tās
bija tik resnas, ka ar lielu zāģi
zāģēja 4 cilvēki. Otrajā gada
vasarā kūla labību. Pavasarī
stādīja dārzeņus izsūtītā Volgas
vācu agronoma vadībā – melones,
gurķus arbūzus. Tā kā Sibīrijā
veģetācijas posms ir īss un ir
auglīga augsne, brīvā dabā auga
jāņogas, upenes, orhidejas, lilijas
(bez smaržas). Pēc tam Staņislava
kļuva par dārznieci.

Ieslodzījums beidzās 1952. ga -
da 3. novembrī. Dokumentus iz-
sniedza pēc 7.  novembra. Bija do -
 tas izvēles iespēja, uz kurieni tā -
lāk braukt. Staņislava Šaicāne –
Vērse, protams, vēlējās braukt uz
Latviju. Tā arī viņa pateica če-
kistiem. Bet viņi atbildēja, ka ne-
varot braukt uz Latviju. Var do -
ties uz Omsku, Tomsku vai Kras-
nogardsku.

Pirms ieslodzījuma beigām
Sta ņislava redzēja sapni, kurā
viņa ir brīvībā. Sapnī viņa gāja pa
ielu, it kā kaut kas seko. Paskatās
atpakaļ un ierauga Staļinu.

Kad viņa izstāstīja sapni citām
ieslodzītajām, tās teikušas, ka vi -

ņa būs brīvībā un dosies uz Lat-
viju.

Kad Staņislava kopā ar savu
draudzeni no Latvijas Jadvigu
Kozlovsku ieradās pēc nosūtīju -
ma dokumentiem, viņām patiešām
deva atļauju izbraukt uz Latviju.

«Latvijā sākās cita dzīve, ne
mazāk drūma – čekas aģentu iz-
sekošanas, dažādi ierobežojumi
gan ar pierakstu, gan ar darbu.

Tomēr taisnība uzvarēja, jo
nebija veltas latviešu tautas cie-
šanas, pazemojumi. Tikai manai
paaudzei netika izdzīvota laimīgā
jaunība. Pārāk dārgi bija jāmak -
sā latviešu tautai, lai otrreiz
atgūtu brīvību, ko bija izcīnījuši
mūsu senči.» Tā par dzīvi pēc
Sibīrijas stāsta Staņislava Šaicā  –
ne – Vērse.

Ceļotprieks
2006. gadā Staņislava Šaicā-

ne-Vērse devās uz Izraēlu un Pa-
lestīnu, 2007. gadā ar lidmašīnu
uz Taizemi kopā ar jaunāko mā -
su. Staņislavai patīk ceļot. Viņa
saka: «Latvijā sāpes kaulos, bet
aiz robežas nekas nesāp».

Ciemošanās 
savā dzimtajā pusē

2013.gada vasarā Staņislava
Šaicāne-Vērse kopā ar savu jau-
nāko māsu bija ieradušās Vi duču
skrajciemā un Mairita Dukovska
kopā ar Viduču pamat skolas
ģeogrāfijas skolotāju Lilitu Šai -
cāni, mazpulka vadītāju Māru
Medni un mazpulcēnu Elviju
Strupkovu devās viņu apraudzīt
un uzklausīt viņas sakāmo. Sta-
ņislavas kundze un viņas māsa
dzīvo Jūrmalā, bet vēl joprojām
atceras savu dzimto pusi. Par to
liecina viņu braucieni uz savām
senču mājām Vidučos un Zie-
meļlatgales laikraksta «Vaduguns»
abonēšana.

Dāvanas mazpulkam
2013.gada 13.jūlijā Staņislava

Šaicāne-Vērse Viduču mazpul -
kam uzdāvināja 8 žurnāla «Maz-

pulks» numurus
– 1939. ga da 15.
janvāra, 15. marta,
15. jū lija un 15.
novembra numu-
rus, bet 1940.
gada 15. janvāra,
15. februāra un
15. jūnija nu-
murus. Vienam
žurnāla «Maz-
pulks» numu-
ram nevarēja no-
teikt izdošanas ga -
du un datumu. Vēl Viduču maz-
pulka īpašumā nonāca Staņislavas
Šaicānes-Vērses mazpulku formas
kreisā krūšu kabata ar mazpulka
numuru, zvaigzni un nozīmīti ar
3 miežu vārpām, kā arī mazpulka
dalībnieka apliecība un izgriezums
no 1991.gada 14.maija «Vaduguns»
numura, kurā aprakstīta mazpulku
kustība pirmskara Latvijā.

Ar Staņislavu Šaicāni-Vērsi 1018. Viduču mazpulcēni Elvijs Strupkovs (pirmais no kreisās puses), Mairita
Dukovska un vadītāja Māra Medne

Ar Staņislavu Šaicāni – Vērsi tikās un dzīvesgājumu pie -
rakstīja Mairita Dukovska un mazpulka vadītāja Māra Medne
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Šogad aprit 95 gadi, kopš 1919. g.
11.novembra varonīgajām cīņām, kad
pie Rīgas izšķīrās Latvijas liktenis, kad
latviešu karavīri no Rīgas padzina ber-
montiešu karaspēku. 11. novembrī tika
dibināts arī Latvijas valsts pirmais un
augstākais militārais apbalvojums –
Lāčplēša Kara ordenis.

Ordeņa dibināšanu ierosināja Latvijas
armijas virspavēlnieks pulkvedis Jānis
Balodis. Ordeņa skices un zīmējumus iz-
gatavoja mākslinieks, brīvības cīņu dalībnieks
Jānis Aleksandrs Liberts.

Lāčplēša Kara ordeni piešķīra par kau -
ju nopelniem Lat vijas armijas karavīriem,
bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem,
kā arī ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši
brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas
valsts nodibi nāšanu un izveidošanu.

Lāčplēša Kara ordenis veidots kā sti -
lizēts ugunskrusts ar baltas emaljas pār-
klājumu un sarkanu un zeltītu aplokojumu.
Aversā centra medaljonā attēlots Lāčplēsis,
kas cīnās ar lāci. Krusta stūros – sakrustoti
zobeni. Reversā me dal jonā ir datums –
«11. novembris 1919». Krusta za ros iegra -
vēts – «Par Latviju». Apbalvotajiem pa-
sniedza arī R. Zariņa zīmēto diplomu,
kurā īsi aprakstīts varoņ darbs, par ko pie -
šķirts ordenis.

Ordenim bija trīs šķiras jeb pakāpes.

Pirmoreiz apbalvošana ar šo ordeni
notika 1920. gada 11. novembrī, kad Sa-
tversmes sapulce bija  pieņēmusi likumu
par Lāčplēša Kara ordeni (1920.g. 18.
septembrī).

Pavisam apbalvoti 2146 brīvības cīņu
dalībnieki (deviņos gados):

Tuvojoties Lāčplēša dienai, pārskatīju
apjomīgo ap bal voto sarakstu, lai sameklētu
karavīrus, kas apbalvoti ar Lāčplēša Kara
ordeni un kuru vārdi ir saistīti ar Viļakas
novadu (jāpiebilst, ka laika gaitā novada
robežas ir mainījušās).

27 Lāčplēša Kara ordeņa (LKO) ka -
valieru likteņi ir saistīti ar Viļakas novada
vārdu.

Viens no LKO kavalieriem – Jānis
Kuļšs ir dzimis Stiglovas ciemā.

Četri LKO kavalieri pēc Brīvības cīņu
noslēguma dzī voja tagadējā Viļakas novada
teritorijā:

l Jānis Kuļšs bija jaunsaimnieks
Šķilbēnu pagasta Apsīšos,

l Aleksejs Ļubimovs (Lavrentjevs)
dzīvoja Šķilbēnu pagastaFortepjanovas
fermā, vēlāk Viļakā,

l Teodors Mende saimniekoja viņam
piešķirtajā saim niecībā un bija mežsargs
Žīguru pagasta Katlešu ciemā,

l Eduards Tenisons dzīvoja Vecumu
stacijā, vēlāk dzī voja Čabatrovas ciemā
un strādāja p/s «Viļaka».

22 LKO kavalieri Brīvības cīņu laikā
cīnījās mūsu novada teritorijā:

l pie Pļešovas ciema – Jānis Burmeisters,
Jēkabs Lējējs (Lejiņš), Andrejs Lūks,

l pie Indricas ciema – Jānis Kārts,
Jānis Niedra, Pēteris Stankēvičs,

l Viļakas apkārtnē – Peters Kass, Jānis
Leitāns, Jakovs Seļionovs,

l pie Katlešiem – Fricis Aleksandrs
Goba, Andrejs Liepiņš, Jāzeps Sikors,

l pie Kupravas – Jānis Cīrulis, Antons
Kolosovskis,

l pie Lugu ciema – SemjonsMohovs,
Indriķis Zariņš,

l pie Svilpovas – Pēteris Bandenieks,
l pie Ilziņiem – Jānis Zikmanis,
l pie Repkovas – Ernests Osis,
l pie Slīpaču ciema – Roberts Strau-

tiņš,
l pie Kuhvas upes – Gustavs Mežulis,
l Andrejs Krustiņš cīnās pie Viļakas,

Kupravas, Katlešiem.
Savukārt Jūlijs Jansons bija frontes pa-

vēlnieks no Ilūkstes līdz Kupravai.
13 cīnītāji – Pēteris Bandenieks,Jānis

Burmeisters, Jānis Cīrulis, Antons Kolo-
sovskis,Jēkabs Lējējs (Lejiņš), Andrejs
Lūks, Jānis Niedra, Jakovs Seļionovs, Jā -
zeps Sikors,Pēteris Stankēvičs,Roberts
Strautiņš, Indriķis Za riņš un Jānis Zikma -
nis ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvoti tieši
par cīņām mūsu novada teritorijā.

Pievienoju aprakstu par katru no 27
Lāčplēša Ka ra ordeņa kavalieriem,
kura vārds saistīts ar Viļakas novadu.
Ceru, ka šī informācija noderēs mūsu
novada vēstures skolotājiem un skolu
jaunatnei, mācoties par Brīvības cīņām.
Varbūt kāds no lasītājiem šajā saraks tā
atradīs savus radiniekus vai kaimiņus.
Varbūt kāds atcerēsies kādu stāstu par
Brīvības cīņu laiku mūsu novadā. Ja
Jums ir vairāk informācijas un vēlaties
ar to dalīties, būšu par to pateicīga.

banDEnIEKS pēTERIS 
Jēkaba dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka kap rālis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā, ap balvots
par 1920. g. 9. janvāra
cīņu pie Svilpovas
ciema Latgalē.

Dzimis 1896. g.
31. decembrī Lī vānu
pagasta Turkos zem-
kopja ģimenē.

Krievu armijā iesaukts 1. pasaules
kara laikā, dienējis Preobraženskas gvardes
pulkā. Par nopelniem kaujās Dienvidu
frontē apbalvots ar Jura krusta IV šķiru.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 13.
jūnijā, piedalījies kaujās pret bermontiešiem
un lieliniekiem. 1920. g. 10. jan vārī pie
Viļakas ievainots, paaugstināts par seržan-
tu.

1920. g. 9. janvārī Latgalē pie Svilpovas
sādžasBandenieks kā vada komandieris ar
savu vienību zem ienaid nieka šauteņu un
ložmetēju uguns apgāja pretinieka spār nu
un straujā triecienā Svilpovu ieņēma, tur
sagūstīja 56 sarkanarmiešus, ieguva 2 lož-
metējus u. c. trofejas.

Atvaļināts 1921. g. 7. martā. Zemkopis
Ābeļu pagasta Auzānos (līdz 1936. gadam).
Par turpmāko likteni ziņu nav.

buRmEISTaRS JānIS 
augusta dēls

Latgales partizānu
pulka leitnants.

Ordenis piešķirts
1922. gadā,apbalvots
par cīņu 1919. g. 24.
oktobrī pie Pļešovas
ciema Latgalē.

Dzimis 1885. g.
5. aprīlī Baltinavas
pagastā zemkopja ģi-
menē.

Krievu armijā iesaukts 1914. g. jūlijā,
dienējis 22. atsevišķajā smagās artilērijas
divizionā līdz 1918. g. 25. jūlijam. Pie -
dalījies daudzās kaujās, apbalvots ar Jura
krusta II, III, IV šķiru, Jura medaļu, An -
nas, Staņislava, Vladimira III šķiras orde -
ņiem, Jura zobenu. 1918. g. ar miju atstājis.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 10. jūlijā, piedalījies Latgales at-
brīvošanā, rotas komandieris.

1919. g. 24. oktobrī Latgalē pie Plešo -
vas sādžas Burmeistars ar savu rotu pārrāva

ienaidnieka nocietinājumu līniju, saņēma
186 gūstekņus, ieguva 2 ložmetējus u.c.
trofejas.

Atvaļināts 1920. g. 7. jūnijā. Ieskaitīts
robežsardzē, ku rā pildījis dažādus amatus
līdz 1928. g., pēc tam dzīvojis Šķilbēnu
pagastā. Vēlāk iestājies Iekšlietu ministrijas
die nestā, bijis uzraugs Daugavpils policijas
prefektūrā.

1941. g. 21. februārī arestēts, deportēts
uz Krieviju. Miris 1942. g. 15. maijā Jeņi-
sejskas cietumā Krasnojarskas apgabalā.
Notiesāt nav paspēts.

CīRuLIS JānIS 
andreja dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka ka reivis.

Ordenis piešķirts
1921. gadā, ap balvots
par 1920. g. 14. jan-
vāra cīņu Kupravas
ciema rajonā.

Dzimis 1903. g.
18. jūnijā Bārtas pa-
gastā, dzīvojis Liepājā.
Četrgadīgas pamat-
skolas izglītība.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 3. martā 4. atsevišķajā bataljonā,
jūnijā pārvietots uz 8. Daugavpils kājnieku
pulku. Piedalījies cīņās pret bermontiešiem
pie Rīgas, Bolderājā, Zemgalē. Vēlāk
kaujās Latgales frontē.

1920. g. 14. janvārī Latgalē Kupravas
sādžas rajonā. Izlūkgājienā ienaidnieka
aiz mugurē Cīrulis uzbruka šai sādžai un,
neskatoties uz spēcīgo uguni, to ieņēma,
tā veicinot mūsu spēku sekmīgu virzīšanos
uz priekšu.

Atvaļināts 1921. g. 11. martā. Dzīvojis
Liepājā, ga dīju ma darbu strādnieks. No
1928. g. strādājis Liepājas kara ostā, Arti-
lērijās laboratorijā, vēlāk virsdienestā kā
sargs un ugunsdzēsējs. Dzīves pēdējos
gados nodarbojies ar tirdzniecību. Miris
nelaimes gadījumā (noslīcis) 1939. g. 20.
augustā. Apbedīts Liepājā, Brāļu kapos.

Goba FRICIS aLEKSanDRS 
Jāņa dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka virsleit-
nants.

Ordenis piešķirts
1921. gadā, ap balvots
par Auzarāju mājas
ieņemšanu 1919. g.
3. novembrī Bolde-
rājas rajonā.

Dzimis 1893. g.
10. decembrī Rīgā.

Beidzis piecgadīgu ministrijas skolu, pēc
tam izglītojies Engures un Rīgas jūrskolā.
Jūrnieks, burukuģa kapteinis.

Krievu armijā iesaukts 1915. g. rudenī,
1916. g. maijā pārcēlis uz latviešu strēlnieku
daļām. Vispirms dienējis Rezerves latviešu
strēlnieku pulkā, pēc tam 6. Tukuma lat -
viešu strēlnieku pulkā. 1917. g. septembrī
beidzis Gatčinaspraporščiku skolu. Vācie -
šiem okupējot Tērbatu, sagūstīts, atgriezies
mājās 1918. g. oktobrī.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1918. g. 17. de cembrī, piedalījies cīņās
Kur zemē. 1919. g. 22. maijā paaugstināts
par virsleitnantu. Vēlāk rotas komandieris 
8. Daugavpils kājnieku pulkā. Piedalījies
cīņās pret bermontiešiem un lieliniekiem.
1920. g. paaugstināts par kapteini.

1919. g. 3. novembrī kaujā ar vāciešiem
Bolderājas ra  jonā pie Sakaru mājām, kad
daļa mūsu spēku nokļuva grūtā stāvoklī
Spilves pļavās, Goba zem spēcīgas ap -
šaudes veda 2 savas rotas vadus pretinieka
spārnā un straujā triecienā ieņēma Auzarāju
mājas, tā sekmēdams kaujas uzdevuma iz-
pildi.

1920. g. 10. janvārī Latgalē pie Katlešu
ciema kopā ar 15 kareivjiem un ložmetēju
atsita ienaidnieka rotas trie cienu, saņēma
17 gūstekņus.

Atvaļināts 1922. g. 18. septembrī. Iestā -
jies Rīgas mui tas valdē. Darbvedis.
Piešķirtas Lošu ūdensdzirnavas Sarkan -
mui žas (Ventas) pagastā. No 1940. g. va -
saras krā vējs Andrejostā, vēlāk malkas
laukuma pārzinis. Miris 1943. g. 31. mai -
jā. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

JanSonS JŪLIJS 
Jāņa dēls 

Bijušais 8. Valmie -
ras kājnieku pulka
komandieris, palkav-
nieks.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par to, ka ar savu per-
sonīgo drosmi, vadī-
dams kaujas, piespieda
ienaidnieku atkāpties
un atbrīvoja 1919.
gadā Vidzemi.

