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Ar 1.decembri darbu uz -
sāks Valsts un pašval dī -
bas vienotais klientu ap -
 kalpošanas centrs Viļakā 

Zemes vienības, kuras ir
iespējams nomāt Viļakas
novadā

Viļakas Valsts ģimnāzi jas
audzēkņi tiekas ar 12.Sa -
ei mas deputātu Aldi Ada -
 moviču

Rekavas vidusskolas sko -
lotāji Valmierā 

Papildināts ozolu klāsts
Viļakā, Pils ielā 11

Noskaties filmu «Dvēseļu
gans»! 

Viļakas novada bibliotēkā
iespējams vēl apmeklēt
izstādes. Kādas? 
Izlasi un apmeklē! 

Folkloras kopa «Upīte» iz -
dod pirmo albumu 

Viļakas katoļu baznīcā
restaurētas plēšas

Ziemas mēnešos stipri nā -
sim imunitāti

Koncerts «Dievmātes ska -
tiens» Viļakas katoļu baz -
nīcā 
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Vakara svētku pasākumu atklā -
ja un bagātināja Smilšu kino
māksliniece, smilšu kustību ho-
reogrāfe, pirkstu virtuoze Guna
Zandere, kura no smiltīm  veidoja
zīmējumus, atklājot gan Viļakas,
gan mūsu valsts pazīstamākos
objektus un simbolus. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, uz-
runājot klātesošos, atskatījās uz
šī gada nozīmīgākajiem notiku-
miem Latvijā un skumjajiem
ārpus mūsu valsts robežām. Ar
sirsnību un aizkustinošiem vārdiem
uzsvēra mūsu dzīves lielāko
dzīves vērtību-ģimeni un mīlestību
tajā, un lika padomāt, ko mēs
katrs varam dāvināt šajā mirklī
Latvijai un pēc dažiem gadiem
tās simtgadē. 

Ar skanīgām balsīm un dzies-
mām pasākumu kuplināja vokālais
ansamblis « Cansone»  un Upītes
folkloras kopa. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs pa-
sniedza Atzinības un Pateicības
rakstus.

Atzinības rakstus saņēma:  
Nominācijā «Izglītība» –Ine -

se Circene par nozīmīgu darbu
izglītībā un kultūrā, bērnu un
jauniešu radošo spēju festivālu
organizēšanā un kultūrizglītojošas
vides veidošanā;

Nominācijā «Kultūra» – Nor-
munds Orlovs par spilgtu radošo
devumu dzejā un mūzikā;

Nominācijā «Sports» – Gatis
Augustāns par izciliem personī-
gajiem sasniegumiem sportā un

motivācijas veidošanu jauniešos
nodarboties ar veselīgu dzīves
veidu;

Nominācijā «Pašvaldības darbs
un nevalstisko organizāciju dar-
bības joma» – Inese Rēvalde par
izcilu ieguldījumu kvalitatīvā sko-
las, vecāku un nevalstisko orga-
nizāciju sadarbībā;

Nominācijā «Sabiedriskā dar-
bība» – Georgijs Logins par pa-
šaizliedzīgu sabiedrisko darbu un
nesavtīgu palīdzības organizēšanu
un sniegšanu līdzcilvēkiem;

Nominācijā «Mūža ieguldī-
jums» – Biruta Miņina par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītības darbā,
jaunatnes nacionāli patriotiska jā
audzināšanā, kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā un populari-
zēšanā;

Nominācijā «Uzņēmējdarbība-
Jaunais uzņēmējs» – Inese Pra  va
par nozīmīgu ieguldījumu praktis -
kā veterinārā darba attīstībā Vi -
ļakas novadā;

Nominācijā «Mecenātisms,
labdarība» – Edgars Bondars par
sasniegumiem diplomātiskajā

darbā un mecenātismu dzimtajā
novadā un Inese Smirnova par
sadarbību ar dzimto novadu un
mecenātismu;

Nominācijā «Pašaizliedzīga
rīcība līdzcilvēku labā» – Emerita
Ločmele par ilgstošu, nesavtīgu
un nozīmīgu sabiedrisko darbu
Čilipīnes kapsētas sakoptībā un
labiekārtošanā;

Nominācijā «Viļakas novada
attīstības veicināšana un novada
tēla popularizēšana» – Vineta
Zel tkalne par izcilu darbu Viļakas
novada attīstības un atpazīsta mī -
bas veicināšanā;

Nominācijā «Talantīgākais
jaunietis» – Artūrs Slišāns par
talantīgu devumu mūzikā, radošu
darbību kultūras pasākumu rek-
lāmas veidošanā un dizaina māk-
slā;

Nominācijā «Aktīvākais se-
niors» – Malvīne Ločmele par
aktīvu darbību kultūras un sabie -
driskajā jomā, tautiskā gara stip-
rināšanā.
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Iezīmē Latviju sirdī!

(Turpinājums 2.lpp.)

12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

2015. gada nominanti

Ar rudens vējiem un lietiem ir nosvinēta Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadiena. Svētku priekšvakarā ikkatrs
varēja piedalīties meistardarbnīcās Viļakas kultūras namā,
vakarā Viļakas pilsētas  un novada ļaudis pulcējās uz kopīgu pa-
sākumu «Iezīmē Latviju sirdī», kurš noslēdzās ar brīnišķīgu
Dobeles zemessargu koncertu un svētku salūtu. 
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Ak tu ALItātES VIļAkAS NOVADA DOMē

(Sākums 1. lpp.)

Pateicības rakstus saņēma:
Valentīna Žigurova par augs ti

profesionālo un nesavtīgo ieguldī -
jumu iekļaujošās izglītības darbā;

tatjana Aleksejeva par aiz-
rautīgu un teicamu pedagoģisko
darbu ar pirmsskolas izglītoja-
majiem;

Ivars kuprišs par nozīmīgu
ieguldījumu estrādes mūzikas tra-
dīciju attīstīšanā, Viļakas novada
kultūras dzīves veicināšanā;

Juris Pužuls par ilggadēju,
godprātīgu un atbildīgu darbu;

Dainis Vēvers par augsti kva   -
litatīvu remontdarbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu pašval -
dības iestādēm;

Edgars Dupužs par labdarību
un atbalsta sniegšanu folkloras
kopai «Atzele»;

Aina keiša par nozīmīgu ie-
guldījumu izglītības metodiskā
darba koordinēšanā;

Inta Adamova par lielo per-
sonīgo ieguldījumu uzņēmējdar-
bības attīstības veicināšanā un šu -
vēju profesionālo apmācību;

kristiāns Brēdermanis par
būtisku ieguldījumu uzņēmējdar-

bības attīstībā Viļakas novadā, at -
klājot šūšanas ražotni Mežvidos;

Oskars Akmens par nozīmīgu
ieguldījumu banku pakalpojumu
servisa attīstīšanā Viļakas novadā
un atbalstu lauku uzņēmējiem.

Izglītības un zinātnes ministri -
jas, Valsts izglītības satura centra

Pateicību par ieguldījumu un at-
balstu XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos saņems
XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku koordinatore
Inese Circene un Pateicības par
radošu un pašaizliedzīgo veikumu
dziesmu un deju svētku tradīcijas

stiprināšanā saņems Akvilina Jev-
stigņejeva, Elita Logina, Andris
Slišāns un Ligita Spridzāne.

Latvijas valsts svētkos klāteso -
šos sveica Saeimas deputāts Jā -
 nis Trupovnieks. 

Pasākums noslēdzās ar Do be -
 les zemessargu koncertu un krāš -

ņu svētku salūtu. 
Pasākuma atbalstītāji: SIA

«Ķira», «Dolo», «Arčers», z.s.
«Kotiņi» un z.s. «Aldemi».

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Iezīmē
Latviju
sirdī!

Viļakas kultūras nama vokālais ansamblis «Cansone»

Jauniešu folkloras kopa «Upīte»

Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra Patei -
cības saņēma Inese Circene (pirmā no kreisās puses), Elita Logina,
Akvilina Jevstigņejeva, Andris Slišāns un Ligita Spridzāne

Dobeles zemessargi

Turpmāk valsts un pašvaldības
pakalpojumus varēs saņemt ātrāk, ērtāk

un izdevīgāk Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko

pakalpojumu saņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) šogad līdz gada beigām pakāpeniski
atvērs 66 Valsts un paš val dības vienotos klientu apkalpošanas
centrus (VPVkAC). tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs
saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus vienkopus – ātrāk,
ēr tāk, izdevīgāk!

Viļakas novada VPVkAC darbu uzsāks  šī gada 1.decembrī.
Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības

un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Viļakas novada pa-
kalpojumu centrā klātienē varēs pieteikt noteiktus Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par No -
darbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un
migrācijas lietu pār valdes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un
Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu
lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību
uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sa -
dar bības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu
plānots papildināt. 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru
izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu
ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija,
pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus,
ir paraugs arī dau dzām Eiropas valstīm.

Viļakas novada VPVkAC 
Adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Darba laiks: Darba dienās 8.30-12.00; 12.30-17.00
Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā

pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Informācijai: Zane Onkele, VPVKAC komunikāciju konsultante 
Tel..29556280, e-pasts: zane@ekomedia.lv 

20. novembrī Viļakas novada
domē notika Vides aizsardzības
attīstības ministrijas (turpmāk-
VARAM) Pašvaldību Departa-
menta organizētais seminārs
paš  valdībām par problēmjau-
tājumiem un aktualitātēm nor-
matīvo aktu regulējumā admi-
nistrācijas darbiniekiem. 

Seminārā piedalījās Viļakas,
Vi ļānu, Alūksnes, Balvu, Kārsavas,
Rugāju un Ciblas novadu pārstāvji. 

VARAM Pašvaldību departa-
menta direktors Aivars Draudiņš
klātesošos iepazīstināja par Valsts
un pašvaldību sadarbību pakal-
pojumu sniegšanā. 

VARAM Pašvaldību depar-
tamenta Pašvaldību pārraudzības
un metodikas nodaļas vadītāja

Lud mi la Ivanova stāstīja par paš -
valdību saistošo noteikumu izstrā -
di sociā lajos jautājumos. Par Paš -
valdību saistošo noteikumu par

budžeta kvalitātes uzlabošanu pa-
švaldību pārstāvjiem stāstīja VA-
RAM Pašvaldību departamenta
Pašvaldību pārraudzī bas un me-
todikas vecākā eksperte Dzintra
Muzikante. 

VARAM Pašvaldību departa-
menta direktora vietnieks Aivars
Mičuls klātesošos diskusijā iesaistī -
ja jautājumā – Pašvaldību lēmumu
spēkā stāšanās, audioierakstu pub-
licēšana, nepieciešamība pēc slēg-
tajām sēdēm, likuma «Par pašval -
dībām» 43.pants – vai nepie cie -
ša mi grozījumi, pašvaldību ie-
saistīšanās uzņēmējdarbībā.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas 

nodaļas vadītāja

Seminārs pašvaldību darbiniekiem par problēmjautājumiem 
un aktualitātēm normatīvo aktu regulējumā

trauksmes sirēnu gatavības pārbaude
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 26. novembrī plkst.10.00 uz 3 minūtēm

tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas
ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā
centrālā vadības pults darbībā.

Izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti, informācijas
saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
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Cienījamie novada iedzīvotāji!
Noteikumi «Par Viļakas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes

reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu»  apstiprināti
ar Viļakas novada domes 2009.gada 28.decembra lēmumu (sēdes  prot.Nr.15,&5)
atrodami Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Noteikumi.
Informācija tiek atjaunota, lūgums sekot līdzi domes sēdēm.

Zemes vienības, kuras ir iespējams nomāt Viļakas novadā

Kupravas pagastā 

Žīguru pagastā 

Šķilbēnu pagastā 

Medņevas pagastā 

Vecumu pagastā pagastā 
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Latgales tūrisma nozares profesionāļi
piedalījās apmācību ciklā

Vairāk nekā 200 Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, tūrisma
informācijas centru speciālisti un citi tūrisma nozares darbinieki
piedalījās apmācību ciklā, ko organizēja Latgales reģiona tū ris -
ma asociācija «Ezerzeme» sadarbībā  ar tūrisma attīstības valsts
aģentūras atbalstu.

Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme» vadītāja Līga
Kondrāte norāda, ka šobrīd reģiona tūrisma nozares attīstībai it visā
jābalstās uz kvalitāti, gan plānojot jaunus produktus, gan pozicionējot
savu ceļojuma galamērķi, gan apkalpojot un uzņemot savus viesus.
Kvalitātes jautājums ir būtisks, lai kopumā paaugstinātu visu Lat -
gales tūrisma nozarē iesaistīto pušu konkurētspēju un lai veiksmīgi
sagatavotos jauniem tūrisma projektiem. Līga Kondrāte norādīja, ka
Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme» investētie līdzekļi
cilvēkresursu izglītības un profesionālās pilnveides jomā perspektīvā
noteikti atmaksāsies.  

Plānojot apmācību ciklu, tas tika sadalīts  3 posmos. Pirmajā mā -
cību seminārā, kas 2015. gada 26. Oktobrī norisinājās renovētajā
Lūznavas muižā,  interesenti guva jaunas zināšanas par sabiedrisko
attiecību veidošanu, komunikāciju ar masu saziņas līdzekļiem, darbu
sociālajos tīklos un radošu pieeju sevis pozicionēšanā. Lektore
Daugavpils novada  TIC vadītāja  Lolita Kozlovska dalījās pieredzē,
kā pareizi rakstīt preses relīzes un  sadarboties ar Latvijas masu sazi -
ņas līdzekļiem. Savukārt Baltictravelnews.lv direktors Aivars Macke -
vičs sniedza izsmeļošu praktisku informāciju par sava uzņēmuma at-
pazīstamības veicināšanu un tūrisma produktu virzību izmantot
sociālos tīklus, kas mūsdienās ir kļuvuši par nozīmīgiem tirgvedības
un mārketinga kanāliem. Turpretī  žurnāla «Ir» un «Apple Latvia»
radošais direktors Voldemārs Dūdums tūrisma galamērķa un pro -
duktu attīstīšanā un pozicionēšanā,  mācīja būt radošiem, izvēloties
netradicionālas metodes, kas dod iespēju uz sevi paraudzīties no
malas no pilnīgi cita rakursa, un kā vienlaikus ar šādiem paņēmieniem
būtiski paaugstināt savu atpazīstamību. 

2015. gada 2. novembrī tika organizēts izbraukuma seminārs –
pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi, kura laikā  Latgales
delegācija apmeklēja Vidzemes tūrisma uzņēmumus – labās prakses
piemērus. Brauciena dalībnieki iepazinās ar atpūtas parka «Ozolkalns»
darbu, apmeklēja Valmiermuižas alus darītavu, un viesojās Dikļu
pilī. SIA «Valmiermuižas alus» īpašnieks Aigars Ruņģis, tiekoties ar
Latgales tūrisma nozares pārstāvjiem, mudināja tos pēc iespējas
aktīvāk meklēt dažādas kopīgas sadarbības formas, kas uzlabo ne
vien tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitāti, bet ir arī labs at -
balsts biznesam kopumā. 

Savukārt 9. novembrī, Rēzeknes novada viesu mājā «Zaļā sala»,
notika noslēdzošais seminārs, kura galvenā tēma bija kvalitatīva
tūrisma produkta veidošana, pielāgošana dažādām mērķa grupām un
esošo produktu kvalitātes uzlabošana. Šī semināra lektori bija Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Tūrisma un komerczinību
nodaļas vadītāja Anda Rezgale, Tūrisma un vides jautājumu spe ciā -
lists,  Juris Smaļinskis, viesmīlības un viesnīcu uzņēmējdarbības
speciālists Aivars Provejs un radošās aģentūras SIA «Smart
Raccoons» dizainere Inese Krivmane. 

No Viļakas novada apmācībās piedalījās gan Viļakas novada
Tūrisma un informācijas centra vadītāja Linda Biseniece – Mieriņa,
kā arī daži tūrisma pakalpojumu sniedzēji – Anna Āze (Annas Āzes
meža ekspozīcija), Vija Kuļša (dabas parks «Balkanu Kalni») un
Sandra Dvinska (Senlietu kolekcija «Cīrulīši»).

Semināra dalībnieki teica sirsnīgu paldies Latgales reģiona tūris -
ma asociācijai «Ezerzeme» par doto iespēju saņemt jaunas zināšanas,
un atzina, ka apmācību semināru cikli radīja jaunus impulsus un
idejas, gatavojoties jaunajai 2016.gada tūrisma sezonai. 

Zīmīgi, ka 2015.gada 26. novembrī Latgales reģiona tūrisma aso -
ciācija «Ezerzeme» sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un
Tūrisma attīstības valsts aģentūru rīkos Latgales tūrisma konferenci
«Kvalitāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga gala -
mērķa attīstībā», kurās galvenais mērķis turpināt sarunu par kvalitāti
ilgtspējīga tūrisma attīstībā un Latgales reģiona konkurētspējas pa-
augstināšanā. 

Līga Kondrāte - 
Latgales reģiona tūrisma asociācija «Ezerzeme» vadītāja.

Linda Biseniece – Mieriņa – 
Viļakas novada tūrisma un informācijas centra vadītāja

Susāju pagastā 

Ar moto «Es savu Dzimteni
ar sirdi mīlu…» Latvijas valsts
svētkus sagaidīja Viļakas Valsts
ģimnāzijas kolektīvs. 

17. novembra pēcpusdienā
skolēni, skolotāji, darbinieki un
viesi pulcējās ģimnāzijas zālē uz
svētku pasākumu, lai izstaigātu
dzimtos ceļus, izjustu to domu
spēku, kurš palīdz atzīt:

«Es dzīvoju zemē, kur Daugava
viļņus uz jūru nes,

Kur miglas vāli tik balti,
Kur jāņuguns nedziest un

ziemsvētki skan,
Kur brīvība smaržo un nākotne

sauc.
Es dzīvoju zemē, ko par

Latviju sauc.»
Dzimtenes ceļš aizlokās līdzi

Daugavai, kuras vienā krastā mīt
pagātne – ar bijušo un saudzējošo
skaistumu, otrā dzīvo tagadne,
kur ūdens viz sudrabains un
spoži gluds. Tad ceļš kavējas
mājas pagalmā, kur izjūt zīmes
un dvēseles rakstus, ko cilvēki
atstāj tās sienās. Pēkšņi ceļš
pazūd miglas vālos un tad izstaigā
gadalaiku loku.

Rīta pastaigā mēs varam saķert
pēdējo rudens lapu un aizdomāties,
kur sākas un kur beidzas ceļš, vai
vispār tam ir sākums, varbūt tas
ir bezgalīgs. Šī taka, šis lielceļš
ved mūs pretī nākotnei. Mūs ceļš
nebaida, jo latviska dvēsele prot
iznest sevi, prot priecāties un līk-
smot apkārtējos. 

Liriskas pārdomas pasākumā
mijās ar meiteņu vokālā ansambļa
veltījumu «Mūsu Dzimtenei»,
emocionālu noskaņu radīja «Ka-
ravīru dziesma» 7.un 10 – to kla -
šu zēnu izpildījumā. Savukārt
latvisku motīvu izdejoja 8. –
11.klašu meiteņu deju kolektīvs.

Svētku dienā ģimnāzijā cie-
mojās LR 12.Saeimas deputāts
Aldis Adamovičs un Viļakas no-
vada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs.  

Adamoviča kungs dalījās pār-
domās par Latviju, latviskumu,
patriotismu, aicināja jauniešus būt
stingriem savā pārliecībā, nemeklēt
vieglus ceļus dzīvē, prast saskatīt

un stiprināt vērtības mūsu mazajā,
skaistajā Latvijā, jo mēs varam
būt lepni, ka mums ir sava valsts
un valoda, kā daudzām tau tām
nav. Sarunas noslēgumā Saeimas
deputāts uzrunāja klātesošos ar
Kārļa Ulmaņa atziņu par tautas
vienotību.

Visus klātesošos ģimnāzijas
direktore Sarmīte Šaicāne aicināja
godināt tos, kuri izcīnīja un  no-
sargāja brīvu un neatkarīgu Latviju
un kuri šodien  darbojas Latvijas
labumam Saeimā, novadu pašval -
dībās, valsts pārvaldēs, izglītībā,
tautsaimniecībā un citās jomās,
mācās un strādā, rosināja ikvienu
atstāt aiz sevis ko paliekošu, jo ar
katru svētīgu darbu, katru gaišo

domu, teiktu vārdu un dziedātu
dziesmu mēs saliekam Latviju kā
mozaīku. Un ar to mēs esam stip-
ri.

Ģimnāzijas saime sveica sko-
lotāju Birutu Miņinu, saimniecības
daļas vadītāju Juri Pužulu un ab-
solventus Normundu Orlovu un
Gati Augustānu ar Viļakas novada
augstākā apbalvojuma piešķiršanu. 

Pasākuma noslēgumā svētku
dalībnieki, kājās stāvot,  vienojās
dziesmā «Tik un tā».

Droši iesim savu ceļu, apzi-
noties, ka tas atbalsojas Latvijas
sirdī!

Direktora vietniece
ārpusklases darba jomā 

I. Lindenberga

Latvijas 97.Neatkarības proklamēšanas dienas
svinības  kopā ar 12. Saeimas deputātu Aldi Adamoviču
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2014. gada septembrī Vācijas
skolēni ciemojās pie mums – dzī-
voja ģimenēs un nedēļas laikā ie-
pazina Latvijas tuvākās un tālākās
pilsētas, tūristu iecienītākās vietas
un, protams, lietas ar ko mēs le-
pojamies arī mūsu apkaimē. Mūsu
novadā ciemojāmies Vēršukalna
muzejā, vērojām maizes cepšanu
un iepazinām mājas vēsturi A.Puš-
pura stāstījumā, «Cīrulīšos» dau-
dzus skolēnus un skolotājus pār-
steidza Dz. Dvinska kolekcija un
sajūsmināja  iespēja pavizināties
ar retro motocikliem. Jāņa Laicā -
na stāstījumā un ērģeļu mūzikas
izpildījumā viesi iepazina Viļakas
katoļu baznīcu. Ļoti interesanti
mūs uzņēma jauniešu centrā «Zei-
muļs» Rēzeknē, kur skolēni iepa-
zina tā darbību, darbnīcu telpas,
kā arī paši piedalījās neformālās
izglītības aktivitātēs. Iepazinām
Rēzeknes vēsturi un jaunā kultū -
ras centra «Gors» plašās telpas,
Karaļa kalnu,  Aglonas baznīcu,
Siguldu un izmēģinājām spēkus
«Meža kaķa» trasēs. Šo jauko
piedzīvojumu nedēļas garumā jūs
varēsiet apskatīt vācu skolēnu iz-
veidotajā video.

