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Saule, sārta un liela, liekas, pat maz -
liet negribīgi, veļas pāri sētā augo-

šo egļu galotnēm. Aiz loga rūts zīlīte vēsta
sev vien saprotamu ziņu un stirna mežma -
lā droši plūc sauso, mazliet sidraboto zāli.
Maigs roku pieskāriens uzartam rudzu
laukam, mīļš skatiens pārslīd pār mākoņu
pļavām. Ir stipra drošības sajūta, stāvot
pa šam uz savas zemes. Sirdi piepilda bez-
ga līgs miers un mīlestība – dzidra, skaidra
un patiesa.

Kavējos domās, kādu dāvanu pasniegšu
šodien Latvijai?

Vai pats esmu ko devis labu – ar darbu, ar
vārdiem, domām?

Vai esmu pratis tikai kritizēt un prasīt no
citiem?

Vai māku ap sevi uzturēt tīrību, kārtību
un saglabāt to, kas uzcelts un sakārtots?

Vai esmu bijis godīgs pret sevi un citiem?
Vai esmu mācējis līdzcilvēkiem pateikt

labu vārdu, vai esmu vājākam pasniedzis ro -

ku, pretim neprasot neko?
Jā, tas nav viegli, bet tik ļoti vajadzīgi.
Ļoti vajadzīgi mums pašiem, mūsu tautai,

mūsu Latvijai.
Mēs nākam, nostājamies un turamies koka

sakņu pamatnē, jo katram atvēlēta sava zie dēša -
nas vieta un laiks. Kā viena stara plūdumā tad
sakausējamies, tad pārtopam tautas atmiņā
un nākotnē, tad esam Valsts un tauta. Te ir mū -
su mājas, te ir mūsu bērni, te ir mūsu tēvzeme!

(Turpinājums 3. lpp.)

Valsts svētku pasākums Viļakā

Lāčplēša diena Viļakā

Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts un novembrī
Latvijas brīvības cīņās atbrīvota Rīga. Pirms 99 gadiem 1918. gada 18. novembrī Rīgā tagadējā Nacionālajā teātrī svinīgajā

sēdē tika nodibināta neatkarīga valsts – Latvijas Republika. Lai arī 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl
aizvien atradās vācu un krievu karaspēks, ritēja Brīvības cīņas. 1919. gada 11. novembra varonīgajās cīņās pie Rīgas izšķīrās
Latvijas liktenis. Latvijas armijas karavīri cīnījās pret skaitliski lielāku un labāk apbruņotu pretinieku. Bermontu armija sīvās
kaujās tika sakauta un atkāpās.                                                                                                                                            (Turpinājums 20. lpp.)

h h h
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Viļakas no vadā 2017. gada novembris

AkTuALITāTeS VIļAkAS NoVAdA doMē

l Viļakas novada domes lēmumi

2017. gada 27. oktobrī notika domes sēdē, kurā
tika pieņemti 35 lēmumi: 

Nr.523 – Izbeigt 2006.gada 12.aprīļa Lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
«LATEAST»,  reģistrācijas numurs 52403016831.

Nr.524 – Apstiprināt šādu Viļakas novada moto: «Vi -
ļaka var».

Nr.525 – Piešķirto finansējumu vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemak sām par 2017.gada   septembri – decembri   sadalīt
sekojoši:

2. Piešķirto finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo ap-
mācībai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām par 2017. gada sep -
tembri – decembri sadalīt sekojoši:

3. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu
un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts so -
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2017.gada
septembri – decembri sadalīt sekojoši:

Nr.526 – Piešķirt Upītes pamatskolai pašvaldības bu -
džeta finansējumu 0.5 slodzes pagarinātās dienas grupas
skolotāja darba samaksai. Finansējuma periods 2017.gada
1. novembra – 2018. gada 31. maijs. 

Nr.527 – Deleģēt Medņevas pirmsskolas izglītības ie-
stādes «Pasaciņa» saimniecības pārzinei Antoņinai Pa -
bērzai Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasa -
ciņa» vadītājas amata pienākumu veikšanu, kas saistīti ar
administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles,
izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanu, kā arī līgumu un
citu darbību veikšanu par Medņevas pirmsskolas izglī -
tības  iestādes «Pasaciņa» kurinātāju Normundu Bro -
kānu.   

Nr.528 – Apstiprināt siltumenerģijas tarifu daudzdzīvok -
ļu mājas «Kārkliņi» dzīvoklim Nr. 9 Vecumu pagastā –
0,11 euro bez PVN  par m2 mēnesī  apkures sezonā.

Nr.529 – Apstiprināt nekustamā īpašuma – Budāni,
Medņevas pag., Viļakas novadā, kadastra Nr. 3870 005 0088,

zemes  platība 8,16 ha, nosacīto cenu 8400,00 EUR. No -
teikt, ka ņemot vērā izdevumus, kas radušies sakarā ar
nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas kopējā
cena sastāda – 8521,00 EUR.

Nr.530 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 4, Dzir -
navu ielā Nr. 3, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz paš -
valdības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 4, Dzirnavu
ielā Nr. 3, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.531 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 4, Liep -
nas ielā Nr. 7, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz paš -
valdības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai pie -
kritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 4, Liepnas ielā
Nr. 7, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.532 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 2, Bal -
vu ielā Nr. 25, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz paš -
val dības vārda. Atsavināt  Viļakas novada pašvaldībai pie -
kritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 2, Balvu ielā
Nr. 25, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.533 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 6, Tau -
tas  ielā Nr. 2, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz paš -
valdības vārda. Atsavināt  Viļakas novada pašvaldībai pie -
kritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 6, Tautas ielā
Nr. 2, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu..

Nr.534 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 3, Baz -
nīcas  ielā Nr. 23, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz
pašvaldības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 3, Baznīcas
ielā Nr. 23, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.535 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 1, Erže -
poles  ielā Nr. 5A, Viļakā, Viļakas novadā,  īpašumā uz
pašvaldības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 1, Eržepoles
ielā Nr. 5A, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Lēmumiem Nr.530, Nr.531, Nr.532, Nr.533, Nr.534,
Nr.535 ir uzdots pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma at-
savināšanas cenas noteikšanu.

Nr.536 – Apstiprināt precizēto Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kultūras, tautas namu un pagastu kultū -
ras darba organizatoru pasākumu plānu 2017.gada 2.pus-
gadam (pielikumu skatīt www.vilaka.lv).

Nr.537 – Atļaut Artjomam Kokorevičam, savienot
Viļakas novada domes deputāta  amatu ar SIA «Ozolmājas»
pārdevēja amatu, ar Neatliekamā Medicīniskā Palīdzības
Dienesta autovadītāja amatu, ar Biedrības «Viļakas entu -
ziasti» valdes  priekšsēdētāja  amatu.

Nr.538 – Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.11/2017
«Gro zījumi Viļakas novada pašvaldības 26.01.2017. Sais -
to šajos noteikumos Nr.1/2017 «Par Viļakas novada paš -
val dības 2017. gada budžetu»» (pielikumu skatīt www.vila -
ka.lv).

Nr.539 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003
0257, platībā 0,2670 ha, kas atrodas Meža ielā 12, Žīgu -
ros, Žīguru pag., Viļakas nov., nomu uz 15 (piecpadsmit)
gadiem ar lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvo -
jamo māju apbūve.

Nr.540 – Lauzt  īres līgumu ar fizisku personu par dzī -
vokļa Nr. 1, Tautas ielā 20, Viļakā, Viļakas nov., īri.

Nr.541 – Lauzt  īres līgumu ar fizisku personu par dzī -
vokļa Nr. 2, Balvu  ielā 16, Viļakā, Viļakas nov., īri.

Nr.542 – Izbeigt īres līgumu par dzīvokļa Dzelzceļa
iela 5–2 , Žīguros, Žīguru pag., Viļakas nov. īri sakarā ar
īrnieces nāvi.

Nr.543 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgu -
mu ar fizisku personu par  dzīvokļa Nr 2,  Balvu ielā 16,
Viļakā, Viļakas novadā, ar kopējo platību 20,60 m², īri,
veicot dzīvokļa īres maiņu no Balvu 10–1 uz Balvu 16–2.

Nr.544 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres lī -
gumu par  vienas istabas dzīvokļa Nr.2, platība 11,50 m²,
mājā Pils ielā 19, Viļakā, Viļakas nov., īri ar īrnieku.

Nr.545 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgu -
mu ar fizisku personu  par dzīvokļa Nr 3, Eržepoles ielā
19, Viļakā, Viļakas novadā, ar kopējo platību 36,60 m²
(vienistabas dzīvoklis), īri.

Nr.546 – Apstiprināt  Viļakas novada pašvaldības bēr -
nu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu (ska -
tīt www.vilaka.lv).

Nr.547 – Izdot Viļakas novada domes 2017.gada 27. ok -
tobra  saistošos noteikumus Nr.12/2017 «Par aprūpes mā -
jās pakalpojumu Viļakas novadā», skatīt www.vilaka.lv. 

Nr.548 – Nodot Viļakas novada attīstības programmas
2018.–2024. gadam projektu publiskai apspriešanai. No -
teikt  publiskās apspriešanas laiku no 2017.gada 3. no -
vembra līdz 2017.gada 3. decembrim.

Nr.549 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 1, Bal -
vu ielā Nr. 23, Viļakā, Viļakas novadā  īpašumā uz paš val -
dības vārda. Atsavināt  Viļakas novada pašvaldībai pie -
kri tīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 1, Balvu ielā
Nr. 23, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. Uzdot
paš valdības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas
cenas noteikšanu.

Nr.550 – Lauzt  īres līgumu ar fizisku personu par dzī -
vokļa Nr. 2, Balvu  ielā 14, Viļakā, Viļakas nov., īri.

Nr.551 – Pārrakstīt dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr 2,
Balvu ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, ar kopējo platību
33,40 m² , īres līgumu uz  fiziskas personas vārda. 

Nr.552 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgu -
mu ar fizisku personu par  dzīvokļa Nr. 1, Tautas ielā 20,
Vi ļakā, Viļakas novadā ar kopējo platību 32,0 m² (vie -
nistabas dzīvoklis), īri.

Nr.553 – Izdarīt Viļakas novada domes 28.09.2017.
lē mumā Nr.484 «Par nekustamā īpašuma «Upmalas» ar
kadastra Nr. 3878 004 0005 sadali, nosaukuma piešķiršanu,
lietošanas mērķa noteikšanu»  (protokols Nr. 17, 20.&)
turpmāk– Lēmums) šādus grozījumus:.Izteikt Lēmuma
1.5. punktu šādā redakcijā: «1.5. mainīt adresi apbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 004 0005
un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzī mē -
jumiem 3878 004 0005 001, 3878  004 0005 002, 3878
004 0005 003, 3878 004 0005 004, 3878 004 0005 005,
3878 004 0005 006, 3878 004 0005 007, 3878 004 0005
008, 3878 004 0005 009, 3878  004 0005 010, 3878 004
0005 011, 3878 004 0005,012, 3878 004 0005 013, 3878
004 0005 014, 3878 004 0005 017 no «Upmalas», Vēde -
nieši, Susāju pag., Viļakas  nov., LV 4584, uz «Vēdeniešu
Upmalas», Susāju pag., Viļakas nov., LV 4584.»

Nr.554 – Izdarīt Viļakas novada domes 28.09.2017. lē -
mumā Nr. 520 «Par nekustamā īpašuma «Ezerlīči» ar
kadastra Nr.3882 003 0155 sadali, nosaukuma piešķiršanu,
lietošanas mērķa noteikšanu» (protokols Nr. 17, 56.&)
turpmāk– Lēmums) šādus grozījumus: Izteikt Lēmuma
1.3. punktu šādā redakcijā: «1.3. zemes vienībām ar ka -
dastra apzīmējumiem 3882 003 0207 ar platību 5,1 ha un
3882 003 0155 ar platību 10,8 ha saglabāt iepriekš no -
teik to zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras saimnie -
ciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).»

Nr.555 – Izdarīt Viļakas novada domes 28.09.2017.
lēmumā Nr. 521 «Par zemes ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam «Saulstari» apstiprināšanu, lietošanas mērķa
un apgrūtinājumu noteikšanu»  (protokols Nr. 17, 57.&)
turpmāk– Lēmums) šādus grozījumus:

Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: «2. Izvei -
dotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3882
002 0601, ar platību 0,7 ha saglabāt  nosaukumu: «Saul -
stari»,  mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar ka dast -
ra apzīmējumu 3882 002 0601 un uz tās esošajām būvēm
un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3882 002 0305 001,
3882 002 0305 002, 3882 002 0305 004, no «Saulstari»,
Peksīne, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV 4587, uz
«Saulstari», Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV 4587; zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0601 un tai pie -
krītošai platībai 0,7 ha saglabāt iepriekš noteikto zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).»

Nr.556 – Atbrīvot Olgu Abramovu, no Viļakas no va -
da domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas amata
2017. gada 10. novembrī.

Ar visu 27. oktobra domes sēdes protokolu var iepazī -
ties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes. 

l Īsas ziņas
Slēgta zobārstniecības prakse Rekovā

Zobārste Vija Milakne informē, ka ar šī gada 1. oktobri
zobārstniecības kabinets Rekovas ielā 25, Rekovā, Šķil bēnu
pagastā, Viļakas novadā, tiek slēgts. Turpmāk pieņemšana
notiks otrdienās, ceturtdienās, piektdienās Balvos –
Krasta ielā 1, 220.kab. Tālrunis pieteikumiem 26349247.

Viļakas novada muzejs informē
Sākoties mazaktīvai tūrisma sezonai mainās muzeja

darba laiks no 1.novembra-30.aprīlim P, O, T, C, Pk -

9.00-17.00; S, Sv. – brīvs. Muzeja apmeklējums iespējams
arī ārpus muzeja darba laika, iepriekš piesakoties, tālr.
28386859 – Viļakas novada muzeja vadītāja  Rita Gruševa.

Sanāksme Somijā
Novembra sākumā Viļakas novada domes priekšsēdē -

tājs Sergejs Maksimovs piedalījās ekonomikas politikas
ko misijas (ECON) 16. sanāksmē un ECON komisijas kon -
ferencē «Arktikas gudrība». Šo semināru rīko sadarbībā
ar Ziemeļu mazapdzīvoto apgabalu (NSPA) un tajā gal -
venā uzmanība pievērsta Arktikas attīstības pieredzei un
tam, kādus secinājumus šajā saistībā var izdarīt ES kon -

tekstā. Ekonomikas politikas komisijas (ECON) 16.
sanāksmē Rovaniemi, Somijā, apskatīja un aicina Eiropas
komisiju nodrošināt prognozējamu un stabilu MVU
(mazie un vidējie uzņēmumi) atbalsta sistēmu laikposmam
pēc 2020. gada, izstrādājot atjauninātu un pastiprinātu
programmu, kas būtu programmas COSME turpinājums,
ņemot vērā daudzveidīgo MVU vajadzības dažādās ES
teritorijās. Jaunajā programmā prioritāte būtu piešķirama
tādiem mērķiem kā uzņēmējdarbības sekmēšana dažādās
nozarēs un dažādu veidu teritorijās, tostarp nomaļos
reģionos un piepilsētas teritorijās, kā arī reģionālo uzņē-
mējdarbības ekosistēmu nostiprināšana.
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Viļakas no vadā2017. gada novembris

AkTuALITāTeS VIļAkAS NoVAdA doMē

(Sākums 1. lpp.)
Latvijas Republikas proklamēšanas ga-

dadienas priekšvakarā, 17. novembrī,  Viļa -
kas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs pasniedza Atzinības un Pateicī -
bas rakstus mūsu novada ļaudīm.  Viļakas
no va da Atzinības rakstu piešķir, lai izteiktu
atzinību par nozīmīgiem sasniegumiem
taut saimniecības, izglītības, veselības un
so ciālās aprūpes, kultūras, sporta, pašval-
dības darba un nevalstisko organizāciju
dar bības jomās, par ieguldījumu Viļakas
novada attīstības veicināšanā un  novada
tēla popularizēšanā.

Atzinības rakstus saņēma:
JEĻENA LAICĀNE –  Viļakas Mūzikas

un mākslas skolas klavierspēles skolotāja
un koncertmeistare, ilggadējā Viļakas Kul -
tūras nama ansambļa «Cansone» un Ve -
cumu pagasta senioru ansambļa «Atvasara»,
kā arī Viļakas Valsts ģimnāzijas kora kon-
certmeistare.  Daudzi Viļakas novada bēr -
ni Jeļenas vadībā ir apguvuši klavierspēles
pamatus. Viņas pedagoģiskā talanta virzīti,
mērķtiecīgākie audzēkņi savu dzīvi ir sais -
tījuši ar mūziku. Jeļena mīl skaisto ap sevi,
māca bērniem saklausīt mūzikas skaņu
burvību. Skolotāja ir iniciatore klavierspēles
audzēkņu tematisko koncertu organizēšanā. 

EDĪTE HUSARE – šķilbēniete, latgaliešu
valodas pratēja un latgaliešu kultūras popu -
larizētāja. Jau daudzus gadus Edīte dar -
bojas latgaliešu kultūras jomā, lai nākamajām
paaudzēm saglabātu un nodotu kultūrvēs-
turisko mantojumu. 2016. gads Edītes dzī -
vē, Viļakas novada un Latgales zīmē iezīmē -
jas ar nozīmīgu notikumu. Piecus gadus lo -
lots, piepildījies ir Edītes sapnis – 2016.gada
decembrī notika grāmatas «Šķilbanu sīvas»
un dziesmu diska prezentācija. Tika piepil -
dīta Edītes ideja un parādīts paveiktais,
apkopojot informāciju par Šķilbēnu etnog-
rāfiskā ansambļa dziedātājām, bagātinot
dziesmu pūru, rakstot projektus, lai piesaistītu
finansējumu idejas īstenošanai.

LAUMA PURVIŅA – ģimenes ārste.
Tikai mīlot cilvēkus, var būt par labu un
pro fesionālu ārstu. Laumas Purviņas mīles -
tība pret cilvēkiem un darbu ir kā saules
apspīdēta dziļa un neizsmeļama dārgakme -
ņu krātuve. Pateicoties Laumas Purviņas
profesionālismam, mīlestībai un pacietībai,
ir izārstēti simtiem bērnu un pieaugušo.
Ģimenes ārste regulāri ir paaugstinājusi
savu kvalifikāciju, sniegusi palīdzību ārpus
darba laika ne tikai darba dienās, bet arī
brīvdienās. 

Nacionālais veselības dienests  ir vei -
cis ikgadējo ģimenes ārstu darbības no-
vērtēšanu par darbu 2016. gadā atbilstoši
noteiktajiem darba kvalitātes kritērijiem. Ko -
pumā tika izvērtēts 1278 ģimenes ārstu
darbs, kuri pagājušajā gadā snieguši valsts
apmaksātus veselības aprūpes pakalpoju-
mus, pilnu gadu bijuši līgumattiecībās ar
Nacionālo veselības dienestu un nav tikuši

aizvietoti. Labākos 2016. gada darba kva-
litātes rezultātus, izpildot visus 13 kritērijus,
valstī sasnieguši 8 ģimenes ārsti – starp
tiem ir arī Lauma Purviņa. Laumas Purviņas
sirds gudrība, vienkāršība, tolerance, pie-
klājība un pozitīvisms ir kā neizsmeļama
aka, ko pacienti var kausiem smelt un ko -
pā varam lepoties ar šādu dāvanu Viļakas
novada iedzīvotājiem.

FELIKSS ŠNEVEĻS – patiess, labes -
tīgs un sirsnīgs Kupravas Romas katoļu
draudzes priesteris, kas draudzē kalpo jau
8 gadus. Viņš vienmēr uzklausa draudzes
cilvēkus, atbalsta un sniedz padomu. 

Divreiz gadā tiek organizētas ekskursijas
pa Latvijas dievnamiem, kurās priesteris Fe -
likss darbojas kā gids, lūdzas kopā ar ekskur -
santiem, celebrē svētās Mises. Tā kā pries -
terim Feliksam patīk filmēt un fotografēt, viņš
iemūžinājis svarīgākos draudzes notikumus. 

Priesteris ir veicinājis sadraudzību ar
kaimiņu draudzēm. Viņš saglabā tradicionā -
lās katoļu tradīcijas – Maija dziedājumus
pie krusta baznīcas dārzā, Rožukroņa pul -
ciņa nodarbības, Krusta ceļa lūgšanas.

Priesteris Felikss vairāk kā 5 gadus pie -
dalījies svētceļojumu organizēšanā uz Ag -
lonu pie Aglonas Dievmātes kopā ar Šķil -
bēnu Romas katoļu draudzi.

Kupravas Romas katoļu draudze ir pa-
teicīga Dievam, ka viņiem ir dots gaišais,
pozitīvais un labestīgais priesteris Felikss
Šneveļs, kurš ved viņus ceļā pie Dieva un
uz mūžīgo dzīvi. 

MARIJANNA KOKOREVIČA – ilggadēja
Viļakas kultūras nama jauktā kora un Med-
ņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībniece.
Kopš 2002.gada dzied Medņevas vokālajā
ansamblī «Melodija». Kad 2008.gadā ne-
materiālā kultūras mantojuma projektā dzi ma
folkloras kopa «Egle», Marijanna Kokore viča
ar 2009.gada februāri sāka dziedāt folkloras
kopā «Eglē». Marijanna dzied arī baznīcas
korī. Lielo dziesmu mīlestību Mari janna  man -
tojusi no ģimenes, jo viņu dzim tā dzied jau
vairākās paaudzēs. Pati dziedātāja atzīst –
dziedot var atpūsties, pabūt sabiedrībā, iz-
stāstīt savas bēdas un dalīties priekos.

VALĒRIJS ROMANOVS – šogad aprit
25 gadi, kopš Valērijs Romanovs ir nodibi -
nājis zemnieku saimniecību «Ievulejas».
Šo gadu laikā ir iekārtoti un pilnveidoti augst -
vērtīgi un augstražīgi augļu dārzi, kur tiek
organizēti arī izglītojoši semināri augļkopībā
interesentiem un nozares speciālistiem. Va -
lē rijs programmas «Skolas auglis» ietvaros
piegādā ābolus ne tikai Viļakas novada,
bet arī Rīgas un citu novadu izglītības iestā -
dēm. Viņa audzētos ābolus iecienījuši kā
Viļakas, tā arī pārnovadu iedzīvotāji.

LŪCIJA un AIVARS KĀRKLIŅI – Kār -
lis Skalbe ir teicis: «Pasaule ir tik gaiša un
laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt». Labs cilvēks ir saules
stars no Dieva. Un ļoti patīkami, ka mūsu
novadā ir tādi cilvēki. Pateicības vārdus sa -
kām Šķilbēnu pagastā dzīvojošajai aizbildnei

Lūcijai Kārkliņai un viņas dzīvesbiedram
Aivaram Kārkliņam par atbalstu, atsaucību
un sirds siltumu, uzņemot savā mājā un ģi-
menē krīzes situācijā nonākušos bērnus.
Kaut arī Lūcijai un Aivaram sen ir izauguši
savi bērni un ir sagaidīti mazbērni, viņi de -
va iespēju nezaudēt cerību un piepildīt sap -
ņus izaugt ģimenē vēl četriem bērniem, ku -
riem Lūcija kļuva par mammu, bet Aivars
par vislabāko tēti.

VIKTORIJA AGNESE VANCĀNE –  vi -
ņai ir izteikts talants mūzikā. Pēc Viļakas
mūzikas un mākslas skolas absolvēšanas
jauniete savu talantu turpina attīstīt Staņis -
lava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā
vokālās mūzikas specialitātē. Šogad Baznīcu
nakts pasākuma ietvaros Viktorija sniedza
autorkoncertu Viļakas katoļu baznīcā. 

AIJA ŠĻAKOTA – Veselība kā viena no
pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes,
viņa ģimenes un visas sabiedrības labklājī -
bas pamats. Šīs pamatvērtības sardzē jau
vai rāk kā 40 gadus nomodā ir Aija Šļakota –
prasmīgs un ilggadējs mediķis, ārste Žīgu -
ros, kas ārstniecības pakalpojumus sniedz
gan lieliem, gan maziem žīguriešiem. Dak -
tere Aija vada ģimenes ārsta praksi, ik die -
nas uzklausot un palīdzot daudziem pa-
cientiem, sniedzot atbalstu grūtā brīdī.

ALVIS CIRCENS –  jauns, enerģisks, uz -
ņēmīgs jaunietis, kurš aktīvi iesaistās dažā -
dos projektos, lai īstenotu savus mērķus.
Alvis ir iegādājies īpašumus Šķilbēnos un
2016. gadā reģistrējis zemnieku saimniecību,
apsaimniekojot 200 ha zemes, kurā nodar -
bojas ar lauksaimniecību, augkopību, lopko -
pību, graudkopību, kā arī ar augļu un dār -
zeņu sulu ražošanu.