Dzimis 1880. g. 28. novembrī Šā vienā.
Izglītojies Valkas skolotāju seminārā. Pēc
tam izturējis brīvprātīgā eksāmenu Pleskavas
kadetu korpusā un 1899. g. iestājies 116.
Malojaroslavecas kājnieku pul kā Rīgā.
Beidzis mācību komandu un iestājies
Viļņas junkuru skolā. Pēc tās beigšanas
dienējis Daugavpilī un Narvā, sasniedzis
štabskapitāna pakāpi.

1. pasaules kara kaujās piedalījies jau
no 1914. g. 1. augusta kā rotas, vēlāk ba-
taljona komandieris 92. Pečoras pulkā.
Piedalījies kaujās pie Krakovas, Karpatos,
Peremišļas, Ļvovas, ap Strīpas upi un
Brže zaniem. Trīs reiz ievainots. Apbalvots
ar 6 kaujas ordeņiem, paaugsti nāts par
apakš palkavnieku. 1917. g. martā pārcelts
uz Rezerves latviešu strēlnieku pulku par
bataljona komandieri. 12. decembrī demo -
bilizēts.

1919. g. 1. februārī brīvprātīgi iestājies
Ziemeļlatvijas brigādē, iecelts par 1. Val-
mieras kājnieku pulka koman dieri, perso -
nis ki komplektējis pulku, apmācījis karavī -
rus un 27. martā vedis tos pirmajās cīņās
pret lieliniekiem. No marta līdz septembrim
pulks izcīnīja spīdošas uzvaras Alsviķu un
Karvas staciju rajonā, pie Apes, Vaidavas
un Melnupes krastos, pie Saru un Mencas
muižām, pie Alūksnes, Vecgulbenes, Jaun-
lubānas, pie Atašienes, Līvā niem un
Dubnas upes. Pulks noturēja frontes lielāko
daļu tajā laikā, kad Ziemeļlatvijas brigā -
des pārējās daļas cīnījās Vidzemē pret lan-
desvēru. No 10. jūnija līdz 5. jū lijam Jan -
sons bija frontes pavēlnieks no Ilūkstes līdz
Kupravai. Kā viens no pirmajiem armijas
dibinātājiem paaugstināts pulkveža pakāpē,
skaitot no 1919. g. 18. feb ruāra.

Jansona vadībā Ziemeļlatvijas brigādes
1. Valmieras kājnieku pulks salauza lie -
linieku pretošanos un ieņēma Alūksni:
pulka straujais trieciens Gulbenes virzienā
pie spieda ienaidnieku steigšus atstāt visu
Vidzemi. Par šo panākumu 1920. g. ap -
balvots ar LKO III šķiru un iecelts par
LKO domes locekli, šajā amata darbojies
līdz 1924. g. 1928. g. par Austrumu frontes
noturēšanu Latgalē 1919. g. jūnijā apbalvots
ar LKO II šķiru.

1919. g. septembrī ievainojuma dēļ
evakuēts uz kara slimnīcu, bet jau pēc 10
dienām atgriezies ierindā un piedalījies
kaujās pret bermontiešiem pie Nāves salas
un Jaunjelgavas, kā arī Mercendorfas
rajonā (8. oktobrī, novembrī). 1. novembrī
iecelts par Papildu brigādes ko man dieri.
1920. g. 3. jūlijā iecelts par robežsargu
priekš nieku, vēlāk līdz 1921. g. 11. jan vā -
rim Robežsargu divī zijas komandieris, tad
ieskaitīts virsnieku rezervē.

Atvaļināts 1922. g. 1. aprīlī. Apbalvots
arī ar Igauni jas Brīvības krusta I šķiras 
2. pakāpi.

Pēc atvaļināšanas uzturējies Šāvienas
pagasta Nainiešos, 1928. g. iestājies mili-
tarizētajā robežapsardzībā, dienējis Dagdā,
pēc tam Jaunlatgalē. Veselības stāvokļa
dēļ šo dienestu ilgi neturpinājis. Jansona
dzīves pēdējos gadus apēnoja trūkums un

LĀčPLĒŠA DIeNU GAIDoT …
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Viïakas no vadâ

uzliktie kriminālsodi par dažiem krimināla
rakstura nodarījumiem pēc lielinieku ap-
vērsuma 1917. g. Miris 1937. g. 27. jan -
vārī Rīgā. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

KaSS pETERS
Igaunijas armijas 2.kājnieku pulka ko-

lonels. Ar LKO apbalvots 1924.g.
Dzimis 1896.g. 6.maijā Igaunijā Tartu

apriņķa Rādis pagastā. Izglītojies apriņķa
skolā.

Brīvības cīņu laikā piedalījies kau jās
Vidzemē un Latgalē pie Alūksnes, Vec-
gulbenes, Balviem un Viļa kas līdz 1919.g
rudenim, kad kopā ar pulku nosūtīts uz
Narvas fronti.

Pēc brīvības cīņām bijis Igaunijas
robežapsardzeskolo nels (leitnants), dzīvojis
Pelvas pilsētā Tartu apriņķī. Apbalvots ar
Igaunijas Brīvības krustu, Atbrīvošanas
ka ra medaļu. Padomju okupācijas laikā no
dienesta armijā aizgājis, slēpies. 2.pasaules
kara laikā dienējis igauņu leģionā šturmfīrera
(leitnanta) pakāpē. Pēc kara dzīvojis
Kanādā, Ontario provincē, Muskokas
pilsētā. Miris 1989. g. 26. maijā. Apbedīts
Toronto, Vestminsteres kapsētā.

KāRTS JānIS 
Jāņa dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka kaprālis.

Ordenis piešķirts
1921. gadā. Ap balvots
par cīņu 1919. g. 9.
oktobrī Tīriņmuižas
rajonā un cīņu 1920.
g. 11. janvārī pie In-
dricas ciema Lat galē.

Dzimis 1890. g.
7. jūlijā Svētciema

pagastā. Draudzes skolas izglītība. Zem-
kopis.

Krievu armijā iesaukts 1912. g., dienējis
Baltijas jūras kara flotē uz kreisera
«Admiral Makarov». Piedalījies jūras
kaujās pret Vācijas floti. 1916. g. martā
pārvietots uz Murmansku traleru dienestā;
ievainots laikā, kad ienaidnieka zemūdenes
uzbruka mūsu transportkuģiem. 1918. g.
rudenī Arhangeļskā iestājies franču leģionā
un sabiedroto ekspedīcijas korpusa sastāvā
cīnījies pret lieliniekiem. Apbalvots ar
Francijas Kara medaļu. 1919. g. vasarā
devies uz Latviju, kur ieradies ar angļu
karakuģi 3. oktotbrī.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 3. oktobrī, piedalījies kaujās pret
ber montiešiemun Latgales atbrīvošanā. 
9. oktobrī ievainots.

1919. g. 9. oktobrī Mārupes pagasta
Tīriņmuižas rajonā pie Rīgas Kārts, atsitot
ienaidnieka uzbrukumu, izcēlās ar sevišķu
drosmi, šajā kaujā ievainots. 1920. g. 11.
janvārī Latgalē kaujā pie Indricas ciema
Kārts ar savu nodaļu apgāja lielinieku
spārnu un straujā triecienā piespieda preti-
nieku bēgt, tā glābjot rotu no draudīgas si-
tuācijas.

Atvaļināts 1920. g. 25. septembrī. Jaun -
saimnieks Svētciema pagasta Krustpilēs.
Miris 1946. g. Apbedīts Salacas pagasta
Stienūžu kapos.

KoLoSoVSKIS anTonS 
Jāzepa dēls

3. Jelgavas kāj-
nieku pulka kaprālis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par izlūku gājienu
1920. g. 19. jūnija
naktī Osvejas rajonā
un cīņu pie Kupravas
ciema.

Dzimis 1891. g.
26. jūlijā Dvietes pa-

gasta zemkopja ģimenē.
Krievu armijā iesaukts 1912. g., dienējis

119. Kolomnas kājnieku pulkā. Piedalījies
1. pasaules kara cīņās pret Vāciju, jau
1914. g. 30. augustā kritis gūstā.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 20.
oktobrī Subatē, piedalījies kaujās pretber-
montiešiem un lieliniekiem.

1920. g. naktī uz 19. jūniju Latgales
frontē Osvejas rajonā Kolosovskis, brīvprātīgi
piedalīdamies izlūkgājienā, staignā purvā
pie Kupravas sādžas niknā apšaudē veda
kareivjus durkļu cīņā un ieņēma sādžu, kurā
ieguva ložmetēju un saņēma gūstekņus.

Atvaļināts 1920. g. 22. decembrī. Pie-
šķirta jaunsaimniecība Rubenes pagasta
Rubenes muižas Stūrēnos. Miris 1983. g.
2. jūlijā. Apbedīts Rubenes kapos.

KRuSTIŅŠ anDREJS 
nikolaja dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka komandie-
ris, pulkvedis-leitnants.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par cīņām 1919. g. 3.-
10. novembrī Rīgas
frontē.

Dzimis 1884. g. 2.
jūl. Aiviekstes pagasta

Vesetniekos. Beidzis Panevēžas reālskolu.
Iestājies Krievu armijā, 1908. g. beidzis

Čugujevas karaskolu un turpinājis dienestu
178. Cēsu kājnieku pulkā Liepājā. 1. pa -
saules kara sākumā ieskaitīts 99. kājnieku
rezerves bataljonā Penzā. 1916. g. janvārī
pēc paša vēlēšanās pārnācis uz 6. Tukuma
latv. strēlnieku bataljonu. Piedalījies kaujās
pie Frančiem, Ķekavā, pie Mangaļiem un
SkangaļiemTīreļpurvā, Ložmetējkalna, kā
arī 1917. g. augustā pie Ikšķiles un Juglas.
Sasniedzis apakšpalkavnieka pakāpi. Ap-
balvots ar daudziem kauju ordeņiem, Jura
krustu ar lauriem ieskaitot. Pēdējās kaujās
Vidzemē komandējis pulku. Armijai sabrū -
kot, bijis spiests pulku atstāt, ticis lielinieku
vajāts.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. oktobrī, uzņēmies 8. Daugavpils
kājnieku pulka komandēšanu, varonīgi
atsitis pirmos bermontiešu triecienus, pēc
Rīgas atbrīvošanas vajājis vāciešus līdz
pat Lietuvas robežai. 1919. g. 21. novembrī
paaugstināts par pulkvedi.

Ar LKO III šķiru apbalvots par to. ka
1919. g. 3.-10. nov., komandēdams 8. Da-
ugavpils kājnieku pulku, spēcīgā ugunī
uzbruka lielā pārspēkā esošam ienaidnie -
kam un, neskatoties uz sīvu pretošanos,
sakāva to; caur Skulti un Tiriņmuižu ap -
gāja uz Torņakalnu no rietumiem un vei -
cināja visas Rīgas atbrīvošanu.

LKO II šķira piešķirta par to, ka 1919.
g. 21. novembrī kaujā pie Jelgavas atkal
sakāva ienaidnieka pārspēku un apgāja
pilsētu no ziemeļrietumiem; mūsu rokas
krita bagātīgas trofejas, bet ienaidnieks
sāka atkāpties visā frontē.

1920. g. janvārī-februārī vadījis savu
pulku kaujās Ziemeļlatgalē, veicis sekmīgus
uzbrukumus Viļakas, Kupravas un Katlešu
virzienā. 1922. g. 1. aprīlī iecelts par 1. Lat -
gales divīzijas komandiera palīgu.

1925. g. janvārī iecelts par 1. Kurzemes
divīzijas komandieri. 22. jūnijā paaugstināts
par ģenerāli. Kurzemes apgabala garnizona
priekšnieks. 1929. g. beidzis kara akadēmis -
kos kursus. Piešķirta Kalkūnes dārzniecība
pie Grīvas. Apbalvots ar TZO II šķiru, Lie -
tuvas «Vytis» ordeņa I šķiras 3. pakāpi.

Padomju okupācijas gadā represēts.
1941. g. 9. jūnijā arestēts. Piespriests nāves -
sods. Nošauts 1941. g. 16. oktobrī Noriļskā.

KuĻŠS JānIS 
bernharda dēls

Latgales partizānu
pulka dižkareivis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 3. februāra
cīņu pie Baraušu ciema
Latgalē.

Dzimis 1898. g. 5.
septembrī Baltinavas
pagasta Stiglovas sā-

džā. Izglītojies divgadīgā skolā. Zemko-
pis.

Krievu armijā iesaukts 1917. g. janvārī,
nosūtīts uz šoferu skolu Novopēterhofā,
kur palicis līdz 1. pasaules kara beigām.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919.g. 25. oktobrī, piedalījies visās
Latgales atbrīvošanas kaujās.

1920. g. 3. februārī Latgalē kauja pie
Barausu sādžas Kuļšs, pamanījis rotu
apejošu ienaidnieku, pēc savas ierosmes
metās triecienā, saņēma 5 gūstekņus un
piespieda lieliniekus bēgt, tā likvidēdams
draudošo situāciju.

Pārcelts par šoferi uz Autodivizionu.
Atvaļināts 1921. g. 31. martā. Jaun-

saimnieks Šķilbēnu pagasta Apsīšos. Pēc
2. pasaules kara dzīvojis turpat. Miris
1966. g. 13. janvārī.

LEITānS JānIS 
aleksandra dēls

Latgales par tizā -
nu pulka kareivis.

Ordenis piešķirts
1924. gadā. Apbalvots
par cīņām 1919. g.
11. novembrī pie Da-
ginevas ciema un 1920.
g. 16. janvārī pie Stan-
skija ciema Jaunlat-
gales rajonā.

Dzimis 1895. g. 1. novembrī Atašienes
pagastā. Pamatsko las izglītība. Zemkopis.

1. pasaules kara laikā dienējis 122. As-
taškovas kājnieku pulkā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 1. oktobrī, piedalījies kaujās pret
lieliniekiem.

1920. g. 1. janvārī Viļakas pagastā Lei -
tāns, neskatoties uz draudošām briesmām,
pirmais metās triecienā uz lielinieku pozī-
cijām, kaujā personiski ieguva ložmetēju.

Atvaļināts 1920. g. 11. augustā. Dzīvojis
Balvu pagasta Rezgaļos, zemkopis. 1928.
g. par kādu kriminālnoziegumu notiesāts
uz 2 gadiem pārmācības namā, ordenis at-
ņemts. Par turpmāko likteni ziņu nav.

LēJēJS (LEJIŅŠ) JēKabS 
Jukuma dēls

1. Liepājas kāj-
nieku pulka virsleit-
nants.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 9. janvāra
cīņām pie Pļešovas
ciema Latgalē.

Dzimis 1892. g.
2. novembrī Durbes
pagastā. Beidzis Lie-

pājas biržas komercskolu, iestājies RPI
Agronomijas nodaļā. Kara dēļ mācības
pārtraucis.

1916. g. jūnijā iestājies Aleksandra ka-
raskolā Maskavā. Pēc tās beigšanas dienējis
Rezerves pulkā Zlatoustā. 1917. g. jūnijā
pārcelts uz Rezerves latviešu strēlnieku
pulku, kur arī palicis līdz armijas sabruku-
mam.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 15.
februārī Liepājā. Neatkarības bataljona 2.
rotas rindās piedalījies kaujās Kurzemē,
Rīgas atbrīvošanā. Pēc tam pārcelts uz 1.
Liepājas kājnieku pulku; vada, vēlāk rotas
komandieris. Piedalījies kaujās Latgalē.
Kapteinis, skaitot no 1920. g. 13. janvāra.

1920. g. 9. janvārī Latgalē uzbrukumā
lielinieku nocietinātajai Pļešovas sādžai
niknā ugunī durkļu cīņā Lējējs vadīja
sādžas ieņemšanu, pēc tam atsita visus
pretuzbrukumus un izšķīra tās dienas
kauju mums par labu.

1921.-1922. g. maijā rotas komandieris
robežapsardzes dienestā. Pēc tam mīnmetēju
komandas priekšnieks 1. Liepājas kājn.ieku
pulkā. 1924. g. beidzis virsnieku kursus.
1925. g. pārcelts uz 1. Kurzemes divīzijas
štābu gāzu lietu speciālista amatā. 1934.
g. pārvietots uz 2. Ventspils kājnieku pul -
ku. 1936. g. uz 7. Siguldas kājnieku

pulku, pulkvedis-leitnants. Bijis Liepājas
pilsētas komandants.

2. pasaules kara laikā emigrējis uz
Vāciju, dzīvojis bēgļu nometnēs Manheimā
un Berhtesgādenē, kur bijis nometnes pār-
zinis. 1949. g. izceļojis uz ASV. Dzīvojis
Ņujorkā, Bruklinā. Tur miris 1965. g. 15.
jūlijā. Apbedīts Grīnvudas kapsētā.

LIEpIŅŠ anDREJS
Kristapa dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka kaptei-
nis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par 1919. g. 3. no-
vembra cīņu Pūpes
stacijas rajonā.

Dzimis 1888. g.
1. maijā Salas pagastā.
Reālskolas izglītība.