Pavisam nesen, 2015. gada ok -
tobrī,  astoņi  Viļakas Valsts ģim-
nāzijas skolēni (Arvils Želčs, Dei -
vis Dvinskis, Laura Logina, Ketija
Duļbinska, Karīna Duļbinska,
Laura Orlovska, Elīna Zaķe un
Linda Zaremba) un skolotājas Lī -
ga Leitena un Veneranda Medne
devāmies  uz Vāciju.

Laura Orlovska stāsta: 
«Sestdien agri no rīta devāmies

ceļā un jau pēcpusdienā Frankfur -
tes lidostā mūs sagaidīja mūsu
ģimenēs uzņemtie jaunieši. Tālāk
ceļš veda uz šī projekta norises
vietu – Lollāru, kuras apkaimē arī
pavadījām turpmākās dienas. Ie-
rodoties ģimenēs, ar kurām dzī-

vojām, tikām laipni uzņemti, ie-
pazīstināti ar māju, režīmu un
plānotajām aktivitātēm. Brīvo
laiku pavadījām pēc sava apmaiņas
studenta ieskatiem – apskatījām
pilsētu, iekārtojāmies. 

Arī svētdien bija brīvais laiks,
kuru izmantojām lietderīgi – kopā
devāmies uz tirdziņu, apskatījām
pilsētu Giessenu un piedāvātās
iespējas. Pēc tam katrs laiku pa-
vadījām ar jauniešiem un ģimenēm,
kas mūs uzņēma – iepazināmies
ar vāciešu tradīcijām, izklaidēm,
paradumiem, piemēram, vakari-
ņojot kopā. 

Pirmdien mūs sagaidīja un
sirsnīgi uzņēma sadarbības skolā
gan direktors un pedagogi, gan
jaunieši. Vācu skolēni pezentēja
savu valsti, pilsētu, skolu, kopā
noskatījāmies video, kurā ir frag-
menti no kopā piedzīvotā pagājušā
gada apmaiņas laikā, kavējāmies
atmiņās, skatoties bildes, apmek-
lējām stundas, pusdienojām skolas
kafejnīcā. Pēc skolas pavadījām
laiku Giessenā, bet vakarā visi
no devāmies aizraujošai boulinga
spēlei.

Otrdien, iekāpjot vilcienā, pēc

mazāk kā stundas bijām Frankfurtē
– vienā no lielākajām Vācijas
pilsētām, kuras debeskrāpji pama -
nāmi jau no liela attāluma. To arī
izbaudījām paši – vērojām lielisko
skatu, kas paverās no galvenās
ēkas panorāmas platformas. Ap-
skatījām vecpilsētu, baznīcas, til -
tu, rātslaukumu, bet vakaru pava -
dījām tradicionālā vāciešu atpūtas
vietā, kas daudz atklāja par viņu
kā tautas kultūru.

No rīta atkal tikāmies vilcienu
stacijā, no kuras tālāk ceļš veda
uz Mārburgu, kas izrādījās skaista,
dzīvības pilna pilsēta ar brīnišķīgu
pili tās kalnā un pat ielu, kurā at-
tēlotas Grimmu pasaku varoņi.
Šo lielo piedzīvojumu vakarā no-
slēdzām ar vakarēšanu pie uguns-
kura gluži kā Latvijā. 

Un jau atkal agri no rīta ce-
turtdien, pēc atvadīšanās no ģi-
menēm un jaunajiem draugiem,
devāmies ceļā, kura galamērķī –
mājās – nokļuvām jau vakarā.»

Elīna Zaķe atzīst: «Ģimenes
ir ļoti laipnas un atsaucīgas. Jau
no ierašanās brīža viņi aicina jus -
ties kā mājās, visu izrāda, neliek
justies neērti un lieki. Šo dienu

laikā mūs uztvēra gandrīz kā
pilntiesīgus ğimenes locekļus,
uzklausīja, kā arī centās respektēt
mūsu viedokli. Vācu draugi mūs
iesaistīja visās iespējamajās akti-
vitātēs un maksimāli daudz centās
izstāstīt par savu valsti, pilsētu
un dzimtu.

Vācijā vecāki ļoti vēlas pareizi
izaudzināt savus bērnus, kā galve -
no no vērtībām akcentējot ğimeni,
mājīgumu un laika pavadīšanu
kopā. Pēc rakstura viņi ir ļoti pre -
cīzi, punktuāli un dienas grafiks
ir sīki izplānots. 

Bērni ğimenē ciena vecāku
augstās prasības. Arī ierašanās uz
ğimenes pusdienām ir ļoti svarīgs
šīs ğimenes noteikums, jo viņiem
patīk pavadīt laiku kopā, uzzinot,
kā klājas otram. Mēs jutāmies
ļoti iederīgas ğimenē – tas ir vis-
lielākais viņu nopelns.»

Linda Zaremba uzskata, ka
vācieši paši par sevi nav mājās
sēdētāji, iespējams, tāpēc, ka vi -
ņiem ir augstāk attīstīts dzīves lī-
menis un materiālais nodrošinā-
jums. Spilgts piemērs – vakariņas
mājās viņa ēda tikai vienu dienu,
pārējās dienas visi brauca uz da-

žādiem restorāniem vai ēda fast
food McDonaldā. «Ja par to būtu
jāmaksā man pašai, šķiet, es ban-
krotētu jau pirmajās dienās,» pa-
smaidot saka Linda.

«Brīvajā laikā tika dota iespē -
ja izbaudīt dažādas izklaides ie-
spējas. Visspilgtāk atceros vakaru,
kad devāmies uz karuseļu parku.
Pirmo reizi mūžā biju griezusies
tik trakā karuselī, ka vēl 10 mi -
nūtes pēc brauciena sirds dauzījās
kā negudra.»

Tāds bija mūsu brauciens sko -
lēnu skatījumā. 

Viļakas Valsts ģimnāzijas vār -
dā vēlos pateikties augstākminē-
tajiem skolēnu vecākiem par uz-
ņemšanos pieņemt ģimēnē jaunie -
šus un līdzdarbošanos aktivitātēs,
kā arī skolotājiem par atbalstu un
sapratni. Liels paldies Viļakas no -
vada domei un ģimnāzijas direk-
torei S. Šaicānei  par lidmašīnas
biļešu iegādi, personīgi Andrim
Zel čam un Aivaram Leitenam
par skolēnu nogādāšanu lidostā
un visiem pārējiem atbalstītājiem.

Projekta koordinatore
Līga Leitena

Viļakas Valsts ģimnāzijas delegācija Vācijā
Viļakas Valsts ģimnāzijai jau vairākus gadus ir izveidojusies cieša sadarbība ar Clemens Brentano Europa schule Vācijas pilsētā Lollar. Skola, kurā mācās

vairāk kā 1600 skolēnu patiesi pārsteidz ar savu infrastruktūras plānojumu, kurā sienas ir pārbīdāmas un, nepieciešamības gadījumā, no vairākām telpām var
izveidot milzīgi lielu telpu pasākumu organizēšanai. Skola ir atvērta un slavena ar skolēnu  apmaiņas projektiem, tai skaitā, ar tālākām valstīm, kur skolēni brauc
mācīties valodu  un iepazīt tās kultūru, ir Amerika un Austrālija, kur skolēni parasti pavada 3-5 nedēļas gadā.

Oktobra skaistajā ceturtdienā Rekavas vidusskolas skolēni  iepazina  Rekovu –
Šķilbēnu pagasta administratīvo centru, orientējoties un veicot uzdevumus.

Izveidoja vārdu no kontrolpunktos salasītajiem burtiem un 3 kontrolpunktos
nofotografējās, pildot kādu no uzdevumiem: 

• Satupušies aplī ar mugurām uz centru.
• Kreisās kājas paceltas virzienā uz apļa centru un saliktas kopā. 
• Visi rāda virzienu uz Viļaku. 
• Visi palēcienā. 
• Satupušies viens aiz otra rindā.

• Aplī, rokas uz pleciem blakusstāvošajam. 
• Visiem sadotas labās rokas uz centru, kreisās paceltas augšā. 
• Visi rāda virzienu uz skolu.
Vārdi klašu uzdevumos bija saistīti ar rudeni, orientēšanos un sacensībām. 
Piemēram:

OktOBRIS 15, kRāSAINīBA, REkAVIEŠI!
Šī gada veiksminieki bija 2.–3.klase, 8. klase un 11. klase. 
Paldies visiem par piedalīšanos un tiksimies nākošgad!       

MK «Cilvēks un sabiedrība» vadītāja Inese Cibule

Šogad orientēšanās Rekovā – «foto un vārds»   
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23. oktobrī laiks ārā bija
drēgns, mākoņi sijāja sīku lie-
tutiņu, bet Viļakas pamatskolas
zālē jautrā noskaņā skolēni pul -
cējās uz literāro pēcpusdienu
«kad rudens mīklas dārzā zīles
min…», lai gūtu emocionālu
pār dzīvojumu, tiekoties ar Lat-
vijā labi pazīstamo dzejnieku
uldi Ausekli.

Gatavojoties pasākumam, bērni
lasīja un ilustrēja viņa dzejoļus.
Mūzikas skolotājas Karīnas vadībā
apgūtās dziesmiņas ar U.Ausekļa
vārdiem skanēja kā apsveikums
autoram.

Iepazīstinot ar sevi, dzejnieks
teica, ka mīl dzīvniekus, dabu un
dzimteni Latviju. Viņu aizkustināja
paša rakstītās rindas no Katrīnas
Narubinas tikšanās ievadā  lasītā
dzejoļa:

«… vecāmamma man atstāja
Latviju pašu
viņa neteica lai to mīlu
viņai nebij par to bažu…»
Viens no galvenajiem Ulda

Ausekļa dzejas varoņiem ir runcis
Francis. Par  viņa piedzīvojumiem
uzzinājām no dzejnieka emocionāli
lasītajiem dzejoļiem. Autors raiti
runāja skaitāmpantiem līdzīgus
dzejolīšus, liekot līdzdarboties
arī klausītājiem.

Pasākuma izskaņā daudzi vē-
lējās saņemt dzejnieka autogrā -

fu un kopā nofotografēties.
Paldies Uldim Auseklim par

lielisko iespēju tikties vienā no
viņam tik mīļajām Latvijas maz-
pilsētām un paceļot viņa dzejas
pasaulē! 

Esmu pateicīga kolēģēm par

atsaucību pasākuma sagata voša -
nas procesā un skolēniem par ra-
došo darbošanos. Paldies Susāju
pagasta pārvaldniekam Ilmāram
Locānam par palīdzību!

Viļakas pamatskolas 
bibliotekāre Rutta Jeromāne

«Kad rudens mīklas dārzā zīles min...» 
(u. Auseklis)Oktobris ir skolu bibliotēku mēnesis. katru gadu oktobra ce-

turtajā pirmdienā tiek atzīmēta Starptautiskā skolu bibliotēku
diena. Šogad tās moto «Skolas bibliotēka rullē!»

Otrdien, 27.oktobrī, Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkā notika
novada skolu bibliotekāru izglītojošais seminārs.

Sākumā skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Vir -
gīnija Riekstiņa iepazīstināja ar aktuālāko skolu izglītības un biblio -
tekārajā darbā. Tika pārrunāts par plānotajiem semināriem un pasā -
kumu novada izglītojamajiem, valsts mērķdotācijas izlietojumu mā -
cību grāmatu un līdzekļu iegādei un par pamatkrājuma un mācību li-
teratūras pareizu uzskaiti.

Turpinājumā skolu bibliotekāriem pievienojās arī Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotājas. Virgīnija Riekstiņa bija uzaicinājusi Balvu
Valsts ģimnāzijas bibliotekāri Lūciju Jermacāni ar prezentāciju
«Kultūras kanona vērtību iedzīvināšana skolu dzīvē» par izcilākajiem
un ievērojamākajiem mākslas darbiem un kultūras vērtību kanoniem,
no kuras uzzinājām, kas ir kultūras kanons, kāda ir Latvijas kultūras
kanona struktūra, sniedza ieskatu kultūras kanona 7 nozarēs un 99
vērtībās  (Literatūra - 14, Vizuālā māksla - 15, Arhitektūra un dizains
- 18, Kino - 12,  Mūzika - 12, Skatuves māksla - 15, Tautas tradīcijas -13). 

Lūcija Jermacāne iepazīstināja ar izstrādātajiem materiāliem
katrā nozarē, komentēja, kā jaunajai paaudzei noformulēt kanona
vērtības saprotami, izzinoši un interesanti.

Prezentācijā - piem., Kino kanonā iekļauti filmu fragmenti, iz -
strā dāta krustvārdu mīkla. Par Tautas tradīciju vērtību - Latgales
podniecību, uzzinājām, ka skolēns var kļūt par virtuālo podnieku, iz-
mantojot spēli «Māla pārvērtība», vizuālās mākslas sadaļā skolēni
var salikt kāda mākslas darba puzli no reprodukcijas sagrieztajiem
gabaliem. Arī bibliotekāres varēja praktiski padaroties – sameklēt
grāmatas, kuru lapas «izrāvis vējš», salikt reprodukciju puzli u.c.

Aizraujoša un vērtīga varētu būt sava vērtību kanona veidošana,
piem., mana klase, ģimene, pilsēta, novads. 

Skolu bibliotekāri un skolotāji seminārā iegūtās zināšanas un
idejas izmantos savā darbā ar skolēniem mācību, klašu audzināšanas
stundās un ārpusklases nodarbībās, lai veicinātu Latvijas kultūras
kanona vērtību atpazīstamību un rosinātu izzināt daudzās vērtības.

Viļakas novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības 
vadītāja Virgīnija Riekstiņa

Starptautiskās  skolu bibliotēku dienas
moto «Skolas bibliotēka rullē!»

30.oktobra rītā Rekavas vidusskolas skolotāji devās
uz Valmieru, lai piedalītos 6.konferencē – praktiskajā
seminārā. Semināra apakštēma «Mūsdienu pedagogs
un jaunietis – izaicinājumi un iespējas kvalitatīva mā -
cību procesa nodrošināšanā» solīja jaunas atziņas un
idejas turpmākajam darbam.

Konferences ievadreferātā Izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile aktualizēja jēdziena «melnā gulbja

notikumi» (tas, ko nav bijis iespējams prognozēt) saistību
ar izglītības sistēmu. Ministre uzsvēra, ka izglītības kva -
litāte ir ciešā saistībā ar pedagoga darba kvalitāti un aici -
nāja uzdot sev jautājumus: «Vai es ticu, ka katrs skolēns
spēj sasniegt augstus mērķus kādā no jomām? Vai es ticu,
ka varu palīdzēt viņam?» Noslēgumā M.Seile uzsvēra, ka
vienmēr ir svarīgi zināt, ko konkrēti mēs gribam iemācīt
bērniem un ieteica skolēniem vairāk mācīt faktus. Tas
attīstītu spēju analizēt un domāt plašāk.

Konferences turpinājumā klausījāmies Vidzemes
Augst skolas Komunikācijas un mediju studiju virziena
direktores, lektores Agneses Karasevas  lekciju «Ar teh-
noloģiju lietošanu pedagoģiskajā darbā saistītie faktori».
Lektore akcentēja moderno tehnoloģiju nozīmi pedagoģiskajā
procesā, tomēr atzina, ka tās nav kvalitatīva pedagoģiskā
procesa noteicošais faktors, ir jāuzticas pedagoga izvē-
lei– profesionālisma princips vēl nav atcelts.

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks,
runājot par tēmu «Kompetenču pieeja izglītības saturā»
plaši analizēja jēdziena «kompetence» izcelsmi un tajā iz -
teikto jēgu, akcentējot, ka juridiski šis jēdziens ietver sevī
arī atbildību par rezultātu. Svarīgākā kompetence mūs -
dienu pedagoģiskajā procesā joprojām –  mācīt mācīties.

Ar aizrautību klausījāmies Latvijas Universitātes pro-
fesores Zandas Rubenes lekciju « Kas mums būtu jāzina
par mūsdienu bērniem un jauniešiem? Millennium
paaudzes izaicinājumi mūsdienu izglītībai».  Runājot par
paaudžu iedalījumu, paaudzi, kuru pārsvarā pārstāv mūsu
pedagogi, vācu pētnieki nodēvējuši par krīzes paaudzi.
Mēs esam pēdējā paaudze vecajā civilizācijā un pirmā –

jaunajā. Pētnieki prognozē, ka nākamajai paaudzei būšot
raksturīgs sapņu un ideālu samazinājums, viņi neņemšot
kredītus, jo būšot reālisti un nesapņošot par neiespējamo.
Viņiem būšot ļoti izteikta interese par tehnonoģijām un
daudzveidīga domāšana, turklāt viņi būšot narcistiski, paš -
pārliecināti, ar  ļoti augstām  prasībām pret sevi un citiem.

Pētnieki aicina skolotājus un vecākus šim laikmetam
raksturīgos «morālo paniku» un «tagadnes šoku» neuzs -
katīt par krīzes pazīmēm izglītībā, bet gan par iespēju
censties saprast bērnus un viņu vajadzības. Viņi ir mūsu
bērni, viņi dzīvo mūsu radītajā pasaulē un mēs viņus
mīlam tādus, kādi viņi ir.

Pasniedzēja biznesa augstskolā «Turība», RPIVA un
SIA «BeYou», psiholoģe Zane Veinberga, daloties piere -
dzē par tēmu «Interese, motivācija un efektivitāte ikdie -
nas darbā», analizēja jēdzienu «interese» un aicināja ļaut
bērniem vairāk praktiski darboties, mācīt tā, lai gribas vēl
un vēl…Noslēgumā lektore aicināja lielās pārmaiņas sākt
no sevis – apstāties un padomāt: «Ko es ar savu perso -
nību mācu skolēnam?» 

Konferences turpinājumā katram skolotājiem tika
piedāvāta iespēja piedalīties divos praktiskajos semināros,
kur kopā ar speciālistiem pedagoģiskajā jomā tika sīkāk
iztirzātas un analizētas  mācību procesā aktuālas tēmas.

Mājupceļā, pārrunājot dzirdēto, secinājām, ka būtu vērts
nopietnāk iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem par mūs -
dienu skolniekiem. Konferences tēma bija saistoša, sa -
turs – pārdomas rosinošs.

Rekavas vidusskolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā Aina Keiša

Rekavas vidusskolas skolotāji apmeklē 6.konferenci-praktisko semināru pedagogiem Valmierā
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IZGLītīBA

4. novembra pēcpusdiena
bija īpaša diena Viļakā, Pils
ielā 11. Vareno ozolu kuplumu
nu papildinājis mazs ozoliņš,
kas tika iestādīts akcijas «Simts
ozolu meži simtgadu Latvijai»
ietvaros. Nelielā, bet sirsnīgā
kopāsanākšanā pulcējās lieli
un mazi izglītības iestāžu saimju
pārstāvji, lai zem viena jumta
mītošo Viļakas Valsts ģimnāzi -
jas, pamatskolas, bērnu un jau-
niešu Sporta skolas, Mūzikas un
māks las skolas, Jauniešu ini cia -
tīvu centra  zaļajā laukumā ie-
dēstītu vienu mazu ozoliņu. tas
un de viņi citi stādi, pateicoties
Viļakas Valsts ģimnāzijas direk-
tores Sar mītes Šaicānes iniciatī -
vai un skolotājas Lilitas  Šaicā -
nes klātbūtnei akcijas pasākumā
Rugājos, atceļojuši uz novadu,
lai Latvijas simtgadei par godu
mū su zemē augtu stipro un
sīks to koku audzes.

Kociņu iestādīja skolotāji –
skolu cienījamākie, viedākie peda -
gogi, kas savu darba mūžu mēra
jau vairākos gadu desmitos –
Virgina Riekstiņa, Ēvalds Vancāns,
Ņina Romanova, Biruta Miņina

un Tamāra Mihačova.  Pasākuma
jaunākais dalībnieks Ritvars Ozols
vēl nav pat vienu gadu vecs.

Īpašo pasākuma sajūtu spēci-
nāja Viduču pamatskolas skolotājas
Initas Raginskas koklēšana un
skolotājas Valentīnas Bečas ceptā
maizes rieciena un kaņepju aizdara
garša. 

Atklājām arī svarīgu ziņu –

viens no pagalmā augušajiem ozo -
liem ir izaudzis jau līdz dižkoka
izmēriem, sasniedzot 4.38m ap-
kārtmēru. Par to pārliecinājāmies,
uzmērot ozolu vienpadsmitklas-
nieces Sandras vadībā.

«Pēc piecgadīgā ozoliņa ie-
stādīšanas raisās pozitīvās emocijas,
jo  priecājamies, ka valsts mēroga
dižozolam, kas aug ģimnāzijas

teritorijā, nu  ir vēl viens ozolu
dzimtas turpinātājs.Izteikti tautisks
un vienojošs pasākums visām Vi-
ļakas skolām. Vēlam ozolam augt
lielam, kuplam un stipram!» saka
devītklasnieces Agnese un Lāsma.

Un nu gaidīsim pavasari, kad
ozolītis zaļos. Būsim pacietīgi, jo
kā skandēja trešklasnieki Endijs,
Samanta un Viktors:

Visi koki salapoja
Ozolītis nelapoja
Tad lapoja ozolītis,
Kad atskrēja lakstīgala.
Paldies visiem, kas piedalījās!

Īpašs paldies skolu tehniskajiem
darbiniekiem Jurim, Jurijam, Re-
gīnai un Dainai!

Foto – Inese Rēvalde
Teksts – Anželika Ločmele

Pasākums «Es savā
tēvu zemē»

Viļakas novada muzejā 11.no-
vembrī notika pasākums «Es
savā tēvu zemē», kura mērķis
bija iepazīstināt skolēnus ar
Latvijas valsts dibināšanas vēs-
turi, atbrīvošanās cīņām un šo
notikumu nozīmi mūsdienās. 

Pasākumā piedalījās Viļakas
pamatskolas 5.klases skolēni. Mēs
katru gadu 11.novembrī ejam lāpu
gājienā, lai atcerētos un godinātu
kritušo piemiņu Brāļu kapos Jaš-
kovā. Svarīgi zināt un neaizmirst,
kāpēc mēs tur ejam. Bieži vien ru -
nājam par atbrīvošanas cīņām, ka -
ravīriem un brīvu Latviju, bet aiz -
mirstam ieskatīties cilvēku likteņos,
viņu sajūtās un atmiņās. Diemžēl
laikam ejot tos, kas vēl atceras
šos laikus, paliek arvien mazāk.