ATIS KLIMOVIČS – karsto punktu žur -
nā lists un publicists, daudzu interviju un
grā matas «Personiskā Latvija» autors. Atis
ir biežs ciemiņš Viļakas novadā, piedalās
dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar Latvijas
valsts vēsturi. Viņš tiekas ar Viļakas nova -
da iedzīvotājiem, ar izglītojamajiem skolās,
tā veicinot patriotisko audzināšanu un na-
cionālās pašapziņas nostiprināšanu šeit –
Latvijas austrumu pierobežā. Masu infor-
mācijas līdzekļos Atis Klimovičs publicē
rakstus par Viļakas novada kultūrvēstures
notikumiem, novada ļaudīm, tā popularizējot
novadu valsts mērogā.

Pateicības rakstus saņēma:
LIDIJA ŠAICĀNE –  ilggadējā etnogrā-

fiskā ansambļa «Abrenīte» dziedātāja un
viena no biedrības «Dāmu klubs «Marienhau-
zena» aktīvākajām biedrēm. Lidija ir sa bie -
driska, aktīva un izpalīdzīga Viļakas iedzīvo -
tāja, kura šogad nosvinēja 80 gadu jubileju.

EDGARS UN RAITIS DUPUŽI – vairāk -
kārt atbalstījuši Viļakas kultūras nama  kape -
 las «Atzele» darbību. Ar viņu ziedotajiem lī -
dzekļiem kapelai ir iegādāti – cītars, gar moš -
 ka, sašūti stilizēti tērpi kapelas muzikan tiem,
iegādātas saktas un ierakstīts dziesmu disks.

HARRY HUDSON –  cilvēks, kura nesav -
 tīgais devums un viņa labie darbi ir izjū -
tami un redzami Šķilbēnu sociālas aprūpes
mājas ikdienā. Tie ir uzstādītais pacēlāj -

krēsls, elektriskais ratiņkrēsls, dažādi teh -
niskie palīglīdzekļi, tik ļoti ikdienā nepie-
ciešamās virtuves iekārtas. 

TĀLIVALDIS DEKSNIS – ērģeļu ek-
sperts un ARNOLDS DIMANTS – ērģeļmeis -
tars. Viļakas Romas katoļu baznīca ir nozī-
mīgs garīgais centrs ne tikai novada, bet
arī Ziemeļlatgales iedzīvotājiem. Šeit tiek
organizēti vietējā, reģionālā un arī valsts
mēroga koncerti. Ne tik tālajā 2012.gadā
ērģeļu eksperts Tālivaldis Deksnis izstrādāja
Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas
programmu, kura, pateicoties Valsts Kul-
tūrkapitāla fondam, 2015.gadā tika uzsākta.
Restaurāciju veic ērģeļu eksperts Tālivaldis
Deksnis un ērģeļmeistars Arnolds Dimants.
Šogad jau rit trešais restaurācijas posms.
Pirmajos divos posmos ir veikta gaisa ap-
gādes sistēmas atjaunošana un sakārtošana,
kā arī iegādāts ērģeļmotors. Šobrīd norit
darbs pie ērģeļu spēles galda restaurācijas.
Liels prieks, ka soli pa solim kopā ar ēr -
ģeļu restauratoriem Viļakas katoļu baznīcas
ērģeļu restaurācija turpinās.

IVARS LOGINS – senvēstures pētī tājs
un kolekcionārs. Viņa savdabīga aizrau ša -
nās ir arheoloģisko priekšmetu meklēšana,
pilskalnu apzināšana un vietējo vietvārdu
iz zināšana un saglabāšana. Ivars, tiekoties
ar kultūras darbiniekiem, vēstures skolotājiem
un pasākumu apmeklētājiem, ļoti labprāt
iepazīstina ar saviem atklājumiem. 

ANDRIS KĻAVNIEKS un AIVARS SMANS.
Kopš 2004. gada Viļakas Romas katoļu
draudze mērķtiecīgi strādā pie baznīcas
logu vitrāžu restaurācijas. No 2006.gada res -
tauratori Andris Kļavnieks un Aigars Smans
ir realizējuši daudzus Viļakas Romas ka -
toļu baznīcas logu restaurācijas projektus.
2017.gads ir īpašs ne tikai draudzei, bet
arī restauratoriem, jo, pateicoties Leader
projekta realizācijai, tika restaurētas divas
logu vitrāžas, bet viena vitrāža no valsts kul -
tūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
kultūras glābšanas programmas.

VIJA CIRCĀNE – atsaucīga, dzīvesprie -
cīga, labestīga, zinoša, radoša, savu darbu
mīloša bibliotekāre, ilggadēja Viļakas nova -
da bibliotēkas vadītāja. Viļakas bibliotēkā
vi ņa veidoja pozitīvu auru, pulcināja kuplu
lasītāju skaitu. Pateicoties Vijas radošajai iz -
domai, katru mēnesi bibliotēkā notika da -
žādi pasākumi, konkursi, meistardarbnīcas
un izstādes. 2013. gadā, sagaidot Viļakas
720.gadadienu, Vija aicināja Viļakas novada
rokdarbnieces iesaistīties Viļakas musturdeķa
veidošanā, ieadot tajā savas labās domas,
krāsas, vēlējumus, novada dabas krāšņumu
un senatnes elpu. Musturdeķis kļuva par
mī lestības apliecinājumu Ziemeļlatgales
pērlei – Viļakai. Vija vienmēr ir ceļā... Ceļā
uz jau nām zināšanām, jaunām idejām, jau -
niem izai cinājumiem. Un līdzi vienmēr aici -
na arī lasītājus. 

Patīkamu vakaru baudījām kopā ar gru -
pu «Framest».

Tekstu sagatavoja: 
kultūras metodiķe Sandra Ločmele;

Foto: Andris Zelčs

Lai palielinātu pašvaldību
lomu uzņēmējdarbības

sekmēšanā un motivētu pašvaldī -

bas vairāk ieguldīt sava budžeta
līdzekļus uzņēmējdarbības atbal-
stam, šī gada oktobrī un novembrī

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM)
sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu rīkoja konkursu «Paš val -
dību atbalsta pasākumi uzņē-
mējdarbības sekmēšanai» at -
balsta pasākumu ieviešanai vai
nodrošināšanai. Apkopojot komi -
sijas vērtējumu, tika lemts sadalīt
konkursa «Pašvaldību atbalsta pa -
sākumi uzņēmējdarbības sekmē -
šanai» naudas balvu starp Preiļu
novada pašvaldību (EUR 5000),
daugavpils pilsētas pašvaldību
(EUR 3000) un Viļakas novada
pašvaldību (EUR 2390).

Konkursa mērķis bija noteikt
Latgales reģiona rezultatīvākās
pašvaldības, kuras sava pamatbu -
džeta ietvaros īsteno daudzveidī -
gus atbalsta pasākumus uzņēmēj -

darbības sekmēšanai. Konkursā
tika vērtēti pašvaldību īstenoto
atbalsta pasākumu atdeve jeb sa-
sniegtie rezultāti, kā arī ņemta
vērā atbalsta pasākumu izdevumu
proporcija pret pašvaldības pa-
matbudžeta ieņēmumiem.

«Latgales reģiona pašvaldības
ir ļoti pretimnākošas uzņēmējiem
– visur ir pieejams informatīvs
atbalsts ar uzņēmējdarbību sais -
tītu jautājumu risināšanā, daudzas
pašvaldības atvēl budžeta līdzek -
ļu mazu grantu konkursu organi-
zēšanā, uzņēmējdarbības infras-
truktūras uzlabošanā. Šis kon kurss
ir iespēja pateikties pašvaldībām
par to pienesumu biznesa attīstībā»
– norāda Latgales plānošanas re-
ģiona Attīstības pado mes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks.

Dalībai konkursā pieteikumus
iesniedza astoņas Latgales paš -
valdības: Daugavpils pilsēta un
Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, Rie -
biņu, Krāslavas, Balvu, Viļakas
novadi.

Par laureātu noteikšanu un
naudas balvu sadali lēma Latgales
plānošanas reģiona izveidota vēr-
tēšanas komisija ar pārstāvjiem no
plānošanas reģiona administrāci -
jas un Latgales uzņēmējdarbības
centra, kā arī sadarbības organi-
zācijām –  AS «Attīstības finan -
šu institūcija Altum» un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
mera, uzņēmējdarbības pārstāvis
– Andris Fiļipenoks, SIA Gravtex
valdes priekšsēdētājs. Vērtēša -
nas komisijas darbā piedalījās arī
VARAM pārstāvis. 

Apbalvotas Latgales plānošanas reģiona
uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības

Valsts svētku pasākums Viļakā
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IzgLīTīBA / PRoJekTu AkTIVITāTeS NoVAdā

Realizēti plānotie būvdarbi
projektā Nr.  16-07-AL19-Ao19.
2203-000001 «dabas parka «Bal -
kanu kalni» tūrisma un sporta
piedāvājumu pilnveidošana»,
kā arī iegādāti koku stādi un ie -
stādi vietās, kur veidojot jauno
trasi, tie ir nepieciešami, lai ap-
zaļumotu teritoriju, kā arī iegādāti
jauni koka soli un galdi, kas iz-
vietoti pa teritoriju. Līdz 2017.ga -
da beigām SIA «Amati projekts»
izgatavos mārketinga materiālus:
brošūru un pastkartes, kas būs
pieejamas dabas parkā, Viļakas
muzejā un tūrisma informācijas
centrā, kā arī tiks prezentēti tū -
risma izstādēs.

Projekta kopējās izmaksas
bez PVN ir 50000,00 Eur, pub-
liskais finansējums no ELFLA –
45000,00 Eur, Viļakas novada do -
me līdzfinansē projekta īstenoša -
nu un sedz neattiecināmos izde-
vumus jeb PVN likmi. 

Ir sasniegts  projekta mērķis:
Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas
piedāvājumu ikvienam interesen -
tam, paplašinot un modernizē jos
slēpošanas (skriešanas un nūjo-
šanas) trasi un piedāvājot jaunu
iespēju – tenisa spēlēšanu, labie-
kārtojot teritoriju ar atpūtas koka
galdiem un krēsliem un veicot
teritorijas apzaļumošanu. 

Slēpošanas trašu pārveidi un
atklāta tenisa laukuma izveidi vei -
ca SIA «ArhiProf» – iepirkuma
rezultātā uzvarētājfirma. Tā būv-
darbus uzsāka jau 2016.gada de-
cembrī, lai būtu laiks veiktajiem
zemes darbiem nosēsties un sab -
lietēties. Darbus veikt pirms ter-
miņa traucēja vēlais pavasaris
un lietainā vasara. Bet, neskatoties
uz dabas apstākļiem, projektā plā -

notie būvdarbi ir realizēti. Par
jau no pakalpojumu (slēpošana,
skriešana, nūjošana un tenisa spē -
lēšana) interesēties pie Balkanu
dabas parka vadītājas Vijas Kuļšas.
Dabas parkā nodarbošanos sev

var atrast ikviena vecuma grupa
ikvienā gadalaikā. Aicinām at-
pūsties, sportot un svinēt svētkus
Balkanu dabas parkā!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vija Kuļša

Jauni pakalpojumi Balkanu dabas parkā

Viļakas novada dome noslē -
dza līgumu ar SIA «ArhiProf»
par  būvdarbu veikšanu Viļakas
pamatskolā. 

Būvuzņēmējs laika posmā no
17.07.2017. līdz 29.09.2017. veica
Viļakas pamatskolā sekojošus la-
biekārtošanas darbus – betonēja
pagrabstāva grīdas, veica kanali-
zācijas un ūdensvada montāžu,
krāsoja sienas. Labiekārtošanas
darbi tika veikti Viļakas pamat-
skolas 1. stāva koridora un lasī -
tavai, nomainot grīdu, pagrabstāva
koridoram un telpām, kur atrodas
šautuve. Kopējās būvdarbu iz-
maksas ir 44595,06 Eur (t.sk. bū-
vuzrauga un pievienotās vērtības
nodokļa izmaksas).

Aktīvi šautuves labiekārtošanā
piedalījās Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas direktors
Ēvalds Vancāns. Viņš ir priecīgs,
ka pneimatikai šaušanai palieli -
nājās vietu skaits: no 5 vietām uz
8 vietām un tika nomainīts ložu
uztvērējs. «Telpas ir gaišākas,
nav vairs tik drūmas. Varam tur-
pināt rīkot arī visas sacensības.
Pirmās sacensības jau notika 
27. –28. oktobrī, kad bija Broņis-
lava Bondara piemiņas balvas iz-
cīņa ložu šaušanā. Gribētu papla-
šināt vietu arī šaušanai ar mazka-
libra ieročiem, taču paplašināša -
nos neatļauj telpas, cik plata ir
šautuve tik vietas arī ir sacensību
dalībniekiem. Jāturpina uzlabot
lie tus ūdeņu novadīšanas sistē -
ma no ēkas,» komentē Ēvalds
Vancāns. Viļakas pamatskolas di-
rektore Anželika Ločmele saka:

«Esam priecīgi par ikvienu sa-
kārtotu telpu skolā. Sakārtotā ša-
utuve ir būtisks ieguldījums mā -
ību procesa uzlabošanai sporta
skolai un ieguldījums nākotnē,
kur plānots vecākajām klasēm
pasniegt mācību stundas. Paldies

par pašvaldības rūpēm un iegul-
dījumu nākotnē mācību procesa
nodrošināšanai, kas būs būtisks
ieguvums visam Viļakas nova-
dam».

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Madara Jeromāne

Būvdarbi Viļakas pamatskolā

Valsts svētki Viļakas
novada izglītības iestādēs

Viļakas pirmsskolā svin valsts svētkus. 

Svētku koncerts Žīguru pamatskolā bija īsta dāvana Latvijai. 

Ierindas skate Viļakas Valsts ģimnāzijā. 17. novembri, Latvijas valsts
99. dzimšanas dienas priekšvakaru, Viļakas Valsts ģimnāzijas saime sagai -
dīja, pilna patīkama satraukuma. Kā nu ne – klašu kolektīvi gatavojās
Ierindas skatei, kas skolā notika jau otro gadu. 

1. pakāpi Ierindas skatē ieguva 7. klase (komandieris Sandis Ko -
ko revičs) un 11. klase (komandiere Anastasija Sediha),

2. pakāpi – 8. klase (komandieris Markuss Milaknis) un 10. klašu
kolek tīvs (komandieris Dreiks Ludikovs), 3. pakāpi – 9. klase (ko -
mandieris Dāvis Bisenieks) un 12. klašu kolektīvs (komandieris
Edgars Paškovs). Par labāko komandieri Žūrija atzina 7. klases skol -
nieku Sandi Kokoreviču.

17. novembrī Patriotu nedēļas izskaņā Žīguru pirmsskolas izglītības
iestādē «Lācītis» uz svētku pasākumu pulcējās bērni, vecāki un iestādes
darbinieki, lai piedalītos Latvijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā
«Kā garšo mana Latvija…».

Rakstus par valsts svētku notikumiem Viļakas novada izglītības
iestādēs lasīt www.vilaka.lv.
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PRoJekTI / uzņēMēJdARBīBA

10. novembrī Lūznavas muižā uz Latgales tūrisma
asociācijas «ezerzeme» rīkoto ikgadējo Latgales tū -
risma konferenci pulcējās vairāk nekā 100 reģiona tū-
risma nozares profesionāļi, lai atskatītos uz aizvadīto
tūrisma sezonu un smeltos jaunas iedvesmojošas ide -
jas tālākajam darbam. 

Latgales tūrisma asociācijas «Ezerzeme» valdes priekš -
sēdētāja  Līga Kondrāte sniedza aizvadītās tūrisma sezo -
nas tendenču analīzi, norādot, ka vērojama pozitīva ārvalstu
tūristu pieauguma dinamika.  Latvijas Investīciju attīstības
aģentūras Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava
sniedza ieskatu Latvijas tūrisma attīstībā, norādot, ka
nākotnē tiks virzīts darbs, lai attīstītu vietējo tūrismu un
veicinātu, lai Latvijā vairāk ceļotu tieši iekšzemes tūristi.
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības at -
balsta centra komercdarbības konsultants Andris Kucins
informēja par tūrisma uzņēmējdarbības vides attīstības
un finansēšanas instrumentu piesaistes iespējām. Vidzemes
Augstskolas profesore, pētniece, Latvijas Ekonomistu
asociācijas biedre Dr.oec. Agita Līviņa, balstoties uz
veik tajiem pētījumiem, sniedza profesionālus padomus,
kā saglabāt, attīstīt un tūrisma apritē iesaistīt autentiskas
vērtības.  Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās
administrācijas  Dabas izglītības centra vadītāja Regīna
Indriķe pastāstīja par dabas tūrismu un vides pieejamība
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latgalē. Latgales tūris -
ma konferences vadītāja lomā iejutās Kurzemes tū risma
asociācijas valdes loceklis, viesnīcas «Raibie logi» (Vents -
pils) īpašnieks Guntars Seilis, kas, aktualizējot nozares
problēmas, rosināja konferences dalībnieku diskusijas.

Šogad Latgales tūrisma konferences organizēšanā
pie dalījās arī  Lauku tūrisma asociācija «Lauku ceļotājs».
Konferences 2.daļā «Lauku ceļotājs» prezidente Asnate
Ziemele, analizējot 2017. gada statistikas datus, tendences
un aktivitātes,  sniedza ieskatu asociācijas aktualitātēs un
informēja par 2018. gada iecerēm. «Lauku ceļotājs» pār -
stāvis un tūrisma eksperts Juris Smaļinskis pastāstīja par
lauksaimniecības, amatniecības, zvejniecības u.c. tradīciju
mantojumu agro tūrismā. Kandavas novada muzeja vēs-
turnieks Agris Dzenis pievērsās lauksaimniecības tradīciju
mantojumam Latvijā, stāstot par iespējām to izmantot
tūrisma piedāvājumu veidošanā.

Konferences nobeigumā tika pasniegtas balvas 6 no-
minācijās, suminot Labākos Latgales tūrismā 2017. Par šā
gada laureātiem kļuva: nominācijā «Labākā tūristu mītne
laukos 2017» kļuva atpūtas komplekss «Lejasmalas» (Aule -
jas pagasts, Krāslavas novads),  «Labākā tūristu mītne pil -
sētā 2017» – atpūtas komplekss «SanMari» (Daugavpils),
«Labākais jaunais tūrisma objekts 2017» – salons «Peln-
rušķītes sapnis» (Ludzas novads), «Inovatīvākais tūris -
ma produkts 2017» –Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju
objekti: Rugājos – «Loba doba», Kārsavā – «Uguns»,
Bal vos – «Gaiss», Viļakā – «Ūdens», Baltinavā – «Ze -
me», «Tūrisma informācijas centrs 2017» – Rēzeknes
pilsētas Tūrisma attīstības centrs. Simpātiju balvu ieguva
Latgales dzejniece un profesionāla tūristu gide Anna
Rancāne. Visi nominanti saņēma meistara Jāņa Spuriņa
(Vārkavas novads) darinātos koka pulksteņus.

Pasākumus organizēja Latgales reģiona tūrisma aso ciā -
cija Ezerzeme ar LIAA Tūrisma Departamenta un Latgales

pašvaldību atbalstu un līdzfinansējumu. Latgales tūrisma
konferences 2. daļu organizē Lauku Ceļotājs pro jekta «Lauk -
saimniecības tradīciju mantojums agro tūrismā Latvijā
un Lietuvā» ietvaros, ko finansē Eiropas Savie nības In ter -
reg Latvijas – Lietuvas programma 2014.–2020. gadam 

Informācija: Līga Kondrāte, Latgales tūrisma aso -
ciācijas «Ezerzeme» valdes priekšsēdētāja 

(tālr. +371 29467925; ligakondrate@inbox.lv)

Inovatīvākais tūrisma produkts ziemeļlatgalē

Projekta realizētājs Ainārs Tū -
cis ilgi pārdomājis vai piekrist
pašvaldības atbalstam un saņemt
daļēju finansējumu sava projekta
realizēšanai. Jo, vērtējot iesniegtos
projektus, Aināra Tūča iesniegtais
projekts Nr. 2017-VND-1-18 «zie -
mas ķiploku audzēšanas uzsāk -
šana» pēc vērtējuma ierindojās
8.vietā, līdz ar to nebija iespējams
saņemt 90 % finansējumu kā ci -
tiem projektiem, bet tikai summu,
kas bija atlikusi šajā projektu kon -

kursā jeb 740,74 EUR.  Nolēma to -
mēr pieņemt šo pašvaldības pie -
šķirto finansējumu, lai iegādātos
ķiploku stādāmo mašīnu, projektu
līdzfinansējot ar gandrīz 70 %. 

«Gribējās paplašināties, savā
piemājas saimniecībā darbojos ar
graudaugu audzēšanu, nolēmu,
ka papildus nodarbošanās varētu
būt ķiploki. Ķiplokus ir ļoti grūti
audzēt, bet izdevīgāk cenas ziņā.
Visgrūtāk ir ķiplokus izkaltēt, jo
tie vienkārši sapūst. Domāju ie-

gādāties arī žāvētāju, lai ir iespē -
ja izžāvēt ķiplokus, ja nav kur iz -
žāvēt, tad visa raža var aiziet
pos tā. Sākotnēji domāju audzēt
tikai ķiplokus, neražot kādus pro-
duktos no ķiplokiem. Startēju šo -
gad pašvaldības projektu kon -
kur sā, jo iepriekšējā gadā vēl
kārto ju dokumentus par māju un
zemi, šogad nolēmu pamēģināt,»
par savu plānoto darbību stāsta
A. Tū cis. 

Jaunais uzņēmējs atrodas Ve-
cumu pagastā, bet ir zeme Susāju
pagastā, kur ir plānots arī stādīt
ķiploku laukus. Zeme, kas pieder
Vecumu pagastā atrodas pārāk
zemā vietā, tā aplūst, ķiplokus
nevar izaudzēt tik mitros laukos.
Iegūstot informāciju no ķiploku
audzētājiem Latvijā, Ainārs seci-
nāja, ka ķiploki tirgū ir pieprasīti,
ķiploku audzētāju Latvijā nav
daudz, Viļakas novadā tikai Šķil-
bēnu pagastā ir viens ķiploku au-
dzētājs, viņi nespēj piepildīt tirgu,
tāpēc domā, ka ar noieta atrašanu
nebūs problēmu, lielākās problē -
mas būs ar kvalitatīvu ķiploku iz -
audzēšanu. Sākotnēji domāts jau-
najā uzņēmējdarbībā nodarbi nāt
tikai ģimenes locekļus. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Topošais ķiploku audzētājs

Pagājušajā gadā saimnieciskās darbības veicējs Ju -
ris Locāns saņēma Viļakas novada domes finansējumu
projekta Nr. 2016-VND-1-09 «kūts celtniecība saim -
niecībā «Ūzuļova»» īstenošanai. 

Par pašvaldības piešķirto finansējumu 2000,00 Eur
projekta īstenotājs iegādājās blokus kūts celtniecībai un
uzbūvēja kūti līdz jumta. Ieguldot paši vēl tik pat, cik saņēma no pa-
švaldības ir iegādājušies visus materiālus jumta konstrukcijas uz -
būvēšanai un jumta seguma uzklāšanai. Tā kā būvdarbus veic pašu
spēkiem, jo nav tik lielu finanšu līdzekļu, lai nolīgtu kādu būvfirmu,
tad darbi lēnām rit uz priekšu. 

Darbus veikt raitāk traucēja lietainā vasara un rudens, izbūvēta
ceļa trūkums, lai aizvestu visus būvmateriālus uz objektu. Neskatoties
uz dabas apstākļu pārbaudījumiem Juris Locāns ir optimisma pilns,
ka nākamgad būs viss paveikts kā ir bijis iecerēts.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Ligija Logina

Ir uzsākušies projekta Nr.16-07-AL19-
A019.2201-000008 «Publisko un kultūras
pakalpojumu sasniedzamības un kvalitā -
tes uzlabošana Šķilbēnu pagastā» būvdarbi.
Iepirkuma procedūrā uzvarēja firma SIA «Arhi
Prof». Uzņēmums ir apņēmības pilns veikt
plānotos atjaunošanas darbus līdz 2018. gada
rudenim. Šobrīd notiek grīdu betonēšana plā -
notajās bibliotēkas telpās un 2.stāvā, kur tiks
izvietoti Šķilbēnu pagasta pārvaldes darbinieku
kabineti. Ziemas sezonā plāno ierī kot centrālo
apkuri, ventilāciju, ievilkt elektrī bu un turpināt
ierīkot grīdas, uzbūvēt sienas, sadalot telpu
kabinetos saskaņā ar tehnisko projektu. Pro -
jekta mērķis ir veikt Šķilbēnu pagasta kul -
tūras centra «Re  kova» 2.kārtas re konstrukciju,
lai nodrošinātu vēsturiskā ob jekta pilnīgu re-
konstrukciju un lai uzlabotu kvalitāti un pie-
ejamību publiskās un kultūras pakalpojumu
sniegšanai iedzīvotājiem. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Inese Lāce

Bitenieks Vecumu pagastā
Šogad Valdis Meikališs

realizēja Viļakas novada do-
mes atbalstīto projektu Nr.
2017-VND-1-07 «Biškopī-
bas produkcijas ražošanas

uzsāk šana piemājas saimniecībā». Valdis
saim niecisko darbību uzsāka savā piemā -
jas saimniecībā Vecumu pagastā. 