Krievu armijā iesaukts 1910. g. 2. Si-
bīrijas mortīru artilērijas divizionā. 1.
pasaules kara laikā iesaukts 87. Neišlotes
kājnieku pulkā, piedalījies kaujās Rietumu
frontē. 1916. g. aprīlī pārcelts uz Rezerves
latviešu strēlnieku bataljonu. 1917. g.
sākumā beidzis Pleskavas praporščiku
skolu, ieskaitīts 2. Rīgas latviešu strēlnieku
pulkā. Trīsreiz ievainots, apbalvots ar 3
Jura krustiem.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 10. aprīlī Slokā. Rotas komandieris
8. Daugavpils kājnieku pulkā. Kaujās pret
bermontiešiem divreiz kontuzēts, par kauju
nopelniem paaugstināts par kapteini.

1919. g. 3. novembrī Bolderājas kāpās
Liepiņš, smagi kontuzēts un saindējies ar
smacējošām gāzēm, neatstāja savu rotu,
bet sekmīgi turpināja kaujas uzdevumu,
triecienā sasniedza Babītes stacijas rajonu,
tā nodrošinot pulka labo spārnu, kas deva
iespēju sekmīgi izpildīt kaujas uzdevumu.

Piedalījies arī Latgales atbrīvošanas
kaujās 1920. g. janvārī pie Katlešiem un
Grēku kalna. 1920. g. 4. februārī pārvietots
armijas artilērijas rezervē, dienējis Galvenā
artilērijas noliktavā. 1928. g. paaugstināts
par pulkvedileitnantu. 1935. g. atvaļināts,
dzīvojis Rīgā, iegādājies saimniecību Salas
pagastā.

1945. g. apcietināts, notiesāts. No Si -
bī rijas atgriezies 1958. g. Miris 1961. g.
19. augustā Salas pagastā.

LŪKS anDREJS 
Jēkaba dēls

1. Liepājas kāj-
nieku pulka kaprālis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par durkļu cīņu 1920.
g. 9. janvārī pie Pļe-
ševas ciema Latgalē.

Dzimis 1892. g.
25. martā Bārtas pa-
gastā lauksaimnieka
ģimenē. Mūrnieks un
būvtehniķis.

Krievu armijā iesaukts 1915. g., dienējis
3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā.
Piedalījies kaujās, pie Ložmetējkalna ie-
vainots. Apbalvots ar Jura medaļu, sasnie -
dzis jaunākā unteroficiera pakāpi. 1917. g.
kritis gūstā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 25. februārī Liepājā, piedalījies
kaujās par Rīgas atbrīvošanu, pēc tam
cīņās Latgales frontē. Paaugstināts par
seržantu.

1920. g. 9. janvārī Latgalē pie Pļeševas
sādžas Lūks kā vada komandieris niknā
durkļu cīņā šo sādžu ieņēma, saņēma gūs-
tekņus, tā lielā mērā sekmēdams visas
rotas kaujas uzdevuma izpildi.

Atvaļināts 1920. g. 20. decembrī. Dzī -
vojis Rīgā, strādājis savā arodā. Pēc 
2. pasaules kara dzīvojis Liepājā, mūrnieks.
Mūža nogalē pensionārs. Miris 1960. g.
21. jūnijā. Apbedīts Liepājas Centrālajos
kapos.

LĀčPLĒŠA DIeNU GAIDoT …
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ĻubImoVS (arī LaVREnTJEVS)
aLEKSEJS Lavrentija dēls

Latgales partizānu
pulka kaprālis.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 6. jūlija
izlūku gājienu un cīņu
Holmatku ciema ra-
jonā Latgalē.

Dzimis 1893. g.
2. maijā Pleskavas
guberņas Žerebcovas

pagastā zemkopja ģimenē, krievs.
Krievu armijā 1. pasaules kara laikā,

dienējis 171. rezerves kājnieku pulkā
KrasnojeSelo, pēc lielinieku apvērsuma
iesaukts Sarkanajā armijā.

1919. g. sākumā pārbēdzis no lieliniekiem
un Balvos pievienojies Latgales partizāniem.
Piedalījies daudzās kaujās pret Sarkano
armiju. Paaugstināts par seržantu.

1920. g. 6. jūlijā Latgalē izlūkgājienā
Holmatku sādžas rajonā niknā apšaudē
Ļubimovs - Lavrentjevs veda savus
kareivjus triecienā un sagūstīja ienaidnieka
sardzi 7 cilvēku sastāvā, pēc tam bez zau-
dējumiem atgriezās pie savējiem.

Atvaļināts 1921. g. 30. janvārī. Lauk-
saimnieks Šķilbēnu pagasta Fortepjanovas
fermā. Pēc Otrā pasaules kara dzīvojis
Viļakā, kolhoznieks l/a «Borec». Mūža
nogalē pensionārs. Miris 1977. gadā.

mEnDE TEoDoRS 
Teodora dēls

7. Siguldas kāj-
nieku pulka virsser-
žants.

Ordenis piešķirts
1921. gadā. Apbalvots
par 1919. g. 10.-11.
novembra cīņām Tor-
ņakalnā.

Dzimis 1898. g.
31. maijā Salacas pa-
gastā. Beidzis drau-

dzes skolu. Zemkopis Ķirbižu pagastā.
1916. g. novembrī -1917. g. augustā

dienējis 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulkā.
Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 5.

jūnijā, piedalījies cīņās pret bermontiešiem
Rīgā un Zemgalē.

1919. g. 10. novembrī Rīgā Mende,
ejot uzbrukumā pa Daugavgrīvas ielu, uz-
dūrās vācu ložmetējam, pielavījās tam
tuvu klāt un ar rokasgranātām nogalināja
ložmetējniekus, pēc tam ar iegūto ieroci
apšaudīja pretinieku; 18. novembrī Lielupes
forsēšanas laikā Mende kā vada koman -
dieris ar nodaļu apgāja ienaidnieku gar
Svētes upi un ieņēma Miseļu ciemu, kur
ieguva 4 ložmetējus, kā arī zirgus u.c. tro-
fejas.

Atvaļināts 1920. g. 15. decembrī. No-
darbojies ar zemkopību Kacēnu pagasta
Volkovas sādžā.

1943. g. Mendi arestēja gestapo,
ievietoja Salaspils koncentrācijas nometnē,
vēlāk pārveda uz koncentrācijas nometnēm
Vācijā un Francijā.

Pēc 2. pasaules kara atgriezies Latvijā.
Dzīvoja Žīguru pagasta Katlešu ciemā.
Miris 1986. gadā. Apbedīts Liepnā.

mEŽuLIS GuSTaVS 
mārča dēls

Latgales partizānu
pulka virsleitnants.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 13. jan-
vāra kauju pie Kuc-
hvas upes.

Dzimis 1891. g.
17. jūnijā Sērmūkšu
pagasta Upesmuižā.
Izglītojies reālskolā,
pēc tam mežkopī bas

skolā. Strādājis Zaķumuižas mežsaim -
niecībā.

1. pasaules kara laikā strādājis karalau -
ka būvvaldē. 1917. g. maijā ieguvis
karalaika ierēdņa pakāpi.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1918. g. 8. decembrī Cēsīs, Cēsu rotā, pie-
dalījies jau pirmajās kaujās pret lieliniekiem
Vidzemē. Vēlāk iecelts par ložmetēju
rotas komandieri, cīnījies Kurzemē, Zemgalē
un pie Rīgas, pēc tam kā bataljona koman-
dieris Latgales frontē.

1920. g. 13. janvārī Latgalē Mežulis,
zem spēcīgas ienaidnieka ložmetēju un
šauteņu uguns atrazdamies rotu priekšgalā,
pārrāva fronti pie Kuhvas upes un piespieda
lieliniekus plašā frontē atkāpties, kā
rezultāta mūsējie ieņēma dzelzceļa līniju
Pitalova-Kārsava un nodrošināja stāvokli
Kārsavā, pret kuru bija vērsti nikni
pretinieka triecieni.

1920. g. 28. februārī paaugstināts par
kapteini. 1921. g. 12. maijā atvaļināts. Mež -
zinis Piebalgas virsmežniecībā. Piešķirta
jaunsaimniecība Sērmūkšu pagastā.

Aizsargu organizācijā no 1921. g., 1.
bataljona komandieris 10. Cēsu aizsargu
pulkā. No 1934. g. mežzinis Abrenes ap -
riņķī, 19. Abrenes aizsargu pulka koman-
dieris, arī apriņķa priekšnieks, Neatkarī -
bas pēdējos gados Ventspils prefekts un
apriņķa priekšnieks. 1939. g. 2. Ventspils
aizsargu pulka komandieris. Apbalvots ar
TZO V šķiru, Viestura ordeni, Aizsargu
Nopelnu krustu.

1940. g, apcietināts. 1941. g. 14. jūni-
jādeportēts uz Krieviju, Astrahaņu, kur
1942. g. 23. jūnijā nošauts.

moHoVS SEmJonS 
Vasilija dēls

7. Siguldas kāj-
nieku pulka virsser-
žants.

Ordenis piešķirts
1921. gadā. Apbalvots
par cīņu 1920. g. 20.
maijā Latgalē pie
Lugu ciema.

Dzimis 1874. g.
1. februārī Ostrova-
sapriņķa Gribuļevas

pagastā, krievs. Zemkopis.
Dienējis Lietuvas gvardes pulkā, sa-

sniedzis feldfēbeļa pakāpi. Vēlāk pārcelts
uz 4. strēlnieku pulku, piedalījies kaujās
pret Vāciju. 1919. g. dienējis Igaunijas ar -
mijā, kādā kaujā ievainots.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1920.g. maijā, piedalījies pēdējās Latgales
atbrīvošanas kaujās.

1920. g. 20. maijā Latgalē Mohovs ar
10 cilvēku lielu nodaļu devās ienaidnieka
aizmugurē izlūkos, pie Lugu ciema nokļuva
ielenkumā, taču, nezaudēdams drosmi,
straujā triecienā ieņēma šo ciemu un ie -
guva trofejas.

Atvaļināts 1921. g. septembrī. Dzīvojis
Kacēnu, vēlāk Upmales pagastos, strād -
nieks. Par turpmāko likteni ziņu nav.

nIEDRE JānIS
Fridriha dēls

8. Daugavpils kājnieku pulka dižkarei-
vis.

Ordenis piešķirts 1921. gadā. Apbalvots
par cīņu 1920. g. 11. janvārī pie Indricas
ciema Latgalē.

Dzimis 1900. g. 17. septembrī Ādažu
pagastā. Pamatskolas izglītība.

Krievu armijā brīvprātīgi iestājies 1.
pasaules kara laikā, dienējis 25. Donas ka -
zaku pulkā. Piedalījies kaujās pie Ilūkstes,
Ložmetējkalna, Lielupes, kur kritis vācu
gūstā, taču izbēdzis. Sasniedzis praporščika
pakāpi, apbalvots ar visām Jura medaļām
un visiem Jura krustiem. 1917. g. sagūstīts
otrreiz, atkal izbēdzis.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 8. ok-
tobrī, piedalījies visās 8. Daugavpils kāj -
nieku pulka kaujās, paaugstināts par ser-
žantu.

1920. g. 11. janvārī Latgalē kaujā pie
Indricas ciema, kad liels ienaidnieka pār -

spēks devās pretuzbrukumā un draudēja
ielenkt mūsu rotu, Niedre vienības priekšgalā
pārgāja prettriecienā, piespieda lieliniekus
panikā bēgt un saņēma 12 gūstekņus, tā
glābdams rotu no draudīgas situācijas.

Atvaļināts 1922. g. 19. janvārī. Dzīvojis
Rīgā, vecākais uzraugs Cietumu departa-
mentā līdz 1940. g. 14. septembrim.

Otrā pasaules kara laikā dienējis 322.
policijas bataljonā, leitnants. Pazudis bez
vēsts Kurzemes frontē 1945. gada 13. jan-
vārī.

oSIS ERnESTS 
Kristapa dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka seržants.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par cīņu 1919. g. 3.
novembrī Bolderājā,
Šmitu mājas rajonā.

Dzimis 1895. g.
15. decembrī Valgales
pagastā. Beidzis 3
klases proģimnāzijā.
Kantorists.

Krievu armijā iesaukts 1915. g.,
novembrī pārnācis uz latviešu strēlnieku
formējumiem. Dienējis 4. Vidzemes latviešu
strēlnieku pulkā. Sasniedzis vecākā apakš-
virsnieka pakāpi. Kaujās divreiz ievainots,
apbalvots ar Jura krustu.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 27. maijā, kā nodaļas komandieris
8. Daugavpils kājnieku pulka sastāvā pie-
dalījies kaujās pret bermontiešiem un lie-
liniekiem.

1919. g. 3. novembrī Bolderājā Šmita
mājas rajonā Osis zem spēcīgas ložmetēju,
mīnmetēju un lielgabalu uguns drošsirdīgi
virzījās mūsu ķēdes priekšējās rindās, aiz -
rāva sev līdzi citus kareivjus, kā rezultātā
mūsu karaspēka grupa ieņēma vairākas
nocietinātas ložmetēju ligzdas.

1920. g. 14. janvārī Latgalē, komandē-
dams vadu, Osis devās izlūkos ienaidnieka
aizmugurē, straujā triecienā ielauzās Rjep-
kova ciemā un tur sagūstīja 15 sarkanar-
miešus.

1921. g. pārgājis virsdienestā Kara sa-
imniecības pārvaldes Darba bataljonā, va -
da komandieris. 1922. g. paaugstināts par
virsseržantu. Pēc tam dienējis 3. Latgales
divīzijas štābā. 1928. g. atgriezies 8. Dau -
gavpils kājnieku pulkā. Apbalvots ar TZO
1. pakāpes godazīmi.

Sākoties 2. pasaules karam, iestājies
latviešu policijas pulkā «Rīga», paaugstināts
par šturmfīreru (leitnantu). Apbalvots ar
Dzelzs krusta I šķiru. No frontē gūta ie-
vainojuma miris 1944. g. 23. februārī. Ap-
bedīts Rīgā, Brāļu kapos.

SEĻIonoVS JaKoVS 
Lariona dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka leitnants.

Ordenis piešķirts
1920. gadā. Apbalvots
par cīņu 1920. g. 10.
janvārī starp Viļakas
staciju un Tarusu cie-
mu Latgalē.

Dzimis 1890. g.
1. oktobrī Jēkabpilī,
krievs. Zemkopis.

Krievu armijā iesaukts 1914. g., iedalīts
2. Daugavgrīvas bruņotajā darba bataljonā.
1915. g. martā, kad vācieši pārrāva krievu
fronti Prūsijā, nosūtīts uz fronti. Piedalījies
kaujās no Klaipēdas līdz Jelgavai. 1915.
g. jūlijā ievainots kājā, oktobrī pie
Kalnciema ievainots ar šrapneli. Vēlāk ie-
dalīts 6. Tukuma latviešu strēlnieku
bataljonā kā vecākais unteroficieris. 3
Jura krustu kavalieris. Piedalījies kaujās
pie Ķekavas 1916. g. martā, kā arī Zie-
massvētku kaujās un cīņās pie Ložmetējkalna,
kur atkal ievainots. Apbalvots ar Jura
krusta I šķiru, paaugstināts par praporščiku.
Cīnījies arī pie Ikšķiles un Nītaures, pēc

tam no armijas aizgājis. 1919. g. sākumā
mobilizēts un kādu laiku dienējis Sarkanajā
armijā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 1. jūnijā Krustpilī, ieskaitīts Zie-
meļlatvijas partizānu pulkā. Pēc vasaras
kaujām ar lieliniekiem pārcelts uz 5. Cēsu
kājnieku pulku, 8. oktobrī pie Baložu ka -
piem ievainots. Vēlāk atgriezies partizānu
pulkā, no kura saformēta 8. Daugavpils
kājnieku pulka velosipēdistu rota ar Se -
ļionovu kā tās komandieri. Piedalījies
Latgales atbrīvošanas cīņās, paaugstināts
par virsleitnantu.

1920. g. 10. janvārī Latgalē Seļionovs
ar nelielu kareivju nodaļu ielauzās ie naid -
nieka aizmugurē un nogrieza tam atkāpša -
nās ceļu starp Viļakas staciju un Tarusu
sādžu, turklāt sagūstīja lielinieku brigādes
komandieri un komisāru; 12. jan vārī atkal
ielauzās ienaidnieka aizmugurē, kur straujā
un pārdrošā uzbrukumā saņēma apmēram
100 gūstekņus, kā arī ieguva 2 ložmetējus.

Atvaļināts 1920. g. 1. novembrī. Pie -
šķirta jaunsaimniecība Kurcuma pagasta
Upeniekos. Pagasta aizsargu nodaļas priekš -
nieks. 12. Ilūkstes aizsargu pulka 3. rotas
komandieris. Mūža nogalē pensionārs.
Mi ris 1960. g. 10. maijā. Apbedīts Dau -
gav pils Grīvas kapos.

SIKoRS JāzEpS 
Ludviga dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka seržants.

Ordenis piešķirts
1927. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 9. janvāra
cīņu pie Katlešiem.

Dzimis 1886. g.
3. martā Raiskuma
pagastā. Pagastskolas
izglītība. Dzīvojis Ki-
jevā, dzelzceļnieks.