Pasākuma viens no galvenajiem
uzdevumiem bija iepazīstināt sko-
lēnus ar dažādiem atmiņu stāstiem
no atbrīvošanas cīņām un apstāk-
ļiem, kādos notika šīs cīņas. Blakus
karavīriem cīņās iesaistījās arī
sievietes un bērni, kas veica da-
žādus uzdevumus aizstāvot mūsu
valsti. Pasākuma laikā runājām
gan par visu Latviju kopumā, gan
mūsu novadu. Skolēni noskatījās
arī video, kurā bija parā dītas at-
brīvošanas cīņas Latvijā, kurā ti -
ka minēts arī Viļakas vārds. 

Svarīgi ir zināt arī savas valsts
simbolus. Katram skolēnam tika
iedalīta Latvijas kartes kontūra,
kurā bija jāielīmē valsts simboli-
karogs un ģerbonis. Viļakas no vads
ir valsts sastāvdaļa, tāpēc ielīmējam

arī Viļakas novada ģerboni, runā -
jām par valsts himnu. Skolēni lī-
mējot kartē simbolus, uzzināja
leģendas par Latvijas karoga ra-
šanos, kā arī valsts un novada ģer -
boņos ietverto simbolu skaidro-
jumu. Pēc tam katram bija iespēja
uzrakstīt novēlējumu Latvijas
valstij dzimšanas dienā. 

Atmiņas ir ļoti svarīgs vēstures
avots, kas ļauj uzzināt kādu noti-
kumu no cilvēku personiskās pie -
re dzes. Atbrīvošanas cīņās pieda -
lījās tūkstošiem cilvēku, katram
no viņiem bija savs atbrīvošanas
cīņu stāsts. Pasākuma laikā skolēni
iepazinās ar četriem stāstiem par
atbrīvošanas cīņu gaitu. Stāsti ti -
ka ņemti no dažādām sabiedrības
grupām – sievietēm, skolēniem,
strā dājošiem, karavīriem, lai labāk
izprastu katra nozīmi šajās cīņās.
Skolēni dalījās četrās grupās, kur
katrai bija jāizvelk viens atmiņu
stāsts, jāizlasa tas un jāatbild uz
jautājumu. Pasākuma laikā skolēni
uzzināja dažu cilvēku pārdzīvoto
atbrīvošanās cīņās, uzzināja, ko viņi
juta un domāja dodoties kau jās,
kādos apstākļos notika šīs kaujas. 

Pasākuma noslēgumā atcero -
ties atbrīvošanas cīņu dalībniekus
tika iededzināta svecīte, kura no -
dota no rokas rokā. Novēlēsim,
lai katrs no mums smeltos viņu
drosmi, bezbai lību un patriotismu
mīlot savu valsti.

Atbildot uz jautājumiem, Egija
Kima, Diāna Dupuža, Leonards
Agafonovs, Kristers Timmermanis
un Samanta Kromule būtu gatavi
aizstāvēt Latviju, ja nāktos to
darīt atkal, jo tā ir mūsu Latvija
un mūsu dzimtene. Jautājot, vai
karavīriem bija grūti karot vai
viegli? Skolēni viennozīmīgi at-
bildēja grūti, jo viņiem nebija
piemērota apģērba, bija auksti un
trūka ēdiena. Skolēni Latvijas
valstij dzimšanas dienā novēlēja,
lai Latvija kļūst arvien lielāka,
lai tajā būtu vairāk iedzīvotāju
un lai nekad nenotiktu karš.  

Mīlēsim savu valsti ne tikai
11.un 18.novembrī, bet arī ikdienā
un atcerēsimies, ka mūsu brīvība
ir izcīnīta smagās kaujās. 

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

Ozols pie ozola Viļakā, Pils ielā

6. novembrī, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes
pārstāvji kopā ar skolotāju Santu Bondari devās uz Madonas
Valsts ģimnāziju, lai piedalītos Skolēnu pašpālvalžu pieredzes
pasākumā. Diena sākās ar ekskursiju pa skolas telpām, kurās
mācās skolēni no Madonas un tuvākās apkaimes. 

Pēc ekskurijas visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz pre -
zentāciju, kurā varēja uzzināt aktuālākos notikumus Madonas Valsts
ģimnāzijas ikdienā, kā arī iepazīties ar ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes
darbu. Pēc uzrunas sekoja darbs grupās. 

Dienas pirmās daļas tēma bija ‘drošība’. Grupu dalībnieki apmai -
nījās ar pieredzi un kopā apsprieda aktuālākās savstarējo attiecību
problēmas skolās un klasēs. Katras grupas prezentācija izraisīja
diskusiju, kas palīdzēja iedziļināties un pārdomāt izvirzīto tematu. 

Dienas otrā daļa tika pavadīta, aktīvi darbojoties sevis izzināšanā.
Uz pasākumu bija ieradušies arī Rīgas Kaučinga skolas pārstāvji, lai
motivētu un palīdzētu iepazīt katram sevi kā indivīdu. Grupās tika
apspriestas īpašības, kurām būtu jāpiemīt īstam līderim. Katram bija
jāizvērtē sevi – cik no tā visa piemīt man un kā es varu sevi piln -
veidot, lai kļūtu par līderi. Lai mācītos sadarboties, katrai grupai bija
jāizveido labirints pēc dotā paraugu, kurš vēlāk bija arī jāiziet vienam
no grupas dalībniekiem ar aizsietām acīm, klausoties savas grupas
biedru norādes. 

Pasākums bija interesants, saistošs, sniedza vielu pārdomām un
idejas savai turpmākajai darbībai.

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu padomes pārstāve 
E. Sprukule

Atkal tiekamies Madonā!
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Dvēseļu gans –
novadnieks, dekāntēvs

Jānis Bratuškins
Jānis Bratuškins dzimis 1945.

gada 18. oktobrī, zemnieku ģi-
menē Viļakas pusē. Māte nomira,
kad Jānim bija septiņi gadi.
Bērnībā ar viņa audzināšanu
nodarbojās tēvs un ļoti dievbijīgā
vecāmāte Broņislava, kura arī
Jāni veda uz dievkalpojumiem
un iepazīstināja ar ticības lietām.
Pēc mācībām Viļakas vidusskolā
Jānis Bratuškins 1964. gadā ie-
stājās Rīgas Garīgajā seminārā,
kurā neiznāca sākt studijas, jo

tika iesaukts armijā un aizsūtīts uz Ukrainu. Atgriežoties Latvijā,
Jānis savu aicinājumu nebija pazaudējis, bet apņēmīgi atsāka studijas
Garīgajā seminārā.  1970. gada 24. maijā Rīgas Svētā Jēkaba
katedrālē pirmais Latvijas kardināls Julijans Vaivods ordinēja četrus
priesterus, kuru vidū bija arī Jānis Bratuškins. 

Pirmā kalpošanas vieta viņam bija vikāra darbs Jelgavas Jau -
navas Marijas baznīcas draudzē, bet no 1974. gada līdz 1980. gadam –
Rīgas Svētā Alberta baznīcā. Sakarā ar to, ka pastāvošā vara uz -
skatīja, ka viņš ar kristīgo mācību virza jaunatni nepareizā gultnē,
tika nozīmēts par priesteri attālajā Krāslavas novada Skaistas diev -
namā. No 1982. gada veselus 32 gadus Jāņa Bratuškina pamatkal -
pošanas vieta bija Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas
Romas katoļu baznīca. Svētās Mises prāvests regulāri vadīja lat -
viešu, krievu un poļu valodās, bet zināja viņš arī lietuviešu valodu,
piedalījās arī ekumeniskajos dievkalpojumos kopā ar citu konfesiju
mācītājiem

Svētdien, 2014. gada 23. februārī mūžībā aizgāja Romas katoļu
Baznīcas Jelgavas diecēzes Jēkabpils dekanāta dekāns, Jēkabpils,
Sa las, Seces, Pļaviņu, Viesītes, Zasas, Rites, Neretas, Sēlpils, Duna -
vas, Dignājas katoļu draudžu prāvests, Jēkabpils Goda pilsonis Jānis
Bratuškins.

Jānis Bratuškins bija augstāko garīgo vērtību cilvēks. Dekāna
ikdienas gaitas baznīcā bija viņa misija un ticība. Kā garīgais tēvs
viņš rūpējās par neskaitāmiem tūkstošiem kristiešu un neatteica
palīdzību arī tiem, kuriem Dieva vārds bija svešs. Rūpējoties par
bērnu un jauniešu kristīgo audzināšanu, J. Bratuškins vadīja
svētdienas skolas darbu.

Dieva svētība nāca no viņa rokām un viņa vārdiem bija spēks:
«Mīļie! Tikai lūdzieties bēdās un izmisumā, lūdzieties priekos un pa-
teicieties Dievam par visu, kas jums ir dots. Nedzīvojiet bez Dieva,
bet nāciet un sviniet Kunga dienu, pieņemiet Jēzus dāvanas caur
Svētajiem sakramentiem! Lūdzieties par savām ģimenēm, bērniem,
sievām un vīriem! Cieniet un rūpējaties par saviem vientuļajiem
vecākiem, mācieties un saglabājiet savu vecvecāku nesatricināmo
ticību! Mīliet, piedodiet un palīdziet viens otram, esiet līdzjūtīgi
viens pret otru!» – ar šo mīlestības mācību dekāns dzīvoja un arī
aizgāja mūžībā.

2015. gada 25. oktobrī Jēkabpils Tautas namā notika filmas
«Dvēseļu gans» pirmizrāde. Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas domi tā
veidota kā piemiņas filma par dekānu, katoļu priesteri, Jēkabpils
Goda pilsoni Jāni Bratuškinu. 

Filmas režisore Inga Nestere, tekstu autore Aleksandra Ugrika,
video un skaņas nodrošinājums – Ģirts Spēlmanis. Filmā I. Nestere ir
izmantojusi daudz dokumentālu liecību: fotogrāfijas, vēstules, piezī -
mes, dokumentus, intervijas ar tuviem radiniekiem un cilvēkiem,
kuri viņu labi pazina. «Galvenais uzdevums filmā parādīt Jāni Bra -
tuškinu tādu, kādu cilvēki viņu atceras. Lai noskatoties varētu pa -
teikt: «Jā, tas ir mūsu dekāna tēvs!» teic filmas režisore. Sirsnīgajā
filmā ir redzama ar dekāntēva Jāņa Bratuškina dzimtā puse Viļaka un
intervijas ar Viļakas puses radiniekiem. Filmu ikvienam ir iespējams
noskatīties youtube portālā, sekojot saitei

https://www.youtube.com/watch?v=oxkiK4N7nwc. 
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne 

pēc www.jekabpils.lv un www.katolis.lv materiāliem

Šogad jau otro gadu Valsts
svētku pasākumu laikā Latgales
plānošanas reģiona Attīstības pa -
dome godināja Latgales reģiona
uzņēmēju gada balvas laureātus,
pasniedzot apbalvojumus piecās
nominācijās – Lielākais nodokļu
maksātājs, Lielākais darba de-
vējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums,
Gada lauksaimnieks un Gada
jau nais komersants.

«Šis konkurss ir iespēja vēlreiz
pateikt lielu PALDIES uzņēmējiem,
kas ne tikai nodrošina darba
vietas reģiona iedzīvotājiem, god-
prātīgi maksā nodokļus, bet rod
arī iespēju atbalstīt un līdzdarboties
novadu un pilsētu attīstībā,»
uzsver Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja,
Ludzas novada pašvaldības vadītāja
Alīna Gendele.

Nominācijā «Lielākais nodokļu
maksātājs» balva šogad piešķirta
SIA «Rēzeknes Gaļas kombi-
nāts». Uzņēmums dibināts 2001.
gadā un pēc gatavās produkcijas
ražošanas apjomiem patlaban
ieņem vienu no līderpozīcijām
Latvijā. 2014. gadā tas bija lie -
lākais uzņēmums pēc apgrozījuma
rādītājiem Rēzeknes pilsētā (31
691597 EUR eiro), kā arī otrais
lielākais darba devējs ar vairāk
nekā 400 strādājošajiem. Saskaņā
ar Valsts Ieņēmumu dienesta da -
tiem nodokļos uzņēmums pērn
samaksājis vairāk nekā 400 tūkst.
eiro. Uzņēmums veic plašas in-
vestīcijas gan ražotnes attīstībā,
gan arī jaunu produktu izstrādē.
Gaļas izstrādājumi tiek gatavoti
pēc īpašām tehnoloģijām, izman-
tojot augstākās kvalitātes garšvie -
las, kā arī kūpinot un žāvējot ga -
ļu dabiskā vidē. Rēzeknes Gaļas
kombināts regulāri atbalsta bērnus,
studentus, vecāka gada gājuma
cilvēkus, iesaistoties labdarības
pasākumos un atbalstot dažādus
projektus.

Nominācijā «Lielākais darba
devējs» balva pasniegta SIA
«LEAX Rēzekne» RSEZ, no-
vērtējot uzņēmuma izaugsmi,
darba vietu skaita pieaugumu un
sociāli atbildīgu uzņēmējdar bī -
bu. Uzņēmums pārstāv vienu no
«LEAX Group» metālapstrādes
uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā.
2014. gadā uzņēmuma neto apgro -
zījums pārsniedza 11 milj. eiro,
ražotā produkcija tiek eksportēta
uz ES valstīm, galvenokārt Zvied-
riju. 2014. gadā «LEAX Rēzekne»
veiktas 1,4 milj. eiro investīcijas,

paplašinot ražošanas telpas un
ļaujot palielināt gan uzņēmuma
eksporta ieņēmumus, gan arī
darba vietu skaitu. Uzņēmums ir
viens no lielākajiem darba devējiem
Rēzeknes novadā – patlaban uz-
ņēmumā nodarbināti 142 darba
ņēmēji. «Diena, kad mēs pārstāsim
būt labāki, būs diena, kad mēs
pārstāsim būt labi,» – tas ir viens
no «LEAX Rēzekne» veiksmes
principiem. Uzņēmumā nodrošināta
sociāli atbildīga uzņēmējdarbības
vide, darba vietas aprīkotas, ie-
vērojot darba vides drošību, strā-
dājošajiem tiek nodrošināts trans-
ports, darba apģērbs, tēja, kafija
darbavietā, tiek veiktas piemaksas
par virsstundām, nakts darbu.
Rūpējoties par strādājošo veselīgu
dzīvesveidu, nodrošināti sporta
zāles un baseina apmeklējumi,
bet nesmēķējošajiem darbiniekiem
noteiktas piemaksas pie darba
algas. Uzņēmumā rūpējas par
darbinieku kompetences pieau-
gumu, līdz ar to arī darba algas
palielināšanos. 

Nominācijā «Sociāli atbildīgs
uzņēmums» balva piešķirta SIA
«Preiļu Celtnieks». Uzņēmums
kopš 2000. gada sniedz pakalpo-
jumus būvniecībā, metālapstrādē
un teritorijas labiekārtošanā. Pat-
laban uzņēmums nodarbina 45
darbiniekus, ik gadu tiek veikta
darbinieku apdrošināšana pret ne-
laimes gadījumiem, darbinieki
tiek nodrošināti ar specapģērbu
un vismaz divas reizes gadā tiek
paaugstināta darbinieku kvalifi-
kācija, nodrošinot nepieciešamās
apmācības. SIA «Preiļu celtnieks»
ir arī viens no lielākajiem nodokļu
maksātājiem Preiļu novadā. Rū-
pējoties par nozares attīstību un
kvalificēta darbaspēka pieejamību,
uzņēmums nodrošina tehnikumu
prakses vietas profesionālo skolu
audzēkņiem, dod darba iespēju
skolēniem vasaras brīvlaikā, kā
arī organizē izglītojošus seminārus
par būvniecības produktiem un
iespējām celtniecības nozarē. Pa-
stāvīgi uzņēmums nodarbojas ar
mecenātismu, finansējot skolēnu
ārzemju pieredzes braucienus un
Preiļu novada jauno sportistu
dalību čempionātos.

Nominācijā «Gada lauksaim-
nieks» balva piešķirta zemnieku
saimniecībai «kotiņi» no Viļakas
novada. Saimniecība dibināta
1992. gadā un savas darbības sā-
kumā apsaimniekoja 14 hektārus
lauksaimniecības zemes. Patlaban

tā ir viena no lielākajām Latgales
zemnieku saimniecībām, kas spe-
cializējusies graudkopībā, sēk-
laudzēšanā un apstrādā jau 2220
hektārus, no kuriem vairāk nekā
puse ir augstā ataudzējuma serti-
ficētās sēklas lauki. Tiek audzēti
arī pārtikas un lopbarības grau-
daugi, saimniecībā tiek pielietota
integrētās audzēšanas metode.
Kvalitatīvs sēklas materiāls tiek
realizēts gan Latvijā, gan Eiropā. 

Nominācijā «Gada jaunais
komersants» balva šogad pasniegta
Rēzeknes novada uzņēmumam
SIA «Gravtex». Uzņēmums aktīvu
darbību uzsācis pagājušajā gadā
un izgatavo koka žogus, vārtus un
dekoratīvos paneļus, ko var iz man -
tot balkoniem, lodžijām, radiatoru
režģiem un citur, sniedz frēzēšanas,
gravēšanas, ēvelēšanas un citus
pa kalpojumus. Būtiski, ka uzņē-
mums akcentē videi draudzīgu
produktu ražošanu, turklāt, izman -
tojot dabai draudzīgas tehnoloģi -
jas. Uzņēmums nodarbina 7 strā-
dājošos, aktīvi iesaistās ārējo tir -
gu apgūšanas pasākumos. 

Latgales Plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC) konkursu izsludināja šā
gada oktobrī. Tā mērķis ir apzināt
un godināt Latgales plānošanas
reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi
un godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmē uzņēmējdarbības vides at-
tīstību Latgales reģionā, veicina
Latgales uzņēmēju atpazīstamību,
popularizē labas uzņēmējdarbības
prakses piemērus. Pretendentus
apbalvojumiem varēja pieteikt
iedzīvotāji, organizācijas, uzņē-
mumu kolektīvi, komersanti, bied-
rības, iestādes un pašvaldības. 

Šogad konkursā tika pieteikti
28 Latgales uzņēmumi, tajā skaitā
gan komercsabiedrības, gan zem-
nieku saimniecības. Daži no pre-
tendentiem tika pieteikti vairākās
nominācijās vienlaicīgi. Tāpat kā
iepriekšējā gadā, lielāko daļu kon -
kursa pieteikuma anketu iesniedza
reģiona pašvaldības. Visvairāk no -
minantu tika pieteikts nominācijās
«Sociāli atbildīgs uzņē mums»,
«Gada lauksaimnieks». 

Apbalvojumi Latgales reģiona
uzņēmumiem tika pasniegti Lat-
vijas Republikas 97. gadadienas
svinīgajos sarīkojumos 2015. gada
18. novembrī Rēzeknē un Preiļos. 

Ziņu sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības
centrs

Valsts svētkos pasniegtas Latgales
reģiona uzņēmēju gada balvas

Noticis trešais Latvijas mazākumtautību forums
No 13. līdz 14. novembrī norisinājās

trešais Latvijas mazākumtautību forums, kurš
šogad notika Ventspilī, pulcējot vairāk nekā
100 dalībnieku no visas Latvijas. Latgale
forumā piedalījās ar vislielāko dalībnieku
skaitu – 41, kuri pārstāvēja 16 organizācijas
no Viļakas, Balvu, Rēzeknes, Kārsavas,
Viļānu, Preiļu, Daugavpils pašvaldībām.
Latgales dalību forumā koordinēja Dienvid-
latgales NVO atbalsta centrs. Kopumā forumā
piedalījās 50 Latvijas mazākumtautību orga-
nizācijas, pārstāvot 11 dažādas tautības: balt-
krievus, baškīrus, burjatus, ebrejus, krievus,
lietuviešus, poļus, romus, tatārus, ukraiņus un
vāciešus.

Vienu no darbagrupām, kuru vadīja Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars
Zuģickis, tika nolemts 2016.gada jūlijā Latgalē rīkot Latvijas mazākumtautību festivālu, kas būs pirmais
tik liela vēriena pasākums Latvijā, kuru finansiāli uzņēmušās atbalstīt Vācijas vēstniecība Rīgā un
Kultūras ministrija.
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Šis mūsu lielā dzejnieka afo-
risms kalpoja par iedvesmu arī
šoruden rīkot tradicionālo dzejas
un mūzikas vakaru. Tā ir katra
paša izvēle- ļauties rudens skum-
jām, vai izmantot šos tumšos va-
karus, lai satiktos ar sevi un ba-
gātinātu savu dvēseli. 

Mēs – vokālais ansamblis «Re-
lako» – katru gadu izvēlamies
maz liet vairāk iedziļināties kāda
dzejnieka – jubilāra – daiļradē,
kā arī iemācīties dziesmas ar
konkrētā autora dzeju. 

Šogad pirmo reizi tie bija di -
vi dzejnieki- Rainis un Aspazija.
Katram pasākuma apmeklētājam
bija iespēja aizceļot pie mūsu
Likteņupes – Daugavas, atmiņās
atgriezties bērnībā, savā iztēlē
uzburt jaukas pavasara ainas un
atcerēties kādu mīlestību, kas
viskrāšņāk uzplaukst, kad «tumša
nakts» vai «brīnumainā mēnes-
snaktī»…

Šajā dvēseles ceļojumā mums
līdzi devās arī Rugāju dāmu vo-
kālais ansamblis Sanitas Ancki -
nas vadībā – liels paldies viņām
par to!

Daiga Elksnīte,
Žīguru kultūras nama 

pasākumu organizatore

kuLtūRA

Dzejas un mūzikas vakars 
«Dvēseles ceļojums» Žīguru kultūras namā

Kam no dzīves prasi?                                                     
Prasi no sevis;                                                          

Ne tam svars, ko esi ņēmis,                                                       
Bet ko esi devis.   

/Rainis./

Aicinājums apmeklēt Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ceļojošās

izstādes Viļakas bibliotēkā
Viļakas novada bibliotēka aici -

na no 1. novembra līdz 15. decem-
brim iepazīt Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ceļojošās izstādes: «Lat -
vijas pilsētas grāmatās un digitā-
lajās kolekcijās», «Sievietes foto-
mirklis», «Puķu pasaule».

Izstādes «Latvijas pilsētas grā-
matās un digitālajās kolekcijās»
mērķis ir popularizēt Latvijas nova -
dos izdoto novadpētniecības litera -
tūru un bibliotēku veidotās digitālās
kolekcijas, lai Latvijas pilsētu un
no vadu vēstures lappuses un biblio-
tēkās glabātie vērtīgie novadpētnie-
cības materiāli būtu ikvienam inte-
resentam.

