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Saules mūžu Latvijai

Viļakas novada Atzinības rakstus saņēma:
h Jānis Kokorevičs par godprātīgu,  nesav-

tīgu un aktīvu darbu lauksaimniecības attīstībā 
h Aina Cibule par ieguldījumu skolēnu

izglītošanas   un audzināšanas darbā un sekmīgu
sagatavošanu konkursiem un olimpiādēm
h Jānis Slišāns un Gunārs Slišāns par

nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā  un uzņē-
mējdarbībā dabas resursu izstrādē
h Astrīda Zelča par ilggadēju, godprātīgu

darbu iedzīvotāju veselības uzlabošanā un
nostiprināšanā Viļakas novadā
h Madara Jeromāne par projektu veik-

smīgu piesaisti un realizēšanu, brīvprātīgā darba
koordinēšanu un izcilu darbu ar jaunatni, veici-
not Viļakas novada attīstību un popularizējot
novada tēlu
h Rutta Jeromāne par aktīvu sabiedrisko

darbību un kristīgo vērtību iedzīvināšanu Viļa-
kas novadā
h Vera Serda par ilggadēju un godprātīgu

darbu Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā, pašaiz-
liedzīgu ieguldījumu cilvēku veselības aprūpē
un sveicot nozīmīgā dzīves jubilejā
h Anita Upīte par ieguldīto darbu uzņē-

mējdarbības  un ražošanas attīstībā
h Līna Barovska par nesavtīgu, pašaizlie-

dzīgu  un centīgu brīvprātīgo darbu Latvijas Sar -
kanā Krusta  kustības attīstībā Viļakas novadā
h Guntars Skutels par kristīgo vērtību

saglabāšanu un attīstību Viļakas novadā
h Linna Šakina par augstiem sasniegu-

miem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
h Alfrēds Circens par aktīvu sabiedrisko

darbību un nozīmīgu ieguldījumu tautas mūzi-
kas saglabāšanā un popularizēšanā
h Ainārs Miņins par aktīvu sabiedrisko dar-

bību un ieguldījumu hokeja attīstībā Viļakas novadā
h Anda Beitāne par ilggadēju un mērķtie-

cīgu darbu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā un pārmantošanas vei-
cināšanā, kā arī starptautiskās atpazīstamības
nodrošināšanā

Kāpēc gan svešinieki Latviju
tik ļoti kārojuši un latvieši

šai zemei tik ļoti pieķērušies? Nav
šajā zemē ne zelta, ne dārgakmeņu,
ne naftas, ne akmeņogļu.

Tāpēc, ka šī zeme ir brīnišķi
skaista. Paskaties Latvijas kartē! –
šis vienreizēji izvītais jūras krasts,
šīs pilsētas jūras krastā. 

Kur vēl citur skan tā ledi kā Lat -
vijas upēs, kad aprīlī joņo uz jūru.

Kur tu vēl citur atradīsi tādu
pavasari, kur tik rožainā gaismā
kvēlo bērzi un nekur tie tā nesmar-
žo, kad saplaukst. Kur citur tā smar-
žo piens un medus galdā, kad ābeļ-
zari smagie pāri takai līkst?

Kur vēl citur rudeņos ir tādas
debesis – dzidras kā dzintars, rotā-
tas nedaudzām mākoņu svītrām.

Šī zeme, ko min mūsu kājas,
kultūras mantojums, ko mācām bēr-
niem, mūsu valoda, kurā runājam,
ir vērtības, kas mūs vieno Latvijā.
Ar nesaraujamiem pavedieniem
mēs esam ieausti Latvijas vēstures
rakstā. Latvija – tie esam mēs.

Vidzeme rotājas Piebalgas krā-
sainām segām un likteņa zīmes
ieaustas Lielvārdes rakstainās jos-
tās. Kurzemes Ventas rumbā vēl
šodien kuršu koniņi mītot, bet
Sabiles vīna kalns Ginesa rekordos
minēts.

Izstaigājot Zemgales plašumus,
redzi, kā līdz apvārsnim līgani snie-
dzas kviešu lauki, un dzirdi atbalsis
no krietnāko valdnieku laikiem. Bet
Latgales sābru vidū vieglāk ir iegūt
draugus, Dieva vārdam tic ceļinieki
un grūtībās ļaudis glābjas ar prieku.

1918.gada rudens Latvijai bija
sarežģīts laiks – izpostīta zeme,
sašķēlusies tauta un Pirmā pasau-
les kara cirstas rētas. Tomēr atradās
drosmīgi cilvēki, kuri redzēja savas
valsts nākotni, kuri uzdrošinājās
1918.gada 18.novembra pēcpusdie-
nā Rīgā, Nacionālā teātra telpās
pasludināt jaunās valsts dzimšanu.
Pamazām bija jānostiprinās pasau-
les politiskajā arēnā, jāveidojas eko-
nomiski un jāatmodina nacionālā
pašapziņa. (Turpinājums 10. lpp.)