Krievu armijā iesaukts 1906. g., dienējis
2. gvardes jātnieku pulkā līdz 1910. g.
1914. g. iesaukts atkārtoti, dienējis 132.
Benderu kājnieku pulkā. Piedalījies kau -
jās Polijā un Karpatos, Rīgas frontē pie
Ikšķiles un Rembates. Apbalvots ar Jura
krusta III, IV šķiru. Dienestu beidzis 1918.g.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 8. aprīlī
Talsos, piedalījies visās 8. Daugavpils
kājnieku pulka kaujās.

1920. g. 9. janvārī Latgalē pie Katlešu
un Petrovas sādžām, rotai iekļūstot niknā
apšaudē, Sikors ar savu nodaļu devās lie-
linieku aizmugurē, straujā triecienā izraisīja
pretinieka apjukumu, tā sekmēdams Petrovas
sādžas ieņemšanu.

Pēc atvaļināšanas dzīvojis Rīgā, loko-
motīves vadītājs. Mūža nogalē pensionārs.
Miris 1952. g. 20. decembrī Rīgā.

STanKEVIČS pēTERIS 
Jāņa dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka kareivis.

Ordenis piešķirts
1921. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 11. jan-
vāra cīņu pie Indricas
ciema.

Dzimis 1900. g.
16. novembrī Subates
pagastā. Pamatskolas
izglītība. Zemkopis.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 17.
jūlijā, piedalījies visās 8. Daugavpils kāj -
nieku pulka kaujās.

1920. g. 11. janvārī Latgalē Viļakas
pagastā kaujā pie Indricas ciema, kad ie-
naidnieks devās pretuzbrukumā un draudēja
ielenkt mūsu rotu, Stankevičs viens no
pirmajiem apgāja lielinieku spārnu un tad
metās triecienā, kā rezultātā ienaidnieks
bēga, pamezdams kaujas laukā savus
kritušos un ievainotos, un mūsu rota
izglābās no sagrāves.

Atvaļināts 1921. g. 30. novembrī. Zem -
kopis Prodes pagastā, vēlāk dzīvojis Jel -
gavā. Dzelzceļa virskonduktors.
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LĀčPLĒŠA DIeNU GAIDoT …
1941. g. vācu okupācijas laikā arestēts,

līdz 1943. g. beigām atradies ieslodzījumā
Jelgavas Siermuižā. No 1944. g. brigāžu
rīkotājs Jelgavas dzelzceļa stacijā. Miris
1960. g. 18. septembrī. Apbedīts Jelgavā,
Baložu kapos.

STRauTIŅŠ RobERTS 
Kriša dēls

8. Daugavpils kāj-
nieku pulka virsser-
žants.

Ordenis piešķirts
1921. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 9. janvāra
cīņu pie Viļakas mies-
ta.

Dzimis 1894. g.
21. septembrī Slokā.
Beidzis četrgadīgu

pilsētas skolu. Burukuģa stūrmanis.
Krievu armijā iestājies brīvprātīgi

1914. g. oktobrī, dienējis 14. Sibīrijas pul -
kā. 1915. g. augustā pārnācis uz 2. Rīgas
latviešu strēlnieku bataljonu, vēlāko pulku,
beidzis mācību komandu, paaugstināts
par dižkareivi. Apbalvots ar Jura medaļas
IV šķiru un Jura krusta IV šķiru.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 27.
maijā, dienējis Slokas apsardzības rotā,
vēlāk pārcelts uz 8. Daugavpils kājnieku
pulku. Paaugstināts par virsseržantu. 1919.
g. 9. oktobrī ievainots rokā.

1920. g. 8.–9. janvārī naktī Latgalē Vi-
ļakas miesta rajonā Slipaču sādžā kaujā ar
pieckārt lielāku ienaidnieku Strautiņš
pirmais metās pretuzbrukumā, tā rādīdams
piemēru pārējiem; šajā triecienā uzbruka
ienaidnieka ložmetējam un apklusināja to.

Atvaļināts 1920. g. 3. decembrī. 1923. g.
beidzis policistu kursus, vecākais policijas
kārtībnieks Lejasciemā, pēc tam Engu rē,
Ariavā un Zentenes pagastā. Miris 1933.

g. 26. martā ar asins saindēšanos. Ap  be dīts
Rīgā, Brāļu kapos.

TEnISonS EDuaRDS 
Jēkaba dēls

9. Rēzeknes kāj -
nie ku pulka virsser-
žants.

Ordenis piešķirts
1922. gadā. Apbalvots
par cīņām 1919. g. 8.
un 9. oktobrī Piņķu
muižas rajonā.

Dzimis 1897. g.
4. janvārī Rīgā. Vidējā
izglītība.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 10. augustā, piedalījies kaujās pret
bermontiešiem.

1919. g. naktī uz 9. oktobri Piņķu mui -
žas rajonā, kad ienaidnieka strauja trieciena
dēļ mūsu vienībās izcēlās sajukums,
Tenisons stiprā ugunī sakārtoja vadu un
veda to pretuzbrukumā, tā dodams iespēju
visai rotai sakārtoties un noturēt pozīcijas.

Pēc cīņām pret bermontiešiem iestājies
karaskolā. 1920. g. 20. maijā paaugstināts
par leitnantu. Dienējis 6. Rīgas kājnieku
pulkā līdz atvaļināšanai 1923. g. 1. aprīlī.
Piešķirta jaunsaimniecība Dikļu pagasta
Mežmuižā, dzīvojis Viļakas pagasta Vecumu
stacijā.

Pēc Otrā pasaules kara strādnieks p/s
«Viļaka», dzīvojis Čabatrovas ciemā. Miris
1970. gada 8. augustā Viļakā.

zaRIŅŠ InDRIĶIS 
miķeļa dēls

8. Daugavpils kājnieku pulka seržants.
Ordenis piešķirts 1920. gadā. Apbalvots

par darbību 1920. g. 9. janvāri, pie Veco
Lugu ciema izpostot dzelzceļa līniju Viļa-
ka-Pitalova.

Dzimis 1886. g.
28. oktobrī Priekules
pagastā. lauksaimnie-
ka ģimenē. Kalēja
palīgs, strādnieks Rī-
gas pilsētas ūdensap-
gādes iestādē.

Krievu armijā die-
nējis 1908-1911. g.,
ieguvis jaunākā un-
teroficiera pakāpi.

1914. g. iesaukts at kār toti, iedalīts 116.
Malojaroslavas kāj nieku pulkā. Piedalījies
kaujās Austrumprūsijā, kur ticis ievainots
un kritis gūstā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
1919. g. 6. maijā Tērbatā, piedalījies dau -
dzās kaujās pret bermontiešiem un lieli-
niekiem pie Rīgas, Zemgalē un Latgalē.

1920. g. 9. janvārī Latgalē ienaidnieka
aizmugurē pie Vecolugu sādžas Zariņš iz-
postīja dzelzceļa līniju no Viļakas uz Pi -
talovu, kā rezultātā ienaidnieka bruņuvilciens
bija spiests atstāt Viļaku; sakāva pārspēkā
esošu ienaidnieku, saņēma gūstekņus un
trofejas.

Atvaļināts 1920. g. 30. augustā. Mon -
tieris Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā. Pie -
šķirta jaunsaimniecībaSvētciema pagasta
Kuikuļkrogā.

1940. g. rudenī apcietināts. PSRS leTK
Sevišķā apspriede 1941. g. 10. februārī
notiesāja Zariņu uz 5 gadiem (KPFSR KK
58-4, 58-10). Miris ieslodzījumā 1941. g.
3. oktobrī.

zIKmanIS JānIS 
Fridriha dēls

8. Daugavpils kājnieku pulka virsleit-
nants.

Ordenis piešķirts 1924. gadā. Apbalvots
par 1920. g. 9. janvāra cīņu pie Ilziņu cie -
ma, Viļakas rajonā Latgalē.

Dzimis 1891. g.
16. maijā Vecpiebalgas
pagastā. Beidzis vi-
dusskolu Pleskavā.
Agronoms Tveras gu-
berņā.

Krievu armijā ie-
saukts 1915. g. sep-
tembrī, dienējis 96.
Simbirskas kājnieku
rezerves pulkā, pēc tam

beidzis Aleksandra praporščiku sko lu Mas-
kavā. Vēlāk dienējis 7 strēlnieku pu lkā Zie -
meļrietumu frontē, demobilizējies 1918. g.

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 24.
jū nijā, 8. Daugavpils kājnieku pulka rindās
piedalījies brīvības cīņās.

1920. g. 9. janvārī Viļakas rajonā Zik-
manis kā rotas komandieris straujā triecienā
ar veiklu manevru ieņēma Ilziņu ciemu,
saņēma 75 gūstekņus un ložmetēju.

1920. g. paaugstināts par kapteini,
1922. g. Instruktoru rotas komandieris, bei -
dzis virsnieku kursus.

Piešķirta jaunsaimniecību Tērvetes pa-
gastā. 1928. g. apbalvots ar TZO V šķiru.
1933. g. iecelts par 10. Cēsu aizsargu pul -
ka štāba bataljona komandieri. 1934. g.
novembrīpārvietots uz 2. Ventspils kājnieku
pulku, paaugstināts par pulkvedi-leitnantu,
bataljona komandieris. Miris 1938. g. 31. ok -
tobrī. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

Izmantotā literatūra:
Šēnbergs, M., Bambals, A., Rauzāns,

G., Romanovskis, R., Ruņģis, E., Treide,
U. (sast.). Lāčplēša Kara ordeņa kava lieri.
Biogrāfiska vārdnīca//Rīga: Latvijas Valsts
vēstures arhīvs, 1995. 613 lpp. : il. ISBN
9984-508-49-8
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Vēstures skolotāja Maruta Brokāne

Ie DZI Vo TA JU ZI NĀŠA NAI!

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības
lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja
uz brīvu elektroenerģijas tirgu māj-
saimniecībām, tā atvēršana notiks kā
plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar
to  viens elektrības piedāvājums visiem
beigs pastāvēt. faktiski tas nozīmē, ka
elektrība kļūst par preci, ko turpmāk
tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši
tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus
mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija
īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem
svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi –
iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot
jaun izbūvētos elektroenerģijas piegādes
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta
uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai
Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā
tirgū nebūs pietiekamas konkurences.
Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā
pat saasi nās. Gada sākumā gatavību tirgot
elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji,
savukārt šobrīd – jau sep tiņi, no kuriem
trijiem – AS  Latvenergo, SIA  Baltcom TV
un SIA WIN Baltic  jau ir spēkā esoši pie -

dāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar
saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās
līdz gada beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru,
līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko
mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu,
Jūs varat izvēlēties elektroenerģijas piedā-
vājumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību
varēs nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī
svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā
komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV
un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz
klientiem nemainās – jauni vadi un kabeļi
nevienam nav jā velk, skaitītāji nav jāmaina,
jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jā-
ierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elek-
trotīklu, ko ikdienā uz tur un attīsta AS
Sadales tīkls. Elektrību līdz iedzīvotāju
mājām kā līdz šim piegādās AS  Sadales
tīkls , tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav
atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās – visi
tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu;
nevienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi
līdz savu klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzī-
votājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo
mēneša patēriņu un termiņu, līdz kuram
jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir
jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju
pie dāvājumus. Tas ir galvenais rā dītājs, ap
kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvē les
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. de-
cembrim, ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai
kādu no tirgotāju piedāvājumiem jau no 1.

janvāra. Ja nevēlaties neko mai  nīt vai
neesat vēl iepazinies ar sev piemērotāko
elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties
– elektroenerģija Jums tiks nodrošināta!
To turpinās nodrošināt esošais elektroe-
nerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var
būt dārgāka, nekā ja klients būs izvēlējies
piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju
vai piedāvājumu katru mē nesi – par to jā-
vienojas ar jau no tirgotāju līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt sav -
laicīgi, negaidot mēneša 15. datumu. Līdz
tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai ir jā-
apmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroener -
ģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības
piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jā skatās uz
vairākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu.
Piemēram, kur elektrības rēķinu var
apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp
drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku
rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju
portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez
mak sas, internetbanku, pasta nodaļu un
bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, pie mēram,
māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem,
tos var ap vienot vienā līgumā un rēķinā.
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu un
ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu
iespēju jautājiet savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas
tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām,
varat iegūt portālos www.e-st . lv, 

www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz
st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80200403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu māj-

saimniecībām, ir padomāts, kā sniegt
atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas
visvairāk nepieciešams – trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām, kā arī
daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta
iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī par
elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jā-
piesakās AS Latvenergo (www.e-latvenergo.lv
vai klientu apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznodro šinātām
personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties
100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas
līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai
saņemtu atbalstu, sa vas pašvaldības sociālajā
dienestā jānoformē šādas personas statuss
un turpat jāpaziņo AS  Latvenergo līguma
numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam
papildus pieteikties nav nepiecie šams, jo
pašvaldības sociālais die nests visu nepie-
ciešamo informā ciju nosūtīs AS  Latve-
nergo.

Papildu informācijai:
AS  Sadales tīkls 
E-pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e-st.lv 
www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 
80 200 404.

Atvērts elektrības tirgus – 
ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
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īstenojot aicinājumu pieda-
līties Latvijas skolām Vislatvijas
Putras programmā, arī Žīguru
pamatskolas sākumklases un pa -
 matskolas 7., 8. klases piedalījās
šajā pasākumā.

Skolēni iepazinās ar profesora
Grauda rokasgrāmatu un uzzināja,
kā graudaugu produkti palīdz būt
veselam katru dienu.

Mācību procesa ietvaros, klašu
audzinātāji organizēja Putras stun-
das, iepazīstināja bērnus ar projekta

organizētāju izstrādāto stundas
prezentāciju. 

Pēc mācību materiāla noska-
tīšanās, skolēniem tika piedāvāti
uzdevumi un dažādi testi. Pro-
grammas realizācijas laikā, sā-
kumskolēni ar saviem radošajiem
darbiem sveica Putru dzimšanas
dienā. Tika izveidota grāmatiņa
«Putras, tik dažādas!», kurā sko -
lēni apkopoja dažādas putras re-
ceptes, tautasdziesmas, dzejoļus,
skaitāmpantus un pašu izdomātās

putras receptes. Vecāko klašu sko -
lēni skolā, bet mazākie mājās ek-
sperimentēja un gatavoja no grau-
daugu pārslām veselīgus ēdienus
un gardumus.

Par aktīvu piedalīšanos Putras
programmā skolēni saņēma nelielas
dāvanas un diplomus.

Paldies organizētājiem par do -
to iespēju piedalīties Vislatvijas
Putras programmā.

Žīguru pamatskolas 8. klases
audzinātāja Ija Krilova

Putras dienas Žīguru pamatskolā

Putra, kājas apāvusi,
Pie bērniem sērstu iet;
Pagaid', putra, pagaid', putra,
Bērni tevi apēdīs.

Krāsainais rudens mēnesis
oktobris Rekavas vidusskolas
pirmsskolas grupās bija Putras
mēnesis. Lai veicinātu zināša -
nas par graudaugu lomu uzturā,
bērniem bija iespēja uzzināt
vai rāk par garšīgajām, veselī-
gajām putrām un tās nogaršot. 

Grupiņā visu mēnesi bija
putru izstāde, lai bērni varētu
tuvāk iepazīties ar putru daudz-
veidību.

Bērni apmeklēja Rekovas
ciema veikalus «Maks» un «Lats»,
kur varēja iepazīties ar bagāto
putru piedāvājumu. Vecākās gru -
pas bērni mācījās izlasīt putru
nosaukumus un salīdzināt cenas.

Visvairāk atmiņā bērniem pa-
lika Starptautiskā Putras diena,
jo tā iesākās agrā 10. oktobra rītā.

10. oktobrī pirmsskolas gru -
pas bērni devās brokastīs uz ka-

fejnīcu «Rulete». Tur sagaidīja
smaidīgās un laipnās pavārītes
Maija un Rudīte, kafejnīcas va -
dītāja I. Supe.

Iesākumā bērniem bija iespēja
aplūkot putras vārīšanas gaitu.
Pēc tam visi sēdāmies pie glīti
klātiem galdiņiem un baudījām
izvārīto putru ar mājas ievārīju-
mu.

Kafejnīcas meitenes vēl bija
sarūpējušas mazu našķīti– kanēļ-
maizītes ar kakao dzērienu. 

Tukšie šķīvīši liecināja, ka
brokastis bija patiesi garšīgas!

Liels paldies kafejnīcas «Ru-
lete» kolektīvam par sadarbību!

Pirmsskolas skolotājas: 
E.Siliņa, V. Kuzmina

Foto: E.Siliņa

Viļakas Valsts ģimnāzija akreditēta līdz 2020. gadam
Katras izglītības iestādes darba atbilstību izglītības darba satu -

ru reglamentējošo aktu prasībām pārrauga un kontrolē Izglītības
kvalitātes valsts dienests (turpmāk IKVD), kurš veic arī izglītības
iestāžu un to realizēto izglītības programmu akreditāciju. Viļakas
Valsts ģimnāzija un tās izglītības program mas iepriekšējā akreditācijā
tikušas akreditētas līdz 2014. ga da 23. oktobrim, tāpēc par gaidā mo
akreditāciju tika domāts visu aizvadīto 2013./2014. mācību gadu,
apkopojot, izvērtējot un analizējot visas skolas darba jomas.