Izstādes «Sievietes fotomirklis» fotogrāfiju izlase attēlo sie -
vieti gan lauku darbos, gan mākslinieciskās profesijās un atpūtā.
Mūs dienās, kad sievietes sociālais statuss, salīdzinot ar pagājušā
gad simta sākumu, ir ievērojami mainījies, izstādē redzamās foto -
grāfijas sniedz lieliskus pierādījumus sievietes pievilcībai, nozīmei
un daudzpusībai arī pagātnē. Tādējādi izstāde «Sievietes fotomirklis»
apliecina sieviešu spēju būt stiprai un trauslai vienlaikus, tā atklāj
sievietes ģimeniskumu un draudzību, attiecības ar saviem gadiem
un visbeidzot arī ar pašu fotogrāfu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošās izstādes «Puķu pa -
sau le» grāmatas sniedz ieskatu Latvijas un pasaules floras daudz -
veidībā, ziedu plašajā pielietojumā sadzīvē, kulinārijā, dziedniecībā,
me dicīnā, selekcionāru un floristu darbā.

«Draudzība ziemeļos» ir Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļas
(9.-15. novembris) šī gada tēma.

Vārdam draudzība nav izteik -
tas definīcijas. Katrs ar šo vārdu
izprot kaut ko citu, bet tomēr
kaut ko līdzīgu. Draudzība var
pastāvēt starp diviem un vairāk
cilvēkiem. Bet par draudzību to
var saukt tikai tad, ja šie cilvēki,
kas viens otru sauc par draugu, ir
atklāti viens pret otru, neapceļ,
nemānās, neaprunā viens otru,
starp viņiem nepastāv sacensības,
viņi ir vienoti. 

Ir draugs, ir īsts draugs, bet
kas ir labākais draugs? Manuprāt,
labākais draugs ir tas, kuram tu
uzticies visvairāk. Tas bez kura
tev ir grūti.

Ziemeļvalstu bibliotēkas ne-
dēļas ietvaros Žīguru bibliotēkas
vadītāja Anastasija Plačinda 12. no-
vembrī Rīta stundā viesojās Žīguru
pamatskolā pie 5. un 6. klašu sko -
lēniem. 

Skolēniem tika demonstrēta
draudzība Ziemeļvalstu bērnu grā -
matās (izstāde). Pārrunājam par

tādām grāmatām kā A. Lindgrēnes
«Brālītis un Karlsons, kas dzīvo
uz jumta», «Brāļi Lauvassirdis»,
«Grāmata par Pepiju Garzēķi»,
U. Starka dzejoļi «Diktators» un
par citam interesantam grāmatām.
Vēlāk tika lasīts fragments no
Marjuna S. Šelnesas grāmatas
«Raksti smiltīs». Pēc lasījuma sko -
lēni dalījās domās par draudzības
nozīmīgumu un to, ko gribētos
no drauga sagaidīt, kā būt labam
draugam. Turpinājumā sekoja ra-
došā darbnīca – draudzības apļa

izgatavošana. Ar šādiem apļiem
skolēni varēs izrotāt savu klasi.

Pēcpusdienā bibliotēkas va-
dītāja apmeklēja Žīguru pamat-
skolas pagarināto grupu. Bērniem
tika piedāvāti divi lasījumi – pa-
sakas. Pirmā pasaka ir Dzidras
Rinkules – Zemzares «Draudzības
spēks» un otrā ir «Pasaka par di-
viem rūķiem – Lielo Es un Mazo
Es» no Baibas Apermanes stāstu
krājuma «Desmit pasakas par
draudzību». Pēc lasījumiem ar
maziem skolēniem tika pārrunāts

par to, kā draugs nedrīkst rīkoties
un kas ir draudzība.

Katrs skolēns saņēma vafeļu
sirsniņu un otrā pusē uzrakstīja
sveicienu un labus vārdus savam
draugam vai klasesbiedram.

13. novembrī no rīta un pēc-
pusdienā bibliotēkas vadītāja ap-
meklēja Žīguru pirmsskolas ie-
stādes «Lācītis» mazo «Lācēnu»
grupiņu un vecāko «Rūķīšu» gru-
piņu. Bērniem tika lasītas norvēģu
tautas pasakas un latviešu pasakas.
Kā apliecinājumu mazie bērnu -

dārza audzēkņi saņēma krāsainās
medaļas ar uzrakstu «Žīguru bib-
liotēkas ma zais draugs», bet lie-
lākiem bērniem tika uzdāvinātas
virtenes ar dažādu valstu karogiem,
kas piedalās Zie meļvalstu biblio-
tēku nedēļas projektā. Kopā ap-
lūkojam katru karogu, noskaid-
rojam tas valsts un sameklējam
tas valstis globusā. 

Paldies skolotājai Benitai Troš-
kai, skolotājām Kristīnei Vasiļje -
vai un Eli tai Locānei par atsaucī -
bu un atbalstu.  

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi Žīguru bibliotēkā

Devos uz nometni, lai papil-
dinātu zināšanas, atsvaidzinātu
agrāk iegūtās, satiktu draugus un
atrastu jaunus domu biedrus. Mums
bija jārada divi projekti/pasākumi,
ko apkārtējiem dāvināt Latvijai
100 dzimšanas dienā. 

Diskusiju rezultātā nometnes
dalībniekiem izkristalizējās ideja
par divām tēmām: «Tautību nedēļu
vai mēnesi» un «Gājienu jeb pa-
staigu pa robežām un sētām».

Pirmajā dienā no kultūras vēst-
nieces Kristīnes Kunickas lekcijas
«Valoda – aktuālā sociolingvistiskā
situācija Latvijā dažādām tautībām»
mēs ne tikai uzzinājām par valodas

nozīmi cil vēku komunikācijā, bet
arī pa ši mēģinājām atpazīt vārdus
visdažādākajās valodās. 

Kopīgiem spēkiem meklējām
labākos risinājumus valodas sagla -
bāšanai valsts, pašvaldības, biedrību
un ģimeņu līmenī. Pēcpusdienā
Inese Grandāne (no biedrības «Ci -
ta Rīga») mācīja, kā apgūt nopiet -
nas lietas caur spēlēm. Pārsteidzoši,
ka pateicoties lektores ieteikumiem
vēstures un valodas mācīšanās
šķita pat ļoti aizraujoša. 

Pirmā nometnes diena noslēdzās
ar kopīgu vakarēšanu, kurā dalījā -
mies domās, izjūtās, zīmējām īpa -
šas zīmes uz akmeņiem, dziedājām

un izveidojām kopīgu skeču. 
Otrā dienā vajadzēja izstrādāt

projektu skices par izvēlētajām
tēmām. Darbs grupās ritēja sprai -
gi, katram bija ko teikt kopīgā
mērķa labā.

Darba rezultātā tika izvirzīti
tālākie uzdevumi un virzieni, kā
realizēt ieceres. Izveidotas inicia -
tīvas grupas un  norunātas nākamas
tikšanās vietas. Pievakarē ar gan-
darījuma sajūtu, par labi paveiktu
darbu sirdī, ar jaunām zināšanām
un prasmēm, daudzām neparastām
idejām piepildīti devāmies mājās. 

Latvijas kultūras vēstniece,
krievu dziesmas ansambļa

«Ivuški» vadītāja S. Romāne

tiekas Latvijas kultūras vēstnieki

Cēsu novada viesu komplekss «Mazais Ansis»  uz divām
dienām (30.10 un 01.11) rudens nometnē sapulcināja 25 Latvijas
kultūras vēstniekus ar vadmotīvu – dažādas tautas vienā Latvijā. 
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6. novembrī  Balvu novada
kubulu kultūras namā trešo
reizi pulcējās kopā mūziķi, lai
piedalītos dzīvās mūzikas festi-
vālā «Savējie 2015». Draudzīga -
jā un radošajā atmosfērā labi
jutās gan mūziķi, gan pasākuma
apmeklētāji, pirmie dejotāji sā -
ka dejot jau pirmās grupas uz-
stāšanās laikā.

Viļakas novadu festivālā pār-
stāvēja jauniešu un arī pieaugušo
iemīļotās grupas «Napruots» no
Rekavas un «Unknown Artist»
no Upītes.  

Viļakas mūzikas un mākslas
skolas direktors Aldis Prancāns

saksofonu spēlēja grupā «Sik-
spārnis» un «Mani mākoņi».
Festivāla pārsteigums bija jauns
Balvu jauniešu projekts «Alu cil-
vēki», kurā muzicē Salvis Mass –
bungas, Harijs Ločmelis – trom-
pete, Gatis Irbītis – trompete,
Aleksandrs Samoiļenko – tuba un
Dāvis Lāpāns – piano. Kopā spē -
lēt viņi ir sākuši tikai šovasar, bet
ir izveidojuši interesantu muzikālu
projektu, pagaidām grupai nav
solista vai solistes, jo viņi vienkārši
par to vēl nav padomājuši.

Kubulu grupa «Sikspārnis» ko -
pā spēlē jau 22 gadus un Ku bulu
kultūras namā ir piedzīvojusi ļoti

daudzus koncertus un notikumus.
Savukārt grupa «Ferrum» no
Cēsīm pēc vairāk kā 20 gadiem
ir sanākusi kopā, lai atkal spēlētu
leģendārās dziesmas. Tikai citu
grupu mūziķi zināja, ka populārās
dziesmas «Dzērvenīte» autori ir
grupa «Ferrum».  Tagad pasākuma
apmeklētāji dungojot dziesmu:
«Dzērvenīt, kam tu mīti purviņā?
Lūdzu tev – iznāc meža maliņā.
Dzērvenīt, mana rūgtā sirsniņa,
Lūdzu tev – nāc man līdzi tau -
tiņās», zinās, ka dziesmas oriģi-
nālsacerētāji ir grupa «Ferrum».
Daudzi šlāgermūzikas pazinēji,
zina tādu mūziķi Aivaru Lapšānu.
Viņš dzied arī grupā «Ferrum».
Festivālā bija pārsteigums, ka
Aivars Lapšāns var nodziedāt
ļoti zemas notis rokdziesmās, kā
arī paņemt ļoti augstas notis, tā
grupas «Ferrum» sastāvā parādīja
savu plašo balss diapozonu.

Festivālā uzstājās arī «D-
Light» no Preiļiem, «Ilūzija» no
Viļāniem, «Kiwi» no Varakļāniem,
«Mani Mākoņi» & Dagmāra Lai-
cāne no Balviem un «Ceļā», kurā
spēlē bijušie balvenieši, kuri
šobrīd dzīvo un mācās Rīgā. Ik-
vienam apmeklētājam bija iespē-
jams novērtēt grupu sniegumus
un izvēlēties, kuru grupu varētu
aicināt uz vecvecāku, mammas

vai tēta dzimšanas dienas svinībām,
kuru uz novada svētkiem, kuru
aicināt uzspēlēt ballīti un kura
vislabāk iederētos kādā jauniešu
neformālā festivālā. Festivāla or-
ganizators Māris Lāpāns izspēlēja
atrakcijas, kurās veiksmīgākie
festivāla apmeklētāji saņēma pla-
kātus ar grupu autogrāfiem.

Grupā «Unknown artist»  jeb
«nezināmais mākslinieks» jau
vienu gadu kopā spēlē Dāvis
Ločmelis, Arnis Bukšs, Nauris
Konovalovs un Māris Keišs.  Ne-
zināmie mākslinieki ir vienmēr
gatavi pozēt fotogrāfam, jo nekad
jau nevar zināt, kad paliks slaveni
pasaulē un bildēm ir jābūt no ik-
viena grupas attīstības posma. Šī
gada festivālā «Osvalds», uzstā-
joties jauno grupu konkursā, puiši
vinnēja ierakstu profesionālā
studijā Rīgā.  «Unknown artist»
ir ierakstījuši «Točkas dziesmu»
MicRec studijā, mūzikas produ-
cents ir Gints Stankevičs. Dziesma
balstās uz reāliem faktiem par
dzīvi pierobežā. Teksta un mūzikas
autors ir Arnis Bukšs. «Domāju,
ka šis projekts ir izdevies, jo mē-
ģinām sacerēt savas dziesmas.
Ar grupu «Medņevas juniori»
vairāk spēlējam populārās dzies -
mas ballītēs. «Unknow artist»
meklē savu ceļu mūzikas pasaulē.

Grupa var spēlēt gan folkmūziku,
gan pop un rokmūziku. 

Šoreiz gribējām ierakstīt tādu
roķīgāku dziesmu, tā tapa «Točkas
dziema», kurai autortiesības ir
reģistrētas Latvijas autoru biedrībā
«Autortiesību un komunicēšanās
konsultāciju aģentūrā/ Latvijas
Autoru apvienībā» (AKKA/LAA).
Ir plānots, ka «Točkas dziesma»
sāks skanēt Latvijas Radio 2 ap -
ritē no 10.novembra,» pastāstīja
ģitārists Arnis Bukšs.

Grupai «Napruots» ir izvei-
dojies savs fanu pulciņš. Pēdējos
trīs gados  puiši turpina sacerēt
savas dziesmas un grupā turpina
spēlēt Raimonds Logins, Sandis
Priedeslaipa un Kaspars Lapsa.
Grupai pirms diviem gadiem ir
pievienojies jauns dalībnieks –
bundzinieks Artūrs Morozs. «Nap-
ruots» ir ieguvusi nopietnu roka
skanējumu un ir uzsākuši  ierakstīt
savas dziesmas studijā Rīgā. 

Interese par muzicēšanu jau-
niešiem esot viļņveidīga, atklāja
ģitārspēles skolotājs un Šķilbēnu
iniciatīvu centra «Zvaniņi» vadītājs
Vilis Cibulis. Pirms pāris gadiem
Viļakas novadā ģitāru mācījās
spēlēt pat 60 jaunieši, šobrīd ir
ap 20 – 30 bērniem un jauniešiem.
Lielie un aktīvākie puiši, kuri pa-
matus apguva ģitārspēles nodar-
bībās, bet vēlāk turpināja paši
pilnveidot ģitārspēles un citu ins-
trumentu muzicēšanas prasmes,
ir izveidojuši savas grupas. «Paies
laiks, kamēr jaunie puikas un
meitenes izaugs un ja būs interese
mēģinās veidot savu grupu. Tāpēc
turpināsim just līdzi mūsu grupām
«Napruots» un «Unknown Artist»
un vēlēsim, lai veiksme ir viņu
sabiedrotā nākotnē,» teica V.Ci-
bulis. 

Pasākuma organizators Māris
Lāpāns, rezumējot aizvadīto pa-
sākumu, teica: «Pirmkārt, šis ir
mūziķiem, tad visiem pārējiem
interesentiem. Kopējā  atmosfēra
pasākumā bija jauka, ir gandarījuma
sajūta, ka ir iespēja dod jaunām
grupām uzspēlēt. Tā ir laba alter-
natīva, kur spēlēt, redzējām daudz
radošu izpausmju un jaunu ideju.
Pašiem mūziķiem bija interesanti
vērot vienam otru. Viss notika kā
biju gaidījis, zināju, ka pasākumu
neapmeklēs tūkstošiem apmek-
lētāju, jo šāda veida mūzika ne-
izraisa mūsu pusē lielu interesi. 

Šis ir nekomerciāls pasākums,
nemeklējam grupas, kuras varētu
pievilināt tūkstošiem cilvēku.
Galvenais, lai ir interesanti būt
kopā, muzicēt un iegūt radošas
idejas turpmākam darbam.»

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

unknown Artist un Napruots muzicē festivālā «Savējie»
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Sestdien, 7.novembrī, upītes
tautas namā Šķilbēnu pagasta
ļaudis un gosti piedalījās folklo -
ras kopas «upīte» pirmā albuma
«Vusi ļauds breinovuos» atvēr-
šanas svētkos. Pirmā izdotā al-
buma prezentācija 21. oktobrī
notika Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā Rīgā, kur
nemateriālā kultūras mantojuma
konferencē prezentēja Ziemeļ-
latgales unikālās vērtības.

Nemateriālās kultūras manto-
juma centra «Upīte» direktors
Andris Slišāns atsavainojas visiem,
kurus nevarēja uzaicināt uz diska
prezentāciju, jo tautas nama ietil-
pība ir tik liela, lai uzaicinātu
piedalīties tikai sava pagasta fol-
kloras kolektīvus, kad tautas na-
mam būs piebūvēta liela piebūve,
tad vienkopus varēs pulcināt
vairāk folkmūzikas mīļotāju.

Atklājot pasākumu, Andris
Slišāns kā karalienēm lika sajusties
Upītes meitām un vienam puisim,
kuri dziedāja dziesmas albuma
ierakstā, visiem dalībniekiem bija
sašūti arī jauni linu tērpi. «Sagei-
dam muojražuotoju, garšīguokuos
gales žāvietoju, skanīguos bolss
īpāsnīci Inesi Matisāni. Sageidam
klarnetisti, stabulietoju, bundzenīci,
skanīguos pusbolss īpāšnīci Kati
Slišāni. Ar applausīm sageidam
skanīgu dzīduotoju, kas pa mozam
puortūp par dzīsmu suoceju
Nataļju Putniņu. Ar applausīm
sageidam dižas teicejas mozmeitu,
spiecīgūs pusbolsu cieleju Santu
Matisāni. Sageidam lobu don-
cuotoju, ar cīši skanīgu bolsi,
vairuoku dzīsmu suoceju Daigu
Gabrāni. Sageidam daudzu dzīsmu
suoceju, plašuos bolss īpašnīci,
treju dālu mammu Dainu Slišāni.
Sageidam skaņas bolss īpašnīci,
daudzu, daudzu garšīgu salatu
gatavuotoju Kristīni Jurāni. Sa-
geidam dižū vījūlnīku, spiecīguos
ūtruos bolss īpāsnīku, ituo diska
īrokstu konsultantu un vīnīgū
vīrīti Domeniku Slišānu. Vysbei -
dzūt ar applausīm sageidam, pīcu
bārnu mammu, dzīsmu suoceju,
plotuos bolss īpašnīci, dzīsmu
zynuotoju, dzīduotoju kustynuotoju
Ligitu Spridzāni. Kuo arī applausi
viel vīnam ļūty stypram bolsam,
kas dzierdams itumā diskā – Sa-
mantai Loginai,» ar dziedātājiem
iepazīstināja Andris Slišāns.

Trīs stundu īsajā pasākuma
apmeklētāji piedzīvoja neskaitāmus
brīnumus, brīnījās ne tikai par
Upītes meitu un sievu skanīgajām
balsīm, bet arī par atraktīvajām
spēlēm, interesantajām dziesmu
apdarēm, jo Andris Slišāns katram
kolektīvam bija uzdevis mājas
darbu: savā apdarē sagatavot

vienu dziesmu, ko dzied folkloras
kopa «Upīte», savukārt Upītes
kopai bija jāizdomā kā nodziedāt
dziesmu, ko dzied aicinātie ko-
lektīvi. Upītes etnogrāfiskā an-
sambļa sievas ir lepnas, ka viņām
ir izaugusi spēcīga paaudze, kura
turpina saglabāt folkloras tradī -
ciju un dzied Upītes sievu dzies -
mas, pasākumā jaunās meitas
dziedāja Upītes sievu dziesmu
«Tricej kolni, skanej meži». Fol-
kloras kopa «Upīte» bija izvēlēju -
šās dziedāt Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa dziesmu «Šudīn zīd`i
uoru pļova». Arī Šķilbēnu sievas
atzina, ka nemaz tik viegli viņām
pašām nav uzsākt un nodziedāt
šo grūto dziesmu. Pirmā Šķilbēnu
pagasta jauniešu folkloras kopa
bija «Rekovas dzintars», kuri pa-
rādīja, ka pēc balvas iegūšanas
starptautiskā folkloras festivālā
Grieķijā muzicē arvien labāk un
atraktīvāk, tas nekas, ka daži da-
lībnieki ir vecāki par Eiropas Sa-
vienībā nodefinēto jauniešu ve-
cumu. Folkloras kopa «Upīte»
tik pat skanīgi nodziedāja dzinta-
riešu dziesmu «Iz vacuo okas
sukruma».  Vēl lielāki pārsteigumi
bija, kad «Unknow Artist» jauno
dziesmu «Točkas dziesmu» fol-
kloras kopa «Upīte» bija izveidojusi
kā īstu folkloras dziesmu. Grupas
«Nezināmais mākslinieks» puiši
atzina, ka nebija iedomājušies,
ka arī tā var skanēt viņu dziesma.
Da Gunči brīnījās vien kā folkloras
kopa «Upīte» nodziedāja viņa
dziesmu «Grybīs dzeivuot». Gun -
tis Rasims jeb Da Gunči nodzie -
dāja dziesmu «Rūtoj saule, rūtoj
bite», jo lielākoties visas ir īstas
meitu dziesmas, tāpēc viņš izvēlē -
jās dziesmu, ko var dziedāt arī
puiši. Vēl folkloras kopa «Upīte»
dziesmas dziedāja Šķilbēnu sievas
«Kiukoj uoru zagiuzīte», bet ar
saviem vārdiem, «Rekavas dzin-
tars» – «Treis muosines ūguos
guoja» un «Unknown Artist» –
«Jauni puiši, siermi zyrgi». Fol-

kloras kopa «Upīte» pierādīja, ka
dziesmu «Kur tu skrīsi, vanadzi -
ņi?» prot nodziedāt arī tā kā to ir
samiksējis Artūrs Slišāns albuma
ierakstā. 