«Turpinu dēla iesākto. Viņš jau ir
mūžībā, bet bija apņēmīgi sācies darboties
ar bitēm. Viņam bija jau 50 saimes. Šobrīd
ir 20 saimes, gribētos sasniegt 50 saimju
skaitu. Pašvaldības projekts ir liels at-
spēriens. Mums bija vecās sviedes, ve -
cais aprīkojums. Tagad ir prieks strādāt,
ka jaunajā medus sviedē spēj tik mainīt
rāmjus un tā automātiski strādā. Vēl ie-
gādājāmies atvākojamo galdu, vaska kau -
sētava un rāmu urbi, kopējais pašvaldības
atbalsts bija 2000,00 Eur. Projekta pie-
teikšanās veidlapu man palīdzēja sagatavot
māsa. Nav tik sarežģīta, tikai ne kad ne -
biju tādas veidlapas pildījis. Visu cenša -
mies darīt sa viem spēkiem, negribam
ielīst kredītos, tāpēc esam pateicību par
šā du pašvaldības atbalstu,» pastāstīja Val -
 dis Meikališs. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Ligija Logina

Kūts būvniecība Vecumu pagastā

Atjaunošanas darbi kultūras centrā «Rekova» 
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PRoJekTu AkTIVITāTeS NoVAdā 

Vairāk nekā pirms gada ti -
ka uzsākts darbs, lai Viļakas
novada Šķilbēnu etnogrāfiska-
jam ansamblim taptu jauni tau -
tastērpi. Nu projekts ir noslēdzies
un ansamblis var priecāties par
10 ziemeļlatgales tautastērpu
komplektiem, kuri ļaus uzlabot
ansambļa sniegumu (īpaši fes-
tivāla «Baltica» un dziesmu svēt -
ku skatēs, kurās viens no kritē-
rijiem ir arī ansambļa vizuālais
tēls) un piesaistīt jaunus dalīb-
niekus, jo tagad ir pietiekams
tērpu daudzums.

Jaunie Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa tautastērpi darināti Lu-
dzas Amatnieku centrā, to tapšana

bija iespējama, pateicoties Viļakas
novada domes atbalstam un pie-
saistītajam līdzfinansējumam LEA-
DER projektā «Tautas tērpu
iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam
ansamblim» (Nr. 16-07-AL19-
A019.2207-000005). Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 3955,00 Eur,
no tām publiskais finansējums
3559,50 Eur.

Tautastērpu komplektu atjau-
nošanas vajadzība ansamblim ra-
dās, jo līdzšinējie tērpi bija vairāk
nekā 25 gadus veci – villaines
ga tavotas 20. gs. astoņdesmitajos
gados un sākotnēji bijušas pagasta
kora lietošanā, krekli un brunči
tapuši deviņdesmitajos gados, bet

kā jostas izmantotas arheoloģiskās
Daņilovkas kapulauka parauga
jostas, kas nebija atbilstošas et-
nogrāfisko tērpu (galvenokārt 19.
gs. beigas) perioda nosacījumiem.
Jauno tērpu tapšanā, pateicoties
bagātīgajam materiālam par Šķil-
bēnu un vispār Ziemeļlatgales
etnogrāfisko tērpu dažādību, iz-
mantota iespēja darināt tērpu
komplektus tā, lai katrai ansambļa
dalībniecei veidotos unikāls tērps
– tapuši trīs dažādu Šķilbēnu rū-
taino brunču varianti, divi celoto
jostu varianti, divi villaines sa-
spraušanai izmantoto burbuļsaktu
varianti, divi galvasautu varianti
un katrai sievai citādāks krekla

elementu un izšuvuma variants,
tāpat ansamblim nu būs jaunas,
baltas villaines un jaunas mežģīņu
raksta tautiskās zeķes.

Pašu tērpu tapšana bija tikai
viens posms no visām ar projektu
saistītajām aktivitātēm. Gada lai -
kā sadarbībā ar biedrību «Latgolys
Producentu Grupa» un biedrības
«Latgolys Studentu centrs» fol-
kloras kopu «Ceidari» īstenotas
vēl citas Ziemeļlatgales tradicio-
nālajai kultūras veltītas aktivitātes
– 2016. gada 3. decembrī Šķilbēnu
pagasta Rekovā notika «Ziemeļ-
latgales tradicionālās dziedāšanas
godināšanas svētki «Dzīdat, meitas,
kū gaidat!»», kuros gan tika ie-
pazīta šīs puses tradicionālā dzie-
dāšana, gan prezentēts izdevums
«Škilbanu sīvas» un videoklips
«Es apsieju lynu dryvu», gan arī
svinēta ansambļa jubileja. Šī ga -
da rudenī ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu Upītes Tautas na -
mā, piesaistot tradicionālās dzie-
dāšanas pasniedzēju Zani Šmiti,
notika dziedāšanas meistarklases,
bet novembra sākumā ansambļa
dalībnieces viesojās Ludzas Amat-

nieku centrā, lai tērpu speciālistes
un centra vadītājas Līgas Kondrā -
tes vadībā iepazītos ar jaunajiem
tērpiem un jo sevišķi pievērstu uz -
manību Ziemeļlatgales tautastērpu
valkāšanas niansēm. Sievas no-
klausījās centra vadītājas stāstu
par tērpu tapšanu, pētīja par Zie-
meļlatgales tērpiem pieejamos ma -
teriālus un mācījās pareizi ģērbt
jaunos tautastērpus.

Ikvienam interesentam jaunos
Šķilbēnu ansambļa tautastērpus
būs iespēja klātienē redzēt šī
gada 3. decembrī, kad rīta svētajā
Misē Šķilbēnu Sāpju Dievmātes
Romas katoļu baznīcā Šķilbēnu
etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas
iedegs pirmo Adventa sveci un
Mises dalībniekiem veltīs dziesmu.
Tāpat tērpi turpmāk būs redzami
ansambļa uzstāšanās reizēs gan
novada pasākumos, gan citos pa-
sākumos pārējā Latvijā un, pro-
tams, arī nākamā gada vasarā no -
tiekošajā Starptautiskajā folkloras
festivālā «Baltica». 

Informāciju sagatavoja:
Edīte Husare

Foto: Edīte Husare

Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim tapuši jauni tautastērpi

Aktīvās biedrības dalībnieces
Rasma Zaharenko un Luīze Koz-
lovska atzina, ka viņām ļoti pa -
tika iespēja realizēt šo projektu,

visinteresantākās esot bijušas de -
ju nodarbības. Uzzinājušas, ka
romu dejas sadalās divās lielās
grupās: tautas romu dejās un kla-

siskajās romu dejās. Viņas pašas
vairāk dejojot tautas romu dejas.
Savukārt deju skolotāja Ilze Lei-
šavniece mācījusi klasiskās romu

dejas. Sieviešu un bērnu dejot-
prasmes ir novērtējuši daudzi kon -
certu apmeklētāji. Visdabiskāk un
brīvāk uz skatuves jūtās bērni.
Mi lana Zaharenko ir dzimusi ska -
tuvei, jo tur jūtas ļoti brīvi un ne-
piespiesti. Milanai un citiem bēr-
niem visvairāk patikušas radošās
darbnīcas, īpašu leļļu gatavošana.
Romu izgatavotajām lellēm ir
spilgtas krāsas tērpi un jūtams tāds
pats temperaments kā romu kul -
tūrā. Ruslans Burkevičs nevar pa -
vadīt ne dienu bez muzicēšanas
un dziedāšanas, priecājās par cil-
vēku atsaucību koncertos, kur vi -
ņi projekta īstenošanas laikā uz-
stājās. Ruslans vēlētos, lai vairāk
romu jauniešu muzicētu un atklātu
sevī šo talantu. 

Noslēguma vakarā Ruslans
dziedāja dziesmas latvie šu, romu,
poļu un krievu valodās. Viņš pa-
teicās visiem atbalstītājiem, bez
kuriem būtu bijis grūti īstenot šo
atbalstu un vērtēja, ka šis nav
noslēgums, bet jauna sākums, jo
romu biedrība, pateicoties saņem -

tajiem labajiem atbalsta vēlēju-
miem, ir gatava turpināt savu dar -
bību un gatava iesaistīties citos
projektos. 

Īstenojot projekta aktivitātes,
ir sasniegts projekta «Ko pā roku
rokā» mērķis – noorganizēta ro  -
mu kultūras prezentēšanu caur
mūziku, deju un radošām meistar -
darbnīcām, kā arī veicināta ma -
zākum tautības integrācija Viļakas
novada vidē un savstarpēja tole-
rance starp dažādām tautībām.
Paldies Latvijas Republikas Kul -
tūras ministrijai,  Latgales  NVO
programmai, Dienvidlatgales NVO
atbalsta centram par finansējuma
piešķiršanu un Viļakas novada do -
mes darbiniekiem par atbalstu pro -
jekta administratīvajā īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Foto: biedrības «Māro»
personīgais arhīvs

Realizēts biedrības «Māro» integrācijas projekts 

Projekta «Mūsu dižkoki»
aktivitātes oktobrī

Dižkoku sakopšanas talka Jaškovā
Saulainā oktobra dienā 4. klases skolēni ar

sko lotāju Inesi devās Dižkoku sakopšanas talkā.
Mūs sagaida talkas organizatori un dalībnieki:

Valentīna Beča, Andra Korņejeva, Ivars Logins
un Ligija Logina, priecē rudenīgais mežs, smaržu
pilns gaiss, iekurtais ugunskurs un vēlme darīt!
Sadalāmies divās grupās, uzzinām pienākumus
un ķeramies klāt. Vācam un nesam uz ugunskuru
zarus, zāģējam, skaitām dižpriedes, palīdzam cits
citam. Ugunskurā ar interesi vērojam un salīdzinām
kā deg dažādu koku zari, piemēram, egļu skujas
sprakšķēdamas, lapas uzliesmo. Strādājam čakli,
bet spēki jau galā, urā, pikniks!

Kopā ar skolotāju taisījām iesmiņus, cepām
desiņas un maizi, dzērām gardo kakao, no Vecu -
mu pagasta pārvaldnieces Ligijas saņēmām gar -
šīgās šokolādes. Uzklausījām interesantus faktus,
uzzinājām, ka šajā vietā aug 22 dižpriedes. Darba
un darāmā vēl daudz, daudz. Neparasts fotomirklis
un lietus klāt, labi, ka šoferītis Ziģis mūs aiz -

vizina uz skolu, bet jauku iespaidu, emociju
mums tik daudz, ka stāstām vairākas dienas. Mūs
priecē doma, ka visi kopā esam paveikuši labu
darbiņu.

Dižkoku apsekošana skolas apkārtnē
Kādā citā dienā ar interesi dodamies uz liepu

aleju pie skolas, lai pārmērītu liepas un sameklētu
dižkokus. Jāmēra ir 1,30 m augstumā no zemes,
mērlentu cieši jāapliek ap koka stumbru un ir!!!
Divas liepas ir sasniegušas vairāk nekā 3,5 metru
apkārtmēru.Nododam ziņas projekta koordinatorēm
un esam priecīgi, ka vēl divi koki Viļakā leposies
ar dižkoku zīmi.

Viļakas pamatskolas 4. klase un skolotāja
Inese Rēvalde

Biedrība «Māro» ir veiksmīgi realizējusi projektu «kopā roku rokā», kura īstenošanu at -
balsta Latgales NVo programma, kas tiek finansēta no Latvijas Republikas kultūras ministrijas.
Par piešķirto finansējumu 1400,00 eur romu biedrība noorganizēja deju apmācības nodarbības,
radošās nodarbības bērniem, sniedza koncertus Viļakas sociālās aprūpes centrā, Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā un pansionātā «Balvi» Balvu novadā, mācījās muzicēt kopā ar ģitāristiem
un noslēguma pa sākumā novembra vidū izvērtēja realizēto projektu.
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«LMT LATVIJAI» IedzīVoTāJu BALSoJuMā uzVARēJuŠIe PRoJekTI VIļAkAS NoVAdā

Svētdien, 12. novembrī svinī -
gi noslēdzās Šķilbēnu Romas
katoļu draudzes ēkas 1. kārtas
rekonstrukcija. Šī gada pavasarī
Šķilbēnu draudze LMT – Latvi -
jai izsludinātajā projektu kon-
kursā piedalījās ar projektu «Top
draudzes māja – dāvana Latvijas
simtgadei», kurš balsošanā sa-
ņēma ļoti lielu balsotāju atbal -
stu, un ieguva 2000,00 eur no
LMT – Latvijai. Par šo summu
draudze bija plānojusi iegādāties

ap šuvuma dēļus ēkai, taču, lai
apšūtu draudzes māju, visu va-
saru vajadzēja ļoti centīgi strā -
dāt, jo apšuvuma dēļus nav ie-
spējams likt uz ēkas sienām, ku -
ras nav tam gatavas.

Tikai Dievs zina, cik daudz katrs
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
loceklis un atbalstītājs no citām
draudzēm ieguldīja savu brīvo
laiku, ziedoja materiālus, ziedoja
finanšu resursus, lai nonāktu līdz
etapam, kad varēja namam uzlikt

apšuvuma dēļus.  Šķilbēnu katoļu
draudze jau 2015. gadā pārbūvēja
draudzes ēkai skursteņus, 2016. ga -
dā turpināja draudzes nama atjau -
nošanu, piesaistot ziedotāju un at-
balstītāju finansējumu, ēkai uz li -
ka jaunu jumtu. 2017. gada va sarā
veica ēkas pamatu apmales beto-
nēšanu, ēkas grīdu betonēšanu,
salika logus ēkai, siltināja ēku un
tikai pašās beigās uzlika apdares
dēļus – apgūstot LMT – Latvijai
konkursā piešķirto finansējumu.

12. novembrī svinīgā draudzes
1. kārtas sasniegto rezultātu pre-
zentācija sākās ar sv. Misi Šķil -
bē nu Romas katoļu baznīcā, kur
pateicāmies Dievam, un turpinājās
ar draudzes nama apskati visiem
draudzes locekļiem un viesiem.

«Dievs uzklausa un Dievs at -
bild mūsu lūgšanām. Uz Dievu
mēs varam paļauties, arī mūsu sen -
či paļāvās uz Dievu, kad Latvijas
pirmās republikas laikā uzbūvēja
šo draudzes namu, kuru nodeva

ekspluatācijā 1930. gadā 1. aprīlī.
Pateicamies LMT par dotu moti-
vāciju, draudzei aktīvāk darbo -
ties. Pateicamies visiem labdariem
par atbalstu. Draudzes māja būs
atvērta ikvienam, kuram interesē
personīgā izaugsme, un organi-
zēsim kultūras pasākumus, kuri
aicinās padomāt un pilnveidoties
ikvienam personīgi. Veicot ēkas
atjaunošanu, katru dienu gribēju
paskatīties, cik tālu ir pavirzīju -
šies darbi. Mums ir nepieciešama
garī gā atjaunotne, lai varētu sa -
prast, ko mēs paši varam izdarīt
ar savu sirds dedzību. Svarīgākā
dāvana Latvijas simtgadei ir ga -
rīgā atjaunošanās, lai mēs pieaug -
tu garīgi kā draudze. Neviens cits
mūsu vietā nevarēs piedzīvot īpa -
šās attiecības ar Dievu, katram ir
jāpasper solis pretī Dievam, lai
mūsu sirdis tiktu piepildītas ar
Dieva mīlestības un žēlsirdības
spēku. Lai Dievs palīdz visiem
tiem, kuri atbalsta labās ieceres.
Lai Dievs mums palīdz atjaunot
draudzes namu pilnībā līdz Latvi -
jas simtgadei!» klātesošos sirsnīgi
uzrunāja Šķilbēnu draudzes prā-
vests Staņislavs Prikulis.  

«Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis,
ka katrai vietai un lietai ir mazs
iesākums. Man ir liels prieks, ka
Viļakas novadā dzīvo tik daudz
entuziastisku, dzīves gudru un čak -
lu cilvēku, kuri virzās uz mērķa
sasniegšanu. Ceru, ka Jūs atjauno -
siet draudzes ēku pilnībā līdz Lat -
vijai simtgadei un to sagaidīsiet
jaunajā draudzes namā», vēlēja
LMT Biznesa klientu centra «Rē-
zekne» pārstāve Ārija Gutāne.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

dāvana Latvijas simtgadei

Mazliet par sākumu. On-
tons Slišāns tālajā 1993.

gadā Latvijas 75.dzimšanas dienu
sāka veidot Upītē jaunu parku,
kur tika izrakts viens dīķis mēness
formā – zivīm, otrs neliels dīķis
peldēšanai. 

Pārējā teritorijā Upītes pa-
matskolas skolēni sanesot paši
kokus iestādīja pirmos 75 kokus.
Laika gaitā tika izveidoti tiltiņi,
papildināti parka koki ar dažādām
citām koku sugām, tika iekopta
bērzu birztala. 

Pirms 10 gadiem ar Šķilbēnu
pagasta padomes atbalstu pelddīķis
tika mazliet palielināts. 2015.ga -
dā kopā ar Iman ta Ziedoņa fon -
da «Viegli» pārstāv jiem iestādījām
39 ozolus. Šogad 4.maijā iestādī -
jām ar Upītes cie ma un apkārtnes

bērniem vēl arī Latvijas simtgades
ozolus. Bet visa vasara šogad dī -
ķim bija pārvērtību sezona. Patei -
coties lielajam balsotāju atbalstam,
mēs ieguvām LMT projekta «Pel-
dvietas labiekārtošana upītē»
naudiņu EUR 1990,00 apmērā,

kas deva iespēju sakārtot peldvie -
tu, tā lai te var atpūsties gan lieli,
gan ma zi. Un uzsvaru liekot uz
tiem mazajiem, kas kopā ar ģime -
ni atpūtīsies Upītes «pludmalē». 

Sākumā dīķi nosusinājām, tad
attīrījām gultni no dūņām un ūdens
zālēm, paplašinājām platumā, no-
rokot stāvos krastus – padarot tos
par lēzeniem. Priekšplānā, kur pa -
redzēta ieeja dīķī un dīķa seklajā
daļā, kur plunčāsies bērni sabērām
smalku pludmales smiltiņu, jo
diemžēl viss dīķis un dīķa apkārtne
ir mālaina. Blakus dīķim izvei-
dojām smilšu volejbola laukumu,
uzstādījām soliņus, miskastes un
protams beidzot arī pie Upītes
peldvietas tika uzbūvēta pārģēr-
bšanās kabīne!

Diemžēl laika apstākļi šajā va -
sarā nelutināja, tāpēc ceturtā un
noslēdzošā «LMT Latvijai»  Viļa -
kas novadā iedzīvotāju atbalstītā
projekta atklāšana izpalika, bet
tas nekas pēc ziemas un pavasara
nāks at kal vasara – būs silts, būs
dīķī atkal daudz ūdens un tad arī
būs svi nī ga atklāšana, kas zina var -
būt iedibināsies jauna tradīcija –
pludmales ballīte.

Vēlreiz liels paldies LMT un
daudzajiem atbalstītājiem, kas bal -
 soja par mūsu projektu.

Uz satikšanos Upītē! 
#UpītieDzeiveJauka 

Teksts: biedrības «Upītes
jauniešu folkloras kopa» 

vadītājs Andris Slišāns
Foto: personīgais arhīvs

upītē top peldvieta!
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JAuNIeŠu AkTuALITāTeS 

kopš pēdējiem remontdar-
biem iniciatīvu centrā ir pagāju -
ši 4 gadi, tāpēc bija nepiecie -
šams veikt kosmētisko remontu.
Arī šoreiz, tāpat kā 2013. gadā,
centrā strādāja jaunieši, tikai
citi, jo no iepriekšējiem bija ti -
kai 1, pārējie jau vairs nav Re-
kovā, bet studē Rīgā. darba pro -
 cesā piedalījās arī eiropas brīv-
prātīgās jaunietes Laura un dana.

Vispirms veicām sagatavoša -
nas darbus: izvācām visas mēbe -
les un mantas. Šajā aktivitātē pie -
da lījās Pēteris Mežals, Andris Tre -
šutins, Kristiāns Keišs, Tomass
Bukšs, Ainārs Vasiļjevs, Egils
Keišs un Niks Cibulis. Kopā ar
jauniešiem braucām uz Balviem,
kur izvēlējāmies krāsas un nopir-
kām visu nepieciešamo darbam.

Remontdarbus paveicām divās
nedēļās, jo gan sienas, gan grīdu
krāsojām divreiz. Šogad galvenie
krāsotāji bija Karīna Rudziša,
Niks Cibulis, Ainārs Vasiļjevs un
Egils Keišs, pēdējā grīdas krāso -

šanā piedalījās arī Laura un Da -
na. Galarezultātā sienas ir ieguvu -
šas zeltaini brūnu toni, bet grīda
ir kļuvusi ķiršsarkana (tādu krāsu
toni izvēlējās jaunieši). Mainījām
griestu plāksnes, šis darbs labi
veicās garākajam «Zvaniņu» jau-
nietim Ernestam, viņam palīdzēja
Arturs. Tad bija jāsaved atpakaļ
mēbeles un pārējās mantas. Nika
un Aināra rosīgās darbības rezul -
tātā centrā ir 2 jauni galdi. Nopir -

kām arī jaunu sēžamdīvāniņu.
Nu jauniešu centrs ir kļuvis

acīm tīkams, cerams, ka visi ap-
meklētāji pratīs to novērtēt un cen -
tīsies saglabāt to skaistu. Saku pal -
dies visiem saviem nenovērtēja-
majiem darboņiem un viņu vecā-
kiem, kuri ļāva jauniešiem strādāt.
Lai mums visiem kopā veicas!

Teksts: Šķilbēnu iniciatīvu
centra «Zvaniņi» vadītājs 

Vilis Cibulis

Iniciatīvu centrs «zvaniņi» kļūst skaists

1. novembrī Viļakas novadā
ieradās divas studentes no grie-
ķijas, lai Viļakas novadā pre-
zentētu grieķiju un veiktu pē-
tījumu par jauniešu iespējām
Latvijas pierobežā. grieķijas
eRASMuS+ studentes zoi Tou-
loudi un Ioanna grammatiki
izmanto prakses iespējas Latvi -
jā, lai darbojoties Latvijas lauku
forumā no 2017.gada 2.oktobra
līdz novembra beigām. 

Zoi un Ioanna studē lauksaim -
niecību un ekonomiku augstskolā
Tesalonikos Grieķijā. Kā brīvprā -
tīgās iesaistās arī vietējās rīcības
grupas darbībā Grieķijā. Jaunietes
nolēma izman tot Eras mus + pro-
grammas piedāvātās sti  pendijas
prakses iespē jai un no lēma iepa-
zīties kā Latvijā darbo jas partne-
rības un kādas ir iespē jas jauniešiem
Latvijā. 

Viļakā grieķu jaunietes apmek -
lēja Valerijana Dadžāna izstādi,
Viļakas novada domē iepazinās
ar pašvaldības darbu, uzzināja kā
strādā jauniešu centrs un tikās ar
jauniešiem, izmantoja iespēju ie-
pazīties ar gotikas rozi jeb Viļakas

Romas katoļu baznīcu. Rekovā
kļuva par neoficiālām ģitārspēles
nodarbības dalībniecēm un izman -
toja iespēju iepazīties ar lauku
jaunieša centra iespējām.

«Priecājos, ka mums bija ie-
spēja uzņemt Grieķijas studentes,
kuras prezentēja savu valsti. Pa -
tika meiteņu emocionālā prezen-
tācija, kura viennozīmīgi iedves-
moja apciemot Grieķiju un redzēt
visu realitātē. Studentes patiešām
prata pastāstīt par savu valsti tā, lai
tas ieinteresētu un radītu ie spaidu –
Jā, es vēlos jūs apcie mot Grieķijā!

Latvieši reizēm ir kautrīgi un
neprot lielīties ar to, kas mums ir,
tāpēc šis bija lielisks piemērs, no
kura jaunieši varēja mācīties. Mēs
nesam pasaulē ne tikai savu vār -
du, bet arī vietu, no kuras nākam,
tāpēc droši varam, lepoties ar savu
mazo Latviju un ar savu entuziasmu
ieinteresēt arī citus! Novēlu mei-
tenēm sasniegt savas vizītes mērķi
un iepazīt Lat vijas skaistumu!»
vērtēja Viļakas jauniešu centra
vadītāja Madara Jeromāne.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

grieķu jauniešu darbdiena Viļakas novadā

Šī gada 10. novembrī Balvu Bērnu un
jauniešu centrā tikās Balvu, Viļakas, gul -
benes un Alūksnes novadu skolēnu pašpār -
valžu pārstāvji, jaunatnes darbinieki un
skolotāji, lai  kopīgi izprastu jauniešu līdz -
dalības jēdzienu un apgūtu interesantas
metodes, kuras iespējams izmantot skolē -
nu pašpārvalžu darbā, skolēnu līdzdalības
veicināšanai, kā arī dalītos pieredzē un
veidotu savstarpēju sadarbību.