Izmantojot Ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumos pie-
dāvātās akreditācijas procesa iespējas, pieteicāmies uz akreditāciju
bez ekspertu komisijas klātbūtnes. Tas nozīmē, ka skolas paš vēr -
tējuma ziņojumā, ko iesniedzām ekspertu komisijai, pēc noteiktas
struktūras sniedzām informatīvi analītisku izvērtējumu gan ikdie -
nas darbam, gan valsts pārbaudes darbos sasniegtajiem rezultātiem
sešu aizvadīto mācību gadu garumā. 

Pamatojoties uz 2010. gada 14. septembra MK noteikumu Nr.
852 «Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības
programmas, izglītības iestā des un eksaminācijas centrus» 51.,
52.,53.punkta 53.1.apakšpunktā un 55.punktā noteikto, akreditācijas
ekspertu komisija iesniedza IKVD priekšlikumu un IKVD
nolēma akreditēt:

• Viļakas Valsts ģimnāziju uz sešiem gadiem, kā arī tās rea li zētās
izglītības programmas–

• Pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmu;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena pro-

grammu;
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un

tehnikas virziena programmu;
• Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā vir ziena pro-

grammu.
Informāciju apkopoja VVģ direkt.v.izglītībasjomā V. Medne

Putras mēnesis Rekavas vidusskolā

Vēl pirms ziemas atnākšanas,
katrs kārtīgs cilvēks sakopj ap-
kārtni, steidzas pie darbiem,
kuri vēl nav paveikti.

Kādā vējainā dienā, kad laukā
salna izrotāja zemi, Žīguru pirm-
sskolas izglītības iestādē « Lācītis»
ieradās Ķēniņš Gads (iestādes
vadītāja Anita) pārbaudīt, kā viņa
bērni– princese Ziema (skolotāja
Elita), princis Pavasaris (skolotāja
Diāna), princese Vasara (skolotāja
palīgs Linda) un princis Rudens
(skolotāja Nataļja) pilda savus
pienākumus. Saucējs (skolotāja
Daiga) pir mo aicināja Ziemu.

Princese Ziema ar saviem pa-
līgiem pastāstīja, kā pārklāja zemi
ar pūkaino balto segu, draugs
Sals (Rinalds) palīdzēja visu sa-
saldēt un pastāstīja par to, kā
Saule, Sals un Vējš sastrīdējās,
kurš ir visstiprākais.

Princis Pavasaris ar saviem

palīgiem atbrīvoja upes un ezerus
no ledus, izkausēja sniegu, atnesa
kokiem zaļas villaines un aicināja
putniņus atgriezties no siltajām
zemēm.

Princese Vasara ar palīgiem
uzplaucēja puķes pļavās un pu-

ķudobēs, pamieloja ar zemenēm,
meža ogām un citiem gardumiem.
Mācēja radīt prieku un līksmi ik-
vienam.

Princis Rudens ir viskrāšņākais
un visbagātākais gadalaiks. Ar sa -
viem palīgiem prot pārvēst ko ku

lapas sarkanās, dzeltenās, oran -
žās krāsās. Rudens ar saviem ma -
za jiem palīgiem pastāstīja, kā ga -
dījās Vectētiņam (Emīls) izaudzēt
milzīgu rāceni un, kas palīdzēja
to izvilkt.

Ķēniņš Gads bija ļoti apmie-

rināts ar savu bērnu darbiem, tā -
pēc aicināja visus uz kopīgu de -
ju, jo visiem četriem gadalaikiem
sanākt kopā ir ļoti rets un neparasts
gadījums.

Žīguru pirmsskolas izglītības
skolotāja N. Dmitrijeva

Gada pārvērtības Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis»

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Balvu nodaļa Balvos, Brīvības ielā 46a, 2. stāvā zālē

14. novembrī plkst. 10.00  rīko informatīvo semināru
«Valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā 

«Ieguldījumi materiālajos aktīvos»»
Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Semināra tēmas: 
p MK not. Nr. 600 par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savie -

nības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam «Ieguldījumi
materiālajos aktīvos». 

p MK not. Nr. 598 par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir -
šanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā. 

p Atbalsta saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās kārtība. 
p Par vides aizsardzības prasībām lopu novietnēs un mēslu krātuvēs.

Kontroļu veikšanas kārtība.
p Izziņas par minimālo vides aizsardzības prasību ievērošanu attiecī -

bā uz lopkopības saimniecībām saņemšanas kārtība.
p Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valsts at balsta

programmas uzņēmējdarbības attīstībai.
Seminārā piedalās lektori: Marija Krēsliņa – Lauku atbalsta

dienests ZA RLP, lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja,
Visvaldis Noviks – Valsts vides dienests Rēzeknes RVP Pie sār ņo -
juma kontroles sektora, Dzirkstīte Gritāne – Valsts vides dienests
Rēzeknes RVP At ļauju daļas vecākā eksperte, Līga Nagle – VAS «Lat -
vijas Attīstī bas finanšu institūcija ALTUM» vecākā kredītprojektu va -
dītāja, Ivars Logins – SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja vadī tājs, Liene
Ivanova – SIA LLKC Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante.

Kontakttālrunis informācijai: 29103683, 64521058.
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24. oktobrī sadarbībā ar Žī-
guru Kultūras namu notika
dzejnieka J. Baltvilka 70 gadu
jubilejai veltīts daiļrunātāju
konkurss bērniem, kurā pieda-
lījās Žīguru PII «Lācītis» izglī-
tojamie un Žīguru pamatskolas
1. – 6. klašu skolēni.

Uz pasākumu no tuvakā meža
bija ieradies Vilks (Anastasija
Plačinda), kurš meklēja zaķus.
Izradās, ka no meža bija pazuduši
visi zaķēni gan lieli gan mazi, bet
Vilks bija ļoti izsalcis. Tad Vilks
padomāja, ka zaķēni varēja atnākt
uz dzejas daiļrunātāju konkursu
lai ne tikai paskatīties, bet arī

piedalīties tajā. Un Vilkam bija
taisnība – visi skaisti mazi un
lieli zaķēni sedēja zālē. Vilks ap-
solīja pagaidām zaķus neēst, jo
viņam pašam bija interesanti pa-
klausīties mazo zaķu uzstašanos.
Nu tad konkurss varēja sākties.

Katrs dalībnieks deklamēja
vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots,
atbalstīts un mudināts mazais da-
iļrunātājs uzstājās savu vienaudžu,
skatītāju un žūrijas (Rutta Jeromane
– Viļakas pamatskolas bibliotekāre,
dzejniece; Lilita Šnepere – Viļakas
PII «Namiņš» vadītāja; Ija Krilova
– Viļakas novada Žīguru pamat-
skolas skolotāja) priekšā.

Konkursu vadīja pats Vilks
(A. Plačinda – Viļakas novada Žī -
 guru bibliotēkas vadītāja).

Noklausoties trīspadsmit dalīb -
nieku uzstāšanos, žūrija katram
no viņiem piešķīra nomināciju,
kā arī balvas, kuras sarūpēja Žī -
guru bibliotēka:

elīza Pužule – Vislabākais ma -
zais daiļrunātājs (5 gadi); 

Žaklīna orlovska – Vislabā-
kais lielais daiļrunātājs (6. klase);

elīza Slišāne – Labākais ma -
zais daiļrunātājs (6 gadi);

Milana Baklagina – Labākais
lielais daiļrunātājs (4. klase).

Visjaunākais konkursa dalīb-
nieks bija Žīguru PII «Lācītis»
audzēknis emīls Pavlovs. Emīlam
ir tikai trīs gadiņi. Viņš kopā ar
savu skolotāju Nataļju Dmitrijevu
mācījās dzejoli «Lielais akvarelis».
Konkursa žūrija Emīlam piešķīra
nomināciju Mazākais daiļrunā-
tājs.

Aleksandrs Mosins – Skaļā-
kais daiļrunātājs (5. gadi);

Betija Pankule (6 gadi) un
Beāte Kaņepe (3. klase) – Inte-
resantākais daiļrunātājs;

Annija Plačinda – Emocio-
nālākais daiļrunātājs (1. klase);

Marija Prancāne – Klusākais
daiļrunātājs (2. klase);

evelīna Taukule – Drosmī-
gākais daiļrunātājs (3. klase);

Ligita Volkova – Nopietnākais
daiļrunātājs (5 klase);

Lada Škeļonoka – Bailīgākais
daiļrunātājs (6. klase).

Muzikāls sveiciens visiem klāt -
esošajiem izskanēja no Žīguru
KN bērnu vokāliem ansambļiem
«Čiekuriņi» un «Čiekuri», kā arī
Viļakas Mūzikas un mākslas sko -
las 3. – 6. un 7. – 9. klašu vokā -
liem ansambļiem, kuri izpildīja
dziesmas ar Jāņa Baltvilka vār-
diem.

Par pasākuma organizēšanu
saku lielu paldies Žīguru KN pa-
sākumu organizatorei Daigai Elk-
snītei, pateicos dalībniekiem, viņu
skolotājiem par ieguldīto darbu
gatavojoties konkursam, žūrijas
locekļiem par atsaucību. 

Uz tikšanos nākamgad!
Žīguru bibliotēkas vadītāja

Anastasija Plačinda
Foto: Valentīna Kaļāne

Jāņa Baltvilka 70 gadu jubilejai veltīts
daiļrunātāju konkurss Žīguros

29. oktobrī Balvu Valsts
ģim nāzijā pulcējās Alūksnes,
Apes, Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novadu ģeogrāfijas
sko lotāji, lai tiktos ar izcilu re-
publikas mēroga ģeogrāfijas
skolotāju – praktiķi, daudzu
mācību grāmatu un līdzekļu
autori, Alberta koledžas un iz-
devniecības «Lielvārds» tālāk -
izglītības centra lektori – Agru
Lipsbergu. Lai gan viņas darba
slodze ir milzīga, skolotāja lab-
prāt piekrita novadīt kursus
par tēmu «Latvijas dabas un
saimniecības ģeogrāfija».

Skolotāja Agra Lipsberga
strādā divās skolās un visu savu
brīvo laiku velta ģeogrāfijas mā -
cību līdzekļu izstrādei un to piln-
veidošanai, ejot laika garam līdzi.
Viņai ir cieša sadarbība ar izdev-
niecību «Liel vārds», kur viņa ir
izdevusi kompaktdisku «Skolo -

tāja grāmatas un interaktīvās
darblapas kontinentu ģeogrāfijā
7. un 8. klasei.» Daudzi pedagogi
jau strādā ar viņas veidotajām in-
teraktīvajām darblapām. 

Kursu gaitā skolotāji datorklasē
darbojās ar vairākām interneta
adresēm, kuras ir lietderīgi pielietot
mācību procesā Latvijas ģeogrā -
fijā par tēmu «Klimats». Pedagogi
tika iepazīstināti ar meteoroloģisko
dienestu mājaslapām, tur atroda-
majām sinoptiskām kartēm, ani -
māci jām, satelītattēliem, klimat -
iskajiem rādītājiem. Kursu dalīb-
nieki praktiski darbojās uz datora,
pilnveidojot savas prasmes. Sko-
lotāji paši iemā cījās veidot prak-
tiskos un pārbaudes darbus. Iz-
mantojot meteodienestu datus,
tika apgūtas krustvārdu mīklu
veidošanas prasmes, individuālas,
katram skolēnam atšķirīgas, kā
arī zīmētas klimatogrammas.

Kursu otrajā daļā tika iegūta

jaunākā informācija Latvijas saim -
niecības ģeogrāfijā. Skolotāji ie-
pazinās ar tūrisma nozari saistītu
organizāciju mājaslapām.

Agra Lipsberga labprāt dalījās
pieredzē ar savām izveidotajām
da torprezentācijām. Viņa ir liela
ce ļotāja, pati ir vadījusi vairākus
ār zemju braucienus ģeogrāfus in-
teresējošos pasaules objektos,
daudz fotografējusi un to visu ie-
likusi savās datorprezentācijās.

Pie lektores varēja iegādāties
diskus par viņas pēdējiem ceļo-
jumiem uz Ķīnu un Franciju. Sa-
jūsmu izraisīja viņas veidotās
prezentācijas par Igauniju, Lietuvu,
ekosistēmām, ūdenssaimniecību
un ceļu būvi Latvijā. Sko lotāja
nesavtīgi dalās pieredzē ar saviem
kolēģiem – ģeogrāfiem, kat ram
kursu dalībniekam iedodot disku
ar savu vei kumu, par ko ģeo grā -
fijas pedagogi ir īpaši sajūsmā.

Paldies lektorei par darbu. 
Paldies Balvu novada pašval-

dības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei, īpaši T. Čudarkinai.
Paldies Balvu Valsts ģimnāzijai
kā kur su īstenotājas iestādei, īpaši
skolotājai Valentīnai Pužulei par
uzņemšanu un kafijas tasi.

Viļakas novada Dabaszinību
metodiskās apvienības vadītāja

Lilita Šaicāne,
ģeogrāfijas skolotāja

Ģeogrāfijas skolotāji mācās

Iepazīstam kultūras jauniešu
apmaiņas projektā

No 26. oktobra līdz 2. novembrim norisinājās jauniešu ap -
maiņas projekts Nr. 2014-1-LV02-KA105-000073 «Multi Culture
- United Souls», kurā piedalījās 6 jaunieši no Latvijas (Madara
Jeromāne, Karīna Duļbinska, Laura orlovska, Ma rija Bratuškina,
elvis Logins, Rinalds Martiņenko), 6 jaunieši no Igaunijas un 
6 no Gruzijas. Jau svētdienas vakarā ieradāmies Rekavas vidus -
skolā, kas bija mūsu mitināšanās vieta visu nedēļu. Nedēļas gai tā
mūsu mērķis bija iepazīt citas kultūras, kā arī sagatavot priekšne -
sumus noslēguma koncertam.

Pirmdien ārzemniekus iepazīstinājām ar Latvijas kultūru. Ap -
meklējām Balvu muzeju, «Vēršukalnu», kur bija iespēja redzēt kā
tiek cepta baltmaize un varējām to arī nogaršot. Šajā dienā iemā -
cījām savu tautas deju «Oira» un dziesmu «Kaija», kā arī dažus
vārdus latviešu valodā. Otrdiena bija Igauņu rīcībā. Viņi prezentēja
savu valsti, pagatavoja tradicionālos ēdienus, un arī iemācīja mums
vārdus savā valodā, dziesmu, deju un rotaļu noslēguma koncertam.
Trešdienas rītā ciemojāmies Balkanu dabas parkā, kur mierīgā
gaisotnē pastaigājāmies un vēlāk izspēlējām lomu spēles. Līdzīgi kā
otrdien, trešdien bija gruzīnu diena. Arī viņi tāpat kā pārējie
iepazīstināja mūs ar savu valsti, tradīcijām. Viņi iemācīja mums
gruzīnu mīlas dziesmu un tradicionālu deju, kā arī uzklāja galdu ar
saviem tradicionālajiem ēdieniem. Ceturtdien strādājām grupās un
veidojām prezentācijas par savu tautu tradīciju atšķirībām. Projektā
bija paredzēts piedalīties arī itāļiem, bet viņi diemžēl nevarēja
ierasties, tāpēc veidojām prezentāciju un nedaudz iepazināmies ar
Itāliju un tās tradīcijām. Piektdienas rītā katrs aizpildījām savu
Jaunatnes pasi (Youthpass). Vēlāk devāmies ekskursijā uz Rēzekni.
Tur apmeklējām Latgales vēstniecību «Gors» un jauniešu centru
«Zeimuļs». Sestdienu veltījām, gatavojoties noslēguma pasākumam,
un vakarā vietējiem iedzīvotājiem sniedzām koncertu, kurā parādījām
nedēļā iemācītās dejas un dziesmas. Pēc koncerta izvērtējām savu
nedēļas veikumu, kā arī rakstījām viens otram novēlējumus. 

Tā arī pienāca projekta pēdējā diena. Pēc lieliski pavadītās
nedēļas bijām ļoti satuvinājušies un negribējās šķirties. Ar norunu
nezaudēt kontaktus un kādreiz vēl satikties svētdien šķīrāmies un
devāmies mājās. Esam uzlādējušies pozitīvām emocijām un jaunām
idejām, ieguvuši jaunas zināšanas un pieredzi. Sakām lielu, mīļu
paldies Madarai Jeromānei un Vinetai Zeltkalnei par uzņēmību un
pacietību rakstot projektu, kā arī lielisko iespēju piedalīties. Droši
varam teikt, ka šīs bija labākās rudens brīvdienas un ceram arī
turpmāk piedalīties līdzīgos projektos. 

Teksts: projekta dalībniece Karīna Duļbinska
Foto: projekta arhīvs

«Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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Rudens koši iedzīvina skolas
telpas – rotājumos gozējas košas
lapas, skolēni ar vecāku un sko -
lotāju atbalstu veido Baltijas
ceļu no ziediem, lasa «Bērnu žū -
rijas» grāmatas, skolas gaiteņos
smaržo gardi ēdieni, kurus pa-
gatavo pavārītes virtuvē. oktobrī
daudz darba. 