Ja folkloras kopa «Upīte»
dziedāšanai bija labi sagatavoju -
sies, tad daudz grūtāk klājās ska-
tītājiem, kuri piedalījās atrakcijās,
lai iegūtu jauno albumu savā īpa-
šumā. Pasākuma apmeklētājiem
bija jābūt gan labai atmiņai, gan
jāprot būt izveicīgiem, jāprot
dejot, jāprot pieteikties pirmajiem
uz nākamo atrakciju. Cilvēki bija
gana atsaucīgi un gana daudzi
saņēma jauno albumu. Visgrūtā -
kais uzdevums bija jāveic Šķilbē -
nu pagasta pārvaldniekam Andrim
Mežalam un Viļakas novada kul-
tūras metodiķei Inesei Lācei. Vi-
ņiem uzdevums bija nozvejot lie -
lo naudas zivi. Tas nekas, ka An-
drim Mežalam aizsēja acis un sa-
grieza galvu, neko neredzot un
tikai klausot Ineses Lāces norā -
dēm, viņš lielo zivi atrada ļoti
ātri. Tas nozīmē, ka arī nākotnē
Šķilbēnu pagastam veiksmīgi tiks
piesaistīts finansējums no dažādiem
projektu fondiem. «Paldies visiem,
kuri šovakar ir atnākuši atbalstīt
Upītes jauniešus. Šovakar mēs
re dzam vienu no Latgales veiksmes
stāstiem par ko, pirmkārt, ir jāpa-
teicas Irēnai un Ontonam Slišā -
niem, kā arī Andrim Slišānam un
visiem pārējiem kopas dalībnie-
kiem. Novēlu ikvienam no mums
atrast savu ceļu. Novēlu, lai fol-
kloras kopai Upītei iesāktā ceļa
būvniecība nebeigtos, bet turpinātos
un tas paliktu tikai platāks un ga-
rāks. Paldies, ka Jūs turieties
kopā un aizraujiet jauno paaudzi!»
vēlēja Andris Mežals. Inese Lāce
pateicās Upītes jauniešiem, ka
viņi nerimstoši katru dienu turpina
kopt folkloras tradīciju un pateicās
Andrim Slišānam par veiksmīgo
darbu finansējuma piesaistīšanā
kultūras projektiem. 

Liels paldies par atbalstu dis -
ka tapšanā tika teikts Valsts Kul-
tūrkapitāka fondam, mūzikas kon-
sultantei Zanei Šmitei, Ziemeļ-
latgales nemateriālā kultūras man-
tojuma ekspertei Rutai Cibulei,
skaņu ieraksta un apstrādes meis-
taram Guntim Rasimam, diska
dizainerim Artūram Slišānam,
konsultantei Andai Beitānei, lat-
galiskā tulkojuma nodrošinātājai
Edītei Husarei, par veiksmīgo
bildi albuma dizainam fotogrāfam
Andrim Zelčam, ierakstu tapšanas
vietai un jaunās paaudzes audzi-
nātājiem Upītes pamatskolai un
daudziem citiem labas gribas cil-
vēkiem.

Mārīte Slišāne apmeklēja al-
buma atklāšanas pasākumā Rīgā
un  sociālajos tīklos pēc pasāku -
ma rakstīja: «Grybu pasadaliet i
pasalepuot! Grybeju jov vakar,
21.oktobrī,  uzrakstiet sovus īs-
paidus, bet cīš, cīš beju emocejuom
pīpildāta, ka nazagrybeja nikuo
rakstiet, tikai izbaudiet! Vakar
beju Jāzepa Vītola Mūzikas Aka-
dēmijā, kur nūtyka, nazynu voi
pareizi saceit- lekceja, bet lai
byutu tuo - Nemateriālais kultūras
mantojums teorijā un praksē: Ze-
meļlatgales pieredze., i pats gol-
vanīs, ka lekcejis ūtrajā pusī tyka
prezentāts Folkloras kūpas Upīte
jaunīs disks «Vusi ļauds breino-

vuos». I bej par kū breineitīs tīm,
kas moz kū zynova par Zīmeļlat-
gali, bet vusu vaira, par Upīti! Es
kuortejū reizi sasajutu lepna, ka
ešu nu Upītes, Sasajutu lepna, ka
ešu Ontona SLišana i Irenas Sli-
šanes meita, sasajutu lepna, ka
ešu Andra Slišāna muosa...Es
beju skatietoju, klausietoju rynduos,
bet tys namaina munu apziņu i
dzeives uztveri! Klausūtīs lekcejā,
klausītīs dzīsmies, verūtīs video
otkoln bej sasatikšona ar tātu...
emocejas bej tik syltas. Mani
puorniema lapnuma, prīka sajyuta.
Raisejuos puordūmas... Kod dzī-
dova Upītes jaunīši/jaunītes es
izjutu tū, kod soka- skudrines
skrieja puor kaulīm! bolsi skaneja,
Muzikas akademejas telpas sajuta
Upītes styprū goru! Paļdīs!»

Pirms dancošanas dziedošās
Igauņu ģimenes pavadījumā,
Andris Slišāns un Guntis Rasims
zīmīgi saskatījās un solīja, ka ar
šī albuma atvēršanas svētkiem brī -
numi Upītē nebeidzoties, jo bū -
šot nākamais albums, kurā dzie-
dāšot arī Andris Slišāns. Lai iz -
dodas piedzīvot brīnumus Upītē
un Viļakas novadā!

Teksts: Vineta Zeltkalne sa-
darbībā ar Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte» di-
rektoru Andri Slišānu

Foto: Vineta Zeltkalne

Vusi ļauds breinovuos - folkloras albuma prezentācija upītē
kuLtūRA
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Piektdienas pēcpusdienā,
6.novembrī, Šķilbēnu iniciatīvu
centrā «Zvaniņi» pulcējas jau-
nieši un citi interesanti, jo afi -
šas Rekavas vidusskolā vēstīja,
ka Zvaniņos būšot Grieķijas va -
kars. tā kā šajā mācību sezonā
Viļakas novada jauniešu centros
un arī Zvaniņos darbojas Eiropas
brīvprātīgā – Ramona no Vāci-
jas, tad «Zvaniņi» nolēma, ka
aptuveni reizi mēnesī, citreiz var -
būt divas reizes mēnesī, rīkot
dažādus kultūras vakarus.

Pirmais kultūras vakars bija
veltīts Grieķijai, jo septembrī
«Zvaniņu» centra vadītājs Vilis
Cibulis kopā ar folkloras kopu
«Rekavas dzintars» un tautas
deju kolektīvu «Nebēda» no Bal-
viem piedalījās starptautiskā fes-
tivālā Grieķijā, kur izcīnīja 1.vietu.
«Rekavas dzintara» dalībnieki –
skolotāja Inese Cibule, ģimenes
ārsts Andris Spridzāns parādīja sa -
vas fotogrāfijas. Inese savās foto -
grāfijās vairāk bija fiksējusi dabas
skatus, objektus, dažādus augus
un ziedus, savukārt dakteris vairāk
bija piefiksējis festivāla norisi,
pirms festivāla sagatavošanos un
pēc festivāla ballēšanos. «Rekavas
dzintara» dalībniekus pārsteidza,
ka bieži Grieķijā (Ziemeļgrieķijā –

Thesaloniki apgabalā) ceļa malās
un pilsētās ir mazas lūgšanu vie -
tas – tā kā mazmazītiņas baznīciņas.
Pārsteiguši arī dabas skati, kalnu
ainavas un ekskursija apkārt
Svētajā salai, kur atrodas pareiz-
ticīgo vīriešu klosteri un salā
ieeja ir iespējama tikai vīriešiem,
iegūstot speciālu atļauju – vīzu.

Vineta Zeltkalne pirms pāris
gadiem nodzīvoja Grieķijā sešus
mēnešus kā Eiropas brīvprātīgā.
Sešu mēnešu laikā bija iespējams
paceļot arī pa Grieķiju, tika
redzētas daudzas tūrisma maršrutos
iekļautās vietas kā svētvieta Delfi,
Meteoras klosteri kalnos, Atēnas,
Thesaloniki un bija iespēja aizceļot
arī uz Santorini salu. Dzīvojot 6
mēnešus valstī, ir iespējams arī
pamanīt tautas īpatnības, piemēram,
grieķi ir ļoti lepni par ikvienu
savu paveikto darbu, ilgus gadus
vēl leposies kā ir dibinājuši Olim-
piskās spēles, uzvarējuši Eirovīzijā
un Eiropas čempionātā futbolā.
Grieķi nepārstrādāsies un ja, ko
padarīs, tad ar paveikto pratīs le-
poties. Grieķi prot izklaidēties,
prot baudīt nesteidzīgu dzīvesritmu,
kāpēc to paveikt šodien, ja to var
izdarīt rīt, vai vēl labāk parīt.
Visneierastākās Grieķijā bija spe-
ciālas, vienkāršas kafejnīcas pen-

sionāru onkulīšiem, tās kafejnīcas
apmeklēja tikai vīrieši, kā arī ne-
ierasti bija redzēt daudz gados
vecas sieviņas melnā tērpā, jo tā
viņas sērojot par mūžībā aizgāju-
šajiem dzīvesbiedriem. Neparasti
bija novērot, ka ar takšiem grieķi
pārvietojās, cik bieži vien iespē-
jams. Vēsturiskās drupas ir katrā
ciemā, pirmās vēl aplūko ar
interesi, katras nākamās jau kļūst
par ierastu ainavas sastāvdaļu.
Uz Grieķiju ir jāaizbrauc, lai no-
baudīto garšīgo virtuvi, kārtīgi
paēstu īstus giros, feta sieru un
daudzos saldos ēdienus, kuru pa-
gatavošanā izmantoti valrieksti,
kā arī uz Grieķiju ir jādodas, lai
iemācītos dejot deju sirtaki. Grieķu
valoda un alfabēts ir īpašs stāsts,
kura apguvei var veltīt atsevišķu
vakaru.

Pasākuma apmeklētāji bija prie -
cīgi iegūt noderīgu informāciju
par Grieķiju. Nākamais kultūras
vakars ir plānots 20.novembrī,
kur Ramona pastāstīs un prezentēs
savu dzimto zemi – Vāciju. Laipni
aicināti visi interesenti! Ευχαριστώ
ΕΛΛΑΔΑ (tā Grieķija ir grieķu
valodā) jeb paldies Grieķija! 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs un

interneta resursi

Grieķijas vakars Zvaniņos
JAuNIEŠu AktuALItātES

l VIļAKAS NOVADA JAUNIEŠU DOMES AKTUALITāTES

Šajā mācību gadā Viļakas novada Jauniešu dome uzsākusi savu
darbību prezidentes Elīnas Sprukules vadībā. Par viceprezidenti
jaunieši ievēlējuši Semenovas jaunieti Lailu Milakni, kurai, ievērojot
tradīciju, būs tas gods vadīt nākošo jauniešu domes gadu.

Jauniešiem priekšā nozīmīgs gads, jo ir plānots izstrādāt Viļakas
novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2016.–2021. gadam
un pievērst īpašu uzmanību jauniešu pašizaugsmei, karjeras izglītībai
un, protams, arī sadarbības veicināšanai ar citu novadu jauniešiem.

Pirmā plānotā aktivitāte norisināsies jau šī gada 10.decembrī, kad
notiks jauniešu forums, kurā tiksies Viļakas novada skolu jaunieši,
lai vienotos par kopīgiem mērķiem un prioritātēm, ko jaunieši vēlas
sasniegt tuvāko 5 gadu laikā. Pēc šī foruma jaunieši iecerējuši tikties
ar Viļakas novada domes deputātiem, lai apspriestu foruma rezultātus
un jauniešu ideju īstenošanas iespējas.

Jauniešu domes sēdes notiks katra mēneša pirmajā un trešajā
trešdienā plkst. 16.00 Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā. Ikviens jau -
nie tis un interesents aicināts apmeklēt un piedalīties!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne

Jaunieši dodas pieredzes apmaiņā

Šī gada 13.novembrī Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra aktī-
vākie jaunieši devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz āgen-
skalna Valsts ģimnāziju, lai
tiktos ar Skolēnu pašpārvaldi. 

Skolēnu pašpārvaldes viceprezi -
dents Jēkabs Šalms kopā ar kolē-
ģiem iepazīstināja ar pašpārvaldes
darbību un aktivitātēm, kā arī jau -
niešiem tika dota iespēja iepazīties
ar Āgenskalna Valsts ģimnāzijas
telpām un klašu aprīkojumu.

Jaunieši apmeklēja arī «Stūra
māju», kurā apskatīja Latvijas
Okupācijas muzeja piedāvāto iz-

stādi par baisākā PSRS varas ins-
trumenta – čekas darbību Latvijā.
Izstādes apmeklējums un gida
aizraujošais stāstījums izraisīja
jauniešos emocionālu pārdzīvo -
jumu un lika aizdomāties par ne-
žēlīgajiem notikumiem mūsu tau -
tas vēstures lappusēs.

Noslēgumā jauniešiem tika do -
ta iespēja noskatīties jauno latvie -
šu poproka grupas «Prāta Vētra»
dokumentālo filmu «Prāta vētra:
starp krastiem», kurā stāstīts par
grupas un mūsu valsts ceļu. Filmā
grupa atklāti stāsta par kopā bū -
šanu, krīzēm un prieka brīžiem,

parādīts arī jaunākā albuma tap-
šanas process Berlīnē un vēsturiski
kadri no grupas arhīviem.

Jaunieši ir sajūsmināti par
braucienu un visaugstāk novērtēja
«Stūra mājas» apmeklējumu, kurš
patiesi ir apskates vērts objekts,
kas palīdz izprast vēsturiskus no-
tikumus.

Paldies Āgenskalna Valsts ģim -
nāzijas skolēnu pašpārvaldei un
pašpārvaldes konsultantei Jeļena
Strumpei par jauko uzņemšanu! 

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja Madara Jeromāne

Biedrības «Eiroreģions 
«Pleskava – Livonija»» jaunieši realizē

kopīgu jauniešu apmaiņas projektu!
Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» jauniešu sekcija īstenojusi

savu pirmo programmas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu
«Young Leaders in the community», kurš norisinājās Igaunijā
Vehendi viesnīcā laika posmā no 19. līdz 25. oktobrim. Jauniešu
apmaiņas projekta ideja tapa jau 2014. gadā, kad notika kārtējā
Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» jauniešu tikšanās. Jaunieši
ko pīgi izstrādāja projekta idejas, bet Igaunijas jaunieši bija pro -
jekta iesniedzēji. 

Latviju projektā pārstāvēja Viļakas novada jaunatnes lietu speciā -
 liste Madara Jeromāne un Jauniešu domes prezidente Elīna Sprukule.

Jauniešu apmaiņā jauniešiem tika dota iespēja uzlabot savas
prasmes un gūt jaunu pieredzi,  piedaloties nodarbībās un strādājot
jauktās komandās. Jaunieši diskutēja par dažādām aktuālām tēmām,
piemētam, par paņēmieniem kā iesaistīt citus savos pasākumos un
aktivitātēs, kā atrast savu iekšējo motivāciju un kā motivēt arī citus.
Apmaiņas laikā jaunieši tikās un iesaistījās diskusijās ar Rannu un
Rõngu pagasta, kā arī Tartu amatpersonām, īpaši jauniešu uzmanību
piesaistīja motivācijas pedagogs Harald Lepisk.

Katra valsts nodrošināja savu nacionālo vakaru – kopā dejojām igau -
ņu dejas ritmā, klausījāmies vietējas jauniešu grupas koncertu, baudī -
jām krievu ēdienus un  krāšņos priekšnesumus, parādījām arī Latvi jas
nacionālās dejas un kopīgi dziedājām dziesmas pat latviešu valodā.
Pamanījām kultūru daudzveidību un saskatījām arī kopīgās iezīmes.

Jauniešu apmaiņa veicinājusi triju valstu jauniešu sadraudzību,
savstarpēju komunikāciju un interesei par tālāku sadarbību nākotnē.

Paldies visiem Latvijas jauniešiem, kuri piedalījās projektā un
ieguldīja savus līdzekļus mūsu valsts prezentēšanā! Padies par at -
balstu arī Eiroreģiona Latvijas sekcijas vadībai un pašvaldībām!

Informāciju sagatavoja biedrības «Eiroreģions «Pleskava-Livonija»»
Latvijas jauniešu sekcijas valdes priekšsēdētāja Madara Jeromāne

Jau trešo gadu Latvijas Valsts gadadienā Viļakas jaunieši
iededz svecītes valsts karoga krāsās, lai apliecinātu patriotismu
un cieņu pret savu valsti un kopīgi radītu svētku noskaņu. Akti -
vitātē aicināti iesaistīties visi pilsētas un novada iedzīvotāji, lai
veicinātu iedzīvotāju vienotības sajūtu. 

Latvija esam mēs paši. Tā sākas ar mums- ar cilvēkiem, nevis ar
iespaidīgām celtnēm un krāšņām dabas ainavām, kas, protams, arī ir
neatņemama mūsu valsts sastāvdaļa. Katrs no mums veido Latviju, pa -
rāda Latviju un rada citiem iespaidu par to, tāpēc ir svarīgi būt patrio -
tam un izjust piederību savai tautai un valstij. Dievs svētī Latviju!

Paldies visiem, kuri ieradās un iededza svecīti par savu Latviju!
Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu

centra vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Andris Zelčs

Viļakas jaunieši iededz svecītes
valsts karoga krāsās
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JAuNIEŠu AktuALItātES

Pirmajā novembrī  Viļakas
auniešu iniciatīvu centra filiālē
pulcējās smaidīgi un priecīgi
jaunieši, kuri Helovīnu noskaņās
svinēja sava jauniešu centra 3
gadu jubileju un priecājās par
otru svarīgu notikumu- centra
filiāles jauno jumta segumu. 

Jauniešu centrs savu darbību
uzsāka 2012. gada nogalē un at-
radās Viļakas Valsts ģimnāzijas
pagrabstāva telpās. Triju gadu
laikā jaunieši īstenojuši dažādus
lieliskus pasākumus, piedalījušies
projektos kā partneri un, protams,
realizējuši arī savus projektus
gan jauniešu izaugsmes veicinā-
šanai, gan jauniešu centra aktivitāšu
dažādošanai, gan inventāra iegādei.
Visnozīmīgākais notikums šajā
laikā bija jaunās centra filiāles
izveide Parka ielā 42, kad jaunieši
no Zemkopības Ministrijas dāvanā
saņēma divstāvu māju.

Izveidojot jauniešu centru Vi-
ļakā, ir sākusies arī jauniešu akti-
vitāte. Kā piemēru var minēt Vi-
ļakas novada Jauniešu domes iz-
veidi, kura arī uzsāk savu trešo
darbības gadu. 

Savas iniciatīvas vadīti un ar
projektu palīdzību jaunieši reali-
zējuši savus sapņus – izveidojuši
ielu vingrošanas laukumu, iegā-
dājušies sporta kame ru, skaņas
un gaismas komplektu un īstenojuši
vēl daudzas citas aktivitātes un
projektus, kurās ieguldījuši arī
savu darbu, jo gadās, ka projekts
sedz materiālus, bet darbs jāveic
pašiem. Bieži vien nā kas cīnīties
par projekta apstiprināšanu, jo ir
jāvāc balsis, kas ir veselīgas kon-
kurences process – jaunieši ir de-
vušies arī ar datoriem ielās, lai
lūgtu nobalsot gan Viļakas novada,
gan Balvu iedzīvotājus. Vienmēr

ir lielāks gandarījums par paveikto,
kad darbs izdarīts saviem spēkiem.

Jaunieši labprāt sadarbojas ar
citiem Viļakas novada jauniešiem,
jauniešu iniciatīvu centriem, brauc
pieredzes apmaiņā uz citiem no-
vadiem un aicina ciemos citu no-
vadu jauniešus.

Centra vadītāja Madara Jero-
māne atzīst, ka atskatoties uz
šiem 3 gadiem, viennozīmīgi var
teikt, ka tie ir izdevušies, esam
daudz paveikuši, kaut arī tas ir
salīdzinoši īss laika posms. Esam
sākuši no nulles.  Kad uzsākām
savu darbību, pagrabstāva telpas
bija gandrīz tukšas, tajās atradās
tenisa un novusa galds un pāris
skapji. Bija jādomā kā centru pa-
darīt par vietu, kurā jaunietim
būtu vēlme nākt un darboties. 

Centra uzdevums ir jauniešu
iniciatīvu un ideju atbalstīšana,
aktivitātes jāorganizē pašiem, bet
sākotnēji bija nepieciešams jau-
niešus ieinteresēt, uzzināt viņu
viedokļus un intereses. Kopā īste -
nojām projektus ar kuru palīdzību
pa šo laiku centram esam pie-
saistījuši vairāk kā 20 tūkstošus
eiro. 

Organizējam pasākumus, no
tiem daudzi ir kļuvuši par tradī-
cijām- katru gadu organizējam
Valentīndienas aktivitātes, jaunie -
šu neformālās izglītības konferen -
ci «Nāc un piedalies!», pavasara
pārgājienu, piedalāmies Lielajā
talkā, 18. novembrī iededzam
svecītes valsts karoga krāsās par
godu Latvijas Valsts gadadienai,
gatavojam pilsētas Adventes vai-
nagu, organizējam labdarības ak-
cijas Ziemassvētkos, dodoties uz
Viļakas Sociālās aprūpes centru
un Šķilbēnu sociālās aprūpes
māju.

Tuvākajā nākotnē vēlētos jau-
niešiem piedāvāt plašākas karjeras
izglītības aktivitātes, jo tās ir bū-
tiskas katra jaunieša dzīvē, tāpat
pasākumus vērst vairāk uz jauniešu
pašizaugsmes veicināšanu, ne-
formālo izglītību un savstarpēju
sadarbību, kas būtu ne tikai
novada, bet arī valsts un starp-
tautiska mēroga.

Jauniešu centra Dzimšanas
dienas svinībās  jaunieši pārdomā -
ja to, kas visvairāk patīk jauniešu
centrā un to, ko vēl vēlētos rea -
lizēt. Jaunieši atzīst, ka visvairāk
patīk jaunizveidotās filiāles telpas
un interjers, kā arī atmosfēra.
Jaunieši ir apmierināti ar esoša -
jiem pasākumiem un projektiem
un priecātos arī par jaunām akti-
vitātēm,  patīk jau iegādātais in-
ventārs (īpaši skaņas un gaismas
komplekts, GoPro kamera un
mēbeles) un, protams, vēlētos arī
jaunu un daudzveidīgāku inven -
tāru, kurš paplašinātu jauniešu
lietderīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas. 

Jaunieši ir sajūsmā par ielu
vingrošanas laukuma izveidi,
šķūni, kur tiek organizētas dažas
aktivitātes, jauno jumtu un centra
apkārtni, kuru ir ieinteresēti sa -
kopt un pilnveidot kopīgiem spē-
kiem. Grūtāk realizējamās jau -
niešu idejas ir dīķa atjaunošana
un pirts uzcelšana, kā arī jaunas
apkures sistēmas ierīkošana, ūdens-
vada pievilkšana un fotostudijas
izveidošana.

Jaunieši atzina, ka viņiem
patīk jauniešu centrā «aizbēgt»
no ikdienas un atpūsties, tāpat
vēlētos paplašināt savu pulciņu
ar idejām bagātiem jauniešiem
un veicināt jauniešu saliedētību,
kā arī ieviest jauniešiem intere-
sējošas nodarbības. 

Paldies visiem, kuri ir atbal-
stījuši Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centru visu šo trīs gadu garumā! 