Pasākuma viesis bija Kārsavas novada
domes deputāts Juris Vorkalis, kurš dalījās
savā un Kārsavas novada jauniešu pozitīvās
pieredzes stāstā, lai motivētu jauniešus būt
aktīviem, līdzdarboties un iesaistīties sabie -
drībā notiekošajos procesos. Kārsavas no -
va da jaunieši sākotnēji darbojošies tikai

 sa vas iniciatīvas vadīti, bijuši aktīvi un pie -
rādījuši sevi darbībā, izveidojuši biedrību
un tikai pēc tam savu jauniešu centru, kurā
aktīvākie jaunieši kļuva par tā darbiniekiem.
Kārsavas novads ir spilgts piemērs, kad
jaunieši ir sadzirdēti, viņu atsaucība atmak -
sājusies, entuziasms un darbi ir novērtēti
un šobrīd daudzi jaunieši strādā Kārsavas
novada domē, kā arī ir deputāti un viens
no tiem ieņem izpilddirektora amatu.

Pasākums norisinājās programmas Eras-
mus+ jauniešu līdzdalības projekta «Help!»
ietvaros. 

Informāciju sagatavoja Viļakas novada
jaunatnes lietu speciāliste 

Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva.

erasmus+ strukturētā dialoga projekta «HeLP!» aktivitātes
uzsākušas apmācību posmu, kurā jauniešiem un jaunatnes poli ti -
kas veidotājiem ir iespēja būt kopā un izzināt iespējas, kā dar bo -
ties, lai veiksmīgāk tiktu realizētas jauniešu dzīvei svarīgas lietas
un jauniešu viedoklis būtu uzklausīts. 

Arī Viļakas novada Jauniešu domes pārstāvji un interesenti pieda -
lījās divu dienu apmācībās, kuras notika Gulbenes jauniešu centra
«Bāze» telpās kopā ar pārējiem projekta dalībnovadu jauniešiem un
trīs treneriem. Apmācību programmas vadītājs Vilis Brūveris aicināja
apmācību dalībniekus apgūt jaunas vai arī jau redzētas metodes, ku -
rās diezgan vienkāršā veidā, grupa cilvēku atrisina izvēles jautā -
jumus, vai arī izpēta, kādu tēmu padziļināti.

Jaunieši iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem
dažādās Latvijas vietās. Spilgtākie no tiem bija Aizputes un Ventspils
piemēri, kas tiešām ir iedvesmojoši. Sekoja līdzdalības metožu ap gu -
ves aktivitātes. Kopā ar treneri Ievu Garjāni jaunieši iepazina metodi
«Pasaules kafejnīca», kopīgi izpētot kādu no tēmām, kas aktuāla jau-
niešiem. Kopā Ar Vili Brūveri atklājām «Delfu metodes» nosaukuma
izcelsmi un šīs metodes plašajām pielietošanas iespējām. Un kopā ar
treneri Kristīni Ļeontjevu iepazinām deformētu «Forumteātra» darba
metodi. Šī metode piedāvā risināt problēmsituācijas izmantojot da -
lībnieku pozīcijas dažādos jautājumos, sajust notiekošo no dažādām
pusēm, pārbaudīt un izmēģināt dažādus situācijas risinājumus. Tā
bija iespēja būt par aktieri un būt par kritiķi.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novadu piede -
rības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela
nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava
novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās
līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sa -
biedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši gru -
pa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības
veidošanos katrā novadā. 

Informācija un foto no projekta arhīva

Jauniešu apmācības
par līdzdalības metodēm

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzska -
tāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās infor -
mācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu tikšanās

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzska tāms par tās satura
apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbil -
dību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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Viļakas no vadā2017. gada novembris

JAuNIeŠu AkTuALITāTeS 

Šī gada 3. novembrī  Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jau -
nieši, draugi un sadarbības partneri tikās dabas parkā

«Balkanu kalni», lai kopīgi svinētu centra 5 gadu dzimšanas
dienu. Jaunieši  izvērtēja kopīgi paveikto un dalījās savos iespai -
dos par to, kas šo gadu laikā ir aizrāvis visvairāk, kā arī ie sais -
tījās dažādās atrakcijās un muzicēja. Tika izveidota centra noti -
kumu laika līnija un katrs tajā varēja «iečekoties» un pastāstīt
kāpēc izvēlējies konkrēto notikumu. esam uzsākuši veidot jau -
niešu centra aktīvistu grāmatu un savā dzimšanas dienā patei -
cāmies aktīvākajiem jauniešiem, kuri organizējuši pasākumus
un atbalstījuši savu jauniešu centru šo piecu gadu laikā.

Pasākumā piedalījās arī Medņevas Jaunatnes centra «Sauleszieds»,
Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zvaniņi», Gulbenes un Balvu novada
jaunieši ar kuriem izveidojusies cieša sadarbība un kopīgi tiekamies
dažādos jauniešu pasākumos.

Jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne teic: «Bija tāda
sajūta it kā dzimšanas diena būtu man. Patīkami bija dzirdēt labus
vārdus, kuri deva jaunu iedvesmu darboties tālāk un sasniegt arvien
jaunas virsotnes. Šo gadu laikā kopā ar jauniešiem arī pati esmu piln-
veidojusies un attīstījusi jaunas prasmes, katrs pasākums bija jauns
izaicinājums, kuru kopīgi pieņēmām un veiksmīgi īstenojām. 

Lepojos ar mūsu jauniešiem, kuriem esmu bijusi atbalsta perona,
priecājos, ka viņi to novērtē un apzinās ieguvumus, kādus sniedz dar-
bošanās jauniešu centrā. Tāpat lepnums un prieks par kopā paveikto-
šo gadu laikā esam īstenojuši dažādus jauniešu pasākumus, projektus,
kā arī nesuši sava novada vārdu ne tikai kaimiņu novados, bet visā
Latvijā un arī ārvalstīs, kas radījis gandarījumu, sagādājis pozitīvas
emocijas un atstājis iespaidus.

Šobrīd varu teikt, ka atgriešanās Viļakā bija pareizs lēmums, jo
šajā laikā pati esmu augusi un ieguldījusi savu darbu novada jau -
natnes sfēras attīstībā.  Man patīk tas, ko es daru! Ikvienam novēlu
strādāt darbu, kurš sagādā prieku, jo tikai tā mēs varam būt labi
darbinieki, kolēģi un līdzcilvēki- darbs aizņem lielu daļu no mūsu
dzīves, tāpēc ir svarīgi, lai tas būtu kā aizraušanās, ne tikai pienā-
kums.

Paldies Viļakas novada domes kolektīvam, visiem mūsu atbalstī -
tājiem un sadarbības partneriem!»

Jau no 7. septembra Med-
ņevas jauniešu centra «Saules-
zieds» jauniešiem ir lieliska ie-
spēja darboties ar Lauru no
Spānijas un no 28. septembra
ir pievienojusies dana no uk-
rainas. Tā ir interesanta pieredze
Medņevas jauniešiem. 

Septembrī mācījāmies iztikt
dienu bez datorspēlēm. Mēs ko -
pīgi spēlējām dažādas, varbūt arī

nedaudz piemirstas, galda spēles,
piemēram, kā dambrete, domino,
cirks, bingo, kimble, uno u.c. Lai
gan Laura ir no Spānijas, septembrī
viņa dalījās pieredzē kā izcept
franču pīrāgu QUICHE. Visi, kas
vēlējās varēja ne tikai iemācīties
to pagatavot, bet arī nogaršot gan
ar tunča, gan ar olas un bekona
pildījumiem. Ļoti garšīgi!

Oktobris pagāja ar dažādām

darbnīcām. Locījām grāmatzīmes,
apgleznojām un rotājam rakstām-
piederumu trauciņu, gatavojām
telpas dekorus ballītei «Helovīnus
gaidot». Laura un Dana aktīvi
piedalījās ballītes sagatavošanas
darbos un vadīja jautras, intere-
santas aktivitātes, kas bija intere-
santas dažāda vecuma jauniešiem.
Visi kopā izdejojāmies un jautri
pavadījām laiku. 

Laura un Dana piedalījās jau-
niešu centra organizētajās sportis -
kās aktivitātēs, gatavoja diplomus
un apsveica uzvarētājus. Oktobrī
norisinājās sacensības galda teni -
sā, novembrī – sacensības novusā.  

Novembrī Dana Medņevas
jauniešiem mācīja apgūt vizuālās
mākslas veidu origami – locījām
no papīra putniņus. No malas ska -
toties izskatījās ļoti vienkārši, bet

pamēģinot salocīt bija vairākas rei -
zes jāpatrenējas, kamēr tas veik-
smīgi izdevās. Turpinot novembri
svētku noskaņās, gatavojām logu
rotājumus par godu Latvijas dzim-
šanai. Novembra beigās norisinā -
sies Adventes vainagu gatavošanas
darbnīca. Lai tam sagatavotos, Med-
ņevas jauniešu centra vadītāja ko -
pā ar Lauru un Danu  bija Žīguru
mežā, kur varēja smelties pozitīvas
emocijas un salasījām dažādus
dabas materiālus, kurus varēs iz-
mantot gatavojot Adventes vai-
nagus. 

Teksts: Medņevas Jaunatnes
iniciatīvu centra «Sauleszieds»

vadītāja Antra Prancāne
Foto: Dana Ponomarenko

eiropas brīvprātīgā darba veicēju aktivitātes «Saulesziedā»

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs svin 5 gadu jubileju

Muzicē Rēvalds Šakins un Egīls Kazinovskis

Atskatoties uz šiem pieciem gadiem, jaunieši
dalījās savās atmiņās:

Centra aktīviste Jeļizaveta Sovetova: «Jaunie -
šu centrā ir daudz iespēju – kā izglītoties, tā arī labi
atpūsties. Esmu daudz ieguvusi aktīvi piedaloties
Jauniešu iniciatīvu centra dzīvē, palīdzot īstenot
kādu ideju vai pasākumu, esmu kļuvusi daudz at -
vēr tāka un drošāka. Šeit es ieguvu daudz jaunu drau -
gu, paziņu un, protams, arī atmiņas vienmēr ir ar ma -
ni. Spilgtākais, kas palicis atmiņā, ir jauniešu apmaiņas
projekts, ikgadējais pasākums «Nāc un Piedalies»
un, protams, JIC dzimšanas dienas svinības. Ne bai -
dies uzdrīkstēties, uzdrīkstēties ir forši!»

Studente ketija duļbinska: «Jauniešu centrs
ir vieta, kur satikties un kopīgi radīt ko skaistu. Tie
var būt mazi svētki, pasākums, kopīga mācīšanās
vai pieredzes apmaiņa! Ikviens pasākums ir atstājis
pozitīvus iespaidus un mani pilnveidojis. Esmu sa -
tikusi lieliskus, iedvesmojošus jauniešus, kurus
noteikti nekad neaizmirsīšu!»

Bijusī Jauniešu domes prezidente Laila Mi-
lakne: «Jau pamatskolas laikos aktīvi darbojos sko -
las pašpārvaldē, rīkojām dažādus pasākumus un sa-
darbojāmies arī ar Viļakas Jauniešu iniciatīvu centru.
Tas bija tas laiks, kad sāku vairāk komunicēt ar
citiem, atvērties un droši izteikties. Guvu lielisku
pieredzi, kā sadarboties ar citiem, kā rīkot un vadīt
pasākumus, kā plānot dažādas norises, protams, nā -
cās reizēm saskarties ar grūtībām, bet tas ir tikai
vajadzīgi, jo no pašu kļūdām var vislabāk mācīties.
Viennozīmīgi varu teikt, ka mana darbošanās un ak -
tivitāte tikai pilnveidojusi manas zināšanas un pras -
mes, tas ir viens liels pluss, ko nekur citur nevar
iegūt. Noteikti tev, jaunieti, ieteiktu iesaistīties!»

Bijusī Jauniešu domes prezidente elīna Spru -
kule «Esiet radoši! Iedvesmojieties un radiet! Jau -
niešu centrs ir īstā vieta, kur realizēt pat neprātīgākās

idejas. Tā ir vieta, kur izpausties un attīstīt sevī pat
dziļāk slēptos talantus. Kopā Jūs esat spēks un šie
pieci gadi ir kā pierādījums tam. Rīkojieties tā, it kā
būtu neiespējami izgāzties! Lai neprātīgu ideju un
fantastisku piedzīvojumu pilni nākamie pieci gadi!»

Centra aktīvists Sandis Leitens: «Es apmeklēju
jauniešu centru, jo man patīk attīstīt sevi dažādos
neformālās izglītības veidos. Iesaku arī citiem ie-
saistīties jauniešu centra aktivitātēs, jo jūs kļūsiet
atvērtāki un drošāki!»

Students Arvils zelčs: «Jauniešu centrs ir vie -
ta, kur izpausties, tāpēc nebaidīsimies no jaunām
lietām! Izmēğināsim piedāvātas iespējas un pierā -
dīsim sevi no labākās puses. Būsim mēs paši, izvir -
zīsim mērķus un darīsim to, kas mums patīk. Izai-
cināsim sevi, jo katrs izaicinājums tuvina mūs gal-
venajam mērķim!»

Jaunietis  kristers kokorevičs:  «Ja man kāds
jau tātu, ko esmu ieguvis Viļakas jauniešu centrā,
tad mana atbilde būtu – daudz foršus draugus un pa -
ziņas, neaizmirstamus notikumus, foršas kopābūša -
nas un patīkamas emocijas! Novēlu jauniešu centram
un visiem aktīvistiem arī turpmāk turpināt ar tā -
diem pašiem apjomiem, un pārējiem jauniešiem
būt foršiem un apmeklēt šo iestādi!»

Centra aktīvists Rēvalds Šakins: «Jauniešu
centrs man ir devis ne tikai jaunus draugus un po -
zitīvas emocijas, bet arī milzum daudz iespēju sevi
pierādīt iesaistoties dažādu pasākumu, projektu un
aktivitāšu organizēšanā, kas, manuprāt, ir galvenais
jauniešu centru uzdevums. Novēlu Viļakas Jauniešu
Iniciatīvu centram nezaudēt savu autentiskumu un
pulcināt ap sevi aizvien vairāk aktīvistu!»

Informāciju sagatavoja 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja 

Madara Jeromāne
Foto Guna Šimanovska

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs
publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas
atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.»
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Viļakas no vadā 2017. gada novembris

IzgLīTīBA

Mūsu senču dzīvē liela nozīme
bija dziesmām, dejām, pasakām,
teikām un ieražām. folklorā dau -
dzu gadsimtu garumā ir uzkrāta
tautas pieredze, ideāli, vērtības,
dzīvesveids un pasaules uzskats. 

Folkloras pūralādē ielūkojās
novada skolu 5.–9.klašu skolēnu
komandu dalībnieki, pulcējoties
Viļakas pamatskolā kopīgā «Ce-
ļojumā pa tautas daiļrades takām». 

Ceļojums iesākās ar katras ko -
mandas mājas darbu – skanēja dzies -
mas, tika skandētas dainas, uzdotas
mīklas, stāstītas anekdotes, ritēja
deju un rotaļu soļi. Tas bija tik in -
teresanti, asprātīgi, radoši un aiz-
raujoši!

Turpinājumā pasākuma vadītāji
Dāvis Bisenieks un Kintija Zelča
(Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases
skolēni) aicināja skolēnus doties
uz pieturām-radošajām darbnīcām,
lai mērķtiecīgi, izzinoši un sadarbīgi
ceļotu pa folkloras taku līkločiem.  

u Darbnīcā «Līmēsim vārdu!»
Upītes pamatskolas skolotājas San -
dras Bukšas vadībā skolēni, izvē-
loties vecvārdu, izveidoja intere-
santas kolāžas. 

uViļakas Valsts ģimnāzijas sko -
lotājas Inetas Lindenbergas sa -
gatavotajā pieturā «Dejotprieks»
(va dīja Viļakas Valsts ģimnāzijas
8.klases skolnieces Katrīna Naru -
bina un Svetlana Harkina) atraktīvi
un enerģiski izdejoja latviešu
tautas deju «Krakovjaks».

u «Zini vai mini!» – Rekavas
vidusskolas pedagoģes Ainas Ci-
bules vadītajā pieturā ļoti intere-
santus piemērus latgaliski bija jā uz -
raksta literārā valodā, kas ra dī ja
pārpratumus, izbrīnu un smieklus.

u Žīguru pamatskolas direktore
un latviešu valodas skolotāja Sa -
nita Orlovska skolēnus sagaidīja
darbnīcā «Ietin tautasdziesmu ka-
molā» un mudināja veikt vairākas
radošas darbības, kuru rezultātā iz -
veidojās krāsaini dainu kamolīši.

u «Domā un radi» – Viļakas
pamatskolas un Valsts ģimnāzijas
skolotājas Rasmas Vilkastes meis-
tardarbnīcā (vadīja Viļakas Valsts
ģimnāzijas 9. klases skolnieces
Mārīte Kolomejeva un Kintija Bi -
zune) ceļotājiem noderēja radošās
rakstīšanas iemaņas, tēlainā un

loģiskā domāšana, jo no sagriez-
tajām tautas dziesmu rindām bija
jārada jauna daina, jāatpazīst latv -
ju rakstu zīmes un jāuzraksta vēs -
tule K.Baronam.

u Viduču pamatskolas skolo-
tājas Līgas Babānes vadībā pieturā
«Gadskārtu kalendārs» skolēni ak -
 tualizēja savas zināšanas par lat-
viešu tautas gadskārtu svētkiem,
un, radoši un izzinoši darbojoties,
kopīgi tika izveidots kalendārs.

u «Latviešu tautas daiļrades
avotu labirintos» ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas bibliotekāres Virgīnijas
Riekstiņas palīdzību ceļotāji varēja
pārbaudīt savas informācpratības
prasmes: literatūras izstādē iz-
vietotajos avotos skolēniem bija
jāatrod vajadzīgā informācija un
jāaizpilda anketa.

Kad skolēni bija apceļojuši vi -
sas radošās pieturas, visi atkal pul -
cējās zālē, lai rezumētu paveikto. 

Netradicionālā un interesantā

darba rezultātā bija izveidotas vec -
vārdu kolāžas, pētīti interesanti
latgaliešu vārdi «satīti» tautasdzies -
mu kamoli, radītas jaunas dainas,
rakstītas vēstules, izveidots gad-
skārtu kalendārs, strādāts ar in-
formācijas avotiem un atbildēts
uz anketas jautājumiem, dejots.
Šajā ceļojumā uzvarētāju vai zau-
dētāju, protams, nebija: katrs bija
ieguvējs. Noslēgumā skolotāji un
skolēni saņēma saldumiņus un pa -
teicības par aktīvu un radošu līdz -
dalību. Liels paldies visiem da līb -
niekiem, pedagogiem, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes spe-
ciālistēm, Viļakas pamatskolas di -
rektorei A.Ločmelei, Viļakas Valsts
ģimnāzijas 10. klases skolniekam
Raivo Orlovskim!

Teksts: Novada latviešu 
valodas un literatūras 

metodiskās apvienības vadītāja 
Rasma Vilkaste 

Foto: personīgais arhīvs

10. novembrī tiek svinēta Mārtiņdiena. kopš seniem laikiem
to uzskata par rudens beigām un ziemas sākumu.

Kā katru gadu, arī šogad Žīguru pamatskolā Mārtiņdiena tika
svinēta, ievērojot skolas veidotās tradīcijas – ar ticējumiem, laika pa-
reģošanu un, protams, ar tik ļoti gaidīto tirdziņu. 5. – 6. kl. skolēni bi -
ja parūpējušies par krāšņiem Mārtiņgaiļiem zīmējumos, stāstīja klā-
tesošajiem par šo svētku nozīmi senlatviešu dzīvē, aicināja ikvienu
Helovīnu tradīciju aizstāt ar Mārtiņdienas masku gājieniem.

Ar vecāku atbalstu skolēni bija sarūpējuši dažādus kārumus, un
Mārtiņdienas tirdziņā ikviens tos varēja iegādāties. Tirdziņš pulcēja
vienkopus lielus un mazus pirkt un pārdot gribētājus. Mazajiem tir -
go ņiem atbalstu sniedza uz pasākumu atnākušie vecāki un skolotāji.
Saldumu, kūku un cepumu sortimentu šogad papildināja dažādi paš -
darināti lielāki un mazāki darbiņi: rotas, zīmējumi, maskas, glezniņas
no dabas materiāliem ar Mārtiņdienas simbolu – gaili un citi jauno,
topošo mākslinieku roku izloloti dārgumi.

Paldies atsaucīgajiem bērnu vecākiem, skolotājiem un skolēniem
par kopā būšanu! Mārtiņdiena Žīguru pamatskolā aizvadīta godam,
un ziemas saulgriežu gaidīšana nu ir sākusies.

Teksts: Žīguru pamatskolas direktore Sanita Orlovska
Foto: personīgais arhīvs

Ceļojums pa tautas daiļrades takām

Mārtiņi, Mārtiņi,
Ziemai vaļā vārtiņi…

Jau dzirdama ratu klaudzēšana un
tūliņ – tūliņ jau sāks rībēt arī zeme, pats
Mārtiņš būs klātu un gribam vai nē, bet
ziema brauks vienos ratos ar viņu! Mēdz
teikt, ka Mārtiņš atnesot ziemu. Mār-

tiņdienas tradīcijām ir sensena vēsture.
Tas ir brīdis, kad pabeigti visi rudens
darbi, jo šī diena iezīmē rudens izskaņu
– laiku, kad vārti uz ziemu jau vaļā.

Jautra ieraža ir masku gājieni, kas savu -
laik turpinājās līdz pat Meteņiem. Tā bēr -
niem varam izstāstīt par senākām tradīcijām,
kas līdzinās mūsdienu pasaulē tik populā-

rajam Helovīnam. Šeit var ļauties seju krā -
so šanas un pārģērbšanās priekam. Lai cik
mūsdienīgi vai tradicionāli mēs atzīmētu
Mārtiņdienu, bērni visspilgtāk atcerēsies
un novērtēs tieši kopā pavadīto laiku!

Arī Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē
«Lācītis» katru gadu Mārtiņdienā rīko mas -
ku gājienu pa iestādi. Šogad vecākās gru -
pas «Rūķīši» bērni, kopā ar skolotāju Elitu,
skolotāja palīgu Ritu un mūzikas skolotāju
Daigu, vispirms izrībinot un izstaigājot sa -
vu grupu, devās ciemos pie mazās grupas
«Lācēni» bērniem, lai kopā, trokšņojot ar
dažādiem mūzikas skaņas rīkiem, izdzī -
tu no dārziņa visas blēņas. Izdziedot akor-
deona pavadībā Mārtiņdienas dziesmu,
paņemot līdzi mazākos draugus, mārtiņ -
bērni devās ciemos uz virtuvi, kur pavārītei
Tamārai un saimniecības vadītājai Sarmī -
tei dziedāja Mārtiņdienas dziesmu un izrī-
bināja kājiņām grīdu, par to pavāre mār-
tiņbērniem uzdāvināja garšīgu un smaržī -
gu pīrāgu. Tālāk mārtiņbērni devās ciemos
pie vadītājas Anitas uz kabinetu, lai kopā
dejotu un dziedātu Mārtiņdienas dziesmas,
par to saņemot saldumus.

Tad mārtiņbērni devās uz sporta zāli, lai
piedalītos jautrās Mārtiņdienas izpriecās.

Mūzikas skolotāja Daiga kopā ar bēr -
niem un skolotājām, Mārtiņdienas dziesmu
pavadībā, gāja rotaļās un dejās.

Skolotāja Diāna organizēja dažādas ak -
ti vitātes mārtiņbērniem, kuru laikā, sadalo -
ties divās komandās, vajadzēja savākt spai -
nī dažādus rudens dārzeņus un purvā uz ci -
nīša ar knaģa palīdzību salasīt dzērvenes.

Skolotāja Elita organizēja aizrautīgas
spēles, kuru laikā vajadzēja palīdzēt vāve-
rītēm papildināt ziemas krājumus un celt
visaugstāko torni Mārtiņdienas gailim. Akti -
vitātes pavadīja sacensības gars un jautrība.

Pēc izpriecām visi cienājamies ar gar -
šīgo ābolu pīrāgu un saldumiem, virsū uz-
dzerot veselīgu piparmētru tējiņu.

Tās paša dienas vakarā, bērni kopā ar
skolotājām uz iestādes sliekšņa un logos
iededzināja pašgatavotus lukturīšus, lai go -
dinātu Latvijas varoņu piemiņu, jo nākamajā
dienā visā Latvijā svinēja Lāčplēša dienu. 

Teksts: Žīguru pirmsskolas iestādes
vadītāja Anita Agejeva

Foto: personīgais arhīvs

Mārtiņdiena Žīguru pamatskolā

Mārtiņdiena Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis»

15. no vembrī Vidzemes koncertzālē «Cēsis» notika Skolu rei -
tinga balvu pasniegšana, ko organizē draudzīgā aicinājuma fonds. 

Vērtējums tiek balstīts uz skolēnu centralizēto eksāmenu rezul tā -
tiem. Viļakas Valsts ģimnāzija apbalvojumu saņēma divās nominācijās:
matemātika – par labāko sniegumu pilsētu grupā; latviešu valodā- iz-
augsmes balvu ģimnāziju grupā. Valsts ģimnāziju kopvērtējumā no
27 ģimnāzijām – mūsu novada ģimnāzija ierindojusies 11. vietā.
Sveicam Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvu!