Ļaujies mieram, 
Ļaujies gaismai, 
Ļaujies mīlestībai.
Viss ir tevī.
Tas, kas apkārt ir tikai atspulgs. 
Kāda gaisma būs tevī, tādu atstarosi, 
Kāda mīla tevī,
Tādu sajutīsi pret sevi no citiem sūtītu, 
Kāds miers tevī, tādā dzīvosi. 
Viss sākās no tevis...

3.oktobrī Viļakas pamatskolas
zālē notika pasākums, kurš veltīts
mūsu mīļajiem un jaukajiem sko-
lotājiem. Pasākumu vadīja 6.klases
skolnieki ar svecītēm rokās. Šajā
skaistajā pasākumā piedalījās arī
Viļakas pamatskolas koris un an-
samblis ar ļoti skaistām dziesmām
«Bibliotēka», «Vēl soli» skolotājas
Karīnas Romanovas vadībā. Visus
pasākuma dalībniekus priecēja ģim -
nāzijas skolēns Normunds Orlovs,
kurš mācās 12.klasē, viņa pirmā

skola ir bijusi Viļakas pamatskola.
Viņš uzstājās ar saviem sacerēta-
jiem dzejoļiem un sakomponēta -
jām dziesmām, kuras spēlēja uz
ģitāras. Pasākuma noslēgumā kat -
rai skolotājai kamolītī bija jāietin
savas labākās atmiņas par skolā
nostrādātajiem gadiem. Bija pa -
tiess prieks vērot, ka skolotāji smai -
da un ir patiesi priecīgi. Skolēni
vēlētos, lai tā būtu vienmēr.

Arī oktobrī turpinājās sadarbība
ar muzeju un novada bibliotēku.

14. oktobrī 6. klases skolēni
kopā ar audzinātāju Ilzi Šaicāni
devās uz Viļakas novada bibliotēku,
lai apmeklētu atmiņu stunda «Ja
vajadzētu, stāvētu atkal!». Pasā-
kumu atklāja bibliotēkas vadītāja
Vija Circāne ar izjustu stāstījumu
par Sprīdīti, ar pasākumu dalīb-
niekiem tikās Baltijas ceļa un
1991. gada barikāžu dalībniece,
pensionētā skolotāja Albīna Veina,
kura dalījās atmiņās par Baltijas
ceļu pirms 25 gadiem, par vērtī -
bām, kas mūsu tautai jānosargā.
Tā ir gan teritorijas nedalāmība,
gan sava valoda un tradīcijas, gan
savs valstiskums.

Atmiņu stunda beidzās ar ko-
pīgi dziedātām tautasdziesmām,
kā arī izstādes apskati, kas veltīta
Baltijas ceļa 25. gadadienai.

Vairāk informācijas par pasā-
kumu: https://vilakabiblio.word-
press.com/2014/10/14/atceres–pa-
sakums–baltijas–celam–25/

Bet, kas tas ir? Uzmini! Mirdz
kā zelts, nav zelts, tek kā ūdens,
nav ūdens. 

1. klases skolēni zina, ka tie
ir graudi. Uztura speciālisti atzīst,
ka aptuveni pusei no uztura ir jā-
veido graudaugu produktiem. Lai
veicinātu skolēnu zināšanas par
graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots
projekts Putras programma skolās.
Viļakas pamatskolas 1.klases sko-
lēni iesaistījās dažādās aktivitātēs,
lai uzzinātu, kāpēc ir svarīgi ēst
putras un kāpēc putras ēd sportisti,
mūziķi, aktieri. Izmantojot Rīgas
Dzirnavnieka piedāvātos mate-
riālus, notika Putras stunda un 1.
klases veica dažādus uzdevumus:
mācījās izprast latviešu tautas sa-
kāmvārdus, interesantus ticējumus,
iepazinās ar putras gatavošanas
receptēm, izprata, ka putras ēšana
labi sader ar sportošanu, minēja

mīklas. kā arī nobaudīja gardo
Herkuless auzu biezputru ar pienu
un šokolādi, ko saņēma dāvanā.
Šogad graudaugu produkti «Her-
kuless» svin 60 gadu dzimšanas
dienu. Visjaukākais skolēniem li -
kās izveidot dzimšanas dienas
dāvanu, skolā tapa izstāde «Putrai
dzimšanas diena». 

Tomēr viens no gaidītākajiem
pasākumiem skolā ir Iesvētības
5. klasei, kuras tradicionāli orga-
nizēja un vadīja 6. klases skolēni
(audzinātāja Ilze Šaicāne). Jau no
paša rīta visus sagaidīja īpaši smai -
dīgas meitenes (pārģērbušies 5.
klases zēni) un pieklājīgi puiši
(sti līgos apģērbos 5. klases mei-
tenes). 

Šīs norises mērķis – atrak tīvā
veidā labāk iepazīt skolas biedrus.
Skolēni veica dažādus ne parastus
uzdevumus, nodeva zvērestu, sa-
ņēma dāvanas, izpriecājās diskotēkā
un teic skanīgu «Paldies» pasā -
kuma vadītājiem.

Novembris skolā Latvijas mē-
nesis, bet Latvija – tie esam mēs
paši.

Žurnālistu pulciņa dalībnieki,
skolotāja Inese Rēvalde

IZGLīTīBA

Košais rudens laiks Viļakas pamatskolā

2014.gada 6.oktobrī Balvu
novada Kubulu pagasta viesu
namā «Līgokrasts» notika kon-
ference par realizētājiem Leader
programmas un Nīderlandes
Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (turpmāk
KNHM) fonda projektiem. 

Biedrības «Balvu rajona par-
tnerība» pārstāvji Ilona Džigure,
Svetlana Tomsone, Vineta Zelt-
kalne, partnerības biedri Sarmīte
Tabore (pārstāv Baltinavas novadu),
Maruta Paidere (pārstāv Rugāju

novadu) un projektu īstenotāji
SIA «Gravin» vadītājs Sandis
Odumiņš no Bērzpils, SIA «Lī-
duma – Osīši» pārstāve Kristīne
Šoliņa (Balvu novads) un Lazdu-
lejas pagasta lauku iedzīvotāju
biedrības «Lazduleja» valdes priekš -
sēdētāja Mārīte Berķe sniedza in -
formāciju un noderīgu pieredzi
par realizētajiem projektiem.

Konferences dalībnieki ieguva
informāciju par jauno plānošanas
periodu. Lai arī nākamais plāno-
šanas periods ir no 2014. gada,

diemžēl vēl Latvijas Republikas
valsts iestādes veic izstrādāto pro -
grammu saskaņošanu ar Eiropas
Komisiju. Arī «Latvijas lauku at-
tīstības programma 2014–2020»
ir nodota apstiprināšanai Eiropas
Komisijā. Tuvākajā laikā sabiedrī -
bā iepazītie Leader projektu kon-
kursi netiks izsludināti. Kā arī nāka -
majā plānošanas periodā tiks mai -
nīts pieejas nosaukums, tie nebūs
Leader projekti, bet gan Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības (SVVA)
projekti. Lai vēsturiskā Balvu ra-
jona teritorija varētu startēt jaunajā
SVVA pieejā, vēl tāls ceļš ejams,
jo jāsaņem uzaicinājums izstrādāt
stratēģiju, jāizstrādā stratēģija, jā -
saņem atbalsts un tikai tad varēs
izsludināt projektu konkursus.
Partnerība prognozēja, ka pirmais
projektu konkurss SVVA pieejai
labākajā gadījumā varētu tik iz-
sludināts 2015. gada beigās.

Konferences dalībnieki nepa-
cietīgi gaidīja prezentāciju par
KNHM projektiem, jo Nīderlandes
fonds bija noteicis, ka divus uz-
varētājprojektus, kuri katrs saņems

500,00 Eur var paziņot tikai no-
slēguma konferencē. KNHM pro-
jektu vērtēšanas komisija lēmumu
par uzvarētājiem pieņēma jau šī
gada 3.oktobrī, bet rezultātus ne-
vienam neizpauda.  Šogad centīgas
biedrības un aktīvi iedzīvotāji
realizēja 19 projektus. Baltinavas
novadā realizēja 3 projektus,
Balvu – 6, Rugāju – 1 un Viļakas
– 9. KNHM projektu vērtēšanas
žūrija lēma, ka naudas balvu sa-
ņems biedrība «Vecāku klubiņš»
(koordinatore Lilita Šnepere), kas
realizēja projektu «Vakarā, kad
viss ir klusi, pasaka ir atnākusi»,
rezultātā sašujot maskas pieau-
gušajiem. Otro gadu pēc kārtas
balvu saņēms Biedrība Hokeja
klubs «Žīguru MRS», realizējot
projektu «Saule spīd vienādi vi-
siem», kura rezultātā iekārtota
pludmale Žīguru ciemā. Žīguru
hokejisti pierādīja, ka ir īsta «sa-
biedrība ar dvēseli» un hokejisti
domā ne tikai par hokeju, bet arī
par citiem Žīgura ciema iedzīvo-
tājiem un viesiem. Hokeja kluba
projektu  koordinēja Ginta Locāne.

Viņa atzina, ka uzvara otro gadu
pēc kārtas ir liels pārsteigums, jo
bija domājusi, ja jau vienreiz sa-
ņēma balvu, nez vai to saņems arī
šogad. Lilita Šnepere pačukstēja,
ka sirsniņā bija cerējusi, ka varētu
vinnēt un ir ļoti pateicīga savai
komandai vecvecākiem, vecākiem
un Viļakas pirmsskolas iestādes
darbiniekiem, kuri ieguldīja savu
darbu, radošo izdomu, lai taptu
skaistie masku tērpi. 

Balvu uzvarētājprojekti saņems
KNHM projektu noslēguma kon-
certā Lielvārdē, kura notiks
2015.gada janvārī. Šogad Nīder-
landes KNHM fonds noslēdz
savu darbu Latvijā, bet fonda ie-
sāktos mērķus turpinās Latvijas
pašvaldību savienībā izveidotā
organizācija «Sabiedrība ar dvēse  -
li – Latvija». Lai turpinātos mazo
projektu konkursu īstenošanu, ik-
viena Latvijas pašvaldība ir aici -
nātā iesaistīties šajā Latvijas pa-
švaldību savienības izveidotajā
organizācijā. 

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Nīderlandes fonda naudas balvu saņems 
Žīguru hokejisti un biedrība «Vecāku klubiņš»
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KULTŪRA

Sadancis Kubulos Nevajag atteikties rudens lapkritī dejot,
Vējš, kad aicina strauju virpuli griezt,
Tas nekas, ja pelēcīgs vēsums jau manāms ir dabā,
Pēdejo rozi vēl ceļā var vasarai aizejot sviest!

18. oktobra pēcpusdienā Kubulu kultūras nama
dāmu deju kopa «Rūtas» un vadītāja Lūcija Jer ma -
cāne aicināja uz sadancošanās pasākumu dāmu de -
ju kolektīvus no tuvākiem un tālākiem novadiem.

Bagātīgi krāšņas mārtiņrozes telpu noformējumā
liecināja par pasākuma nosaukumu – «Mārtiņro žu
laiks.» 

Balvu deju kopa «Atvasara» atklāja koncertu ar
deju «Mārtiņrožu sveikas». Pasākuma gaitā vērojām
gan jestrākas, gan mierīgākas dejas. Vistālākie vie -
si ceļu mēroja no Vārkavas novada – kolektīvi
«Dzī ves virpulī» un «Odziņas».

Pārējie kolektīvi, kā paši vadītāji apliecināja,
ieradās no vēsturiskā Balvu rajona – «Asjate» – no
Bērzpils, «Tonuss» – no Lazdukalna, «Junora» – no
Rugājiem, «Gaspaža» – no Baltinavas un «Alian -
se» – no Žīguriem.

Emocijām un krāšņiem tērpiem piesātinātais
koncerts paskrēja nemanot. Bagātas ar jauniem ie-
spaidiem un dejas draugiem, devāmies mājup, vie-
nojoties par nākošo tikšanos!

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

Kad Atmiņu klades
atvērtas… 

Kad Atmiņu klades atvērtas, lasām kādas sen
aizmirstas rindas: 

«Tu vari būt par pašu dzelzi cietāks, bet tomēr būsi
nemanāms un sīks,

Ja nenostāsies tajā dzīves vietā, kur tu visvairāk esi
vajadzīgs!»

Jā, piemirstas gan, bet uzrunājošas:
«Cilvēkam vajag dziesmas – tās skumjās un arī tās jautrās,
Cilvēkam vajag mīlas – tās kvēlās un arī tās kautrās,
Cilvēkam vajag laimes – tās lielās un arī tās sīkās,
Kur slēpjas likteņa lēmējs, kas visu tā neizrīko?»

Ir tā, ka mēs kā pērles gadiem ilgi sevī glabājam
domas, vārdus, atziņas, kuras negribētos pazaudēt.
Reizēm pierakstām uz lapiņām, blociņos, biezās
kladēs un tad, ik pa laikam, uzmeklējam, atšķiram...
un atrodam tos vārdus, rindas, kas īpaši uzrunāja
toreiz, bet sirdi silda vēl joprojām. Vai tādēļ, ka tur,
starp rindiņām, tapa ierakstīti arī mūsu sapņi,
cerības, ilgas? Varbūt vēlamies pārliecināties, ka
ceļavārdi dzīvei ir bijuši nozīmīgi un nesuši piepil-
dījumu? Tā vai citādi, bet reizēm gribas sev un
citiem uzdāvināt atmiņu prieku!

Sestdien, 25.oktobrī Viļakas kultūras nama mu-
zikālās kafejnīcas «Ieskaties Atmiņu kladē» dalīb-
niekiem uz galdiņiem goda vietā atradās grāmatas,
klades, burtnīcas un bloknoti, jo šeit novada Dzies -
mu draugi savā nu jau sestajā sanākšanā atvēra, iz-
runāja, izdziedāja, izspēlēja un pat izrādīja tik
dažādās tēmas no Atmiņu kladēm. Dzeja, dziesmas,
teksti, aforismi, atziņas, atrasti par labu esam no
dažādu laiku un vietu kladēm, lāva atrasties pa -
tīkamu gaidu noskaņā un izdzīvot at-
miņu gaišās emocijas.

Katram dziedošajam kolektīvam –
ansambļiem «Atvasara», «Melodija»,
«Cansone», «Sudaruška» un folkloras
kopai «Atzele» – bija savs atmiņu
vēs tī jums un atšķirīgs, emocionāli iz-
svērts stāsts par izpildīto dziesmu, bet
etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»
savu priekšnesumu pasniedza kā
vizuāli, tekstuāli un vokāli prasmīgi
apvienotu uzvedumu. 

Atziņu un dzejas vārdus kladēs
veiksmīgi atrada Rutta Jeromāne, ne-
gaidīti laujot sevi iepazīt pat 70.-to

gadu apģērba un apavu stilā. Dziesmu draugs Nor-
munds Orlovs atļāvās uzrunāt klausītājus ne tikai
ar autordziesmu, bet nolasīja arī dažus savus dzejas
darbus. Pirmoreiz draugu pulkā kā soliste balsi ie-
mēģināja Jeļizaveta Sovetova, bet viņas skolotājs
Vilis Cibulis palīdzēja veidot priekšnesumus gan
jauniešiem, gan ar dziesmu «Tur aiz pagrieziena»
atsaukt klausītāju atmiņā 80.–to gadu izjūtas.

Ar nedaudz piemirstām melodijām «Kļava» un
«Kaktuss», kuras sen jau esot vēlējušās nodziedāt,
uzstājās atraktīvā soliste Larisa Kļaviņa un kolorītais
duets Ingrīda Šaicāne un Sanda Kļaviņa, viņas arī
izteica prieku par iespēju dziedāt kvalitatīvos mik-
rofonos, kuri kultūras namam iegādāti šovasar. 

Agrāk dziesmām reti tika pierakstītas notis, jo
melodija paļāvās uz dziedātāju atmiņu un pavadījumu,
ja tāds bija, izspēlēja uz akustiskiem instrumentiem.
Arī Dziesmu draugiem, izpildot senāku laiku me -
lodijas, pavadījumā tika spēlētas gan klavieres,
akor deons un harmonikas, gan vijole, cītara un ģi -
tāra, par ko paldies novada muzikālajiem cilvēkiem
Ilonai Bukšai, Initai Raginskai, Ivaram Kuprišam,
Vilim Cibulim, Emeritai Vancānei, Alfrēdam Cir -
cenim un Jurim Prancānam. 

Vakara gaitā sajūtu palete pildījās no nopietnības
līdz humoram, ko iekrāsoja arī mazliet sentimenta,
bet gaisotne bija tik draudzīga un atbrīvota, ka, sa-
dziedoties visiem vēl un vēl, nemanot paskrēja
gandrīz trīs stundas. 

Nāciet atkal pie mums 8.novembrī pulksten
18.oo, kad Viļakas kultūras nama dramatiskais ko -
lektīvs izrādīsies savā BENEFICĒ «Idille PRO-
VINCĒ». Pasākumā piedalīsies arī Žīguru un Med-
ņevas dramatiskie kolektīvi. 