Liels paldies Viļakas novada
domei par atbalstu un īpaši Parka
ielas nama nr.42 nodošanu jauniešu
vajadzībām un jaunā jumta seguma
finansēšanu!

Paldies arī smaidīgajiem, for-
šajiem un aktīvajiem jauniešiem
un viņu vecākiem, kuri ieguldījuši
savu darbu centra attīstībā gan
savā, gan citu labā!

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja Madara Jeromāne

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs 
svin 3 gadu jubileju

16. novembrī Viļakas Mūzi -
kas un mākslas skolā viesojās
audzēkņi un pedagogi no Jāņa
Ivanova Rēzeknes Mūzikas vi -
dus skolas ar mērķi iepazīstināt
un reklamēt savu skolu un mācī -
bu programmas. katrs audzēknis
prezentēja sevis pārstāvēto iz-
glītības programmu un demons-
trēja iegūtās prasmes un iema-
ņas.

Koncertā piedalījās:
Dace Ušupniece, Ilze Jurjāne,

Diāna Logina un Aleksandrs Maļ-
kevičs IP Mūzika III kurss;

Veronika Ivanova II kurss IP
Taustiņinstrumentu spēle; 

Kristīne Maļavko II kurss IP Stīgu instrumentu spēle;
Rita Jegorova III kurss IP Vokālā mūzika;
Viktorija Kokoreviča III kurss IP Diriģēšana;
Anastasija Isakova IV kurss IP Pūšaminstrumentu spēle.
Koncertu vadīja Agrita Pontaga I kurss IP Mūzikas vēsture un

teorija.
Jauks un skanīgs bija IP Mūzika programmas audzēkņu priekš -

nesums gan ar savu kvalitatīvo skanējumu, gan ar dažādu instrumentu
izmantošanu. Jāpiebilst, ka šajā programma mācās un koncertā
uzstājās arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolas absolventes Dace
Ušupniece un Ilze Jurjāne.

Viļakas MMS direktors Aldis Prancāns

Seminārs Latvijas pašvaldību 
attīstības plānošanas un budžeta

plānošanas speciālistiem
20.novembrī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā

visu Latvijas pašvaldību attīstī bas plānošanas un budžeta plānošanas
speciālistiem tika organizēts seminārs «Latvijas plāno šanas reģionu
un vie tējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana»
3.aktivitātes «Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un
budžeta plānošanu vietējā līmenī», kurā piedalījās arī Viļakas no -
vada do mes speciālisti.

Aktivitātes mērķis ir uzlabot saik ni starp teritorijas attīstības
plānošanas un budžeta plānošanas procesiem Latvijas pašvaldībās.

Seminārā tika apskatīti dažādi pašvaldībām pieejamie dati un to
izmantošana. Salīdzināšana – teorētiski aspekti un prakses piemēri
no Norvēģijas un pilotpašvaldībām. Pārskatu pilnveidošanas iespē -
jas, ieteikumi pašvaldībām attīstības plānošanas un budžeta sa -
saistei. Kā arī vērojumi no Valsts kontroles auditiem par nepie -
tiekamu sasaisti starp attīstības plānošanas un budžeta sasaisti.

Olga Abramova 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

AktuALItātES

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas audzēkņu koncerts
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BAZ NīCAS DRAu DŽu ZI ņAS

Baltinavas Romas katoļu drau-
dze piedāvāja interesantu pro-
grammu jauniešiem. Viņi apguva
flash mob jeb dejošanu visiem
kopā, prezentēja draudzi, iepazinās
ar Baltinavas Romas katoļu baz-
nīcas kultūrvēsturisko mantojumu
un izložņāja visas telpas baznīcā,
kuras parasti, apmeklējot Sv.Misi,
paliek neredzamas ticīgajiem.  Tā
kā kopējais dalībnieku skaits bija
vairāk kā 70 dalībnieki, tad jau-
niešus sadalīja grupās, kuras
veica dažādus uzdevumus un ro-
tācijas veidā piedalījās radošajās
darbnīcās Baltinavas vidusskolā,
Baltinavas kristīgajā internātpa-
matskolā, Baltinavas amatnieku
centrā un draudzes mājā. Čaklākie
dalībnieki vecākiem mājās varēja
dāvināt izlietās svecītes, pašgata-
voto rožukroni un koka suvenīru.
Atpūtas brīžos jaunieši un bērni
aizrautīgi spēlēja galda tenisu un
galda futbolu. 

«Šķilbēnu jaunieši šajā pasā-
kumā jutās ļoti labi, viņiem īpaši
patika, kad darba grupiņās vajadzēja
veikt dažādus uzdevumus, pie-
mēram, salvešu dekupāža uz  sve-
cēm. Prezentāciju par savu draudzi
mēs veidojām ar nodomu, lai ne-
būtu tradicionālais variants ar power
point programmu, bet, lai būtu
interesantāk, tāpēc salīmējām bil -
des uz papīra, lai tās vēlāk varētu
apskatīties tie, kuriem interesē.  Mūs
šajā pasākumā uzrunāja Adorācija,
jo mēs lūdzāmies kopā un tās die -
nas muzikanti izpildīja ļoti skaistas
un dvēseliskas dziesmas, kurām
varējām dziedāt līdz. Mēs labprāt
rīkotu šādu pasākumu arī Šķilbē -
nos, lai arī pie mums kopīgās lūg -
šanās varētu vienoties citu draudžu
jaunieši,» iepazīstināja aktīva
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
jauniete Sabīne Koniševa.

«Tā bija liela atbildība, orga-
nizēt pirmo reizi tik lielu pasākumu.
Es atbildēju par saimnieciskajiem
jautājumiem, Anna par citiem or-
ganizatoriskajiem jautājumiem,
prezentācijām, slavēšanu un dzie-
dāšanu. Šo notikumu uzņēmu kā
kalpojumu draudzei un jauniešiem.
Noteikti vajadzīgi šādi pasākumi,
varbūt bija dalībnieki, kuri neuz-
tvēra nopietni pasākumu, bet
daudz bija jauniešu, kuri saprata
tikšanās nopietnību, izmantoja
iespēju pieiet pie grēksūdzes,
aktīvi iesaistījās aktivitātēs, lūdzās
un dziedāja slavēšanas dziesmas,»
pastāstīja Baltinavas Romas katoļu
draudzes katehēte Rudīte Laga-
novska.

Divdesmitgadīgā jauniete An -
na Laganovska jau kopš 8. klases
dodas svētceļojumos un ir pieda-
lījusies daudzos citos kristīgos
pasākumos jauniešiem,  ir iegūta
pieredze, ko darīt, kā organizēt
un tāpēc uzņēmās atbildēt par
Adorāciju, dziedāšanu Sv.Misē
un slavēšanu.  «Tas bija sarežģīti
vienā vakarā organizēt trīs akti-
vitātes: Adorāciju, dziedāšanu
Sv.Misē un slavēšanu. No malas

varbūt liekas, ka tas ir vienkārši,
bet daudz vairāk laika aizņem or-
ganizēšana. Jo vairāk cilvēku ie-
saistās, jo vairāk nepieciešami
mēģinājumi. Mācījāmies un dzie-
dājām kopā dziesmas vairākas
reizes. Esmu priecīga, ka pirmo
reizi Baltinavas baznīcā notika
slavēšana. Domāju, ka šāds pasā-
kums ir vajadzīgs, varbūt gribētos,
lai katrai šādai tikšanās reizei ir
viena konkrēta tēma, ar kuru jau-
nieši iepazīstas vairāk,» atklāja
Anna Laganovska.

«Šīs tikšanās galvenais noti-
kums bija kopīgs Sv. Mises upu -
ris, jo arī katra kristieša dzīvē
nav skaistāka mirkļa, tādēļ, ka
tas ir moments, kad tiekamies ar
dzīvo Jēzu Kristu un atkal no
jauna piedzīvojam mūsu pestīšanas
notikumu. Svētajos Rakstos ir
teikts, ka «nav lielākas mīlestības
kā atdot savu dzīvību par citiem»
(Jņ 15,13). Tātad Sv. Mises ir
Jēzus lielās mīlestības pierādījums.
Katru reizi kad esam baznīcā
Jēzus mums saka: «Es Tevi mīlu»
un tas īpaši ir sadzirdams Diev-
kalpojuma laikā. Jauki, ka jaunieši
nebaidās uzņemties atbildību Baz-
nīcā un arī Dievkalpojuma laikā.
Patiesībā mums katram vajadzētu
atrast savu vietu Baznīcā, padomāt
kā mēs varam kalpot arī, piemēram,
tam, lai Svētā Mise ir krāšņāka,
skaistāka, skanīgāka. Vai tā ir
ko ra dziedāšana, instrumenta spē-
lēšana, vai piekalpošana, vispārējās
lūgšanas lūgumu rakstīšana, Sv.
Rakstu lasīšana, vai arī baznīcas
pušķošana, uzkopšana un kaut
vai aktīva līdzdalība Kristus
Upurī, tas viss un vēl daudz, kas
cits, var kļūt un tam jākļūst par
mūsu kalpojumu, par mūsu vietu
Baznīcā,» teica Baltinavas un
Šķilbēnu Romas katoļu draudžu

prāvests Staņislavs Prikulis. 
Nākamo draudžu jauniešu tik-

šanos organizēs Balvu Romas
katoļu draudze. Katehēte Iveta
Larka atzina, ka bija liels prieks
piedalīties pasākumā Baltinavā.
«Pateicība Dievam, ka mums vi-
siem bija iespējams kopā lūgties,
slavēt un pateikties. Esam ie-
dvesmas pilni, lai nākamo draudžu
jauniešu tikšanos organizētu
Balvos. Tas ir svarīgi, ka bērni
un jaunieši redz, ka būt kopā ar
Dievu ir interesanti un ka ir

daudz jauniešu, kuri seko Dievam.
Jēzus ir teicis: esiet auksti vai
karsti, bet neesiet remdeni (Atkl
3, 16). Kļūstam dedzīgāki šādās
tikšanās,» piebilde katehēte Iveta
Larka. 

Paldies par atsaucību un or-
ganizatorisko atbalstu Baltinavas
vidusskolas direktoram Imantam
Slišānam, Baltinavas kristīgās in-
ternātpamatskolas direktorei Intai
Vilkastei un skolotājām Marijai
Skabai un Genovefai Loginai,
Amatnieku centra darbiniecei In-
grīdai Oļipovai! Paldies par pus-
dienu gatavošanu Lilitai Kūkojai
un Marijai Svilpei! Paldies par
gardo un silto baltmaizi z/s
«Kronīši «un par īstu lauku pienu
Antrai Keišai. Paldies dziedātājām
Mārai Laganovskai, Agritai un
Viktorijai Kušnirēm, Sonorai Lo-
ginai, Megijai Bukšai un Dacei
Loginai! Paldies Annai Marijai
Prikulei par organizatorisko at-
balstu! Paldies prāvestam Staņis-
lavam Prikulim par organizatorisko
darbu un draudzes motivēšanu
pasākuma rīkošanā!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

katoļu draudžu jaunieši tiekas Baltinavā
2015. gada 17.oktobrī Baltinavas Romas katoļu draudze organizēja šopavasar uzsākto tradīciju – tikšanos draudžu jau niešiem un bērniem, lai dotu iespēju

satikties, liecināt par ticību un saņemtu spēku turpmākam kristīgajam ceļam kopā ar Jēzu un Dievmāti. Baltinavas draudzes aicinājumam atsaucās jaunieši no
Baltinavas novada, Briežuciema un Šķilbēnu pagastiem, Balviem, Viļakas, Lu dzas un Rēzeknes. Deviņpadsmit Šķilbēnu pagasta jaunieši piedalījās speciālajā pasākumā.
Šķil bēnu jauniešiem bija piebiedrojusies arī Eiropas brīvprātī gā – Ramona Welte, jauniete no Vācijas.
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BAZ NīCAS DRAu DŽu ZI ņAS

Ērģeļu eksperts Tālivaldis Dek-
snis kopā ar palīgiem – ērģeļmeis -
tariem Arnoldu Dimantu, Aivaru
Vīksnu un citiem – veica plēšu res-
taurāciju. Lai nodrošinātu kvali-
tatīvu restaurācijas procesu,  plēšas
tika nomontētas, nolaistas lejā no
23 metru augstuma, aizvestas uz
Rīgu, kur tika veikts rūpīgs restau -
rācijas darbs, atjau nojot koka da -
ļas, metāla šķēres un nomainot vi -
sas ādas detaļas. Restaurētās plē -
šas 21.oktobrī atgriezās atpakaļ
Viļakā, kur divu dienu laikā tika
uzmontētas vēsturiskajā vietā.
Restaurētās plēšas ir viegli uzpum -
pēt gan minot ar kājām, gan dar-

binot ar motoru. Tās saglabā gai -
su un nodrošina kvalitatīvu skaņu,
kad tiek spēlētas ērģeles. Ir izga-
tavots arī jauns gaisa kanāla posms,
kas savieno ar tornī izvietoto elek-
trisko motoru un izgatavoti jauni
gaisa vārstuļi. Ērģeļu restauratori
secināja, ka samērā rets ir gadījums,
kad plē šu noslogojošie atsvari ir
novietoti īpašā noslēgtā kastē uz
plēšas vāka. Tas novērš neparedzē -
tus atsvaru zudumos, ko dažkārt
ir nācies novērot, kad tie nereti
pazuduši, lai nodrošinātu vieglāku
plēšu minēja darbu. Bet, samazinot
plēšu noslogojumu, sa mazinas arī
gaisa spiediens ērģeļu stabulēs

un ērģeles sāk skanēt vārgāk. Viļa -
kas ērģelēm skaņa tiek nodrošinā -
ta tāda, kādu to ar atsvaru skaitu
bija paredzējuši ērģeļu būvētāji. 

Ērģeles Viļakas Romas katoļu
baznīcā iebūvētas drīz pēc baznī -
cas uzcelšanas, 1895.gadā. Viļakas
Ro mas katoļu baznīca ir valsts no-
zīmes kultūras piemineklis. Valsts
nozīmes mākslas pieminekļi baz-
nīcā ir Varšavā Blombergu fir mā
izgatavotās 22 reģistru ērģeles
un 13 vitrāžas. Šīs ir Blombergu
firmas 158 uzbūvētās ērģeles,  uz
to norāda uzraksts firmas zīmē –
opus 158. 2011.gadā Viļakas Vis-
svētās Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcai atzīmēja 120 gadu jubi -
leju. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcas pamatus
iesvētīja Krāslavas dekāns kano-
niķis Jāzeps Jalopeckis 1884.ga -
dā. Tā ir būvēta laikā no 1884.-
1890.gadam. Bīskaps Ludvigs Fe -
likss Zdanovičs baznīcu iesvētīja
1891.gadā 13. janvārī (pēc vecā stila).

Viļakas katoļu draudzes vecā -
kā un ērģelniece Inita Ragiska
vērtējoši pastāstīja: «Spēlējot ēr-
ģeles Sv. Misē, tās skanēja ļoti
labi, gaidīju čirkstēšanu, bet tās
nebija, likās, ka skaņa ir palikusi
skaļāka. Būs jāeksperimentē ar
reģistriem, iespējams sākšu iz-
mantot reģistrus, kurus senāk ne-
izmantoju. Pozitīvi, ka ir paveikts
vērtīgs darbs».

Liels paldies Mārtiņam Rēd-
manim, Valentīnam Kokorevičam,
Vitālijam Orlovam, Raimondam
Ielaidnim, Dainim Vēverim, Ser-
gejam Paškovam un Aivaram Mi -
hailovam par palīdzību ērģeļu
plēšu montāžā, palīdzot tās no-
montēt un uzmontēt atpakaļ!

Viļakas ērģeļu restaurācijai ir
veikts tikai 1.posms jeb realizēts
projekts Nr. 2015-1-KMA033 «Vi -
ļakas Jēzus Sirds Romas ka toļu
baznīcas ērģeļu restaurā cija», ku -
ra realizēšanu nodrošināja Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansiāls
atbalsts 3700,00 Eur apmērā. Pro -
jektam realizēšanai līdzfinansēju -
mu nodrošināja Viļakas novada do -
me. Lai ērģeles vēl bagātāk parā -
dītu skaisto skanējumu ir nepie-
ciešams turpināt ērģeļu restaurāciju,
aprīkojot tās ar spe ciālu ērģeļmo -
toru ar gaisa turbīnu, veikt metāla
un koka stabuļu remontu, reģistru
slēdžu remontu, spēles galda (ie-
skaitot klaviatūru) restaurāciju
un citus restaurācijas darbus.

Ērģeļu skanējumu ir iespē jams
dzirdēt Sv. Mises laikā un visi in-
teresenti tiek aicināti ērģelspēli
novērtēt, apmeklējot 28.novembrī
koncertu «Dievmā tes skatiens»
Viļakas Romas ka toļu baznīcā,
kurā ērģeles spē lēs Ilona Birģele
un dziedās soprāns Evita Zālīte.
Ieeja koncertā par ziedojumiem.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Restaurētas Viļakas katoļu baznīcas plēšas

«Ļauj, lai Marija ņem Tevi pie rokas un ved pie Jēzus. Kad tu
nostāsies Viņa priekšā, Viņš teiks Marijai, kā kādreiz Zālamans teica
savai mātei: «Prasi, mana māte, jo tas nebūtu pareizi, ja es Tevi
skumdinātu.»

Oktobra pirmajā nedēļā Viļakas sociālās aprūpes centrā «ieceļoja»
Dievmātes skulptūra, lai ar savu klātesamību mūsu sirdīs ielietu
Mīlestību. Ideja par Dievmātes skulptūras atvešanu uz Viļakas
sociālās aprūpes centru, pieder misionāriem Rutai un Kārlim, par ko
esam viņiem pateicīgi.

Visos kristīgās ticības pastāvēšanas laikos Marija arvien ir bijusi
kopā ar tiem, kas lūdzas. Mātes mīlestībai un Mātes aizlūgšanai ir
vienmēr liels spēks pie Dieva žēlastības troņa. Ikvienam, kas steidzas
pie Jēzus, viņa nāk palīgā. Jēzus Sirds ir bagāta visiem, kas to piesauc;
visiem tā ir atvērta un katrs no tās var smelt sev žēlastības, bet sevišķā
kārtā šī Sirds ir atvērta sv. Mātei. Kas lūdz Marijas aizbildnību, tam
viņa labprāt sniedz no šīs, pārdurtās Sirds izplūstošās žēlastības.

Gandarījums un Pateicība Dievam šīs  nedēļas garumā izskanēja
ne vienu vien reizi no daudziem, kuri nāca pie Dievmātes skulptūras
lūgties un pateikties.

Katrā no mums mīt noslēpums, kurš glabājas dziļi sirdī. Šī no -
slēpuma atklāsmi pieņem un uzklausa kāds, kuram mēs uzticamies. 

Ar pazemību un sirds mīlestību Viļakas sociālās aprūpes centra
lielais kolektīvs izmantoja gadījumu, lai pabūtu kopā ar šo Diev -
mātes skulptūru, kura ir atceļojusi uz aprūpes centru. Ikkatram, kurš
izjuta šo nepieciešamību pabūt kopā ar Dievmāti, varēja to īstenot,
ienākot atpūtas istabā, kā svētnīcā, kur sajūtas ņem virsroku un mūsu
Dvēsele sāk runāt Dieva valodā.

«Svētā Jaunava Marija, mana Dieva māte! 
Tu esi debesu un zemes Karaliene, noskumušo cerība, mūsu žēlīgā

aizsargātāja, žēlastības, slavas un tikumu pilna. Staru vai ņags, kas
rotā Tevi, mirdz spožāk par sauli, Tevi apmirdz lielāks gods nekā
herubinus, lielāks svētums nekā serafinus, un Tu esi dižāka par visām
pārējām debesu radībām! Tu biji mūsu tēvu vienī gās ilgas, praviešu
prieks, apustuļu mierinājums, mocekļu slava un visu svēto gods.»

Pateicamies priesterim Staņislavam, misionāriem Rutai un Kār -
lim par Dievmātes skulptūru, sirdssiltumu.  Paldies par iespēju izjust
Dievmātes klātesamību un bezgalīgo Mīlestību!

Teksts, foto:Iveta Dmitrijeva, 
Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece

25.oktobra Sv. Misē skanēja Viļakas Romas katoļu baznīcas
ērģeles, kurām gaisa padevi nodrošināja restaurētās plēšas.
ērģelēm gaisu piegādā liela plēša (magazīnplēša), kurā gaiss tiek
iepumpēts ar divām minamām pumjplēšām. Plēšas ar kājām var
darbināt viens cilvēks. Plēšu un magazīnes stāvoklis bija kri -
tisks, jo plēšu ādojums bija daudzkārt aplīmēts ar dažādiem
ielāpiem. Plēšās gaisu uz pumpēt bija grūti, jo bija gaisa noplūde.
Lietojot plēšas 120 ga dus, bija cietušas arī koka da ļas un faltes
savienojošās metāla šķēres nedarbojas precīzi. 

Aivas stāsts
Ir tāds teiciens, ka «Cilvēks

domā, Dievs dara». Jau labu
laiku dzīvoju ar domu, ka kaut
kam ir jāmainās...kaut kam ir
jāmainās. It kā šķita, ka viss 
ir – darbs, pietiek naudas, nav
ne labi, ne slikti, bet kaut ko
gribās mainīt, jo viss tik vien-
veidīgs palicis. Cilvēka dzīvē
nekas nemēdzot notikt tāpat
vien, arī prātā ienākusi doma
ir ar kādu vēstījumu, kas ir vai
nu jāapslāpē, vai tam jāļaujas.
Es ļāvos.

Biju darbā, kad man piezvanīja
draudzene un jautāja, vai es vēlos
doties uz Alfa kursiem. Es daudz
neiebildu un teicu: «Jā, es sen jau
gribu uz tiem kursiem!», uz ko
draudzene atbildēja «Es arī iešu!»,
kas mani vēl vairāk izbrīnīja, jo
pierunāt viņu uz deju kursiem
būtu nopietns lēmums un ne tā
uzreiz. Protams, ka pārnākot mā -
jās tikai īsti sapratu, ap ko lieta
grozās, un ka patiesībā esmu pār-
klausījusies un Alfas kursi nav
tas pats kas Salsas kursi (deju kur -
si). Pamatīgi nosmējāmies, kas
patiesībā ir Alfas kursu pamatā –

sākt vakaru ar joku. Nu jau šis
joks ir aizgājis tautās un kļuvis
arī par Alfas joku.