Saņem balvu divās nominācijās
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IzgLīTīBA

Tētiņu svētki Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
Lāčplēša diena ir laiks, kad

atceramies senās brīvības cīņas,
pieminam tā laika varoņus. Ru -
nājam par viņu drošsirdību,
bezbailību, varonību. To darām
mēs pieaugušie, lielāki bērni un
jaunieši, bet pirmsskolas bērni
vēl nevar to tā īsti aptvert. Ta -
ču tādus vārdus, kā «drosme»,
«varonis» bērni ļoti labi izprot.
ko gan viņi uzskata par pašiem
drosmīgākajiem, pašiem stip-
rākajiem, pašiem visu varošā-
kajiem? kas ir viņu varonis? Nu,
protams, ka tas ir tētis! Stiprā -
ka un gudrāka, pēc viņu do -
mām, nav neviena uz pasaules.
Viņi vienmēr saka: mans tētis
visu var!

Tāpēc Lāčplēša dienas priekš-
vakarā bērni un skolotājas, Ine -
se un Ilze, aicināja «Lāčuku» un
«Rūķīšu» grupu bērnu tēvus un
krusttēvus uz jautrām, sportiskām

aktivitātēm, lai parāda, ko viņi
var! Pēc sasveicināšanās un ko -
pīgas iesildīšanās mūzikas pava-
dījumā visi sadalījās divās koman -
dās: robežsargu un ugunsdzēsē -
ju. Komandu kapteiņiem, saņemot
arī atbilstošas cepures, bija jāuz-
raksta sava dienesta darba pienā-
kumi. Ugunsdzēsēji atzīmēja, ka
viņu darba pienākumos ietilpst
arī kaķu nocelšana no augstiem
kokiem. Īstenībā katra komanda
labi pārzināja sava aroda pienā-
kumus un informēja par to arī pā -
rējos. Kapteiņi ar atbilstoši mar-
ķētām rotaļu mašīnītēm devās
pēc nākošā uzdevuma. Un tas bi -
ja: jāizveido sava darba vieta –
māja gan no lego klučiem, gan
žurnāla lapām. Tapa vareni kom-
pleksi ar palīgtelpām, garāžām
un sētu apkārt.

To, ka tēvi ir īsti spēkavīri,
viņi pierādīja nākamajās aktivi -

tā tēs: gan svaru bumbu celšanā un
svaru bumbas nav nekas cits kā
bērni, gan bērnu pārnešanā no
punkta A uz punktu B. Nākošā
bija tikai bērnu aktivitāte – izlīst
cauri tunelim, tēvi tajā nepieda -
lījās drošības apsvērumu dēļ: iz-
vērtējot tuneļa diametru, bija ie -
spēja kādam tunelī iesprūst uz il-
gāku laiku. Toties lēcieni ar mai -
su tēviem labi padevās: citiem tā
vairāk bija tāllēkšana, citiem –
augstlēkšana, citiem atgādināja ga -
lopa skrējienu. Bet visi varianti
tika ieskaitīti. Labi veicās zīmēša -
nas ar aizsietām acīm uzdevumā,
bet vēl labāk dziedāšanas uzde-
vumā, kad pēc iztrūkstošo vārdu
ievietošanas šūpuļdziesmā, tā bija
arī jānodzied. Skanēja ļoti labi,
gluži kā koru karos.

Vienīgā disciplīna, kas tēviem
sagādāja grūtības, bija puzles lik -
šana. Tika dots uzdevums: bēr -

niem mājās savus tētiņus patre -
nēt. Beigās par godu svētkiem
bi ja «balonu» salūts. Tad kompe-
tentā žūrija, vadītājas Ilzes un sa-
imniecības pārzines Antoņinas
sastāvā, apbalvoja visus ar diplo-
miem, svētku lentītēm un saldu-

miem. Tā bija liela pozitīvo emo -
ciju deva un milzīgs prieks.

Teksts: Medņevas pirmssko-
las izglītības iestādes «Pasaci-

ņa» pirmsskolas skolotāja 
Biruta Konovalova

Foto: personīgais arhīvs

Novembris – svētku mēnesis Rekavas vidusskolā

Novembris – laiks, kad gaisma ir zau -
dējusi cīņā ar tumsu, taču tas ir svētku
laiks – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena un
Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

Mārtiņdienas tirdziņš sākumskolā
Mārtiņdienu mūsu skolā gaida īpaši, jo

šajā dienā ir tirdziņš, kurā var iegādāties
sākumskolas klašu vecāku sagādātos gar-
dumus: gan kraukšķīgas vafeles, gan smar -
žīgus kanēļpīrāgus, gan žagariņus, pat biez-
pienmājiņas. Tirgošana arī šogad veicās
labi, drīz vien viss bija izpirkts, un apmie -
rināti bija visi – gan pircēji, gan pārdevēji.
Skolotāji tāpat kā bērni Mārtiņdienai jau
laikus savāc mazākās centu monētas, lai
būtu veiksmīgāka iepirkšanās.

Mārtiņdienas gaiļi pirmsskolā
Pirmsskolas grupā visi interesenti varē -

ja skatīt krāšņos un cēlos dziedātājputnus –
gaiļus, kurus veidojuši bērni kopā ar vecā-
kiem. Apbrīnojama ir bērnu vecāku izdoma
– pat no ķirbja, zāģu skaidām kuplu smil -
gu asti, salvetēm veidoti gaiļi tupēja laktā
– uz skapīšiem.

Ierindas skate
Mūsu skolas ierindas skate vienmēr

tiek veltīta Lāčplēša dienai. Līga Ceruka –
muitas pārstāve, Aldis Ločmelis – z/s «Ko -
tiņi» vadītājs, Andris Mežals – Šķilbēnu
pagasta pārvaldes vadītājs, Marija Vancā -
ne – skolotāja, – šī gada žūrija, kuri vērtē -
ja gan soļošanas vienlaicīgumu un precizitāti,
gan pagriezienus, komandu izpildi, klases
komandiera darbību, cik skaļi un pareizi
skanēja dziesma, kā arī klases komandas
noformējumu – vienojošie elementi. Žūrijai
bija jāstrādā daudz un nopietni, jo izvērtēt
bija ļoti grūti – visas klases bija cītīgi ga-
tavojušās, tāpēc atšķirība vērtējumā bija
pat līdz 1 punktam. Īpaši ievērojama bija
8.klase – zēni ģērbušies Zemessargu for-
mastērpā (gan T–krekli, gan bikses, gan
zābaki), meitenes un audzinātāja tādos
pašos T–kreklos. Ar aplausiem atbalstījām
1. klases soļošanu, jo viņi to darīja pir -
moreiz, taču turējās braši.

Kā jau katrās sacensībās, ir arī uzvarētāji:
1. – 5. klašu grupā: 1. vieta – 2.–3. kla -

se; 2. vieta – 4.–5. klase; 3. vieta – 1. klase

6. – 8. klase: 1. vieta – 6. klase; 2. vie -
ta – 7. klase; 3. vieta – 8. klase

9. – 12. klase: 1. vieta – 11. klase; 2. vieta
– 9. klase; 3. vieta – 10. klase; 4. vieta –
12. klase

filma «Vectēvs, kas bīstamāks 
par datoru»

Pirms Lāpu gājiena bija iespēja noska-
tīties filmu «Vectēvs, kas bīstamāks par
datoru». Šo iespēju izmantoja gan vecāki,
gan skolotāji, gan skolēni. Domāju, ka
nebija vienaldzīgo, klausoties Pauļa Kodes
trāpīgos teicienus un jūtot līdzi Irmas pār-
dzīvojumiem.

Īpaši uzjautrināja dažādas komiskas
situācijas, taču filmas galvenā doma – būt
pašam – īstam, nelokāmam savas zemes
patriotam – neatstāja vienaldzīgu nevienu.

Lāpu – svecīšu gājiens
«Kuries –slīpā lietū, mana uguns, ku -

ries.» skanot karavīru dziesmām, pie uguns-
kura ēdam tradicionālās ķiplokmaizītes un
dzeram karstu tēju. «Zibsnī zvaigzne aiz

Daugavas» ģitāristu un viņu vadītāja Viļa
izpildījumā. «Lai napazyud volūda seņuo,/
Lai pīmiņa naaizamierst –/ Skaņ bolsi, dag
ticeibys līsme/ Pa pīminis vītuom Latgolā.»
Ar šo O. Slišāna četrrindi sākam Lāpu –
svecīšu gājienu un noliekam svecītes un zie -
dus pie piemiņas plāksnes 1919. – 1920.
gada brīvības cīņās kritušajiem Šķilbēnu pa -
gasta partizāniem. Tālāk ceļš uz Balto krus -
tu. Šeit, zem nolīkušajiem egļu zariem, Na -
cionālo partizānu un viņu atbalstītāju pie-
miņas vietā, pat vējš, šķiet, pierimis. Pūša -
mo instrumentu trio izpilda skaņdarbu «Es,
karā(i) aiziedams». Atkal spēlē un dzied
ģitāristi – «Ai, bāliņi» un «Div’ dūjiņas».
Klausoties O. Slišāna dzimtās puses mīles -
tības apliecinājumu dzejā, mēs katrs iedo-
mājamies, cik tuva tā ir mums. Tumsā zai -
go sveču liesmiņas, iespējams, tiks sasildīta
kāda dvēselīte, bet mēs dodamies projām.
Varbūt kāds klusībā iedomāsies: «Cik la -
bi, ka es dzīvoju šeit, savā zemē – Latvijā,
Latgalē, savā dzimtajā pusē.»

Teksts: Aina Cibule
Foto: Dana Ponomarenko
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kuLTŪRA

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, sveicot kolektīvu jubilejā, pasniedza
Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstus
par ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā, spodrināšanā un tālākno-
došanā – folkloras kopas vienīgajai vadītājai šo 20
gadu laikā Valentīnai Igovenai, dziedātājiem Zi naī -
dai un Voldemāram Baraņņikoviem, kas dzied vi -
sus 20 gadus un ilggadējai dziedātājai Lonijai Ko -
korevičai.

Par nozīmīgu ieguldījumu novada tradicionālās
kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā,
sveicot kolektīva 20 gadu jubilejā, Viļakas novada
domes pateicības saņēma: Irēna Putnāne, Valen -
tīna Kaļāne, Lidija Prancāne, Daiga Elksnīte,
Mārīte Šaicāne, Laima Timmermane, Jānis Circens,
Jānis Ārmanis un Inese Milakne. No Viļakas
novada do mes kolektīvs saņēma arī īpašu dāvanu –
vienas die nas pieredzes apmaiņas braucienu –
paldies! «Mežābeli» jubilejā sveica arī Žīguru
pagasta pār valdes vadītājs Oļegs Kesks un Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas prāvests Gun -
tars Skutels.

Pasākuma gaitā tika izdziedātas katra folkloras
kopas dalībnieka izvēlētas dziesmas, bet ar dejām,
dziesmām, ziediem un skaistiem vārdiem visus ie-
priecināja pašmāju amatiermākslas kolektīvi – mei -
tu tautas deju kolektīvs «Skatiens», vokālais an -
samblis «Relako», dāmu deju kopa «Alianse», rit -
mi kas un līnijdeju grupa «Punktiņi», amatierteātris
«Virši», krievu dziesmu ansamblis «Ivuški» un ka -
pela «Blāzma». Pasākuma īpašie viesi bija kaimi -
ņi – Viļakas folkloras kopa «Atzele», kas kuplināja
koncertu ar skanīgām dziesmām un dāvāja kolek -
tīvam gardu torti. Jubilejas pasākuma noslēgumā
kolektīvam pievienojās arī iepriekšējo gadu dziedā -
tāji un krāšņi izskanēja kolektīva himna «Zaļi, zaļi,
skaļi, skaļi».

Folkloras kopas dziedātāji pateicas visiem, kas
sveica klātienē vai domās bija kopā ar mums šajos
svētkos. Ceram, ka piepildīsies visi laba vēlējumi
un «Mežābeles» dziesmas skanēs vēl daudzus ga-
dus.

Teksts: Žīguru kultūras nama pasākumu 
organizatore Daiga Elksnīte

Foto: personīgais arhīvs

Žīguru kultūras nama folkloras kopai «Mežābele» – 20

Pirms 20 gadiem Ruta Cibule ierosināja Valentīnai Igovenai
Žīguros izveidot etnogrāfisko ansambli. ņemot vērā ilggadējās
kultūras darbinieces organizatora spējas, tas tika izdarīts ļoti ātri
un 1997. gada 2. novembrī sievas sanāca uz pirmo mēģinājumu.
gadi ir paskrējuši nemanot un 4. novembrī tika svinēta kolektīva
20 gadu darba jubileja. folkloras kopas «Mežābele» jubilejas pa-
sākumu vadīja kolektīva krustmeita elza elksnīte, bet gaviļniekus
zālē ievest un pirmos apsveikuma vārdus teikt bija uzticēts ko -
lektīva krustmātei Rutai Cibulei.

«Tēvs, paldies Tev par skaisto zemi, ko esi radījis. Paldies par
Latvijas zemi, kas mūs pabaro un apģērbj. Dievs, svētī Latviju!»
Sigita Jevgļevska.

Lāčplēša dienas pievakarē, kad logos iemirdzas sveču liesmas, un
ļaudis godina kritušos cīnītājus. Šķilbēnu puses ļaudis steidzās uz
koncertu. Šoreiz valsts svētku koncerts bija mazliet neierastās telpās
un krietni savādākā veidā nekā citus gadus. Sveikt un pārsteigt šejie -
niešus bija ieradušās mākslinieces no Rīgas Evita Zālīte – Grosa un
Ilona Birģele. Evita Zālīte – Grosa plašākam klausītāju lokam pazīs -
tama kā bijusī Latvijas Nacionālās Operas soliste. Operdziedātājas
vārds sabiedrībā un masu mēdijos izskanēja arī,  kad viņa 2008. gadā
nolēma kļūt par mammu četriem bērniem, kuru mātei tika atņemtas
vecāku tiesības. Šajā pašā gadā par šo cēlo soli Evita Zālīte saņēma
balvu «Latvijas lepnums». 

Savukārt, Ilona Birģele ir četru bērnu māmiņa, bet pārējā laikā mū -
ziķe uz pilnu slodzi. Ilona regulāri muzicē Rīgas Doma baznīcā un Lat -
vijas reģionos, atskaņojot virkni solo programmu. Sadarbojas ar ko -
riem un ievērojamiem solistiem (Ints Dālderis, Evita Zālīte, Krišjānis
Norvelis, Inga Šļubovska Kanceviča, Gunta Gelgote, Biruta Ozoliņa,
Anda Eglīte u.c.). Ērģelniece ir sniegusi koncertus Lietuvā, Igaunijā,
Zviedrijā, Somijā, Holandē, Krievijā, Vācijā, Šveicē. Ilona regulāri
piedalās starptautiskos ērģeļmūzikas konkursos un festivālos un, nu
jau vairākus gadus muzicē Viļakas novada dievnamos. 

2017. gada vasarā pēc Ilonas iniciatīvas  Latvijā izskanēja pirmie
Vēsturisko ērģeļu svētki «Latvija – ērģeļu zeme». Svētki desmit
koncertos iepazīstināja ar astoņās Latvijas baznīcās atrodamajām ēr -
ģe lēm – to vēsturi un skanējumu. Divi no šiem oriģinālajiem koncer -
tiem pārsteiguši Viļakas klasiskās mūzikas cienītājus. 

Svētku koncerts Šķilbēnu dievnamā aizkustināja visus klātesošos.
Klausītāju acīs iemirdzējās prieka, lepnuma un pārsteiguma asaras.
Koncertā tika piedāvāti klasiskās mūzikas autoru skaņdarbi: K. F. E.
Bahs, G. F. Hendelis, J.S.Bahs. Tomēr, vislielākās ovācijas izpelnījās
latviešu komponistu darbi: J. Kalniņš, K. Skalbe, B. Skulte, Jurjānu
Andrejs. Šis koncerts bija kā skanīgs tilts no valsts svētkiem uz Ad -
ventu. Paldies, māksliniecēm par fantastisko sadarbību un priesterim
Staņislavam Prikulim par sirsnīgo uzņemšanu! 

Aicinām arī turpmāk  apmeklēt sirsnīgu Ziemassvētku koncertu,
kas norisināsies 26. decembrī Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas
katoļu baznīcā, kad Ilona Birģele muzicēs kopā ar slaveno trompetistu
Jāni Meinardu, bet koncerta noslēgumā vienosimies kopīgā dziesmā
ar jaukto kora «Viola» dalībniekiem.  

Teksts: Šķilbēnu pagasta Kultūras centra «Rekova» 
vadītāja Inese Lāce

Foto: Vineta Zeltkalne

koncerts sasildīja sirdis
ziemeļvalstu bibliotēku ne-

dēļa no 13. līdz 19. novembrim
jau divdesmito reizi apvieno gan
ziemeļvalstu, gan Baltijas valstu
bibliotēkas, skolas un biedrības.
Nedēļas laikā bibliotēkās notiek
dažādi lasījumi, stāstu stāstīša -
na, literatūras izstādes, debates,
konkursi un citi pasākumi.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedē -
ļas vadmotīvs šoruden ir Salas
Ziemeļvalstīs.

Gada vistumšākajās dienās vai-
rāk nekā 2000 publiskajās un
skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un
Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek ie-
degtas sveces un lasīts kopīgi iz-
vēlētas grāmatas fragments.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedē -
ļas 13. novembra Rīta stunda Vi-
ļakas novada bibliotēkā iesākās
kopā ar Viļakas pamatskolas 2. kla -
ses audzēkņiem un skolotāju Lin -
du Ozolu. Šis gads ir zīmīgs ar
to, ka Somija svin savu simtgadi
un tieši tāpēc somu literatūrai ir
īpaša vieta Ziemeļvalstu biblio -
tēku nedēļas lasījumos. Šogad iz-
vēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kun-
nas) grāmata «Bagātību sala», ku -
ras pamatā ir Roberta Lūisa Stī-
vensona klasiskais pirātu stāsts.

Bibliotēkas vadītāja Rutta Jero-
māne, lasot Mauri Kunnas grāma -
tas stāstījumu, aicināja skolas bēr -
nus uz pārrunām, jo grāmatā dar-
bojošās personas ir interesantas
tieši jaunāko klašu bērniem.

Pēc grāmatas apspriešanas ma -
zie lasītāji tika cienāti ar bibliotē kas
darbinieku sarūpētajiem saldumiem.

13. novembra novakarē uz
Krēslas stundas lasījumiem ieradās
lasītāju klubiņa «Mantinieces»
un etnogrāfiskā ansambļa «Abre-
nīte» dalībnieces. Rutta klāteso -
šos iepazīstināja ar šā gada Ziemeļ -
valstu bibliotēku nedēļas tēmām

un lasīja Ullas-Lēnas Lundbergas
(Ulla-Lena Lundberga) romāna
«Ledus» nodaļu fragmentus. La-
sījuma beigās izvērtās diskusija
par veco ļaužu dzīvi Somijā un
tepat mūsu novadiņā. Pasākuma
noslēgumā bibliotēkas lasītāju in-
terešu klubiņa «Mantinieces» da-
lībnieces apsprieda turp mākās dar-
bības virzienus un vienojās par
nākamās tikšanās reizi novembra
nogalē pirms Adventa.

Informāciju sagatavoja: Viļa -
kas novada bibliotēkas informā -
cijas speciālists Vilis Bukšs

Foto: Vilis Bukšs

Lielā lasīšanas diena Viļakas novada bibliotēkā

Latviešu apziņā novembris
ieņem īpašu vietu. Tas ir skaists
laiks, kad viss ietērpjas daudz-
veidīgos pelēkos toņos un slēpjas
dūmakainos rītos. Tas rosina cil -
vēkus nopietnām pārdomām, stai-
gājot tautas likteņa līkločus. Mēs
atceramies savus varoņus, kuriem
esam pateicīgi par savu dzimteni.

Novembris ir pretstatu pilns
laiks, kad gaisma cīnās ar tumsu,
lai uzvarētu un dotu ticību stiprai
nākotnei. Ar gaismu un siltumu
vienojamies mūsu valsts dzimšanas
dienā.

Bet līdz ar 10. novembri kalen -
dārs iezīmē rudens beigas un zie -
mas sākumu. Līdz šai dienai jā-
pabeidz visi rudens darbi, jānokuļ
labība, jāapar zeme. Zeme dodas
atpūtā. Ja to traucē arot, tad nāka -
mā gadā nav gaidāma laba raža.
10. novembris – Mārtiņa diena –
saistās arī ar veļu laika beigām.

Šai laikā ģimenēs, kaimiņu mā -
jās sākās vakarēšanas norises, kad
saimes īsināja laiku dziedot, mīk -
las minot un stāstot pasakas.

Svētdienas pēcpusdienā Viļa -
kas kultūras nama dramatiskā ko -
lek tī va aktieri gaidīja savus ska-
tītājus, lai atcerētos Mārtiņdienas
norises un vērojumus, lai noskatī -
tos izrādi «Dāvana jubilārei» pēc
R. Misūres motīviem.

Skatītāji izdzīvoja notikumu
kopā ar piecām jautrām, tempera -
mentīgām un uzskatos atšķirīgām
radiniecēm, kuras gatavoja pārstei -
guma dāvanu savai radiniecei Lī -
nai (I.Pizika) dzimšanas dienā. Mūs-
dienās nevar pārsteigt ar skaistum -
lietām vai kādu suvenīru, tāpēc drau -
dzenes sarūpēja vietējā mākslinie -

ka striptīzdeju. Protams, tādās rei -
zēs sanāk negaidīti pārpratumi un,
sa jaucis dzīvokļa numurus iera -
dās Mārcis (J.Romanovskis), ra -
došs santehniķis. Radinieces, ku -
ras atveidoja V. Zelča, L. Strupka,
I. Šai cāne, M. Supe-Tuča un I.
Lindenberga, centās noskaidrot
apstākļus un vērst visu par labu.

Sirsnīgu un atraisītu noskaņo -
jumu gan pirms, gan pēc izrādes
radīja kapelas «Atzele» muzikanti
un dziedātājas ar jautriem un ska -
nīgiem meldiņiem un dziesmām.

Teksts: dramatiskā kolektīva
vadītāja Ineta Lindenberga

Viļakā Mārtiņus pavada ar teātra spēli un mūziku
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kuLTŪRA/ IzgLīTīBA

No septembra mēneša Viļa -
kas novadā darbojas eiropas
brīvprātīgā darba veicējas Laura
no Spānijas un dana no ukrai-
nas, kuras Latvijā ieradušās
programmas erasmus+ projekta
Nr. 2017-1-LV02-kA105-001561
«Never be the same again» iet -
varos. Pirmdienās un otrdienās
jaunietes sastopamas Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centrā, kurā
atbalsta centra pasākumus un
organizē arī savas aktivitātes. 

Lai vietējie iedzīvotāji iepazītu
abas jaunietes, viņu valstis un

kultūras, tika organizēti nacionālie
vakari – 7. novembrī Spānijas na -
cionālais vakars un 14. novembrī
– Ukrainas vakars. 

Jaunietes ar lepnumu prezentē -
ja savu valstu kultūru, dabu, na-
cionālos ēdienus, valstu reģionus
un to spilgtākās iezīmes, kā arī in -
teresantākos faktus par valstīm.
Klausītāju zināšanas un dzirdētā
uztvere tika pārbaudīta interaktīvā
erudīcijas spēlē kahoot, kā arī ti -
ka dota iespēja nogaršot nacionālos
ēdienus- ukraiņu boršču un vare-
ņikus, kā arī spāņu «tortilla de

patatas», kas ir kartupeļu, sīpolu
un olu sacepums. Ukrainas vakarā
jaunieši zīmēja īpašā gleznošanas
stilā «петриківський розпис»,
kurā tiek izmantotas gan otas,
gan pirksti, gan niedru salmi.
Spānijas vakarā pie mums viesojās
Eiropas brīvprātīgā darba veicējs
Cemre no Turcijas, kurš savu
brīvprātīgo darbu veic Balvos.

Aicinām jauniešus būt atsau-
cīgiem un izmantot šo lielisko ie-
spēju komunicēt ar ārvalstu jau-
nietēm, kuras labprāt ar jums da-
līsies savā pieredzē, organizēs
kopā ar jums aktivitātes un dos
iespēju pilnveidot savas svešva-
lodu- krievu un angļu valodu
prasmes un, pēc jūsu vēlēšanās,
iespējams apgūt arī spāņu un uk-
raiņu valodas.

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu

centra vadītāja
Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne

21. novembra pēcpusdienā Medņevas pirmskolas izglītības iestā -
dē «Pasaciņa» svinējām mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienu. 

Svētku koncertu sagatavoja sešgadīgo sagatavošanas grupas bērni
kopā ar savām skolotājām. Pasākuma sākumā visi dziedājām mūsu
valsts himnu. Turpinājumā skolotājas – Ilona Grahoļska un Biruta Ko -
novalova – bērniem uzdeva jautājuma – Kas ir Latvija? Atbildes ska -
nēja tautasdziesmās, dzejoļos un dziesmās. Noskaidrojām, ka Latvija
ir mūsu mājas. Tās ir pļavas, kur ziedos bites dūc, tie ir meži, kur koki
gavilē, mirdzošie saullēkti un krāšņie saulrieti, tie ir ezeri un upju
«krelles», putnu skanīgās dziesmas un mīļās mātes balss.