Viļakas Kultūras nama pasākumu organizatore 
Silvija Kupriša

Uguntiņa īzamirdzeja Upītie

24. oktobrie Upītes Tautas nomā beja paguojušuo godsymta
80.–tū godu atmosfera. Kuo pyrms 30 godim jaunīši nu dažuodim
kolhozim sabrauca iz sadraudzeibas turniru «Uguntiņa», tuo arī
tādin sabrauca četras jaunīšu komandas nu Viļakas nūvoda i
vīna komanda nu Baļtinovas nūvoda:

1. komanda «Kļošenes» nu Upītes;
2. komanda «Pioneri» nu Rekovas;
3. komanda «Medņevieši» nu Medņovas;
4. komanda «Draiskās Dīvas» nu Viļakas nūvoda dūmes;
5. komanda «Baļtinova» nu Baļtinovas.
Turnirā vuscaur atmosfera beja kuo tumūs tuoļejūs godūs, gon da-

leibnīku apģierbs, gon zāles rūtojums, gon izdareibas i muzyka. Kuo
tumūs godūs, tuo arī tān kotra komanda beja ar sovu nūsaukumu,
devīzi i muojas dorbu – skečiņu, kas kotrai komandai beja breineigi
jauks.

Vokora gaitā, tyka izpieļuotas dažuodas atrakcejas, spieles i
uzdavumi par kurīm komandas vuoca žetonus, lai varātu nūskaidruot
kuras komandas ir vuslobuokuos i kura byus tei, kura sanims ceļojušū
vimpeli ar uzdevumu piec goda sareikuot nuokušū sadraudzības
turnīru «Uguntiņa» i aicynuot komandas pi seve. 

Starp daudzejīm uzdavumīm beja tuods uzdavums, dažu mynušu
laikā izlūzātejam kukaiņam sacereit ailes, tuos izadeva breinum jaukas:

Piec daudzejīm puorbaudejumīm, gon skrīšonā, gon ruopuošonā,
doncuošonā, lekšonā, hokeja spielie, zeimuošonā, reklāmu gatavuošonā
i daudzuos cytuos gondreiž tuvojūtīs pusnaktei tyka skeitāti žetoni i
kuo izaruodeja vysas komandas beja pašas lobuokuos, bet tūmār vīna
komanda beja vyslobuokuo, jū saniema ceļojūšū vimpeli i īspieju
aicynuot draugus pi seve i tei beja komanda «Draiskās Dīvas» nu
Viļakas nūvoda dūmes. Kuo komanda saceja nuokušgod teikamies
Medņovas Tautas nomā.

Paļdīs komanduom i skateitojīm par lylū atsaucību.
Upītes Tautas noma vadeitojs Andris Slišāns

Ierce
Mozuo mīļuo iercīte,
Dibenā man īkūdi,
Trejas dīnas najutu,
Pa kurieni es kākoju.
Duovoji Tu man baigū prīku
Tautā sauktū ierču encifalītu!

/Kļošenes/

Blusa
Tev ir bijušas tādas,
Tās ir lielas bādas,
Tā tevi nenogalinās,
Tikai sakaitinās,
Paņem čību plakts
Nav vairs arī blusas un blakts.

/Pioneri/

Zierneklis
Zirneklītis mums zini nesa
Lai iz Upīti mēs tešam.
Nu mēs skrīnam, nu mēs lacam
Lai toik Upītie mēs ešam.

/Medņevieši/

Māslu vabale
Tu naruopoj iz citu pusi
Tu munā prīkšā sen jau klusi.
Tovas osaras kuo ūdens pilīte
Tu muna meiluo māslu vabalīte.

/Draiskās Dīvas/

Kolorada vabale
Kolorada vabaļa
Zam buļba kruošni siež
Armands sovā pogolmā
Graciozi dierš.
Cik sadareigi procesi,
Tū Nīče klusi lieš,
Bez ituos korelācejis
Zeme nasagrīž.
Pa tū laiku Upeitī
Andris siltumneicu tur
A tī koloradņiki
vīns ar ūtru mrr mrr
i saguboju es.

/Baļtinova/
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SE NI ORU AK TI VI TÂ TES

Ir atnācis zeltainais rudens
ar skaistajām dabas ainavām
un pilniem apcirkņiem bagātām
ražas veltēm. Šajā periodā tiek
atzīmēta senioru diena. Seniori
novadā pulcējas vienlaikus, lai
pabūtu kopā, dalītos savās iz -
jūtās par pavadīto skaisto, sa-
ulaino vasaru, kura deva spēku
sagaidīt un pavadīt garo zie-
mu.

Arī Vecumu pagastā pagasta
seniori pulcējās kopā Borisovas
Tautas namā, kur bijām mīļi

gaidīti pie skaisti noformētiem
galdiem. Katram dalībniekam tika
veltītas dzejas rindas.

Mūs priecēja ciemiņi no Kup-
ravas – muzikālais ansamblis
«Strautiņš», kuru pavadījumā va -
rēja izdejoties, iet rotaļās un dzie -
dāt līdzi. Kupravas dziedošās dā -
mas un Vecumu vokālais ansamblis
«Atvasara» iepriecināja ar skanī-
gām dziesmām. No sirds izsmē-
jāmies iejūtoties humora šovā.

Seniori, kuri piedalījāmies pa-
sākumā, sakām paldies pagasta

pārvaldei, kultūras pasākumu or-
ganizatorei Jolantai Vrubļevskai,
Kupravas dāmām, «Strautiņam»
un vadītājai Ņinai Baikovai, «At-
vasarai» un tās vadītājai Ilonai Buk -
šai, visiem, kuri atbalstīja un pie-
dalījās pasākuma organizēšanā.
Pal dies senioriem un jaunākās
pa audzes dalībniekiem, kuri atrada
brīvo laiku un piedalījās pasāku-
mā.

Vecumu pensionāru biedrības
«VIOLA» valdes priekšsēdētāja

Jevgenija Račāne

SSeenniioorr ii   kkooppāā   tt ii eekkaass   BBoorr ii ssoovvāā

Spītējot lietum un vējam,
19 drosmīgi Šķilbēnu pagasta
seniori 15. oktobrī devās lieliskā
ekskursijā uz Madonas novadu.
Lai gan laiks nelutināja, bet
rādīja savas kaprīzes, dāmas
un kungi bija apņēmības pilni
jauki pavadīt šo dienu. 

Pirmais apskates objekts bija
Kalsnavas arborētums, kur vēl
māte daba rādīja viskošākās krā -
su nianses. Apmeklētājus pārstei -
dza koku un krūmu daudzveidība,
brīnišķīgais skatu tornis un gides
jaukie padomi dārzkopībā.

Nākamais mūsu ceļojuma
mērķis: Kučuru dzirnavas. Šeit
saimniece viesiem izrādīja savas
dzimtas īpašumu – ūdens dzirna -
vas, kas pārtapušas par neparastu
senlietu muzeju, kurā pat sirmie
kungi un dāmas nezināja visām
lietām pielietojumu. Pēc garā
ceļa un pastaigām svaigā gaisā,
mēs gatavojām pusdienas uz
mākslinieciski veidota grila dīķa
malā un baudījām burvīgo dabas
ainavu. Tālāk mūsu ceļš aizvijās
pilsētas centrā, kur ciemojāmies

pie jaukas meistarītes un piedalī-
jāmies filcēšanas meistardarbnīcā.
Meistarklases noslēgumā mums
bija iespēja katram uzlaikot vienu
gaumīgu vai ļoti rotaļīgu cepuri
un nopozēt fotogrāfam. 

Savu ceļojumu noslēdzām ar
patiesi smalku mājas vīna degus-
tāciju «Domu pieturā», kas ir tra-
dīcijām bagāts dzimtas uzņēmums.

Pats saimnieks 96 gadus vecs
kungs mūs cienāja ar savu
lolojumu un dalījās pieredzē vīn-
darīšanā. Paldies visiem, kas mūs
uzņēma, mūsu jaukajam šoferītim
un visiem kungiem un dāmām,
kas man uzticējās un devās šajā
piedzīvojumā. Paldies!

Kultūras centra «Rekova»
vadītāja Inese Lāce

Šķilbēnu pagasta 
seniori ekskursijā

Rudentiņš bagāts vīrs, 
daudz tu vedi vezumā

Līdz ar rudens ierašanos, Da bā ir notikušas pārvērtības. Koku
krāsainās lapas ir apklājušas ze mi. Pa retam tās laižas virpuļu dejās,
atgādinādamas, ka drīz ieradīsies sals.

Dārzos ir novāktas ražas un pagrabu plaukti ir papildināti ar
dažādiem konservējumiem.

Šorīt, kad sals upēs ieklājis plānu ledus kārtiņu un pļavās
iezīmējās salnas pirmie raksti, Viļakas sociālās aprūpes centra lielais
kolektīvs sanāca kopā, lai vērtētu vasaras darbos ieguldīto. Patiesa
laime un izjusts prieks, kas valdīja starp sanākušajiem, liecināja par

to, ka Rudentiņš ir bijis bagāts.  
Darbinieki iepriecināja iemīt-

niekus ar pašu audzēto un pār-
strādāto produkciju. Galdā tika
celtas bagātīgas un garšīgas dabas
veltes:āboli, vīnogas, irbenājs,
pīlādžogas, aronijas, ķirbji, kabači,
patisoni, sīpoli, kāposti, kā arī ie-
vārījumi, kompoti, salāti, pīrāgi,
ābolkūkas u.c. Ar interesi iemītnieki
uzklausīja tos, kuri prezentēja
savu saražoto produkciju un no-
degustēja piedāvāto produkciju.

Sociālās aprūpes centra vadītāja
Ilze Šaicāne aicināja iemītniekus
pakavēties atmiņās, atcerēties un
padalīties pieredzē, kad paši au-
dzēja un gatavoja ziemas krājumus,

lai iepriecinātu savu saimi un sev tuvos un mīļos cilvēkus.
Pārsteigumu sagādāja virtuves pavārītes, kuras kopējiem spēkiem

izveidoja dārzeņu figūras – kāpostu zaķi un dārza veci.
Rudenī mēs atsveicināmies no dārza, lai pavasarī ar to atkal sa-

sveicinātos. Domās mēs Pateicamies par to Dabas dāsnumu, ko tā
sniedz rūpējoties par Sauli, Lietu un Vēju, lai iesētā sēkla tos saņemtu
un izaudzētā raža nodrošinātu pārtiku un ielietu prieku mūsu sirdīs.

Pateicos visiem sociālās aprūpes centra iemītniekiem un darbi -
nie kiem par piedalīšanos un svētku organizēšanu.

Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece 
Ņina Leišavniece

Katru gadu dvēseļdienu laikā Borisovas pensionāru kluba
«Viola» telpās sanāk psalmu dziedātājas, lai aizlūgtu par dvē -
selēm, kas aizgājušas mūžībā. 

Lūgšanas tiek veltītas ne tikai par savu radinieku dvēselēm, bet
arī par visa pagasta mirušajiem. Šogad psalmu dziedātājām pie -
pulcējās klāt jaunas dalībnieces, lai piedalītos lūgšanās. Tas nozīmē,
ka psalmu dziedāšana ir atvērta ik vienam, kuri grib veltīt lūgsnas
aizgājušajām dvēselēm. Psalmu dziedāšana jeb lūgšanas par miru -
šajiem notiek arī pirms kapusvētkiem.

Teksts: Aija Locāne,
Foto: Jolanta Vrubļevska 

Psalmu dziedāšana Borisovā

Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas
Viļakas nodaļas biedri sveic ikvienu sociālo darbi-
nieku, ikvie nu sociālā darba jomā strādājošo,
kurš izvēlējies šo grūto, bet vienlaikus sabiedrībai
ļoti nepieciešamo profesiju.

Vēlam veselību, izturību, iejūtību
un cilvēkmīlestību!

Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas 
Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska

«Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. 
Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks.»

/Māte Terēze/
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Ie DZI Vo TA JU ZI NĀŠA NAI!

25. oktobrī Jēkabpilī notika
sestais un noslēdzošais posms
svarbumbu celšanā. No Rekavas
vidusskolas šajās sacensībās pie   -
dalījās edgars Prancāns, emīls
Koniševs un elvijs Koniševs.

Edgars Prancāns un Emīls Ko -
niševs startēja svara kategorijā

līdz 73 kg, kurā bija visvairāk
dalībnieku. Edgars ieguva piekto
vietu svarbumbu uzraujot 75x
(24 kg), Edgaram mazliet nepa-
veicās šajā vingrinājumā, jo uz
pirmās rokas izkrita svarbumba
un vingrinājums bija jāpabeidz.
Emīlam šīs bija pirmās sacensības

un ieguva otro vietu ar rezultātu
208 x (16kg). Elvijs startējot sva -
ra kategorijā līdz 85 kg ieguva
otro vietu 197x(16kg), Elvijam bi -
ja vienāds rezultāts ar pirmās vie -
 tas sportistu, bet Elvijs bija sma -
gāks un tāpēc palika otrajā vietā.

Elvijs Latvijas kausa kopvēr-
tējumā ieguva arī pirmo vietu un
kausu.Stafetē Edgars un Elvijs
ieguva pirmo vietu pārliecinoši
uzvarot pārējās jauniešu komandas.
Starp junioriem stafetē Edgars
ieguva trešo vietu.

Sestā posma kopvērtējumā
jauniešu komanda ieguva pirmo
vietu un kopvērtējumā otrovietu.

Jauniešu treneris un skolotājs
Jānis Dokāns svara kategorijā
līdz 73 kg meistaru grupā ieguva
pirmo vietu un laboja sev piederošo
Latvijas rekordu ar rezultātu
126x(32kg) un kopvērtējumā arī
ieguva kausu. 

Rekavas vidusskolas svarbumbu cēlāji 
labo savus personīgos rekordus

Pasākuma laikā dalībnieki vei -
ca 6 individuālas disciplīnas –
futbola soda sitieni, basketbola so -
da metieni, bumbas mešana spai-
ņos, boulings utt. Pasākuma mēr -
ķis bija popularizēt dažādas sporta
aktivitātes un iesaistīt pēc iespējas
vairāk da lībnieku. Pirmās trīs
vietas katrā disciplīnā tika apbal-
votas ar diplomiem.

Liels paldies tiesnešiem, Vecu -
mu pagasta pārvaldes vadītājai Li -
gijai Loginai, kultūras pasākumu
organizatorei Jolantai Vrubļevskai
par atbalstu pasākuma organizē-
šanā.

Vecumu pagasta sporta  or-
ganizators Artjoms Kokorevičs

1.novembrī Alsviķu kultūras
nams pulcēja pie sevis visus ap -
ceļo seno Atzeles zemi objektu
saimniekus, tūrisma speciālistus,
kā arī visus ceļotājus. 

Šoreiz katram ceļotājam bija
vispirms jāatrisina rēbuss. Tur
slēpās seni vietvārdi, nosaukumi
un malēniešu valodas piemēri.
Par tiem zināja pastāstīt tikai kat -
ra objekta saimnieks, kas apstip-
rināja ar savu parakstu ceļotāju
apciemojumu. 

Viļakas novada muzejs kā
objekts šajā akcijā piedalījās jau
ceturto reizi. Alsviķu kultūras na -
mā viesus sagaidīja senie Atzeles
«zemes kungi». 

Pasākumu iesāka akcijas ini-
ciatore Ineta Riepniece, kas pre-
zentācijas laikā atcerējās un pa -
rādīja šī gada izcilākos un jautrā -
kos apskates objektus, tajā skaitā
arī Viļakas pilsētu ar tās netverami
skaistiem dievnamiem. Vakara gai -
tu vadīja Atzeles zemes «ceļotā -
jas», kuras arī vakara gaitā pabija
visos ceļošanas objektos un dalījās
savā pieredzē.

Alsviķu pagastam ir bijusi
bagāta vēsture, par kuru pastāstīja
Alsviķu tūrisma informācijas spe-
ciālists Jānis Polis, kurš uzskata,
ka katram no mums ir jābūt lep-
niem par savu dzimto pagastu un
novadu. Pasākumu kuplināja pro-

fesore-valodniece Dace Markus,
kura pastāstīja par Malienu un ma -
lēniešiem, vārdu izcelsmi un izru -
nu. Viņa uzsvēra to, ka līdz vēstu -
res pirmatnējām saknēm nonāksim
tikai tad, kad  sāksim rakt (domāts
arheoloģiskie izrakumi). 

Vakara gaitu īpašu padarīja
alsviķiešu dejas un dziesmas, kas
aizkustināja ikvienu. Starp priekš-
nesumiem katrs objekta saimnieks
izlozēja vienu ceļotāju, kurš sa -
ņēma objekta sarūpēto dāvanu.
Uz tiksimies ar ceļotājiem nāka-
majā akcijā.

Teksts: Viļakas novada muzeja
vadītāja R.Gruševa un krājuma

glabātāja M. Boldāne

TÛRISMS

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ 

Akcijas Apceļo Atzeles zemi noslēguma balle Alsviķos

Sporta svētki Borisovā
31. oktobrī Borisovas sporta un atpūtas kompleksā notika sporta

svētki. Dalībniekiem bija iespēja sacensties gan individuāli pa
vecuma grupām, gan izveidojot savas komandas jautrajām stafetēm. 