Sevī nodomāju, ka varbūt šis
ir tas brīdis, kad kaut kam ir jā-
mainās. Bija arī doma, ja man ne -
patiks, neturpināšu apmeklēt šo
pasākumu. Un tā vienu nedēļu, ot -
ru nedēļu... no trešdienas līdz treš -
dienai, pat nepamanīju, ka oktobris
un novembris ir tumšākie mēneši,
jo dzīvoju no viena Alfas vakara
līdz nākamajam un mazliet pat
sajūtā, ka esmu atrauta no realitātes.
Atceros vienu no lekcijām, kurā
bija runa par gleznu, kurā Jēzus

iet un klauvē pie ļaužu durvīm
un tajā gleznā ir viena nianse,
durvju rokturis ir tikai iekšpusē.
Jā, Jēzus klauvē pie visām durvīm,
bet nelaužas tajās, mēs paši iz lem -
 jam – attaisīt durvis, vai izlikties
nedzirdam. Es savas durvis atvēru,
atverot durvis uz Alfas kursiem,
un tās joprojām ir vaļā. Alfas kursi
nedara brīnumus, ja tiem netic un
nenotic. Tie nemaina dzī vi, bet iz-
maina cilvēka sirdi un attieksmi
pret dzīvi, cilvēkiem un notiku-
miem, iemāca reaģēt ar sirdi, ne -
vis ar prātu. Mazajās grupās esot
un diskutējot par ievadlekciju es

sapratu un vēlreiz guvu apstipri-
nājumu tam, ka Dievs visus mīl
vienādi un viņš mūs ir radījis, lai
mēs stāvētu tālāk no grēka un
lūgtu par tiem, kas krituši grēkā.
Sen nav bijis tik viegli lūgt, lūgt
kopā ar kādu un par kādu, kuram
tas ir ļoti nepieciešams, arī par
ienaidnieku. Tas tiešām ir labākais,
kas mums dots, pazemība, kad
lūdzam par sevi, citiem un kad
ieraugām Viņu brīnumus darām... 

Vai Tavas durvis ir vaļā?
Aiva Puļķe

(Materiāls pārpublicēts no
latvija.alpha.org)

kopā
ar Dievmāti

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 24.11.2015. plkst. 13.00
psalmu  dziedāšana par mirušajiem. Psalmu dziedāšana atvērta
ik vienam, kurš  grib veltīt lūgšanas aizgājušajām dvēselēm.
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Ik gadu Lāčplēša dienā, 11.
novembrī, Latvijā tiek iedegti
svecīšu tūkstoši, lai pieminētu
Latvijas karavīrus, kas pirms
96 gadiem nosargāja jaundzi-
mušo Latvijas valsti. Atceroties
šo notikumu un pagājušos Mār-
tiņus (10. novembris) Viļakas
sociālās aprūpes centrā ciemojās
etnogrāfiskā ansambļa «Abre-
nīte» dalībnieces un kolektīva
vadītāja Albīna Veina.

«Abrenītes» dziedātājas ieradās
ar ābolu grozu, pašu ceptām pu -
pu bumbiņām, cepumiem, kon-
fektēm un protams, patriotiskām
dziesmām.

Ansambļa sievas tradicionāli
atklāja pasākumu ar dziesmu «Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme».
Turpinājumā Albīna Veina pastāstīja
par pagājušiem Mārtiņiem un
par tikšanos ar biedrības «Baltā
māja» pārstāvjiem Viļakas novada
bibliotēkā 10. novembrī. Tad at -
kal skanēja dziesmas, sirsnīgas
sarunas ar sociālās aprūpes centra
iemītniekiem un to visu caurstrā-
voja patriotiska, emocionāla gai-
sotne. To, ka gaisā virmoja pa-
triotisks noskaņojums, apliecināja
aprūpes centra iemītnieces Antijas
Bondares piebiedrošanās dziedā-
tājām. Antija bija sajūsmināta, ka
arī šodien var dziedāt kopā ar
«Abrenītes» sievām, jo kā nekā
viņa taču bija šī ansambļa dalīb-
niece un ne slikta dziedātāja…

Pēc kopā būšanas ar klāteso-
šajiem aprūpes centra iemītniekiem
un darbiniekiem, ansambļa «Ab-
renīte» dziedātājas apciemoja is-
tabiņās dzīvojošos kādreiz aktīvos
pašdarbniekus Valerijanu Rundzānu
un bijušo skolotāju Saulīti. Prom
ejot Albīna Veina centra iemīt-

niekam Vilim Adamovam pajau-
tāja: «Saki, kā jūs te dzīvojat?»
Uz to Vilis atbildēja: «Baro kā
ministrus. Apčubina kā bērnus.
Tātad, labi dzīvojas!...».

Atvadoties ansambļa sieviņām
sociālās aprūpes centra pavārīte
Anita Narubina pasniedza mazu
cienastu ar vēlējumu «Lai sanākot
kopā tumšajos vakaros pie tējas
krūzes ir ko notiesāt…».

Vēlāk ansambļa «Abrenīte»

dzie dātājas devās tradicionālajā
lāpu gājienā uz Latvijas brīvības
cīnī tāju piemiņas vietu Jaškovas
kapos.

Sirsnīgs Paldies etnogrāfiskā
ansambļa «Abrenīte» dalībniecēm
un vadītājai Albīnai Veinai par
siltajām dziesmām, mīļiem vārdiem
un jaukajiem mirkļiem Viļakas
sociālās aprūpes centrā!

Viļakas sociālās aprūpes
centra darbiniece Marija Kausa 

AktuALItātES SOCIāLAJāS APRūPES MāJāS

«Mēs nākam pasaulē, lai tai kalpojot, sevi piepildītu,
Lai dzīvē būtu par to, kas mēs esam savā dziļākā būtībā.
Lai arī cik niecīgs būtu mūsu pasākums,
Ja tas veikts ar mūsu labāko gribu, spējām un ticību,
Tas ir stiprākais un drošākais pamats, uz kura nostāties.»

/K. Raudive/
Otrdien, 10.novembrī savus profesionālos svētkus svinēja sociālās

sfēras darbinieki. Viļakas sociālās aprūpes centrā (VSAC) šogad
Starptautisko sociālo darbinieku dienu atzīmēja 3. gadu pēc kārtas. 

Uz svinīgo pasākumu pulcējās VSAC darbinieku kolektīvs, lai
kopā sveiktu šī gada nominanti – aprūpētāju Tatjanu Dadžāni.

Viļakas SAC vadītāja I.Šaicāne svinīgā uzrunā sveica darbiniekus
svētkos un pateicās par nesavtīgo mīlestību un uzmanību veltīto
aprūpes centra iemītniekiem, par personīgo ieguldījumu klientu
labklājības celšanā. 

Ar savu klātbūtni gaviļniekus godināja Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Savā uzrunā priekšsēdētājs sveica
darbiniekus un pateicās par palīdzību atrisināt dažāda rakstura pro -
blēmas, par palīdzību klientiem ikdienā, jo katram cilvēkam, kurš
ienāk aprūpes centrā, ir nepieciešama sava pieeja un nedalīta uzmanība.

Par ilggadīgu profesionālu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu un
ieguldījumu Viļakas sociālās aprūpes centra sociālo pakalpojumu
attīstībā, Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs pasniedza
Aprupētājai T.Dadžānei Viļakas novada domes Pateicības rakstu. 

Sveiciens Viļakas novada sociālā darba veicējiem Starptautiskā
sociālo darbinieku dienā! Lai ir izturība, neatlaidība, mērķtiecība un
gandarījums, darbojoties sociālā darba nozarē!

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

Lāčplēša dienā Viļakas sociālās aprūpes centrā

Ikdienas neparastie brīži 

Ar bērnu skanīgām čalām,
smiekliem un dzīvesprieku Vi-
ļakas sociālās aprūpes centrā
ieradās Žīguru pirmsskolas iz-
glītības iestādes «Lācītis» au-
dzēkņi – skolotāju un iestādes
vadītājas pavadībā, lai ieprie-
cinātu mūsmāju ļaudis ar laba-
jiem darbiem-dzejoļiem un
dziesmām, dejām un rotaļām,
dāvanām un plātsmaizi.

Mazie mākslinieki uzbūra brī-
numu, kura valstībā nokļuva
ikviens klātesošais. Bija līksmi
un silti, dungojot pie sevis kādreiz
bērnībā dziedātās dziesmiņas.

Audzēkņu priekšnesumos iz-
skanēja vairākas dziesmas un dze -
joļi veltīti šī brīža gadalaikam, at -
ceroties Miķeldienu un Rudens vīru.

Ar kastaņiem, valriekstiem un
dažādiem citiem pašdarinātiem

mūzikas instrumentiem bērni iz-
pildīja dziesmas un dejas, kuras
aizrāva skatītājus un, neviļus bija

vēlme iekustināt gan rokas, gan
kājas, gan līdzi dziedāt.

Pēc skanīgā koncerta, katrs
mazais mākslinieks senioriem uz-
dāvināja burvīgo groziņu, pildītu
ar rudens veltēm, saldumiņu un
pašdarinātu zīmējumu.

Veltot labus un atzinīgus vār -
dus mazajiem audzēkņiem, vadī-
tājai un skolotājām, aprūpes centra
vadītāja pasniedza ciemiņiem
saldo dāvanu.

Sirsnīgi pateicamies Žīguru
pirmsskolas iestādes vadītājai
Anitai Agejevai, skolotājām Elitai
Locānei un Daigai Elksnītei, ma-
zajiem māksliniekiem un pavārītei
Tamārai par pasakainu labo darbu
izdošanos!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra darbiniece 

Iveta Dmitrijeva 

kad labais darbiņš padarīts

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdī.
Gads Tavā gaitā nav bijis par lieku –
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku!

Vēlot stipru veselību turpmākajiem
gadiem, mīļi sveicam 

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
iemītnieci Annu Kaņepi, 

kura 22. novembrī 
svinēja 80 gadu jubileju!

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvs 

«Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!»

Sirsnīgi sveicam Jautru DVINSKU
80 gadu jubilejā!

Lai veselība, kustība, lustība, darbība Tevi
pavada ik dienu! 

Lai Tev prieks par saviem bērniem, mazbērniem
Vēlam veselību un dzīvesprieku ikdienu!

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs
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AktuALItātES SOCIāLAJāS APRūPES MāJāS/ VESELīBA

10.novembrī – Starptautis-
kajā sociālo darbinieku dienā,
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
(turpmāk Šķilbēnu SAM) darba
kolektīvs devās pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Sociālās
aprūpes centru «Ziedugravas»
Skrīveru novadā.

Brauciena dalībniekus vies-
mīlīgi sagaidīja Skrīveru sociālās
aprūpes centra direktors Ainārs Ar -
nītis un direktora vietniece Aija
Svētiņa. Direktora vietniece pa-
stāstīja par centra vēsturi, par iespē -
jām un dalījās ar nākotnes plā -
niem. Kafijas pauzes laikā Šķilbēnu
SAM darbinieki tika iepazīstināti

ar centra «Ziedugravas» personā -
lu. Ļoti ieinteresēja fizioterapeita
darba metodes, uzmanīgi uzklausīti
padomi darbam ar klientiem ar ve -
cuma demenci. Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas aprūpētājas iztau -
jāja kolēģus par gulošo klientu
aprūpi. Gūtas idejas brīvā laika
pa vadīšanai Šķilbēnu SAM. 

Aprūpes centrs «Ziedugravas»
atrodas ļoti skaistā vietā – kalna
galā, meža ielokā, ārpus pilsētas
burzmas. Dažu minūšu gājiena
attālumā ir gleznaini Daugavas
krasti. Centra komplekss sastāv
no 11 ēkām. Pašlaik centrā dzīvo
115 klienti un strādā 53 darbinieki.

Centrs aprūpē cilvēkus pēc insulta,
ar vecuma demenci, gulošus. Ie-
stādē ir atbilstošs aprīkojums ap-
rūpei cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām. Brauciena dalībnieki ap-
ciemoja arī iemītniekus, kuri dzī -
vo divvietīgās un trīsvietīgās is-
tabiņās. Centrs piedāvā vienreizēju
iespēju – iemītniekiem dzīvot vie -
niem pašiem – atsevišķās mājiņās.
Tur mājas sajūtu bauda klienti,
kuriem nav vajadzīga patstāvīga
uzraudzība. Dažiem iemītniekiem,
kuri vēlējās, ir spēks un atļauj ve -
selība, centra administrācija palī-
dzēja uztaisīt siltumnīcas un iz-
veidot nelielus dārziņus. 

Pieredzes apmaiņas brauciena
dalībnieki izsaka pateicību par
draudzīgu un siltu uzņemšanu so -
ciālās aprūpes centra «Ziedugra -
vas» vadībai un darbiniekiem!

Turpinot braucienu, Šķilbēnu
SAM darbinieki apmeklēja sal-
dumu darbnīcu «Skrīveru saldu -
mi», kas ražo iecienītās konfektes
«Skrīveru Gotiņa». Darbnīcā vei-
doja marcipāna figūriņas un no-
skatījās īssfilmu par «Gotiņas»
ražošanas tradīcijām. 

Lai saldinātu dzīvi vēl vairāk,
pēc darbnīcas darbinieki iegriezās
kafejnīcā «Skrīveru mājās saldē-
jums», kur iepazinās ar ģimenes
uzņēmuma vēsturi, nobaudīja, ci -
tur Latvijā nesastopamu, neierasto
saldējuma garšu un iemācījās sal -
dējumu gatavot mājas apstākļos.
Šķilbēnu SAM darbiniekiem bija
lieliska iespēja nogaršot kartupe -
ļu saldējumu ar karstu tomātu mēr -
ci, veldzējošu alus saldējumu un
sal dējumu no panniņām.

Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas darba kolektīvs saka paldies
par noderīgu, informācijas bagātu
un dzīvi saldinošu pieredzes ap-
maiņas braucienu savai vadītājai
Līnai Barovskai!

Teksts un foto: Šķilbēnu so-
ciālās aprūpes mājas sociālā

darbiniece Kristīna Pumpa

Imunitātes stiprināšana
(Sākums oktobra numurā)

Drēgnajā, lietainajā rudenī ir tik viegli saslimt. Mums
jāstiprina imunitāte, vislabākais veids ir dabīgie produkti. Šeit ir
apraksts par dažiem, kurus būtu ietecams lietot uzturā un palīdz
stiprināt imunitāti.

Dzērvenes
Dzērvenes ir īpaši ieteicamas tiem, kas cieš no pavājinātas imu -

nitātes. Pateicoties augstajam C vitamīna saturam, tās bieži tiek
lietotas arī pie saaukstēšanās slimībām, lai paātrinātu atveseļoša nos
vai profilaksei. Dzērvenes ir ļoti labas, ja sāp kakls, ir bie žas
saaukstēšanās, bronhīts, jo visas šīs slimības izraisa mikrobi vai
vīrusi. 

Taču dzērvenes spēks izpaužas ne tikai ar fitoncīdu, benzoskābes
un citu organisko skābju aktivitāti, bet arī ar C, B grupas un PP
vitamīnu un mikroelementu kālija, joda un magnija iedarbību. Šie
vitamīni un mikroelementi paaugstina organisma spēju saglabāt
veselības līdzsvaru jebkādos apstākļos.

Dzērvenes nedrīkst vārīt, jo karstumā noārdās C vitamīns. Citi
vitamīni tajās ir izturīgāki, tāpēc, piemēram, ķīseli gatavojot, var
izspiest sulu un likt vārīties tikai ogu miziņas, pielikt cukuru un cieti
pēc vajadzības, atdzesēt un tad pieliet sulu.

Mūsu senči secināja, ka vislabākais veids, kā uzglabāt dzērvenes
un saglabāt ogu vērtīgās īpa šības, ir turēt tās iemērktas medū. Laika
gaitā atklājās arī tik atšķirīgo produktu lieliskā sade rība garšas ziņā.
Lietoti atsevišķi šie produkti apveltīti ar spēcīgu garšu un tā pēc ne
visiem pieņemami, bet apvienoti tie veido līdzsvaru. Pats svarīgākais,
šī kombinācija visos laikos ir bijusi lielisks veselības un spēka avots,
bet sevišķi, kad šķiet piezagusies saaukstēšanās.

Dzerot sulu, tiek iznīcināti or ganismam nelabvēlīgie mikroorga -
nismi mutē, jo skābajā dzērienā ir benzoskābe, kas iedarbojas an -
tibakteriāli un apkaro vīrusus pat ļoti mazā koncentrācijā.

Iedarbīga recepte imunitātes stiprināšanai ir augšminēto trīs
produktu mikslis, proti, samaisiet 1kg svaigas samaltas dzērvenes, 1
kg medus un 300 gramus sa mal tu ķiploku, un lietojiet šo mai sījumu
katru dienu tikai pa ēdamkarotei!

upenes
Upenes ir vērtīgas galvenokārt augstā C vitamīna satura dēļ. 100

grami ogu satur dubultu, pat trīskāršu nepieciešamo C vitamīna
dienas devu. Upenes satur vitamīnus un mikroelementus, kas lieliski
stimulē un stiprina organisma imūnsistēmu. Upeņu sulu kopā ar
medu lieto pret stipru kle pu. 

Atšķaidītu sulu lieto pie saaukstēšanās slimībām. Sulā eso šie
fitoncīdi nonāvē dizentērijas, difterijas un citu slimību izraisītā jus,
arī gripas A2 un B vīrusus.

Citrusaugļi
Apelsīni–bagātīgs C vitamīna avots, tāpēc sula stiprina organis -

mu saaukstēšanās vīrusu izplatības laikā un paaugstinātas emocionā -
lās spriedzes gadījumā.

Greipfrūti–ir īpaši daudz C vitamīna. Viens vidēji liels auglis
satur nepieciešamo diennnakts devu. Greipfrūti bagāti ar bioflavonoīdiem,
kas paaugstina C vitamīna uzsūkšanās efektivitāti. To sula ieteicama
organisma stiprināšanai saaukstēšanās un infekcijas slimību profilaksei,
kā arī cilvēkiem ar paaugstinātu slodzi. 

Citroni – viens citrons satur aptuveni pusi no nepieciešamā C
vitamīna un trīs ceturtdaļas P vitamīna dienas devas. Ik dienu
ieteicams izdzert no viena citrona izspiestu sulu, vislabāk –
atšķaidītu ar kādu citu svaigi spiestu sulu, tēju vai ūdeni.

Cidonijas
Sulai piemīt vispārspēcinoša un antiseptiska īpašība. Bioloģis ki

aktīvās vielas un vitamīnus cidonijas satur vairāk kā āboli un bum -
bieri. Tieši C vitamīna cido niju augļos ir apmēram 4 reizes vairāk
nekā ābolos. Turklāt cido ni ju augļi labi uzglabājas arī bez īpašas
kon servēšanas.

Brūklenes
Brūklenes ir organiskām skābēm un minerālsāļiem bagātas ogas,

kam piemīt baktericīdas un antiseptiskas īpašības. Tās līdzīgi kā
āboli un dzērvenes uzlabo ēstgribu un palīdz kuņģim pārstrādāt
ēdienu. Brūklenes ir arī efektīvs sviedrēšanas līdzeklis, tāpēc tiek iz-
mantotas saaukstēšanās un da žādu vīrusu slimību profilaksei.
Brūkleņu mētru un ogu tēja ārstē klepu, bronhītu.

Vēl kivi, saldie pipari, tomāti, zaļumi (loki, puravi, pētersīļi),
žāvētas aprikozes, brokoļi, ķirbji, kurkuma, graudaugi (rudzi,
kvieši, auzas, mieži, kukurūza, griķi, prosa, rīsi), mārrutki,
mellenes, galviņkāposti, ...

Saaukstēšanās gadījumā labāk nevis uzreiz dzert zāles, bet pir -
majā dienā ļaut imūnsistēmai pašai aktivizēties, jo šādas slimības or-
ganisma aizsargmehānisms lielākoties uzveic pats. Vien lai
piepalīdzētu organismam, vajag papildus lietot augšminētos imunitāti
stiprinošus dabiskos līdzekļus un patērēt daudz ūdens, lai organismam
būtu vieglāk atbrīvoties no kaitīgajām vielām.

Informācija www.kleoo.lv

Pieredzes apmaiņas braucienā

Ilgi lolots un gaidīts sapnis ir
piepildījies – 31. oktobrī  Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā tika ierī-
kots pacēlājkrēsls «Superglide
120». 

Labvēlis Harry Hudson sniedza
aprūpes mājai noderīgu dāvanu –
pacēlājkrēslu. Diemžēl sliede, pa
kuru krēslam jāpārvietojas no
pirmā stāva uz otru, izrādījās par
īsu, tomēr, pateicoties ziedotā -
jiem, kuri cauru gadu ir ziedojuši
aprūpes mājai mantas, higiēnas
preces, augļus, dārzeņus u.c., ie-
stādei radās iespēja iekrātos lī-

dzekļus ieguldīt sliedes pagari-
nāšanai.

Pacēlājkrēsla piegādes un
montāžas darbus veica SIA «Ele-
vet» komanda. Uzstādot pacēlāj-
krēslu, SIA «Elevet» speciālisti
sniedza apmācības darbiniekiem
par pareizu iekārtas ekspluatāciju
un kopšanu. Pacēlāja celtspēja ir
127 kg, to var izmantot bez pava-
doņa, jo aprīkots ar drošības sik-
snām un dažādām aizsargfunkci-
jām, piemēram, pacēlājs nedar-
bosies, ja kāds apģērba gabals
skarsies sliedei u.c.

Pacēlājkrēsla ierīkošana at-
vieglo darbu ne tikai personālam,
bet sniedz prieku arī iemītniekiem,
jo daži nekad nav bijuši otrajā
stāvā. 

No sirds pateicamies Harry
Hudson par tik lielisku un ikdienā
nepieciešamu dāvanu!

Paldies SIA «Elevet» koman -
dai par pacēlāja uzstādīšanu un
dar binieku apmācīšanu!

Teksts un foto: 
Šķilbēnu sociālās aprūpes

mājas vadītāja 
Līna Barovska

Ierīkots pacēlājs Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
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Broņislava Bondara piemiņas balvas izcīņa ložu šaušanā

2015. gada 30. un 31.oktobrī
Viļakas pamatskolas šautuvē no-
tika Viļakas vidusskolas ilgga -
dējā šaušanas pulciņa un trenera
Broņislava Bondara piemiņas
balvas izcīņa ložu šaušanā. 

Sacensības organizēja Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, Viļakas pamatskola un Vi-
ļakas Valsts ģimnāzija  sadarbībā
ar Viļakas novada domi.  