Šajā mācību gadā pasniedzām pateicības rakstus Iestādes darbi -
nie kiem, kuri strādā 10 gadus – pirmsskolas skolotājām Ilonai Gra -
hoļskai un Ilzei Lepnānei, pirmsskolas skolotāju palīgiem – Aijai Lo -
cānei un Terēzijai Loginai (visu rakstu lasīt www.vilaka.lv).

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»  vadītāja
Ilze Brokāne

dievs, svētī
Latviju!

Dievs, svētī Latviju – zemi,
cilvēkus, valodu, dziesmu un ti -
cību, godaprātu un darba tikumu,
uzturi mūs dzīvus, dari mūs
brīvus – garā un pateicībā, cilvēka

vārda cienīgus latviešus Tēvzemē
un pasaulē – ar šiem Veltas To -
mas vārdiem vadītāja Anželika
Ločmele iesāka svinīgo svētku
pasākumu 18. novembrī – Latvijas
99. dzimšanas dienā Medņevas
Tautas namā. Visi kopā – Viduču
pamatskolas skolēni, Sieviešu vo-
kālais ansamblis «Melodija» un
klātesošie dziedāja Latvijas valsts

himnu «Dievs, svētī Latviju».
Koncertā Viduču pamatskolas

skolēni un sieviešu vokālais an-
samblis «Melodija» dziedāja pa-
triotiskas dziesmas – «Tēvu ze -
me», «Ai, tēvu zeme stūru stūr -
iem», «Mana dzimtene – Latvija»,
«Dzīvojiet Latvijā», «Šī zeme»
«Tēvzemes dvēsele», «Dieviņš
bija, Dievs palika» un citas dzies-
mas, kuras ar lielu sirdsdegsmi
māca skolotāja un ansambļa va-
dītāja Inita Raginska. Paldies Vi-
duču pamatskolas direktorei Inārai
Sokirkai un skolotājai Vitai Dor-
tānei, paldies visiem skolēniem,
vecākiem, visiem apmeklētājiem,
Medņevas pagasta pārvaldes va-
dītājam Jurim Prancānam.

Sadalīsim Latviju/ Un ar mī-
lestību samaksāsim./ Zaļajos mežos
un ziedošās pļavās/ Pastaigāt sū-
tīsim ilgas. / Visus baltos lielceļus
/ Gaišām cerībām klāsim / Un
ticībā savā joprojām – izturēsim.
(G.Micāne)

Teksts: Medņevas Tautas
nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

Foto: personīgais arhīvs

«Mūsu tautai dievs lēmis
dzīvot bērzu zemē. Neskaitāmām
paaudzēm šūpulis kārts bērza
līkstī, pirmais «nedrīkst» iemā -

cīts ar bērza žagariņu, bērza
sulas spirdzinājušas un bērza
malka sildījusi līdz sirmam ve-
cumam, sirdzējiem līdzējusi bēr -

za slota karstā pirtī.» (Aija
zviedre) Bērzs mums katram
ir savas mājas un dzimtenes sim -
bols, tāpēc šogad Žīguru kultū -
ras nama amatiermākslas ko-
lektīvu Valsts svētku koncertam
bija dots nosaukums «Balto bēr -
zu zeme».

Pasākuma ievadā visus sanā-
kušos valsts svētkos sveica Žīguru
pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs
Kesks, bet koncertu ar deju «Bēr -
zi» atklāja dāmu deju kopa «Alian-
se». Vokālā ansambļa «Čiekuri -
ņi» dalībnieki izdziedāja dziesmu
par koku stādīšanu un saudzēša -
nu, runāja tautasdziesmas par bēr -
zu skaistumu un savu uzstāšanos
no slēdza ar «Kokvārdu dzies -
miņu». Vislielāko prieku skatītā -
jiem arī šajā koncertā sniedza
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs,

bet savu dzī ves pieredzi, atgādinot
tautas ticējumus par bērziem, un
izdziedot dziesmas «Bērzi» un
«Bērziņš mani aicināja», atklāja
folkloras kopa «Mežābele».

Vai esat aizdomājušies, kāpēc
bērziem nav sarkanu lapu rudenī?
Domājams, ka aiz mīlestības pret
sauli tie krāsojas tikai viņas krā -
sā. Savu mīlestību saulei, vasarai,
zilām debesīm un zaļajai zālei,
kas mums ikdienā šķiet pašsapro -
tami, bet kas mūsu zemē ir īpaši,
izdziedāja vokālā grupa «Čieku -
ri». Ritmikas un līnijdeju grupa
«Punktiņi» savu mīlestību pret
bērziem izdejoja dejā «Pieglau -
žas pie bērza takas malā», bet vo -
kālais ansamblis «Relako» –
dzies mās «Tev piestāv» un «At-
zīšanās baltajam bērzam». Arī

meitu tau tas deju kolektīvs «Ska-
tiens» izdejoja savu veltījumu
Latvijai – dejās «Caur sidraba
birzi gāju» un «Rakstu raksti».

Koncerta izskaņā tituldziesmu
izdziedāja vokālie ansambļi «Re-
lako» un «Čiekuri», bet izdejoja
meitu tautas deju kolektīvs «Ska-
tiens».

«Balto bērzu zeme šī, pret vi -
ņas debesīm tiem augam līdz, /
Mūžīgi nomodā stāv, baltie bērzi
stāv. / Baltie mūžam balti būs,
pat vētrā stalti būs, tiem zemes
spīts,/ Mūžīgi nomodā stāv, baltie
bērzi stāv.» (Z. Purvs)

Teksts: Žīguru kultūras nama
pasākumu organizatore

Daiga Elksnīte
Foto: personīgais arhīvs

Valsts svētku koncerts Žīguru kultūras namā 2017

Nacionālie vakari Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centrā

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs
publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas
atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jeb -
kuru iespējamo izlietojumu.»

Latvijas valsts svētki «Pasaciņā»

Večerinkā, 25. novembrī, Medņevā Tautas muzikanti sadevās
rokās un Alfrēdam Circenim spēlējot tautā pazīstamo dziesmu
«Vālodzīte» un visiem dziedot līdzi izdejoja «goda apli».

Pirmo reizi muzicēja kapela «Ziemeļmala» no Limbažu novada,
vadītājs Valters Reiznieks, Lizuma kapela, Vilis Cibulis un Rekavas
dzintars, Jānis Lazdiņš, Nikolajs Zaharovs un kapela «Grutella»,
Briežuciema «Dāmas» vadītāja Maruta Ločmele ne tikai muzicēja,
bet arī nospēlēja skeču, muzicēja Ilmārs Pumpurs ar savu grupu,
Aleksandrs un Jānis regulāri brauc no Daugavpils, no Baltinavas mu -
zicēja Pēteris Labanovskis, Salnavas danču muzikants – Dainis Loč -
melis, Aivis Pabērzs un Ralfs Rubenis, «Večerinkas» izskaņā muzi -
cēja atraktīvie un tautā pieprasītie muzikanti no Balviem  Eventijs un
Aivars Zelči. Apmeklētāji uz šo pasākumu ierodas no dažādiem tuvā -
kiem un tālākiem novadiem. 

Paldies visiem par apmeklējumu, dejo šanu un muzicēšanu.
Teksts un foto: Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

Večerinka Medņevā 
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Šī gada, 11. – 12. novembrī
Tukumā notika Latvijas kausu
izcīņas sacensības ložu šauša -
nā ar pneimatiskajiem ieročiem,
ku rās piedalījās arī Viļakas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta
sko las komanda.

Otro vietu un attiecīgu kausu
sieviešu konkurencē vingrinājuma
PŠ-40 (40 sacensību šāvieni ar
pneimatisko šauteni) ieguva Anas-
tasija Sediha.

Vissīvākā sacensība izvērtās
vingrinājumā ar pneimatisko ša-
uteni PŠ-40 jauniešiem, kur finālā
trešo vietu un attiecīgo kausu iz-
cīnīja Didzis Aleksāns.

Atzīstami startēja arī pārējie
komandas dalībnieki – Vaira
Strup ka 6. vieta PP-40 (40 sa-
censību šā vieni ar pneimatisko
pistoli) sievietēm, Dreilks Ludi -
kovs PP-40 jauniešiem – 7. vieta,
Arvis Pu žulis 9. vieta (tūlīt aiz fi-
nāla) PŠ-40 jauniešiem, Saman ta
Jugane – 10. vieta PŠ-40 jaunie -

tēm (personīgais rekords). 
Kopā ar sportistiem bija arī

treneris Ēvalds un autovadītājs
Atis.

Tuvāk ar rezultātiem var ie-
pazīties Latvijas Šaušanas fede-

rācijas mājas lapā – nodaļā >re-
zultāti>ložu šaušana>Latvijas
kauss.

Informāciju sagatavoja di-
rektora vietniece izglītības jomā

Inese Petrova

Latvijas kausu izcīņa ložu šaušanā

Lija nakti, lija dienu, bet
Lāčplēša dienas pievakarē laika
apstākļi Žīguros apžēlojās par
nakts orientēšanās sacensību
dalībniekiem un debesu slūžas,
tumsai iestājoties, aizvērās ciet,
mākoņu spraugās parādījās
mirgojošas zvaigznes un ciemata
teritoriju pārklāja jauka tumsa.
Paši piemērotākie laika apstākļi,
lai astoņos vakarā varētu dot
startu vairākiem desmitiem lie -
lu un mazu piedzīvojumu mek-
lētājiem. Piedzīvojumi neizpalika,
jo dubļu, ūdens netrūka, bet
dažiem tumsā palaimējās atrast
svaigus arumus – dienas gaismā
tādus Žīguros sameklēt grūti,
bet naktī bez problēmām.

Sacensības kļūst plašākas, pir-
mo gadu vīriešu grupas uzvarētājs
Andris Štrauss pieteikumā minēja,
ka uz sacensībām ieradies no Īri -
jas. Tāpat adrešu klāstā varēja la -
sīt: Rīga, Gulbene, Balvi, Viļaka.
Un tas nekas, ka liela daļa «tālo»
ciemiņu savējie žīgurieši vien
bija. Ja jau speciāli ieradušies,
tad laikam viņiem tas ir būtiski.

Sportiskie rezultāti šogad bija
diezgan īpatnēji, jo sacensību de-
mokrātiskā formula ļāva stundas
garumā punktus meklēt gan atse-
višķiem censoņiem, gan jaundi-
binātiem draugu bariņiem, gan
saliedētajām ģimeņu komandām.
Lielākais pārsteigums bija tas, ka
trīs pirmās vietas vīru konkuren -
cē ieņēma gados jaunākie – zēnu
klases dalībnieki. Visvairāk punktu
savāca Kristers Timmermanis –
38 punkti bija absolūti labākais
rezultāts šajā naktī! Toties sudra -
ba un bronzas medaļas pienācās
brāļiem Milanam un Kamronam
Malikiem, kuri spēja nakts mel-
numā turēt līdz sava audzinātāja
un jauniešu grupas uzvarētāja
Kristapa Kaņepes skrējiena tem-
pam. Jauniešu grupā vienādu re-
zultātu uzrādīja Ņikita Ivanovs
un Gulbenes pārstāvis Edijs Emu-
lovs.

Dāmu sacensībās pirmā seši-
nieka rezultāti neatpalika no puišu
snieguma, bet robežsardzes pār-

stāves Laimas Timmermanes uz-
vara klātesošos vairs nepārsteidza,
jo tādu stabilitāti viņa demonstrē
ne pirmo gadu. Bronza pienācās
vēl vienai robežsardzes komandas
dalībniecei Ivetai Slišānei, tādēļ
atliek tikai minēt, kādus zvaig-
žņotus rezultātus būtu rādījuši šīs
komandas vīri, ja pēc svinīgā
lāpu gājiena nevajadzētu doties
sargāt valsts robežu. Kārtējo me-
daļu, šoreiz sudraba, ieguva savā
kolekcijā Andra Korņejeva.

Jaunietēm uzvarētāju godā
Ērika Ivanova, sudrabu un bronzu
atstājot dalīt Emmai Buhtinai un
Ligitai Volkovai. Mazo meiteņu
grupā brāļa pēdās sekoja Beāte
Kaņepe, kas ar punktiem un tum -
su cīnījās viena pati. Sudrabs Elī -
zai Slišānei.

Ģimeņu vērtējumā piedalījās
pat septiņas komandas, bet vislie -
lāko punktu skaitu samedīja Tim-
mermaņi / Laima, Rasma, Kristers/,

viņiem seko Maliki-Buhtina /
Milans, Kamrons, Emma/ un Iva-
novi /Ērika, Ņikita/.

Sacensības nevarētu tik raiti
notikt, ja par sekretariāta darbu
un apbalvošanu nerūpētos jau il-
ggadēja pasākuma atbalstītāja
Ginta Locāne. Liekot distanci
bija patīkami konstatēt ,ka gadu
gaitā ir jūtami augušas mana
tuvākā palīga Lilitas orientierista
iemaņas. Atlika tikai paklausīt
un KP likt tur, kur rādīja viņas
pirksts.

Sacensības beidzās un atkal
li ja lietus – lija nakti, lija dienu,
bet tas jau nevienu nespēja trau-
cēt.

Nav tālu arī Lāčplēša dienas
simtgade, tādēļ visiem sakām:
«Uz redzēšanos pēc gada, pēc di-
viem!»

Teksts: sacensību tiesnesis
Igors Šnepers

Foto: personīgais arhīvs

orientēšanās nakts sacensības 
«Lāčplēša nakts – 2017» Žīguros

uzklausot daudzu spēlētāju vēlmes, šogad ir nolemts, ka
spēlētāji gada laikā sacentīsies divas reizes. kā pirmais zolītes
turnīrs norisinājās š. g. oktobrī/novembrī, kad notika Šķilbēnu
pagasta atklātais čempionāts zolītē. Tas ir atklātais, tāpēc, ka
spēlētāji bija ieradušies no daudziem Viļakas novada pagastiem,
kā arī Baltinavas un Balvu novadiem – kopskaitā 21 spēlētājs.
Sa censības notika 4 kārtās, kur pēdējā kārta bija obligāta.

Līderos ar pirmo kārtu vadībā izvirzījās Jānis Kašs. Teicamais re -
zultāts 1.kārtā ļāva to salabāt līdz turnīra beigām. Pārējo vietu sada -
lījums izšķīrās pēdējā – ceturtajā kārtā. Ar stabilu spēli 2. vietā Gun -
tis Pundurs un 3. vietā Aivars Circens. Nākamais turnīrs būs Viļakas
novada čempionāts.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par piedalīšanos. Paldies
Vilim Cibulim par sacensībām atvēlētajām telpām. Par foto paldies
Matīsam Pužulam. Īpašs paldies Francim Bukšam par sacensību
tiesāšanu. Veiksmīgus turpmākos startus.

Teksts: sporta organizators Pēteris Vancāns
Foto: personīgais arhīvs

Sacenšas «zolītes» spēlētāji

upītes pamatskolā, godinot Lāčplēša dienu 13.novembrī no -
tika «Puišu spēles». Tās ir ļoti interesantas sacensības, kas ir do -
mātas tikai zēniem. Meitenes savukārt var izpausties dažādu uz-
devumu sagatavošanā.

Šogad uz spēļu afišas bija rakstīts: «Sirsnība; erudīcija; ātrums;
veiklība; atjautība; spēks; gudrība. Tas raksturo mūsu puišus.» Pēc šā
gada spēlēm varēja secināt, tās vēl nemaz nav visas rakstura īpašības,
kas stāsta par Upītes pamatskolas puišiem. Viņi izrādās ir arī ļoti vie -
noti, draudzīgi, asprātīgi, saimnieciski, sportiski un čakli. Puišu spē -
les ir labas arī ar to, ka tās vieno dažāda vecuma zēnus. 

Šogad spēlēs piedalījās 20 puiši vecumā no 5 līdz 16 gadiem.
Puišus datorprogram ma sadalīja trīs komandās. Dalībniekiem bija sa-
gatavoti dažāda veida uzdevumi, ar kuriem ļoti sekmīgi viņi tika
galā.  Puiši sacentās gan komandās dažādās interesantās stafetēs, gan
arī veica uzdevumus, kuri bija jāizpilda tikai vienam, no komandas
izvirzītam, pārstāvim. Spēļu laikā tika pārbaudīts cik labi puiši zina
tautasdziesmas un cik erudīti viņi ir jautājumos par Latviju un tās
vēsturi. 

Puiši sacentās gan kartupeļu stādīšanā, gan kartupeļu no vākšanā,
gan mizošanā. Inte resanta izvērtās naglu sišanas stafete uz ātrumu, jo
šajā stafetē gan lielie, gan mazie puiši pierādīja, ka ir ļoti ātri, veikli
un saimnieciski, bet spēku puiši nodemonstrēja virves vilkšanā.
Protams neizpalika sportiskas aktivitātes, kā bumbas me šana grozā,
šļūkšana uz spilve niem, kā arī dažādas citas izdarības.

Protams, spēles beigās bija arī 1., 2. un 3.vieta, bet punktu
starpība tik minimāla, ka var teikt – UZVARĒTĀJI BIJA VISI, KAS
PIEDALĪJĀS!

Tagad ar nepacietību tiek gaidītas meiteņu spēles. #UpītieDzeive-
Jauka

Teksts: Upītes pamatskolas sporta skolotāja Ligita Spridzāne 
Foto: personīgais arhīvs

«Puišu spēles» upītes pamatskolā

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2017_avize.qxd  28.11.2017  17:04  Page 14



15

Viļakas no vadā2017. gada novembris

BAzNīCAS dRAudŽu zIņAS

Šogad restaurēts trešais vitrāžu logs 
oktobra beigās noslēdzās tre -

šā vitrāžu loga restaurācija Vi-
ļakas Romas katoļu baznīcā. Šī
loga restaurācijai atbalstu sa-
ņēmām no Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijas
glābšanas programmas valsts kul -
tūras pieminekļu restaurācijai.
Tā bija piešķīrusi 12000,00 eur
restaurācijai un Viļakas katoļu
draudze līdzfinansēja vitrāžu
restaurāciju ar 33,45 eur.

Rūpīgi un atbildīgi restaurāci -
jas darbus veica SIA «Glasicca»
restauratora Andra Kļavnieka va-
dībā.  Paldies Dievam, ka mums ir
iespēja darīt darbus Dieva godam
un saglabāt senču celto mantojumu.
Pateicamies restauratoriem par ieguldīto darbu, jo ar katru restaurēto
vitrāžu Viļakas Romas katoļu baznīca kļūst sakārtotāka.  

Psalmu dziedājumi Viļakas novadā

Adventa laiks 2017
Baznīcas gads iesākas ar 4 nedēļas ilgu Ad -

venta laiku jeb tulkojot no latīņu valodas – at-
nākšanas laiku – kristus dzimšanas gaidīšanas
laiku. daudzus šogad ir samulsinājis fakts, kā
pareizi saskaitīt Adventa svētdienas. 

Pirmā Adventa svētdiena ir 3. decembrī, tad
pasvēta Adventes vainagus un sveces, otrā Adventa
svētdiena ir 10. decembrī, trešā Adventa svētdiena
– 17. decembrī un ceturtā – 24. decembrī.  Advents
tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. 

Šajā laikā Adventes vainagā tiek dedzinātas

četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas
svētdienā. Gavēnis kristīgajā tradīcijā nav tikai ēša -
nas paradumu maiņa. Tas arī  nozīmē atteikšanos no
baumošanas, sliktām domām un sliktiem darbiem.
Līdz ar jauno tehnoloģiju ienākšanu, jaunā paaudze
par vienu no gavēņa izpausmēm arī uzskata atteik -
šanos no sociālo tīklu un interneta lietošanas. Tas ir
neieraksti, ka ceturtā Adventa svētdiena ir 24. de -
cembrī, no rīta baznīcā svinam ceturto Adventa svēt -
dienu, bet vakarā jau notiek Ziemassvētku vigīlijas
sv. Mises. Tā nenotiek bieži, iepriekšējās reizes
1978., 1989., 1995., 2000., 2006. gadā ceturtā Ad -
venta svētdiena bija 24.decembrī.

Katru reizi, organizējot psalmu
dziedāšanu, domāju, vai sanāks
pietiekams daudzums dziedātāju,
un secinu, – jā, ir vēl Medņevas pa -
gastā ļaudis, kuriem svarīga šī tra -
dīcija, un tāpēc tas man ir stimuls
turpināt organizēt psalmu dziedā -
jumus. Daudzus piedalīties psalmu
dziedājumos uzrunāju personīgi,
citi to uzzināja no avīzēm. 

Ir liels prieks par visiem dau-
dzajiem dzie dātājiem, kuri šogad
3. novembrī dziedāja psalmus. Kā -
da bijusī med ņeviete uz šo piemiņas
brīdi ceļu mēro no Jūrmalas, viņa
nesūdzas ne par gadu nastu, ne
par tālo ce ļu. Šogad viņa bija atve -
dusi cie makukuli un svētīja visus
mūs ar «Lurdas» ūdeni. Šis noti-
kums ir īpašs un tas ir patīkamā -
kais, ka kuplā skaitā mēs varam
dziedāt, pieminēt un atcerēties
mirušos, kuri tik ļoti gaida mūsu
lūgšanas un dvēseļu šķīstīšanu.

Oktobrī jeb veļu mēnesī psalmu
dziedājumus Viļakā organizē etno -
grāfiskais ansamblis «Abrenīte»,
bet novembrī psalmus kopā dzie -
dāt Viļakā aicina folkloras kopa
«Atzele».

Teksts: Medņevas Tautas 
nama vadītāja  Skaidrīte Šaicāne

un Vineta Zeltkalne
Foto: Skaidrīte Šaicāne un

personīgais arhīvs

Romas katoļu baznīca jau kopš 11. gadsimta sākuma svin
mirušo piemiņas dienu. Atzīstot vienotību, kas pastāv Jēzus kris -
tus Mistiskajā Miesā, jau no pirmkristiešu laikiem Baznīca virs
zemes ar lielu godbijību izturas pret mūžībā aizgājušajām dvēse -
lēm, aizlūdzot par tām. Mūsu lūgšana var ne tikai palīdzēt miru -
ša jiem, bet arī darīt iedarbīgu viņu aizlūgumu par mums. kad
savstarpēja mīlestība un vienprātīga Vissvētās Trīsvienības slavē -
šana starp mums ļauj nodibināt sadraudzību, mēs visi, dieva bēr -
ni, veidojam vienu vienīgu ģimeni kristū un tā atbildam uz
visdziļāko Baznīcas aicinājumu. (sal. kBk 958-959)

Lūgšanas par mirušajiem ir viena no vissenākajām kristīgajām tra-
dīcijām. Īpaši par  mirušajiem lūdzāmies Dvēseļu dienā – 2. novembrī
un no 1. līdz 8. novembrim lūdzoties oktāvu par mūžībā aizgājušajiem.
Kopš pagājušā gada Viļakas Romas katoļu draudzē ir ieviesta jauna
tradīcija – pirmajā novembra svētdienā lūgties par mūžībā aizgājušajiem
rožukroni un upurēt sv. Misi. Nodomus, par kuriem mūžībā aizgāju -
šajiem, īpaši ir jālūdzas šajā sv. Misē sagatavoja draudzes locekļi,
aizpildot un iesniedzot īpašas lapiņas draudzes prāvestam. Šī pozitīvā
prakse ir pārņemta no citām Latgales draudzēm, jo vienam priesterim
nepietiek pat viena gada, lai nosvinētu sv. Mises par katru mūžībā
aizgājušo. 

Vēsturiski ir izveidojusies tradīcija, ka katoļu baznīcā lielus svēt -
kus svinēja no svētdienas līdz svētdienai, sākotnēji astoņas svētku die -
nas jeb oktāvas lūgšanas lūdzās no Kristus Augšāmcelšanās svētkiem
(Lieldienām) līdz nākamai svētdienai (ieskaitot). Šīs astoņu dienu lūg -
šanas attiecināja arī uz citiem lieliem svētkiem kā Kristus piedzimšanas
svētkiem (Ziemassvētku laiku) un mirušo piemiņas laiku. Baznīcā
lieli svētki ir 1.novembris – visu svēto diena, kad lūdzamies par
baznīcas svētajiem, kuri jau ir aizgājuši mūžībā. Un tā no šīs svētku
dienas, turpmākās 8 dienas līdz 8. novembrim (ieskaitot) lūdzāmies
oktāvas lūgšanu.

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mi-
rušajiem, ja:

– laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs
kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās.

– visu ticīgo mirušo piemiņas dienā (2. novembrī) dievbijīgi
apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs kunga lūgšanu Tēvs mūsu …
un es ticu …

Par mūžībā aizgājušajiem lūdzāmies arī ikvienā sv. Misē un aici -
nām lūgties ikdienu, ne tikai novembra mēnesī. Lūgšanas ir tās, kuras
mūsu mūžībā aizgājušie piederīgie gaida no mums visvairāk. Mēs ti -
cam, ka visi atkal kļūs dzīvi Kristū, jo Kungs pats ir sacījis: «Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos, kaut arī būtu
miris.» (Jņ 11, 25).