PATeICīBAS
Pensionāre un vecvecmāmiņa Lucija Ercika,

novada pensionāru vārdā saka lielu paldies
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītā pasākuma
organizatoriem, pašdarbniekiem, muzikantiem,
lustīgajām Medņevas dziedātājām par brīnišķīgi

pava dīto kopā būšanu, par iespēju satikties ar tuviem
un tālākiem paziņām, arī radiniekiem, jo daļa pen -

sionāru reti iziet no mājām, kā arī Rekavas vidusskolas meiteņu
deju kolektīvam, mazajiem pirmsskolas vecuma audzēkņiem, kuri
dejoja skolotājas Maksimovas vadībā, rēzekniešiem brāļiem Pun-
cuļiem, folkloras kopai «Egle», Viļakas novada domes
priekšsēdētājam Serge jam Maksimovam, par savu klātbūtnes pa-
godināšanu pateicas 12.Saeimas deputātu kandidātiem L.Cvetkovam,
I.Ribakovam, J.Trupovniekam, arī Viļakas novada domes deputātei
R.Brokānei. 

c   c   c

Vairāk smaidu, vairāk laimes, Viss ko darāt, lai Jums sokas
Mazāk nopūtu un naida. Un lai nepagurtu rokas!

Gribam pateikt lielu paldies cilvēkiem, kuri dara
labus un vajadzīgus darbus līdzcilvēku labā.

Paldies mūsu kaimiņiem Ārijai, Vilim, Oļegam,
Ainai, Dacei par aktīvu darbību kopējos mājas ap-
saimniekošanas darbos. Esam pateicīgi gan par re-
montdarbiem, gan par teritorijas sakopšanu, gan par
finansiālo jautājumu risināšanu. Mēs novērtējam Jūsu
devumu mūsu visu labā! 

Bērzu ielas  4  mājas  iedzīvotāji  Rekovā

Piemiņas turnīrs
ložu šaušanā

17.–18. oktobrī Viļakas pa-
matskolas šautuvē notika Viļakas
vidusskolas ilggadējā šaušanas
pulciņa un trenera Broņislava
Bondara piemiņas balvas izcīņa
ložu šaušanā. 

Sacensības organizēja Viļakas
novada sporta skola sadarbībā ar
Viļakas novada domi. Sacensības
tiesāja 3.kategorijas tiesnesis
Ēvalds Vancāns, sacensību  gal-
venais sekretārs – Ulrihs Pozņaks.
Piemiņas turnīrs notiek laikā,
kad B.Bondaram būtu dzimšanas
diena (27. oktobrī). Uz šiem tur-
nīriem regulāri ierodas viņa dēls
Edgars Bondars, šogad  arī mei-

ta- Inese Smirnova. Bondaru ģi-
mene (Edgara un Ineses) tieši
ložu šaušanas nodaļai dāvināja
1500 euro lielu ziedojumu, lai
sporta skola varētu iegādāties šau -
 šanas inventāru. No Vācijas  3. no -
vembrī tika saņemta pneimatis -
 kā šautene, kā arī iegādāts in -
ventārs – zābaki, cimdi, bikses
šāvējiem un munīcija. Pēc sacen -
sībām visi devās uz Miera kapiem,
lai noliktu ziedus un iedegtu sve-
cītes B.Bondara atdusas vietā.

Šogad sacensībās startēja:
«Nakts snaiperi», «Žīguri»,
«VVĢ» un sporta skolas koman-
das. Dalībnieki startēja vingrinā-
jumos ar pneima tiskajiem un
mazkalibra ieročiem. Pēc divu
dienu spraigām sacensībām ce-
ļojošo balvu ieguva  komanda

«Nakts snaiperi» (elektriķi). Ko-
mandā startēja Aigars Mačs,
Imants Mozulis, Līna Barovska
un Viktorija Agnese Vancāne. Ot -
ra jā vietā – Žīguru šāvēji, trešajā
– Viļakas Valsts ģimnāzijas, bet
ceturtajā – sporta skolas komanda. 

Paldies visiem sacensību da-
lībniekiem, tiesnešiem, palīgiem,
skolas medmāsai, Viļakas pamat -
skolas direktorei A. Ločmelei un
Viļakas Valsts ģimnāzijas direk -
to rei I. Strapcānei, īpašs paldies
novada domei un tās priekšsēdē -
tājam S. Maksimovam par sniegto
atbalstu sacensību sekmīgai nori-
sei.

Informāciju sagatavoja 
Inese Petrova Viļakas BJSS 

direktora vietniece 
izglītības jomā

Kultūras pasākumi Viļakas novadā
v No 10. – 21. novembrim Viļakas novada bibliotēkā Lite -

ratūras un dažādu priekšmetu ar Latvijas Valsts simboliku iz -
stāde: «Kamēr latvju tauta būs, Latvju sirdī nerimsies Lūg šana,
kas vieno mūs: Svētī Latviju, ak Dievs!»

v 11. novembrī atceroties Latvijas brīvības cīņu varoņus:
plkst. 15.00 Svētbrīdis Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baz nī -
cā; plkst. 15.50 gājiens no Baznīcas ielas (pretī katoļu baznī cai)
uz Brāļu kapiem; plkst. 16.20 Piemiņas pasākums Brāļu kapos.

v 12. novembrī plkst. 13.30 Viļakas novada bibliotēkā no-
vadpētnieka Dz.Dvinska prezentācija «Šurp, jaunekli, ar vēja
spār niem trauc, kad Latvija tev brīvībs karā sauc» par 7. Si -
guldas kājnieku pulku. Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.,11. klasei
/bibliotēkas izstāžu zālē/

v 12., 13., 14. novembrī plkst. 15.00 Viļakas novada bib lio -
tēkas izstāžu zālē dokumentālās filmas «Četrreiz katrs viens»
/veltīta mūsu vectēviem, kuri krituši cīņā par brīvu Latviju/ de-
monstrēšana skolu jaunatnei un visiem interesentiem. Filmas ide -
jas autors – karsto punktu žurnālists, novadnieks Atis Klimovičs.

v 14. novembrī plkst. 10.00 Viļakas novada muzejā Ādas
mākslinieciskās apdares meistardarbnīca.

v 14. novembrī plkst. 13.00 Viļakas novada muzejā Prie -
vīšu aušanas meistardarbnīca.

v 14. novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā «Vēr -
šukalns» Valsts svētku pasākums

v 14. novembrī plkst.18.00 Šķilbēnu pagasta kultūras cent -
rā «Rekova» – svētku koncerts «Vēl vienu baltu domu Latvijai.»
Turpinājumā balle kopā ar Aldi Kisi.

v 15. novembrī plkst.17.00 Kupravas pagasta pārvaldes zā -
lē Svinīgs koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai. Plkst.22.00 Diskotēka.

v 15. novembrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle.
Muzicēs grupa «GINC  & ES».

v 16. novembrī plkst. 16.00 Borisovas Tautas namā pasā -
kums veltīts Latvijas 96. dzimšanas dienai.

v 17. novembrī plkst.18.00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums:
• Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana; • Ulda Marhileviča
un Aijas Andrejevas koncerts «Vienkārši tā». Plkst. 21.00 Viļa -
kas kultūras namā balle kopā ar grupu «Bruģis».

v 21. novembrī plkst. 13.00Viļakas novada bibliotēkā ra -
do ša darbnīca «Auduma apdruka» vadītāja Sk.Veina /bibliotēkas
izstāžu zālē/.

v 21. novembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā  Jāņa Pe tera
75 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas vakars «Vēju stundā».

v 21. novembrī plkst. 19.00 Upītes Tautas namā «GŪDI».
Pēc pasākuma balle.

v 27. novembrī plkst. 15.00 Viļakas novada muzejā pro -
jekta «Amatniecības tradīciju kultūrvēsturiskā pārmantojamība
Viļakas novadā» iesaistīto amatnieku darbu izstādes atklāšana.

v 29. novembrī plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā Ermo -
ņiku skaņas – 9. Večerinka ar groziņiem.

v 30. novembrī plkst. 16.00 Viļakas kultūras namā Ziemas
ieskaņu koncerts «Kad uzzied cerību putekšņi dvēseles vidū».
Piedalās Viļakas kultūras nama, pamatskolas, Valsts ģimnāzijas
un Mūzikas skolas kolektīvi.



Viïakas no vadâ
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Viļakas novadā godina Zelta ģimenes
Sākums 1.lpp.

Arī zelta kāzās, tāpat kā jau -
nībā, atskanot Mendelsona mar -
šam, goda vedēju  – domes priekš -
sēdētāja Sergeja Maksimova un
viņa kundzes Žannas vadībā,
roku rokā sadevušies zālē ienāca
pieci skaisti pāri.

Pēc liriskas dzejas Diānas iz-
pildījumā, pasākumu atklāja domes
priekšsēdētājs ar sirsnīgu uzrunu,
kurā pauda gandarījumu, ka mūsu
novads var lepoties ar kuplām,
krietnām un stiprām ģimenēm.
Bez dzīves gudrības, pacietības
un, protams, bez mīlestības tādu
dzīves ceļu noiet nav iespējams,
tāpēc ar savu dzīves paraugu,
gudrību un mīlestību šīs ģimenes
ir  piemērs ikvienam, un tas ir
zelta vērts.

Katrs pāris tika aicināts pa-
rakstīties Goda grāmatā, saņēma
domes priekšsēdētāja pasniegto
Viļakas novada domes Atzinības
rakstu par ģimenes tikumisko
vērtību uzturēšanu un saglabāšanu,
par dzīves gudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām Viļakas novada
iedzīvotāju paaudzēm un sakarā
ar 50 gadu kopdzīves jubileju, un
novada domes sarūpēto balvu, kā
arī saņēma jaunās laulības aplie-
cības ar Latvijas Republikas sim-
boliku. Katram pārim tika veltīts

muzikāls sveiciens, par ko rūpējās
kapelas «Egle» izpildītāji Initas
Raginskas vadībā.

Zelta pārus sveica viņu paši
tuvākie un mīļākie cilvēki – viņu
ģimenes locekļi. Arī pagastu pār-
valžu vadītāji bija ieradušies, lai
ar ziediem sveiktu savus jubilā-
rus.

Apsveikuma vārdus un Dieva
svētību gaviļniekiem vēlēja Šķil-
bēnu Sāpju Dievmātes Romas
katoļu draudzes prāvests Staņislavs
Prikulis, kurš savā runā cildināja
ģimenes vērtības: mīlestību, at-
balstu, rūpes, piedošanu, uzticību,
to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs
pamatvērtības tiktu turētas godā.

Pateicības vārdus jubilāri sa-

ņēma arī no bērniem un visiem
klātesošiem, kad vienojās kopējā
dziesmā «Pi Dīveņa gari goldi».

Pasākuma turpinājumā notika
kopīga fotografēšanās, neizpa -
lika arī sauciens «rūgts», tika no-
baudīta svētku torte un izdejots
kāzu valsis.

Paldies visiem mūsu novada
stiprajiem pāriem un viņu ģimenes
locekļiem, kas piedalījās šai pa-
sākumā. Novēlu visiem stipru
veselību, mīlestību, aizvien kup-
lojošas ģimenes, mieru, saticību
un  vēl ilgus un laimīgus dzīves
gadus!

Viļakas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Vija Gaiduka

Goda vedēji-Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
ar kundzi Žannu

Piektdienas, 7.novembrā, va-
karā daudzu mūzikas un ballīšu
mīļotāju ceļš veda uz Balvu no-
vada Kubulu kultūras namu,
jo tur notika festivāls «Savējie».
Pagājšgad mūzikas festivāla
«osvalds» galvenajam organi-
zatoram Mārim Lāpānam radās
ideja, ka jāpopularizē un jādot
iespēja jaunajiem mūziķiem
spēlēt dzīvajā, neizmantojot fo-
nogrammas. Šogad izsapņoto
ideju Māris turpināja un pa-
plašināja dalībnieku loku. fes-
tivālā piedalījās ne tikai grupas
no vēsturiskā Balvu rajona, bet
arī no Gulbenes, Rēzeknes un
Rīgas.

No pusdesmitiem vakarā līdz
pusčetriem rītā bija iespējams
no klausīties un noskatīties 9
grupu uzstāšanos. Pirmā uzstājās
grupa «Dumplings» no Balviem,
varēja apbrīnot dziedātāju Svet -
lanas Duļko un Agneses Laicānes
labās balsis un labo atmiņu, jo
dziesmas izpildīja angļu valodā

un dziedāja no galvas, neizmantoja
dziesmu klades, lai ieskatītos
vārdos un notīs.

Pirmo reizi festivālā piedalījās
grupa «Unknown Artist» no
Upītes (Viļakas novada). Dāvis
Ločmelis, Arnis Bukšs, Nauris
Konovalovs un Māris Keišs sevi
par grupu no Upītes sauc, jo vi -
ņiem ir dota iespēja mēģināt Upī -
tes tautas namā. Arnis Bukšs fes-
tivāla apmeklētājiem atklāja, ka
viņu grupai ir visoriģinālākais no -
saukuma pasaulē, jo tulkojot lat -
viski ir «nezināmais mākslinieks».
Pagājšgad šajā festivālā Arnis
Bukšs spēlēja grupas «Medņevas
juniori» sastāvā, viņš atzina, ka
šogad esot bijis spēlēt vieglāk,
«jo vairāk man ir pieredzes, jo ve -
cāks kļūstu, jo vieglāk ir spēlēt»,
piebilda Arnis.

Grupa «Intriga» no Gulbenes
iepazīstināja ar savu repertuāru,
ko spēlēt ballītēs. Satiekot grupas
«Bez PVN» solistu Da Gunchi
festivāla sākumā, daudzi uzdeva

sev jautājumu, vai šodien spēlēs
arī Da Gunchi, kādā grupā viņš
spēlēs? Pirms grupas «Šudiņ
5cūs» no Rēzeknes, atklājam, ka
Da Gunchi palīdz šai grupai no-
skaņot, saslēgt instrumentus, jo
grupā spēlē 5 jaunas meitenes.
Viena meitene ir īsta bundziniece,
viena spēlēja taustiņus, pārējās
basģitāru vai elektrisko ģitāru.
Meitenes puišu grupu kompānijā
jutās labi, ja puiši var spēlēt, kā -
pēc nevar meitenes! Grupa «Ceļā»
attaisnoja savu nosaukumu, jo at-
rodas ceļā starp Rīgu un Balviem. 

Festivāla viesi bija Kristīne
Šomase & grupa un slepenais
mākslinieks – grupa «Audience
Killers». Māris Lāpāns, lai saglāb -
tu intrigu, pirms festivāla neatklā -
ja slepeno viesgrupu. Grupā «Au-
dience Killers» spēlē un dzied
balvēnietis Normunds Petrovs.
Dzīvojot un mācoties Balvos, Nor -
munds spēlēja dažādās jauniešu
grupās un sastāvos. Liels prieks,
ka Kubulos bija izdevība dzirdēt

profesionālu sintipopa un deju
roka grupu. Tulkojumā šī grupa
nozīmē «auditorijas slepkavas».
Festivāla apmeklētājus viņi «no-
galināja» netiešā nozīmē, pār-
steidzot ar kvalitatīvu sniegumu
un profesionalitāti. Ne velti «Au-
dience Killers» šogad piedalījās
šobrīd lielākajā mūzikas festivālā
Latvijā – «Positivus», kurā grupa
tika pieteikta kā viena no izcilā-
kajām indie pop rock grupām.
Tāpēc liels bija prieks, ka festivā -
lā «Savējie» ieskanējās Eiropas,
pasaules mūzikas tendences.

Jo tuvāk nāca pasākuma no-
slēgums, jo dejojamāka palika
mū zika. Kā iepriekšpēdējie uz -
stā jās grupa «Napruots» no Re-
kovas (Viļakas novada). Pagājšgad
viņi spēlēja festivāla sākumā, tad
šo gad beigās, neļaujot vilties sa -
viem faniem un atbalstītājiem.
Rai monds Logins izdziedājās gan
lat galiski, gan latviski. Kubulu
kultūras nama vadītāja Maija Lai -
cāne atklāja, ka ir novērojusi, ka

jaunajām grupām ir savi atbalstī -
tāji, fani, kuri dodas līdzi grupām
uz visiem koncertiem, tāpēc Ku-
bulos bija daudz Viļakas novada
jauniešu.

Pasākumā noslēgumā spēlēja
Māra Lāpana projekts «Mani mā-
koņi», šogad par solisti gruntī gie
vīri bija uzaicinājuši dziedošo
Laicānu ģimenes pastarīti Dag -
māru. Viņi spēlējas populārus
pop un rock gabalus, kad dejot
steidza jauni un veci. Kubulieši
atzina, ka Dagmāra Laicāne
dziedot pat skanīgāk nekā Kristī -
ne Šomase. Vēlēsim Dagmārai
un vi sām jaunajām grupām, lai
iz dodas piepildīt muzikālos sap -
ņus. Tikai liels darbs un pacietība
ved pie pozitīviem panākumiem
mūzikā. 

Dzīvās mūzikas festivāls «Sa-
vējie» parādīja, ka ir nepieciešams,
lai dotu iespēju muzicēt jaunajiem
un lai dotu iespēju vienam no
otra mācīties!

Teksts: Vineta Zeltkalne

Dzīvās mūzikas festivāls «Savējie» Kubulos