Sacensības tiesāja 3.kategorijas

tiesnesis Ēvalds Vancāns, sacensību
galvenais sekretārs – Ulrihs Poz-
ņaks. Piemiņas sacensības notiek
laikā, kad B.Bondaram būtu dzim-
šanas diena (27. oktobrī). Uz sa-
censībām bija ieradušies dēls Ed-

gars Bondars un meita Inese
Smirnova. 

Šī gada vasarā  Bondaru un
Smirnovu ģimene ložu šaušanas
nodaļai dāvināja 1500 euro lielu
ziedojumu par kuru  sporta skola
iegādājās Walter sistēmas pnei-
matisko šauteni. Pēc sacensībām
visi devās uz Miera kapiem, lai
noliktu ziedus un iedegtu svecītes
B.Bondara atdusas vietā. Šogad
sacensībās startēja : «Nakts snai-
peri», «VVĢ», «Meirova-2», «Vi-
ļaka» un Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas komandas.

Dalībnieki startēja vingrinā-
jumos ar pneimatiskajiem un
mazkalibra ieročiem. Pēc divu
dienu spraigām sacensībām ceļo-
jošo balvu ieguva Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
komanda. Komandā startēja Vaira
Strupka,  Anastasija Sediha un
Lauris Logins.  

Otrajā vietā – «Nakts snaiperi»
(elektriķi), trešajā – Viļakas Valsts
ģimnāzija, ceturtajā – «Meirova
–2» (komandā startēja  arī Edgars
Bondars), piektajā –«Viļaka».

Paldies  Bondaru un Smirnovu
ģimenēm par  ieguldījumu mate-
riālā atbalsta sniegšanā ložu ša-
ušanas nodaļas bāzes stiprināša -
nai, visiem sacensību dalībnie -
kiem, tiesnešiem, sekretāriem, pa -
līgiem, skolas medmāsai, Viļakas
pamatskolas direktorei A.Loč -
melei un Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktorei S. Šaicānei, kā arī
novada domei un tās priekšsēdē-
tājam S. Maksimovam par at -
balstu sacensību sekmīgai norisei
un iesākto tra dīciju saglabāšanu
un turpināšanu.                                                                                                           

Informāciju sagatavoja 
Inese Petrova 

Viļakas BJSS direktora 
vietniece izglītības jomā

2015.gada 23.un 24.oktobrī tukumā un Dobelē notika Latvijas jaunatnes
čempionāta sacensības ložu šaušanā vecākajā vecuma grupā, kurās piedalījās ari
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas komanda, kurā startēja sekojoši
Viļakas Valts ģimnāzijas izglītojamie- Vaira Stupka, Anastasija Sediha, Aigars
Skotka, Dāvis Šaicāns, Evija kravale, Lauris Logins, ērika Eļjaševiča, Artis Jev-
dokimovs.

Pirmo reizi novada vēsturē Vaira Strupka uz rādīja SMK (sporta meistara kandidāta)
rezultātu šaušanā ar pneimatisko šauteni 10m distancē (PŠ-40 rez.377). Pirmo reizi
pirmās sporta klases rezultātu spēja uzrādīt vingr. PŠ-40  Ērika Eļjaševiča-rez.360.

Pārējie komandas dalībnieki uzrādīja savus personīgos labākos rezultātus vai bija
ļoti tuvu tiem. Lai veicas turpmāk!

Treneris Ē. Vancāns

Latvijas jaunatnes čempionāta sacensības  ložu šaušanā

Arī šogad apmērām 40 pie-
dzīvojumu un kontrolpunktu mek-
lētāji stājās pulksten 20.00 uz
starta līnijas, lai stundu pavadītu
aktīvā darbībā tumsas pārņemtajās
Žīguru ielās. Sakarā ar to, ka ab-
solūtais vairākums no skrējējiem
pirms tam piedalījās arī lāpu gā -
jienā Viļakā, organizatori izmainīja
sacensību formulu, un tās notika
izvēles distancē ar maksi mālo lai -
ka limitu 60 minūtes.

Distances veidotāju piedāvātos
15 KP kopumā atrada visus, taču
maksimālos 30 punktus savākt
neizdevās nevienam. Cīņas ilga
līdz pat pēdējām minūtēm,un ti -
kai daži dalībnieki iedzīvojās so -
da punktos par pārtērēto laika li-

mitu. Sacensībās startēja un pie
medaļām tika  arī interesenti no
kaimiņu novadiem, kas organiza-
torus tikai priecēja. Īpašs prieks,
ka sacensībās kopā ar saviem
bērniem kuplā skaitā bija pārstā-
vētas  māmiņas. Jāsaka, ka tēvus
uz starta nesagaidījām – vismaz
šogad. Savā dāmu grupā  L.Tim-
mermane izcīnīja uzvaru, bet dē -
lam Kristeram  godam nopelnīts
sudrabs. Īpašu ievērību ieguva
Mija Ludikova, kurai ir tikai 4 ga -
di, bet kopā ar mammu Ingu vei -
ca iespaidīgu distanci, un laikam
jau palīdzēja mammai tikt pie
bronzas godalgas. 

Par sacensību uzvarētajiem
zēnu un jauniešu grupās attiecīgi

ar lielāko punktu guvumu 25  kļu -
va Gustavs Vanags un Kristers
Kaņepe, bet vīriem K. Bukšs no
Balvu novada – 17 punkti. Jaunie -
tēm uzvara Amandai Orlovskai ar
iegūtiem 23 punktiem, bet meite -
nēm vislabāk savus spēkus  sa da -
 lī ja Aleksa Jakučeva – 16 punkti.

Neiztika bez kritieniem, mal-
dīšanās pat savas mājas tuvumā,
reizēm bez vajadzības mēģināja
kāpt pāri grāvjiem un žogiem,
taču tas pieder pie lietas.

Atliek tikai novēlēt – pēc gada
tajā pašā laikā un vietā, bet vēl
kuplākā skaitā!

Sacensību tehniskai direktors –
Žīguru skolas skolotājs

Igors Šnepers

«Lāčplēša nakts» orientēšanās sacensības Žīguros

Jau par tradīciju kļuvis, ka katru gadu tumsai iestājoties,
Žīguros startē nakts orientēšanās sacensības, kas veltītas Lāčplēša
dienai. Pēdējos gados to rīkošanas priekus sa dala Žīguru sporta
organizātore Ginta Locāne un Žīguru pamatskola.
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IE DZīVO tā Ju ZI NāŠA NAI!

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi
jaunu noteikumu projektu «kartupeļu sēklau-
dzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības no-
teikumi». Jaunais noteikumu projekts aizstās šo -
brīd spēkā esošos Ministru kabineta (Mk) 2003.
gada 12. augusta noteikumus Nr. 446 «kartupeļu
sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības
noteikumi».   

Noteikumu projektā ir ieviestas prasības, kas
noteiktas Eiropas Komisijas (EK) direktīvā par mi-
nimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā par
sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām.
Tāpat jaunajos noteikumos ieviestas EK direktīvas
prasības, ar ko nosaka ES kategorijas bāzes un ser-
tificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām
piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus, kā arī
direktīvas prasības, ar ko nosaka minimālos nosacī-
jumus un ES kategorijas attiecībā par pirmsbāzes
sēklas kartupeļiem.

Noteikumu projekts paredz noteikt prasības
mātesaugiem, no kuriem iegūst pirmsbāzes kategoriju.
Tāpat noteikumu projekts paredz iespēju sēklau-
dzētājiem iegūt četras pirmsbāzes sēklas kartupeļu

paaudzes līdzšinējo divu paaudžu vietā un bāzes
sēklas kartupeļiem iegūt trīs paaudzes līdzšinējo
divu paaudžu vietā.

Jaunie noteikumi paredz kartupeļu sēklaudzē -
šanas lauku apskatēs noteikt stingrākas prasības at-
sevišķiem sēklas kartupeļu stādījumu kvalitātes rā-
dītājiem, piemēram, ar melnkāju slimie augi, šķir -
nei netipiskie augi. Sēklas kartupeļu partijām bum -
buļu kvalitātes novērtēšanai noteikti papildus kva -
litātes rādītāji – melnais un irdenais kraupis. Tāpat
ir noteikti stingrāki vīrusu tolerances līmeņi, neiz -
dalot atsevišķi vieglos un smagos vīrusus. 

Noteikumos precizēta arī sēklaudzētāju, sēklu
sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācijas kār -
tība, lauka apskates kārtība, sēklaudzēšanai no -
teiktās prasības un sēklu kvalitāti apliecinošie do-
kumenti.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu
«Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu
tirdzniecības noteikumi», ko ceturtdien, 5. novembrī,
izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama
MK mājaslapā. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts
valdībā.

4. novembrī Lauksaimnieku nevalstisko or-
ganizāciju konsultatīvajā padomē zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs un lauksaimnieku orga-
nizācijas vienojās par 8,45 miljonu eiro sadali,
ko Latvijai septembra vidū piešķīra Eiropas
komisija piena ražotāju un cūkaudzētāju atbal-
stam, kā arī par valsts subsīdijām lauksaimniekiem
2016. gadā.

ES piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā
šā gada nogalē plānots izmaksāt gan piena ražo -
tājiem – 7,15 miljonus eiro, gan cūkkopjiem – 1,30
miljonu eiro, pamatojoties uz zaudējumu apmēru.

Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs arī informēja, ka
2016. gadā lauksaimnieki saņems nacionālās subsī -
dijas 8,6 miljonu eiro apmērā.

Vienojas par 8,45 miljonu eiro sadali 
piena ražotāju un cūkaudzētāju atbalstam

2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās pēc
rudens brīvlaika skolēni visā Latvijā trīs reizes
nedēļā turpinās iepazīt svaigu augļu un dārzeņu
garšu, saņemot tos bez maksas programmas
«Augļi skolai» ietvaros, kā arī visu gadu turpinās
programma «Skolas piens», kuras ietvaros
bērnu dārzu audzēkņi un skolēni var dzert bez-
maksas pienu.

Programmas «Augļi skolai» ietvaros skolēni
laika posmā no 2015. gada 2.novembra līdz 2016.
gada 5. februārim trīs reizes mācību nedēļā saņems
ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes, kāpostus,
kolrābjus, burkānus, kāļus vai asorti porcijas, bet
šogad tiks piedāvāti vēl arī ķirbji. Iepriekšējo gadu
pieredze liecina, ka populārākie augļi un dārzeņi ir
āboli un burkāni. Programmas mērķis ir iepazīstināt
bērnus ar svaigu augļu un dārzeņu piedāvājumu,
nodrošinot skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus,
ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī
veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū. 

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pro -

duktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un mar-
ķēšanas prasībām un kontroles kārtību vai saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaim-
niecību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas
un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par
300 km. Plašāku informāciju par programmu var
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē «Augļi skolai». 

Pirms pieciem gadiem,2010./2011.mācību gadā,
programmā «Augļi skolai» piedalījās 63% izglītības
iestādes no kopējā valstī esošo izglītības iestāžu
skaita, bet 2014./2015.mācību gadā programmā
piedalījās 793 izglītības iestādes un skolēniem tika
izdalītas 13 591 824 porcijas augļu un dārzeņu (ābo -
li, burkāni, bumbieri, kolrābji, kāposti un augļu un
dārzeņu asorti).

Programmas «Skolas piens» ietvaros skolēniem
ir iespēja katru mācību dienu saņemt līdz 250 ml
piena vai citus piena produktus. Programmas pa-
matmērķis ir saistīts ar veselīga uztura un piena
patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

2014./2015. mācību gadā programmā piedalījās
1022 izglītības iestādes un tām tika piegādātas 
3 372 tonnas piena produktu.

Arī šajā mācību gadā skolēni dzer bezmaksas pienu 
un ēd bezmaksas augļus un dārzeņus

izstrādāti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas 
un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi

«Asmu Latgalīts» 
gaida pieteikumus no latgaliešiem

2016. gada 30. janvārī Preiļu novada kultūras
centrā (Raiņa bukvārī 28) notiks otrā Latgales Ga da
balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē
biedrība «Asmu Latgalīts».
Pagājušajā gadā mēs saņēmām daudz pieteikumu no

visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi.
Pasākums izvērtās daudz vērienīgāks nekā bijām gaidījuši. Komisija
izvirzīja 7 Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām
pasniegšanas ceremonijā. Mēs centāmies, lai katrs no pretendentiem
justos kā svētkos, jo šī ceremonija bija veltīta tieši viņiem. 

Biedrība «Asmu Latgalīts» nolēma apbalvot labākos Latgales ie-
dzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un
kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 6. decembrim tiek pieņemti pie -
teikumi no visiem Latgales nostūriem 7 nominācijās – Latgales gada
labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales
gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs, Latga -
les gada aktīvākais seniors un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteiku -
mus vērtēs komisija, kas sastāv no Latgalē pazīstamām personām.
Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu
mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas
ir paredzēts arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales
pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē. 

Aicinām Jūs visus iesniegt pieteikumus līdz 6. decembrim.
Sīkākai informācijai Jūs varat vērsties pie Gunitas Vanagas, zvanot
+(371) 20231327 vai rakstot asmulatgalits@gmail.com. Informāciju
var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā www.facebook.com/
asmulatgalits. 

Ar cieņu, biedrība «Asmu Latgalīts»

ATVAdu Vārdi
No tevis tik daudz bija ko gūt –Dziesmu, tikumu,

gaišumu, siltumu, ko izstaro sirds...
Anna Prancāne

( 07. 02. 1921. – 14. 11. 2015.)
Ir drūms un pelēks rudens laiks. To vēl drūmāku un skumjāku

dara vēsts par Viļakas etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» dziedātājas
un teicējas Annas Prancānes aiziešanu mūžībā.

Ir nodzīvots grūts, bet bagāts mūžs. Bērnība pavadīta sīkzem -
nieka sešu bērnu ģimenē – pastarīte Anniņa ir māsiņa pieciem
brāļiem. Ir iegūta izglītība Viļakas Valsts ģimnāzijā. Pagājuši daudzi
saturīgi gadi, strādājot pat skolotāju Briežuciema, Upītes, Kangaru,
Zvaigznes un citās skolās.

Apgūta šuvējas profesija, kas izmantota, strādājot Viļakas inter-
nātskolā, izpildot individuālos pasūtījumus, darinot Abrenes novada
baltos tautas tērpus.

Visu mūžu Anna ir bijusi kopā ar dziesmu. Viļakas etnogrāfiskajā
ansamblī «Abrenīte» ir dalībniece, dziedātāja un tautas dziesmu
teicēja kopš dibināšanas.

Otra Anniņas mīlestība ir teātris. Ar lielu degsmi un prieku vi ņa
ir iejutusies daudzās Blaumaņa lugu lomās, ko iestudē Viļakas kul -
tūras namā.

Anniņa vienmēr ir bijusi optimistiski noskaņota, labestīga, sirsnī -
ga, atsaucīga, saprotoša, ar izcilu humora izjūtu. Bagāta ar dzīves
gudrību, viņa nesavtīgi ir dalījusies ar līdzcilvēkiem.

Mūža nogalē «Abrenīte» bija viņas īstā ģimene, kur viņa jutās
pasargāta, aizmirsa savas ciešanas un sāpes, guva atbalstu, iejūtību
un aprūpi.

Paturēsim Annu Prancāni gaišā piemiņā, vēlot mūžīgu mieru un
debesu valstību!

Izsakām patiesu līdzjūtību aizgājējas piederīgajiem!
Viļakas etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» kolektīvs

11. decembrī, plkst. 11.00 
« Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā,|» 

Vidzemes ielā 2B, Balvos notiks seminārs mājražotājiem:
«Mājražošana, pārtikas pārstrāde mājas apstākļos.»
Lektors: Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Ziemeļlatgales

pārvaldes vadītāja vietniece, valsts vecākā pārtikas inspektore
Inese Atmane.

«Par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzskaiti.»
Lektors: VID nodokļu pārvaldes konsultāciju koordinācijas un

uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore Irina Markova.
Pieteikšanās līdz 9.decembrim pa telefonu 26461435 (Zie-

meļlatgales biznesa un tūrisma centrs), vai Viļakas tūrisma
un informācijas centrā  – 28686600.

10. novembrī valdība atbalstīja Zemkopības
ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus notei-
kumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro sama -
zināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai)
dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Grozījumi no-
teikumos sagatavoti, lai lauksaimnieki marķēto
dīzeļdegvielu varētu izmantot arī pašpārvadāju-
miem.

Izmaiņas nosacījumos paredz, ka turpmāk
marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot ne tikai lauk-
saimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaim-
niecības pašgājējmašīnās, bet arī pašpārvadāju-
miem. 

Kārtībā noteikts, ka marķēto dīzeļdegvielu at -
ļauts izmantot arī lauksaimniecības produkcijas
ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības
produktu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja
pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības pro -
duk cijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot
lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā

esošu kravas automobili, kurā sēdvietu skaits, ne -
skaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēd -
vietas.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegto in-
formāciju 2015./2016. saimnieciskajā gadā dīzeļ-
degviela, kurai tiek piemērota samazinātā akcīzes
nodokļa likme, ir piešķirta 17 325 lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem. 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publi-
cēšanas oficiālā izdevuma «Latvijas Vēstnesis»
mājaslapā www.vestnesis.lv.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru
kabineta (MK) 2015. gada 14. aprīļa noteikumos
Nr.194 «Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes
nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
(gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un
meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzēr -
venes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem ziv -
ju dīķiem» pieejama MK mājaslapā.

Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs
izmantot arī pašpārvadājumiem

Iedzīvotāju zināšanai!
Viļakā notiek projekta «Eržepoles iela 62, 64 pieslēgšana pie

centrālās katlu mājas» realizācija.
Laika posmā no 24.-30. novembrim būs satiksmes

ierobežojumi Liepnas ielā. Notiks rakšanas darbi Sporta ielas 2,
4, Liepnas ielas 10 pagalmos. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!



Viïakas no vadâ

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. Reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. At bil dī gā par iz de vu mu te rē zi ja Ba bā ne e-pasts do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024. 

Ie spiests: SI A «Lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Viļakā
svin
Lāčplēša
dienu

11. novembra vakarā, atzī-
mējot Lāčplēša dienu, lieli un
mazi Viļakas pilsētas un novada
iedzīvotāji pulcējās kopā, lai
kopīgi pabūtu svētbrīdī Viļakas
luterāņu baznīcā, ar svecītēm
un lāpām rokās dotos gājienā
un pieminētu kritušos Brāļu
kapos.

«Vakara mijkrēslī tālumā skan
kāda vientuļa putna kliedziens.
Tas pāršķeļ gaisu un sasprindzina
dzirdi. Aukstas  tirpas aizskrien
pār kauliem iedomājoties skaudrās
sāpes un pārdzīvojumus, ko pār-
cietusi latviešu tauta. Mūsu spēks
gadsimtiem ilgi ir saglabājies ti -
cībā, kopībā un sīkstā dzīvot gri -
bā. Esam  garā stipri, nesalauža -
mi un spītīgi turamies pie savas
dzim tās zemes – īsti Lāčplēši. Šo -
dien mēs godinām varoņus, kas
ir krituši cīņās par Latvijas Brī -
vību, kas cīnījās par to, lai mēs
varētu paši būt kungi savā zemē
un lemt savu likteni.» Ar šādiem
vārdiem iesākās svētbrīdis Viļakas
luterāņu baznīcā. 

Vēstures fakti prezentācijas
materiālā lika atcerēties tā laika
notikumus. Uzrunājot klātesošos,
Kupravas Romas katoļu draudzes
priesteris Fēlikss Šneveļs novēlēja,
lai vecvecāki, vecāki mīlestību, ti -
cību, savu dzimteni, latvisko turē -
 tu godā, saglabātu un nodotu tālāk. 

Ar ģitāras akordiem un dzies -
mu «Piekūns skrien debesīs» no-
slēdzās svētbrīdis Viļakas luterā -
ņu baznīcā.

Ar Latvijas karogu priekšgalā,
gājienā uz Brāļu kapiem, ar sve-
cītēm un lāpām rokās, piedalījās
gan mazi, gan lieli novada iedzī-
votāji. Gājienu papildināja Viļakas
Valsts robežsardzes un Alūksnes
Zemessardzes 31.kājnieku batal-
jona pārstāvji.

Piemiņas brīdī Brāļu kapos
klātesošos uzrunāja Viļakas nova -
da domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs un Viļakas luterāņu
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaic-
kovskis. Pie pieminekļa kritušajiem
karavīriem tika noliktas svecītes
un ziedu pušķi.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Kultūras pasākumi novadā
v No 24. līdz 27. novembrim Viļakas novada domes sēžu

zālē Adventes vainagu izstāde.
v 4. decembrī plkst. 15.00 pie Viļakas novada domes Zie -

mas svētku egles iedegšana kopā ar Medņevas Tautas nama paš -
darbniekiem.

v 11. – 12. decembrim Borisovas Tautas namā Ziemas -
svētku radošās darbnīcas.

v 16. decembrī plkst. 11.00 Medņevas Tautas namā  Bal -
vu Bērnu un jauniešu centra deju studijas «DIDANCERS» un
vokālās studijas Ziemassvētku uzvedums «Ziemassvētki rūķu
mājā». Pedagogi: Dita Nipere un Iluta Tihomirova.

v 20. decembrī plkst. 12.00 Upītes Tautas namā Šķil bēnu
pagasta pirmskolas bērnu eglīte.     

v 25. decembrī plkst. 16.00 Viļakas kultūras namā Zie-
massvētku šovprogramma «Īpaši Jums!».

v 25. decembrī plkst. 19.00 Borisovas Tautas namā Zie-
massvētku pasākums, plkst. 21.00 diskoballe.

v 25. decembrī plkst 19.00 Medņevas Tautas namā Zie-
massvētku pasākums «Ziemassvētki nāk»; plkst 22.00 Balle
kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieeja 2.00 euro. 

v Ziemassvētku pasākums Kupravas pagasta pārvaldes
zālē 26. decembrī plkst. 17.00.

v 26. decembrī kultūras centrā «Rekova» Ziemassvētku
koncerts. Piedalās pašdarbnieki un viesi. Pēc koncerta balle. 

v 29. decembrī plkst. 13.00 Viļakas kultūras namā «Tici
vienkāršam brīnumam!» Vecgada karnevāls – disenīte bērniem.

v 30. decembrī plkst.19.00 Žīguru kultūras namā Vec ga da šovs.
v 30. decembrī plkst. 21.00 Upītes TN Karnevāls. Pus naktī

masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu «Unknown Artist»
maskām ieeja brīva, pārējiem 2,00 Eur.