Lappusi sagatavoja: Vineta Zeltkalne, Foto: personīgais arhīvs

Mirušo piemiņas diena

katru rudeni, novembra sākumā, lai pieminētu mūžībā aiz gājušo dvēseles, Medņevas Tautas
namā dzied psalmus. Šis ir tas laiks, kad atceramies, pieminam, iededzam svecītes un dziedam par
pagasta mirušajiem un sev tuviem cilvēkiem. 

24. novembra vakarā Viļakas kultūras un
radošo industriju centrā notika īpašs ALfA no-
darbību atklāšanas pasākums. 

Pirmo reizi ALFA nodarbībās ar muzikāliem
priekšnesumiem un ar savu liecību par ceļu pie Die -
va dalījās Kārļa Zariņa audzēknis, Elīnas Garančas
students, Rīgas Doma kora skolas pedagogs, Lat vi -
jas mūzikas akadēmijas docētājs, tenors Jānis Kur -
ševs. Šī bija arī Jāņa Kurševa pirmā viesošanās
Viļakā, tāpēc viņš pateicās Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvestam Guntaram Skutelam par uzai-
cinājumu, jo viņam ir interesanti iepazīties ar vie -
tām un cilvēkiem, kur nav būts.

ALFA kursi ir ekumēnisks pasākums. Vienots
ievads kristietībā, kura laikā tiek iztirzāti pamatjau-
tājumi, kas skar kristīgo baznīcu. Tās ir 10 tematis -
kas nodarbības, kurās aicināts iesaistīties ikviens
interesents, kuram interesē kristīgie pamatjautājumi,

ir vēlēšanās izglītoties un mainīt savu dzīvi.
Parasti ALFA kursus atklāj ar ievadnodarbību,

kurā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās kāds māk-
slinieks. «Šogad gribējās, lai ALFA nodarbības at -
klāj kāds vēl nebijis mākslinieks. Uzrunāju Jāni Kur -
ševu, kurš ir piedzīvojis garīgu atgriešanās ceļu pie
Dieva,» komentē prāvests Guntars Skutels. Jānis Kur -
ševs pats ir izgājis vairākus ALFA kursus un vēlāk
ir kļuvis arī par vairāku ALFA kursu vadītāju Rīgas
Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā.
«ALFA ir ģimene, kur mēs saprotam, ka mūsu ģi -
me ne ir daudz plašāka, ka mēs esam brāļi un māsas
Kristū,» teica Jānis Kurševs. «Esmu at nā cis, lai sa -
tik tu Tevi.  Kad beidzot nāksi Tu, lai mani atrastu.
Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies. Es mirkli šo
esmu gaidījis. Vien Tu un es, es un Tu. Mūsu sirdis
sakļausies, kā dejā savīsies, kad kopā lidosim uz
mūsu Debesīm,» saviļņoti dziedāja Jānis Kurševs. 

Viļakā ir atklātas ALfA nodarbības
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VēSTuRe

Viļakas Mūzikas un mākslas
skola atrodas Pils ielā - 11a, Vi-
ļakā, Viļakas novadā, LV 4583.
Viļakas Mūzikas un mākslas sko -
la ir Viļakas novada pašvaldības
dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde. Tā atrodas Vi -
ļakas novada teritorijā, krievijas
pierobežā, senas pilsētas centrā,
kas bagāta ar senām Latgales
kultūras tradīcijām.

Viļakas Mūzikas un mākslas
skola ir ieņēmusi noteiktu vietu
pagasta kultūras dzīvē, veidojot
savu tradīciju pūru un pierādot
lauku mūzikas un mākslas skolas
dzīvotspēju. Lauku bērniem nav
lielas iespējas attīstīt sevi daudz-
veidīgi. Mācības mūzikas un
mākslas skolā, kura atrodas uz
vietas – Viļakas centrā, dod lielu
iespēju bērniem attīstīt savas spē -
jas, pašapliecināt sevi koncertos,
izstādēs. Skolas aktivitātes dod
lielu ieguldījumu Viļakas un tās
apkārtnes kultūrvides veidošanā.

Viļakas mūzikas skola dibināta
1957. gadā. Darbu sāka Viļakas
kul tūras nama ēkā ar 25 audzēk-
ņiem un direktori Intu Blūmu.
In ta Blūma kā direktore mūzikas
skolā nostrādāja no 1957. gada
līdz 1964. gadam. Sākumā skolā
darbojās tikai divas nodaļas: kla-
vieru nodaļa ar 14 audzēkņiem un
bajānu nodaļa ar 11 audzēkņiem. 

Pirmie pedagogi mūzikas skolā
ir Rota Paleja un Mazuļins.

• 1960./61. m. g. mācības uz -
sāka jau 58 audzēkņi. Darbojās
trīs nodaļas: akordeonu, klavieru,
bajāna. Strādāja direktore I. Blūma
un trīs skolotāji.

• 1962./63. m. g. mūzikas sko -
la maina savu juridisko adresi un
pāriet uz Viļakas pamatskolas tel -
pām Skolas ielā. Šajā mācību ga -
dā atvēra pūšamo instrumentu no -
daļu. Par pūšamo instrumentu no -
daļas dibinātājiem var uzskatīt Jā -
zepu Kozaru un Gunāru Roli.

• 1964./65. m. g. notiek direk -
toru maiņa. Mūzikas skolas vadī -
bas grožus pārņēma Gaļina Har-
lamova. 

• 1968./69. m. g. mūzikas sko -
 lai savas telpas Padomju ielā 19,
tagad Garnizona. Šajā pat mācību
gadā mūzikas skola atver mūzikas
skolas filiāli Žīguros ar divām no -
daļām – akordeonu un klavieru.

• 1971./72. m. g. mūzikas
skolai sava telpa, bijušās inter-
nātskolas telpās.

• 1974./75. m. g. skolā atver
jau nu vijoles nodaļu. Rota Paleja
ir vijoles klases dibinātāja un
skolotāja. 

• 1992./93. m. g. mūzikas sko -
lai atkal Jurģi, atkal pārcelšanās
uz citām telpām, tagad uz Viļakas
vidusskolas telpām Pils ielā 11.

• 1994./95. m. g. tiek atvēri
mācību punkti Žīguros un Med-
ņevā.

• 2002./2003. m. g. Viļakas Mū -
zikas skolā atvēra mākslas klasi
ar programmu «Vizuāli plastiskā
māksla» – skolotāja Līga Podko-
virina. No 2003.g. skola tiek mai -
nīts nosaukums uz Viļakas Mūzi -
kas un mākslas skolu.

• 2006./2007. m. g. skolā tiek
atvērta jauna sitaminstrumentu
kla se. 

• 2007. gadā, piesaistot Eiropas
līdzekļus, skolā izveidotas četras
kapitāli renovētas klases, ar ne-
pieciešamo skaņas izolāciju taus-

tiņinstrumentu spēles programmas
vajadzībām. 

• 2011. gadā, piesaistot spon-
soru un pašvaldības līdzekļus, sko -
lā kapitāli renovētas trīs Vizuāli
plastiskās mākslas klases. 

• 2011. gadā Viļakas Mūzikas
un mākslas skola uzsāka sadar -
bību ar Zviedrijas labdarības or-
ganizāciju «Gnosjö Hjälper».

• 2011./2012. m. g. tiek atvērs
mācību punkts Rekovā. 

• 2013. gadā tiek veikts kosmē -
tiskais remonts stīgu instrumentu
klasē.

Lai nodrošinātu Viļakas pilsē -
tas tuvāko pagastu audzēkņiem
iespēju mācīties mūzikas skolās,
1994. gadā tika izveidoti mācību
punkti Žīguros un Medņevā un
2011. gadā Rekovā. Medņevā un
Rekovā mācības notiek skolā, bet
Žīguros kultūras namā. Ar visām
iestādēm ir noslēgti telpu nomas
un sadarbības līgumi. 

Pašreiz Viļakas Mūzikas un
mākslas skola piedāvā apgūt as-
toņas profesionālas ievirzes iz-
glītības programmas. Skolā strādā
14 skolotāji, izglītību apgūst 120
audzēkņi. 

Viļakas mūzikas un mākslas
skolā mācās bērni no apkārtējiem
pagastiem – Susāju, Žīguru, Ve-
cumu, Medņevas, Rekavas un
Kupravas pagastiem. 

Pa šiem gadiem skolu absolvē -
juši vairāk kā četri simti audzēkņu.
Skolā strādā seši skolas absolventi:
Ilona Bukša (agrāk Ņukša), Aldis
Prancāns, Arnis Prancāns, Tatjana
Harlamova, Inita Raginska (Ko-

koreviča) un Viktorija Zaharova
(Kuzmane). Daudzi no viņiem sa -
vas darba gaitas ir saistījuši ar mū -
ziku. Viņu vidū gan pedagogi –
Diāna Supe, Anita un Inese Uz-
kliņģes, Aldona Kokoreviča, Na-
tālija Volkova, Sandra Elksnīte,
Ruta Duļbinska u.c., gan māksli-
nieki – Valentīna Goldinova (Dim -
tišina), Arta Stepiņa, Alise Laicāne
un Rita Barkāne, gan komponisti
– Inese Bondare (Smirnova), Sa-
ndra Mežore (Borise), Jānis Spru-
kulis. Vēl ļoti liela daļa Viļakas
mūzikas skolas absolventu savu
turpmāko dzīvi ir saistījuši ar pa-
šdarbības kolektīviem – koriem,
vokālajiem ansambļiem, orķest -
riem un deju kolektīviem. 

Šobrīd piedāvā apgūt deviņas
profesionālas ievirzes izglītības
programmas: Vizuāli plastiskā
māksla, Taustiņinstrumentu spē -
le – Klavierspēle un Akordeona
spēle, Stīgu instrumentu spēle –
Vijoļspēle, Pūšaminstrumentu spē -
le – Flautas spēle, Klarnetes spē -
le un Saksofona spēle, Sitamins-
trumentu spēle. 2016./2017. m.g.
Viļakas mūzikas un mākslas skolā
darbojās valsts finansētas interešu
izglītības programmas –Vokālais
ansamblis, vijolnieku ansamblis,
pūtēju orķestris un vizuāli plastis -
kās mākslas darbnīcas. 2016./2017.
m.g. mācījās 112 audzēkņi. Izglī-
tības programmu realizēšanu no-
drošināja 13 pedagogi.

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas mūzikas un mākslas

skolas direktors Aldis Prancāns
Foto: skolas arhīvs

Vēstures fakti
2003. gada novembrī Medņevas pagastmājai liek jaunu jumtu.  
2007. gadā Medņevas tautas namā ciemojas Jānis Marcinkevičs

un viņa vadītais Tautas deju ansamblis «Oglīte».
2008. gada novembrī Medņevas  tautas namā  pirms Latvijas

90. gadadienas svinībām  notika grāmatas «Medņevas dziedātājas»
atvēršanas svētki. Piedalījās grāmatas sastādītāja un zinātniskā
redaktore, etnomuzikoloģe Anda Beitāne. Ansambļa dalībnieču dzī-
vesstāstus apkopoja Ināra Sokirka.

2008. gada novembrī Medņevas TN notika Vakarēšana kopā ar
senajiem amatu meistariem no citiem pagastiem un Medņevas et-
nogrāfisko ansambli.

2008. gada novembrī pasākumā «Mana piederība Latvijai»
Medņevā godina sakoptāko sētu saimniekus. 

2012. gada novembra sākumā 1018.Viduču mazpulks atzīmēja
mazpulka 20 gadu jubileju.

1887. gada novembrī Viļakā izveidots lauku ārstniecības
iecirknis (50 tūkstoši iedzīvotāji, 40 verstu).

1946. gada 1. novembrī miris Marienhauzenas muižas dārznieks
Staņislavs Dudzinskis.

2006. gada 2. novembrī Medņevā notiek Sporta pēcpusdiena
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasākumu apmeklē  ciemiņi  no
Valgas, Pitalovas un Pleskavas. Vadītāja Biruta Nagle.

1913. gada 3. novembrī atklāta Rekovas lauksaimniecības skola.
1936. gada 6. novembrī Zelču ciemā (Šķilbēnu pagasts) dzimis

literāts, sabiedriskais darbinieks Leontijs Vizulis.
1913. gada 10. novembrī atklāts tautas nams «Gaismas zāle».
1959. gada 11. novembrī likvidēts Abrenes rajons (centrs Viļaka).
1990. gada 11. novembrī atklāj atjaunoto pieminekli Brāļu kapos

Jaškovā.
2017. gada 11. novembrī Viļakā atklāta piemiņas zīme – stēlu

mūsu novadniekiem – Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Granīta
stēla tapusi Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta «Atceries
Lāčplēšus» ietvaros. Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos kara -
vīrus, visā Latvijā tiks uzstādītas vienota parauga piemiņas stēlas.
Projekta iniciators ir Jaunsardzes un informācijas centrs.

2013. gada 15. novembrī ar svinīgu lentas pārgriešanu Šķilbē -
nu  pagastā atklāj Austrumu  stīgas autoceļu Viļaka – Kārsava. Pie -
dalās Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
kopā ar Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītāju Andri Mežalu un Med -
ņevas pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Pravu. Ceļu iesvēta pries -
teris Ivars Vigulis.

1938. gada 16. novembrī ar Latvijas Atzinības krusta ordeni
apbalvoti: Emīlija Griķe – skolotāja, aizsardžu pulciņa priekšniece,
Ādams Reinholds-Viļakas pagasta vecākais.

1913. gada 17. novembrī nodibināta pirmā sabiedriskā bibliotēka
Viļakā.

1931. gada 17. novembrī Vecumu pagasta «Vanaga perēklī»
dzimis Hugo Plāters. Mācījās Eržepoles 6-klasīgajā pamatskolā,
Viļakas vidusskolā, apmeklēja mākslinieku pašdarbnieku tēlniecības
studiju Rīgā. Jaunībā interesējās par podniecību, tāpēc bieži ap -
meklēja slaveno podnieku Locānu mājas Kazukalnā. Pēc studiju
beigšanas ar saviem darbiem piedalījās tautas saimniecības sa -
sniegumu izstādē Maskavā. Zīmēja Ziemeļlatgales dabas ainavas,
kā zīmētājs piedalījās arī arheoloģiskajos izrakumos nākamās Pļa -
viņu HES celtniecības rajonā. Aizrāvās ar fotografēšanu un kino, bija
kinoamatieru biedrības biedrs, iesaistījās Balvu rajona foto kluba
«Rondo» darbā. Hugo Plāters interesējās par novada vēsturi, palī -
zēja Viļakas novadpētniekiem ar daudzām svarīgām ziņām. Hugo
vāca materiālus par tautas mūzikas instrumentiem, arī pats izga -
tavoja stabulītes. Visu savu apzinīgo mūžu Hugo vāca arī grāmatas.
Viņa bibliotēkā mūža beigās bija ap 4000 eksemplāru., un tajā visuz-
skatāmāk parādās viņa plašais interešu loks: tehniskās zinātnes,
mūzika, fotogrāfija, vēsture, medicīna, lauksaimniecība, daiļliteratūra,
ģeogrāfija u.c. Bibliotēkā varēja atrast grāmatas arī svešvalodās, jo
Hugo prata arī vācu, poļu, čehu un krievu valodas. Pēc neilgas,
grūtas slimības Hugo Plāters nomira 1991. gada 25. janvārī, ap -
glabāts luterāņu kapos, blakus vecākiem. 

1919. gada 18. novembrī nodedzināts Marienhauzenas muižas
centrs.

1923. gada 18. novembrī likts pamats Brāļu kapu piemineklim. 
1935. gada 20. novembrī Viļakā nodibināta mežsaimniecības

skola. 
1896. gada 23. novembrī dzimis militārs darbinieks, kapteinis,

Latgales partizānu pulka rotas komandieris Jāzeps Kanarevičš.
Dzimtas uzvārds ir Kokorevičs, uzvārdu izmainījis, dienējot Krievijas
cara armijā. Dzimis Marienhauzenas (Viļakas) pagasta zemnieku
Jāņa un Rozālijas ģimenē, kurai bija 6 bērni, Jāzeps pats jaunākais.
Pabeidzis Eržepoles tautskolu. 1915. gada 8. augustā iesaukts
armijā un nosūtīts mācīties uz 2. Oranienbaumas kara skolu, kur
gatavoja virsniekus. Miris mīklainos apstākļos 1920.gada oktobrī
Krievijā.  Ar militāru godu apbedīts Viļakas katoļu kapos. 

1923. gada 25. novembrī Viļakā – lauksaimniecības ražojumu
skate.

2008. gada 26. novembrī pirmo reizi Medņevas pagastā notiek
psalmu dziedāšana kopā ar etnogrāfisko ansambli un dziedātājām
no vietējiem ciemiem. 

1905. gada 26. novembrī dzimis katoļu garīdznieks Ludvigs
Štagars, 1934.gadā sācis būvēt Šķilbēnu baznīcu,  nacionālo parti -
zā nu kustības dalībnieks (1945.-1947).

2014. gada 29. novembrī Medņevas tautas namā devīto reizi
notiek  pasākums «Ermoņiku skaņas».

Viļakas Mūzikas un mākslas skolai – 60
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Viļakas no vadā2017. gada novembris

INTeRVIJA

Būt vai nebūt
patriotam?

– kā Jūs kļuvāt par robežsargu?
– Robežsardzē esmu no 2013. gada februāra. Tā bija

nejaušība, ka es kļuvu par robežsargu, bija vakance kino-
logam, pieteicos un esmu apmierināts ar savu izvēli. 

– kāpēc kļuvāt tieši par kinologu un kādi ir darba
pienākumi kinologam?

– Man jau no bērnības ir labs kontakts ar suņiem.
Pašam bija paklausīgs un gudrs vācu aitu sugas suns, spē -
ju atrast kontaktu ar dzīvnieku. Izgāju arī kinologu apmā -
cī bas kursus, esmu sertificēts kinologs, kursus izgāju Valsts
robežsardzes koledžā. Suni ir jāprot mācīt, sākumā ar su -
ni ir jāatrod kontakts un jāveic suņa socializācija. Dre sē -
šana notiek caur spēli, visas komandas  (sēdi, guli u.c.) no -
tiek ar motivēšanas palīdzību. Apbalvo, tad, kad izpilda
komandu, tas ir caur spēli, suni nevar piespiest. Sunim
var piespiest strādāt, bet tad viņš ātrāk izdegs un nebūs
ilgstoši piemērots darbam uz robežas. Tāpat kā cilvēks,
arī suns ir jāieinteresē savā darbā, lai darītu darbu ar prie -
ku. Man ir papildus pienākumi, jo četrkājainais kolēģis ir
jāpabaro, jāpastaigājas, jātrenē. Ja vienkārši robežsargs
pēc sava maiņas var doties mājās un atpūsties, man vēl ir
jāveltī uzmanība sunim, jādodas pastaigā, jāparūpējas par
viņu. Bet es domāju, ka kinologam ir interesantāks darbs
nekā vienkārši robežsargam. 

– kuras  sugas suņi ir piemērotākie darbam robež-
sardzē?

– Vācu aitu suņi un beļģu aitu suņi. Beļģu aitu suņi ir
aktīvāki nekā vācu aitu suņi. Mans komandas biedrs ir
beļģu aitu sugas suns. Vācu aitu sugas suņi būs mierī gā ki,
labāki uz pēdām un meklēšanu. Beļģu aitu sugas suņi ir

labāki aizsardzībā, aktīvāki, ātrāki, ir grūtāk trenēt. Man
vairāk patīk beļģu aitu sugas suņi, esmu atradis kopēju
valodu ar savu kolēģi – beļģu aitu suni. Vēl robežsardzē
strādā labradori, kas ir apmācīti tieši narkotisko vielu
meklēšanai. Labradorus vairāk izmanto muita. Robežsar -
dzes suņi iedalās trīs kategorijās: patruļsuns, kas strādā
uz zaļās robežas, sargā robežu, akcentēti uz cilvēku mek-
lēšanu, pēdu dzīšanu, izmanto aizsardzībā pie aizturēšanas;
ir suņi, kas meklē narkotiskās vielas un cigaretes, viņi
strādā robežkontroles punktos; trešā grupa ir suņi, kas
meklē sprāgstvielas, ieročus, strādā robežkontroles punk -
tos, kā arī dodas izsaukumos uz lielveikaliem un citām
publiskām vietām, kur saņemti zvani, ka ir ievietoti
spridzekļi. 

– kad uzsākas un kad noslēdzas suņa darba gaitas
aktīvajā dienestā?

– Kinologam suns tiek piešķirts no 2 mēnešu vecuma,
sākumā notiek socializēšanās, iepazīšanās ar saimnieku.
Bet ir arī cilvēki, kuri neatrod kontaktu ar suni un nevar
strādāt par kinologu .Galējo eksāmenu suns nokārto 20 mē -
nešu vecumā, tas ir 1 gada un 8 mēnešu vecumā. Tad sāk
strādāt robežsardzē. Atkarībā no suņa veselības stāvokļa,
dienestā suns strādā 8 – 9 gadus, tad vairāk sākas vese lī -
bas problēmas un suns dodas pensijā. Jo, strādājot robež-
sardzē, suns dodas garās pastaigās, ir liela fiziska slodze,
skriešana, lēkšana, treniņi, tāpēc ātrāk paliek vecāks nekā
mājas sargs. Parasti, dodoties pensijā, suni no robežsardzes
atpērk kinologs, tā sunim visu mūžu paliek viens saim -
nieks. Prakse liecina, ja suns netiekot izmantots robež -
sardzē, pēc viena gada atpūtas mājās, suns lielākoties at -
kopjas un kalpo par labu mājas sargu vēl 5 – 6 gadus.

– Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?
– Gribēju kļūt par policistu. Iznāk, ka bērnības sapnis

ir gandrīz piepildīts, jo darbā arī ir forma, kā arī policija
un valsts robežsardze ir pakļautas vienai ministrijai. Tās
ir Iekšlietu ministrijas padotības iestādes. 

– kas Jums dzīvē ir pats dārgākais?
–  Ģimene, sieva un trīs meitas, pēc tam arī kolēģis –

dienesta suns. Vecākajai meitai ir 18 gadi, mācās 12. kla -
sē, vidējai ir 15 gadi un jaunākajai 6 gadi. Kad neesmu
mājas, tad ģimene parūpēsies par suni un labprāt izvedīs
pastaigā, suns klausa manai ģimenei. 

– Vai meitas vēlētos strādāt robežsardzē?
– Viņas skatās un vērtē, redz, ka tas nav viegls darbs.

Īpaši grūti ir pēdējie gadi, kad vairāk ir parādījušās pro -
blēmas ar nelegālajiem imigrantiem, nelikumīgiem ro-
bežšķēršotājiem. Kad citi atpūšas, tad man ir jāstrādā.
Īpaši vasarā regulāri jāceļas ir naktīs. Kā pienāk zvans, tā
ir jāceļas un jādodas ar  suni meklēt pēdas robežšķērsotājiem.      

– kā uz nakts darbu skatās kolēģis – suns?
– Suns ir gatavs strādāt jebkurā brīdi. Viņš ir priecīgs,

ka saimnieks ar viņu kaut ko kopā grib darīt. Suns ir prie -
cīgs redzot saimnieku. Suns ir gatavs atsaukties saimnieka
darbībai. Man patīk tas adrenalīns, ka dzenam pēdas,
atklājam noziegumus. Grūtākais kinologa darbā ir nakts
dežūras un laiks, kad suns ir kucēna vecumā, kad suns sa-
slimst, kad vairāk jākopj, jāceļas naktīs, jāizved suns ārā
biežāk. 

– Vai esot robežsargs Jūs izjūtiet lielāku patriotisku
pret valsti?

– Jā, tas izpaužas darbā. Nesu atbildību par savas
valsts drošību, jo tieši apsargāju valsts robežu, nēsāju for-
mastērpu ar valsts simboliku. Piedalos valsts svētku pa-
sākumos, 11. un 18. novembra parādēs un pasākumos, re -

gulāri piedalos novada svētkos un skolās, prezentējot
kinologa darbu. Lielākajā pasākumā, kur esmu piedalījies
ir robežsardzes 95. gadu jubileja Daugavpili, tur soļoja
arī kinologi ar suņiem. Tas ir ļoti reti, kad parādēs pieda -
lās arī suņi, tas bija grūts pārbaudījums suņiem, bet viņi
izturēja. Regulāri piedalos arī Lāčplēša dienas lapu gā -
jienā Viļakā.

– Ja Jūs nebūtu robežsargs, vai patriotisms būtu
mazāks?

– Domāju, ka jā, jo tad nebūtu tik tieši iesaistīts visos
pasākumos un valsts robežas aizsardzības norisēs. Patrio-
tismam ir jābūt. Smagi, protams, iet mums Latvijā. Do -
do ties misijās, redzu, ka citur dzīvo labāk un rodas jau -
tājums, kāpēc mēs tā nevarētu dzīvot?

– Vai Jūs esiet saņēmis kādas pateicības par savu
darbu?

– Jā, esmu saņēmis pateicības un atzinības. Augstākais
apbalvojums ir saņemtais Otrās šķiras Robežsargu atzinī -
bas krusts, ko saņēmu par īpašu darba uzdevumu, ko
paveicu, kopā ar suni aizturot nelegālos imigrantus.

– Vai Jūs regulāri dodaties misijās uz citām val-
stīm?

– Esmu iesaistījies frontex operācijās. Tur ir jāiziet
pārbaudījumi, kuri ir jānokārto angļu valodā. Sekmīgi tos
izturēju, jo bez angļu valodas zināšanām nevienu šādās
ope rācijās nenosūta. Šogad pirmo reizi izmantoju iespēju
pie dalīties frontex operācijā Ungārijā, jo pāgājšgad mums
pašiem bija daudz nelegālo imigrantu uz Latvijas/Krievijas
robežas, šobrīd ir nedaudz mierīgāk, jo tika uzbūvēta ro-
bežsēta, tā būs vieglāk konstatēt pārkāpumus. Tāpēc at -
brau cu iegūt jaunas zināšanas un palīdzēt kolēģiem Un -
gārijā, aizturēt nelegālos imigrantus. Viņiem to ir vairāk
nekā mums. Misijā iesaistījos, jo gribas iet uz priekšu,
gri bas mācīties, gribas attīstīties, negribas, lai iestājas ru -
tī na. Sāku strādāt Bērziņu robežapsardzības nodaļā, tagad
strādāju Viļakas pārvaldē par instruktoru un jau pats
apmācu jaunos kinologus. Visu mūžu ir gribējies attīstīties
un mācīties. Ģimeni mierināju, ka viss būs labi un ir jā-
pilnveidojas. Domāju arī nākotnē doties kādā misijā, bet
ne ilgāk par 1 mēnesi.

– kā Jūs iemācījāties angļu valodu? Vai jau skolā?
– Nē, skolā neiemācījos, jo tad nebija motivācijas. Ie-

mācījos skatoties filmas, lasot literatūru. Robežsardzē pie -
dāvāja apmeklēt angļu valodas kursus, kur māca tieši ro-
bežsardzes terminoloģiju.  Tur bija jāpilda mājasdarbi kā
skolā. 

– kā Jūs savām meitām audzināt patriotismu?
– Ģimenē svinam valsts svētkus, Lāčplēša dienu. Mei -

tas no skolas piedalās arī Lāčplēša dienas lāpu gājienos.
Stāstu vēsturi un svarīga ir arī dalība svētku pasākumos,
lai pašas izjūt to dienu notikumus. 

– kā Jūs gribētu sagaidīt Latvijas 100. dzimšanas
dienu?

– Es skrienu, esmu skrējis tikai pusmaratonu. Gribētu
nākamgad piedalīties un noskriet Lattelecom Rīgas mara -
tonu (42 km distanci), jo to vēl līdz šim neesmu izdarījis. 

– Jūsu novēlējums Latvijai 99. dzimšanas dienā?
–  Gribētos, lai valsts padomā kā uzlabot demogrāfisko

stāvokli un kā uzlabot situāciju, lai cilvēki neaizbrauktu
prom no valsts. Gribētos, lai mēs attīstāmies un lai mēs
vairāk domājam par līdzcilvēkiem. Novēlējums –  Lai brī -
va un stipra mūsu Latvija!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

B    

Novembra tumšajā laikā dzima gaisma,
dzima Latvijas valsts. Šogad  18. no-

vembrī atzīmējām Latvijas valsts 99. dzimšanas
dienu. 18. novembris ir Latvijas dzimšanas
die na – lai arī vēl nebija nospraustas valsts ro-
bežas, apņēmīgu nacionālistu grupa šajā dienā
1918. gadā proklamēja neatkarī gu Latvijas
valsti. Vēl vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā
soļa norisinājās karadarbība – krievijas impē -
rija negribēja zaudēt nozīmīgu teri toriju. Ta ču
joprojām tieši šī diena katram latvietim ir pati
nozīmīgākā valsts svētku diena. 1919. gada 11.
no vembrī, Bermontiādes laikā, Latvijas Bruņotie
spēk i ar Rīgas līcī izvietoto franču un britu
kuģu artilērijas atbalstu pēc gandrīz mēnesi il-
gušām cīņām Pārdaugavā sakāva Pāvela Ber-
monta-Ava lova komandēto un Rīdigera fon
der golca atbals tīto Rietumkrievijas Brīvprātīgo
armiju. Lai gan pilnībā no Latvijas iebrucējus
izdevās padzīt tikai gada beigās, Rīgas at brī -
vošanu 11. novembrī sim boliski uzskata arī
par uzvaru Latvijas brīvības cīņās.

Par drošību uz Latvijas robežām rūpējās
Valsts robežsardze un svarīgi palīgi robežsar -
giem šajā darbā ir dienesta suņi. Svinot Latvi -
jas valstij nozīmī gus notikumus, novembra nu-
mura intervijā par savu darbu, pieredzi un
misiju pastāstīs Valsts robež sardzes Viļakas
pārvaldes kinoloģijas nodaļas inspektors (ki-
nologs) seržants Voldemārs Šimanovskis. 
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Viļakas no vadā 2017. gada novembris

IedzīVoTāJu zINāŠANAI / AkTuALITāTeS VIļAkAS NoVAdA doMē

Nomai nododamo zemes vienību saraksts

Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un
mākslinieks Ontons Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns,
dzimis 28. decembrī, bet vārdadienu svinēja 18. janvārī.
Šis laiks Ontonam bija radošais laiks, kad viņš savu
aktīvo darbību veltīja Ziemeļlatgalei. Mēģināsim sajust
Ontona Slišāna garu – piedaloties radošo darbu konkursā.

Mērķis: apliecināt piederību un mīlestību savam dzim -
tajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti.

organizatori: Upītes pamatskola sadarbībā ar Ne-
materiālās kultūras mantojuma centru «Upīte»

dalībnieki: Latgales novada skolu skolēni
Norises laiks: 2017. gada 6. novembris – 2018.

gada 18. janvāris
konkursa uzdevumi dalībniekiem: 
1. Radošais darbs (eseja, miniatūra utt.; darbu var

rakstīt gan latviešu, gan latgaliešu valodā)  «Man nav
nikuo svarīguoka, kai muna tāvaine, muna volūda i
saime» /o.Slišāns/

Vērtēšana notiks pa vecuma grupām:
a. 1.– 4. klase darbu var iesniegt rokrakstā, darba

apjoms 1 A4 formāta lapa

b. 5.–7. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba
apjoms 1–2 A4 formāta lapas

c. 8.–12. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba
apjoms 2–3 A4 formāta lapas

2. zīmējumu konkurss «Man nav nikuo svarī-
guoka, kai muna tāvaine, muna volūda i saime»
/o.Slišāns/

Zīmējumu formāts A3 lapa, tehnika pēc izvēles.
Darbos var atainot sava novada dabu, cilvēkus,

ģimeni, tradīcijas.
Vērtēšana notiks pa vecuma grupām:
a. pirmsskola (4-6 gadi);  b. 1.-3.klase;  c. 4.-6.klase;

d. 7.–9.klase; e. 10.-12. klase
Vērtēšanas kritēriji: – atbilstība tēmai, atbilstība

nolikuma prasībām, – kompozīcija, darba izpildījuma
kvalitāte, oriģinalitāte.

Katrs skolēns var piedalīties abos konkursos vai ti kai
radošo darbu, vai zīmējumu konkursā. Katrs dalībnieks
var iesniegt neierobežotu skaitu savu darbu.

Katrā vecumposmā tiks noteikta 1.–3. vieta, kā arī
tiks piešķirtas sponsoru simpātiju balvas.

Darbi jāiesniedz līdz 2018.gada 7. janvārim vienā no
sev ērtākajiem veidiem:

1. Upītes pamatskolā katru darba dienu no 9:00 –
16:00 skolotājai Sandrai Bukšai;

2. Sūtot pa pastu: «Radošo darbu konkursam» Upī -
tes pamatskola, Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pa -
gasts, Viļakas novads, LV-4587

3. Radošo darbu var arī iesniegt sūtot uz e-pastu:
upites.skola@inbox.lv

Darbam jāpievieno: skolēna Vārds Uzvārds, vecums,
klase, mācību iestāde, skolotāja Vārds Uzvārds, kontak-
tālrunis, e-pasts.

Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana
2018. gada 18. janvārī, upītē.

Neskaidrību gadījumā zvanīt: Sandrai Bukšai
26307566

Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam

Aicinām iedibināt jaunu tradīciju –
ģimenes svētdienu 

«Maziem mirkļiem ir liela nozīme»
Labklājības ministrija, kas iniciējusi kam-

paņu «Maziem mirkļiem ir liela nozīme»
aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas,
kā arī uzņēmumus 10. decembrī piedalīties
akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu,
kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un in-
teresanti.

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika
kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā
projekta ietvaros tiek organizēta akcija «Maziem
mirkļiem ir liela nozīme», kura norisināsies 10. de -
cembrī.  Ar šo akciju kampaņas organizatori vē -
las iedibināt jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek
pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt
kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar sa -
viem bērniem. Akcijā ar savu iniciatīvu orga -
nizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī
visas Latvijas nevalstiskās organizācijas, skolas,
pašvaldības un uzņēmēji. Katrs kampaņas atbal-
stītājs ar savu ideju un ieceri var dalīties to ievie -
tojot kampaņas «Maziem mirkļiem ir liela nozī -
me» Facebook lapā un akcijas dienā dalīties ar
kopīgo aktivitāšu bildēm sociālajos tīklos, pie-
vienojot tām tēmturi #mirklimirnozime.

Viļakas pilsētas atklātais čempionāts 
kāršu spēlē «Zolīte» 

NoLIkuMS
Mērķis un uzdevumi:
4. Popularizēt «Zolītes» spēli Viļakas pilsētā;
5. Veicināt «Zolītes» spēles tradīciju nostiprināšanu

Viļakas pilsētā;
6. Noskaidrot labākos sacensību dalībniekus

«Zolītes» čempionātā.
Sacensību vieta un laiks:

Viļakas novada atklātais «Zolītes» čempionāts notiks:
1. posms  2017. gada 25. novembrī plkst. 9.00;
2. posms  2017. gada 02. decembrī plkst. 10.00;
3. posms  2017. gada 09. decembrī plkst. 10.00;
4. posms  2017. gada 16. decembrī plkst. 10.00.
Spēles notiks kafejnīcas «Diāna» telpās (Viļakā). 
Vadība:
Sacensības organizē un vada Viļakas novada

dome, sacensību galvenais tiesnesis Jānis Gruševs.
Sacensību norise:
Sacensības notiek pēc Latvijas «Zolītes» federācijas

noteikumiem. Spēļu dienā piecas kārtas (24 partijas). 
Vērtēšana:
Kopvērtējumā tiek vērtēti trīs labākie posmi , pē-

dējāis posms obligāts.
Apbalvošana:
1.–3. vieta tiks apbalvotas ar medaļām un kausiem.
Sacensību organizatori: E. Veļķers (26337477);

J. Gruševs (22026783).

Viļakas novada atklātais turnīrs Šahā
NoLIkuMS

Mērķis un uzdevumi:
1. Popularizēt šaha spēli Viļakas novadā;
2. Veicināt šaha spēles tradīciju nostiprināšanu Vi -

ļakas novadā;
3. Noskaidrot labākos sacensību dalībniekus ša ha

turnīrā.
Sacensību vieta un laiks:
Viļakas novada atklātais turnīrs šahā notiks

2017.  gada 10. decembrī  Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta hallē. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija līdz  plkst. 9.45.

Vadība:
Sacensības organizē un vada Viļakas novada do -

me, sacensību alvenais tiesnesis Ēalds Vancāns.
Sacensību programma:
Sacensības notiek 7 (septiņās kārtās) «ātrajā ša -

hā», vienā dalībnieku grupā (kopā vīrieši, jaunieši,
sievietes, jaunietes).

Vērtēšana:
Sacensības notiek individuālajā vērtējumā pēc

pastāvošajiem sacensību noteikumiem.
Apbalvošana:
1.–3. vieta tiks apbalvota ar balvām un diplo-

miem.
Sacensību organizatori:
E. Veļķers (26337477); Ē. Vancāns (25914391).                         
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IedzīVoTāJu zINāŠANAI / AkTuALITāTeS VIļAkAS NoVAdA doMē
zemā pasta pakalpojumu pieprasī-

juma dēļ Viļakas novada Vecumu pagastā
no 2017.gada 15.decembra tiek mainīts
Vecumu pasta nodaļas darbības modelis,
atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot
to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Tur-
pmāk Vecumu pagastā pasta pakalpojumi
tiks nodrošināti ābeļziedos, Borisovā, kat -
ru darbdienu no plkst.12 līdz 13. Iedzī -
votāji saņems visus līdz šim pasta no daļā
pieejamos pasta pakalpojumus vai arī
varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka
savā dzīvesvietā.

Tāpat kā līdz šim, Vecumu pasta pakal -
pojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs
pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi
pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes
un pārrobežu vēstuļu korespondences sa-

ņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pār-
robežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izde -
vumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu
sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķi -
nu apmaksa un komercpreču iegāde ma-
zumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau pat -
laban ir plašas iespējas saņemt nepiecieša -
mos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka
tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzī -
vesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosū -
tīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtī -

jumu piegādes pieteikšanu mājās, preses
izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu
un pensijas saņemšanu, komunālo un citu
rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Vecumu pa-
gasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī
skaidras naudas izmaksu no PNS konta.
Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa
tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488.
Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzī-
vesvietā Vecumu iedzīvotāji var pieteikt,
zvanot pa tālruni 25700284.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sū-
tījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja

pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Ve -
cumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā,
iepriekš zvanot pa tālruni 645 63396 vai
25700290 un norādot datumu, kurā klients
vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, ap -
meklējot Viļakas pasta nodaļu Balvu ielā 5,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pie -
tei kuma iespējama katru darbdienu no
plkst. 8.00 līdz 14.00 un sestdienās no
plkst. 8.00 līdz 11.00.

Vecumu pagasta iedzīvotāji tiks informēti
par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām
pēc 15.decembra, no 14.novembra saņemot
informatīvus paziņojumus savās pastkas-
tītēs.

Sīkākai informācijai: gundega Vārpa
| ārējo komunikāciju vadības daļas va-
dītāja, Tālr.: +371 67608505 | Mob.:
+371 26628729.

Projektu konkurss uzņēmējiem
Biedrība «Balvu rajona partnerība» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kār tu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī -
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādāto Zie meļ -
latgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

4.kārtā paredzēts atbalsts projektiem tikai uz pamatlīdzekļu iegādi! Projektu īstenošanas termiņš
1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta pieteikuma apstiprināšanu. Projektu iesniegumu pie -
ņem šanas laiks 15.12.2017.- 15.01.2018. 

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:

Izmaiņas Vecumu pagastā pasta
nodaļas darbībā 

l Atbildam lasītājam

Jautājums: «Gribēju uzzināt kāpēc Viļakas pilsētā un novadā
pilnīgā aizmirstībā ir palicis šahs un dambrete. Agrāk šahā Viļakas
sporta zālē notika turnīri, kas pulcēja pieklājīgu dalībnieku skaitu, arī
no kaimiņu novadiem. Turnīrus parasti organizēja Ēvalds Vancāns,
dome kaut kādā mērā to visu atbalstīja. Ir ļoti skumji, ka prāta spēles
Viļakā ir pilnībā izzudušas, savulaik Viļakai bija savs meistarkandidāts
šahā. Jebkurā gadījumā, manuprāt, kaut vai viens turnīrs gadā kā tas
bija beidzamo aktīvo gadu laikā būtu solis pareizā virzienā. Jāmēģina
arī bērnos un jauniešos raisīt interesi.»

Atbilde: Šaha turnīrs Viļakā plānots 2017.gada 10.decembrī. Noli -
kums publicēts www.vilaka.lv (Sadaļā Sports/ Nolikumi) un Viļakas
novada domes novembra informatīvā izdevuma 18. lpp.

Kultūras pasākumi novadā decembrī
v 2. decembrī plkst.19.00 Litenes tautas namā Žīguru kul -

tūras nama amatierteātra «Virši» izrāde Danskovīte «Sīvasmuotes
senču laiki» 3. daļa «Sīvasmuotes lobuo sirds».

v 16. decembrī plkst. 15.00 Viļakas kultūras namā Zie-
massvētku ieskaņu koncerts «MIRKLIS dziesmās un dzejā...».
Koncertu sniedz  Jauktais koris «Mirklis». Diriģents Uldis Ko -
kars.

v 17. decembrī plkst. 18.00 Medņevas Tautas namā Ku -
bulu vokālā ansambļa Ziemassvētku ieskaņu koncerts. 

v 18. decembrī plkst. 17.00 Žīguru kultūras namā Viļakas
Mūzikas  un Mākslas skolas Žīguru mācību punkta audzēkņu
Ziemassvētku koncerts.

v 21. decembrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē Svēt -
ku eglītes pasākums Viļakas pilsētā deklarētajiem bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu.

v 21. decembrī plkst. 16.00 pie Medņevas tautas namā
Saulgriežu bluķa vilkšana kopā ar Upītes folkloras kopu. 

v 23. decembrī plkst. 11.00 Upītes tautas namā Šķilbēnu pa -
gasta pirmsskolas (tie, kas neapmeklē bērnudārzu) bērnu eglīte.

v 23. decembrī plkst. 17.00 Vokālo ansambļu «Čiekuriņi»,
«Čiekuri» un «Relako» koncertuzvedums  «Piparkūku sirds».

v 25. decembrī plkst. 17.00 Viļakas kultūras namā koncert -
uzvedums «Sarkangalvītes Ziemassvētki». Jautri un neparasti
piedzīvojumi svētku laikā kopā ar Viļakas Kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīviem.

v 25. decembrī plkst. 19.00 Borisovas tautas namā Zie-
massvētku koncerts (piedalās Viļakas novada pašdarbnieki),
plkst. 21.00  diskoballe, ieeja – brīva.

v 25. decembrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā Zie-
massvētku BALLE kopā ar Ralfu. Ieeja – EUR 2. 

v 26. decembrī plkst. 17.00 Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Ro -
mas katoļu baznīcā Ziemassvētku koncerts  «Gloria in excelsis
Deo». Koncertā piedalās:  Leons Meinarts – trompete, Ilona
Birģele – klavieres, kultūras centra «Rekova» jauktais koris
«Viola», vokālais ansamblis «Balseņis», folkloras kopa «Reka -
vas dzintars. 

v 27. decembrī plkst. 18.00 Medņevas tautas namā Iras Krau -
jas un Rūtas Dūdumas koncerts. Ieeja – brīva.

v 29. decembrī plkst. 21.00 Upītes tautas namā Karnevāls
un balle kopā ar grupu «Unknown Artist», ieeja EUR 2, pašda-
rinātām maskām ieeja par brīvu. Pusnaktī masku apbalvošana.

v 30. decembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Vecga -
da šovs «Latgales vietējā televīzija raida».
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(Sākums 1. lpp.)

11. novembrī iedibināja arī
Latvijas valsts pirmo un augstāko
militāro apbalvojumu – Lāčplēša
Kara ordeni ar devīzi «Par Lat -
viju». 11. novembri pasludināja par
Lāčplēša dienu, jo beidzot bija
piepildījies Andreja Pumpura pa-
reģojums par Lāčplēša uzvaru
pār melno bruņinieku.

Lāčplēša Kara ordeni piešķīra
par kauju nopelniem Latvijas ar-
mijas karavīriem, bijušo latviešu
strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī
ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši
brīvības cīņās vai citādi sekmējuši
Latvijas valsts nodibināšanu un
izveidošanu. Pirmo reizi apbalvo -
šana ar šo ordeni notika 1920. ga -
da 11. novembrī. Pavisam deviņos
gados apbalvoti 2146 brīvības
cīņu dalībnieki. 28 Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru likteņi ir saistīti
ar Viļakas novada vārdu. Viens
no Lāčplēša kara ordeņa kavalie-
riem – Jānis Kuļšs ir dzimis Stig-
lovas ciemā. Bet Ostrovas apriņķa
iedzīvotājs Nikolajs Ivanovs apbe -
dīts Šķilbēnu pareizticīgo kapos.

Pieci Lāčplēša kara ordeņa ka -
valieri pēc Brī vī bas cīņu noslēgu -
ma dzīvoja tagadējā Viļakas nova -
da teritorijā:

• Jānis Kuļšs bija jaunsaimnieks
Šķilbēnu pagasta Apsīšos,

• Aleksejs Ļubimovs (Lavrent -
jevs) dzīvoja Šķil bēnu pagasta For-
tepjanovas fermā, vēlāk Viļakā,

• Teodors Mende saimniekoja
viņam piešķirtajā saimniecībā un
bija mežsargs Žīguru pagasta Kat -
lešu ciemā,

• Eduards Tenisons dzīvoja Ve -
cu mu stacijā, vēlāk dzīvoja Čabat ro -
vas ciemā un strādāja p/s «Viļaka»,

• Jānis Burmeistars pēc 1928. g.
kādu laiku dzīvojis Šķilbēnu pa-
gastā.

22 Lāčplēša kara ordeņa ka-
valieri Brīvības cīņu laikā cīnījās
mūsu novada teritorijā:

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

• pie Indricas ciema – Jānis
Kārts, Jānis Niedra, Pēteris Stan-
kēvičs,

• Viļakas apkārtnē – Peters
Kass, Jānis Leitāns, Jakovs Seļio -
novs,

• pie Katlešiem – Fricis Alek-
sandrs Goba, Andrejs Liepiņš,
Jāzeps Sikors,

• pie Kupravas – Jānis Cīrulis,
Antons Kolosovskis,

• pie Lugu ciema – Semjons
Mohovs, Indriķis Zariņš,

• pie Svilpovas – Pēteris Ban-
denieks,

• pie Ilziņiem – Jānis Zikmanis,
• pie Repkovas – Ernests Osis,
• pie Slīpaču ciema – Roberts

Strautiņš,
• pie Kuhvas upes – Gustavs

Mežulis,
• Andrejs Krustiņš cīnās pie

Viļakas, Kupravas, Katlešiem.
Savukārt Jūlijs Jansons bija

frontes pavēlnieks no Ilūkstes līdz
Kupravai.

13 cīnītāji – Pēteris Bandenieks,
Jānis Burmeisters, Jānis Cīrulis,
Antons Kolosovskis, Jēkabs Lējējs
(Lejiņš), Andrejs Lūks, Jānis Nie -
dra, Jakovs Seļionovs, Jāzeps Si-
kors, Pēteris Stankēvičs,  Roberts
Strautiņš, Indriķis Zariņš un Jānis
Zikmanis ar Lāčplēša Kara ordeni
apbalvoti tieši par cīņām mūsu
novada teritorijā.

11. novembris šogad Viļakas
novadā bija īpašs.

Godinot Latvijas brīvības cīnī -
tājus, pasākums tika iesākts ar Svēt -
brīdi Viļakas katoļu baznīcā, kur
priesteris Guntars Skutels aizlūdza
par Latviju, par mūsu brīvību un
par kaujās kritušajiem karavīriem.

Plīvojot karogiem, gājiens de-
vās uz Lāčplēša kara ordeņa ka-
valieriem veltīto piemiņas zīmes
– stēla atklāšanu.

granīta stēla tapusi Latvijas
valsts simtgadei veltītā projekta
«Atceries Lāčplēšus» ietvaros.
godinot Latvijas Brīvības cīņās
kritušos karavīrus, visā Latvijā
tiks uzstādītas vienota parauga
piemiņas stēlas. Projekta inicia -
tors ir Jaunsardzes un informā -
cijas centrs.

Atklājot stēlu mūsu novadnie -
kiem – Lāčplēša kara ordeņa kava -
lieriem, šajā dienā kopā ar mums
bija Jaunsardzes un informācijas
centra direktors Aivis Mirbahs,
Latvijas Republikas Saeimas de-
putāts Jānis Trupovnieks, Latvijas
Republikas Valsts Robežsardzes
Viļakas pārvaldes robežsargi, Ze-
messardzes 31. Aizsardzības no
masveida iznīcināšanas ieročiem
bataljona zemessargi, kā arī Lāč-
plēša kara ordeņa kavalieru tuvi-
nieki – bērni un mazbērni.

Brāļu kapos, Zalvēm skanot,
ti ka godināti kritušie karavīri, kuri
cīnījās par Latvijas brīvību. Mūsu
Latvija būs tik stipra, cik stipra
būs mūsu katra vēlme to aizstāvēt!
Godinot mūsu varoņus, turēsim
cieņā un godā viņu piemiņu, atce -
rēsimies tālā 1919. gada 11. no vem -
bri, kad no ienaidnieka atbrīvoja
Rīgu un dzima Lāčplēša diena.

Teksts: Maruta Brokāne un
Sandra Ločmele

Foto: Vineta Zeltkalne

Lāčplēša diena Viļakā

Svētbrīdis Viļakas Romas katoļu baznīcā

Lāpu gājienā piedalās Viļakas novada iedzīvotāji

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes nodaļa pie jaunās piemiņas zīmes

Zemessargi, jaunsargi, bērni un jaunieši Jaškovā

Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus brāļu kapos
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