No 11. līdz 18. novembrim Viļakas novadā  notika
Valsts svētku pasākumu cikls «Saules mūžu Latvijai».
Ar lepnumu varam sacīt, ka mēs –Viļakas novads lepo-
jamies ar saviem iedzīvotājiem, dabas skaistumu, baz-
nīcām, kultūrvēsturisko mantojumu, savām tradīcijām.

Kā katru gadu, arī šogad 11. novembris bija īpašs.
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā noti-
ka Ekumēniskais dievkalpojums par Latviju. Ziedu nolik-
šana pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem veltītās pie-
miņas zīmes-Stēlas. Lāpu gājiens uz Brāļu kapiem, kurā
piedalījās dažādu paaudžu novada iedzīvotāji, lai piemiņas
brīdī pieminētu Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. 

Pasākumu turpinājumā, 15.novembrī pie Viļakas
novada domes tapa Latvijas karte no sūnām, kur karoga
krāsās sagūlās āboli, veidojot ābolu paklāju «Latvija».

Vakarā Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcā vakara gaitā tika izgaismota baznīcas centrālā
vitrāža, kura pēc restaurācijas ieguvusi «jaunu elpu».

16.novembrī Žīguru kultūras namā notika Viļakas
novada izglītības iestāžu audzēkņu koncerts «Bērna
acīm pasaule veras», kurā piedalījās 220 audzēkņi.

Koncertuzvedumā «Mūžs» Šķilbēnu pagasta paš -
darbnieki izdziedāja izdejoja, izstāstīja cilvēka dzīves-
stāstu – no dzimšanas līdz pat sirmam vecumam, bal-
stoties uz mūsu latvju dainām.

17.novembrī tika uzsākts svētku maratons «1440
minūtes līdz Valsts simtgadei». Viļakas novada biblio-
tēkā atklāja izstādi «Viens mirklis no simts Ziemeļlatgalē».
Par izstādes darbiem stāsta Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inese Circene: «Vasarā notika foto
plenērs. Katrs dalībnieks pēc plenēra bija atsūtījis savus
labākos 10 foto, citam bija pat vairāk. Kopā bija iesūtītas
5335 bildes. Mēs, komisija, tikāmies vairākas reizes, lai
saprastu, kā darbus izvērtēt-pēc kādiem kritērijiem, tema-
tiem. Gala rezultātā, mēs no katra autora paņēmām vienu
foto. Izstādē ir 47 bildes. Paldies Jānim Laicānam par
konsultāciju foto izstādes izvietošanā un sakārtošanā, kā
arī paldies Andrim Zelčam. Gala rezultāts patika visiem.»

Pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta halles tika izvei-
dots sveču dārzs «1440 sveces Latvijai», kas grupējās
latvju rakstu zīmēs.

Svētku pasākumā «Mēs Latvijā, Latgalē, Viļakā»
godināja novada cilvēkus, kas ar  sasniegumiem, ikdie-
nas dzīvi, nesavtīgo darbu novadu padara atpazīstamāku.
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Viļakas no vadā 2018. gada novembris

AKtUALitāteS ViļAKAS NoVAdA doMē

Š.g. 24. oktobrī notika kārtējā domes sēde, kurā darba kārtībā tika izskatīti un apstip-
rināti 30 lēmumprojekti. Viļakas novada domes lēmumi:

Nr.388
Noteikt  grāmatas  Leontīna Maksimova «Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos» pār-

došanas cenu:

Grāmatu var iegādāties Viļakas novada domes kasē, Abrenes ielā 26, Viļakā,  Viļakas
novada muzejā, Balvu ielā 13, Viļakā.

Nr.389
1. Piešķirt *** ikmēneša pabalstu  divu minimālo mēnešalgu apmērā pēc kritērija –

kā personai,  kura pēc 1990.gada 4. maija bijusi  pagasta padomes priekšsēdētājs  divus
sasaukumus vienā pašvaldībā.

2. Pabalstu piešķirt sākot ar 2018.gada 7.novembri. 
Nr.390    
1. Piešķirto finansējumu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par 2018. gada septembri – decembri sadalīt sekojoši:

2. Piešķirto finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2018.gada  septembri –
decembri sadalīt sekojoši:

3. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2018.gada
septembri – decembri sadalīt sekojoši:

4. Piešķirto finansējumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem saskaņā ar  2018.gada 8.augusta ministru kabi-
neta rīkojumu nr.372, sadalīt sekojoši:

Nr.391
1. Pieņemt  fiziskas personas  *** Dāvinājumu – nekustamu mantu– nekustamo īpa-

šumu *** Viļakā, Viļakas novadā, kadastra numurs 3815 001 0056, kas sastāv no  zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056, 3481 m2 platībā,  dzīvojamās mājas  ar
kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3815 001
0056 002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu  3815 001 0056 005, palīgēkas ar kadastra
apzīmējumu 3815 001 0056 006, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 007
un iegūt  nekustamo īpašumu  ***Viļakā, Viļakas novadā, kadastra numurs 3815 001
0056 Viļakas novada pašvaldības īpašumā, noslēdzot ar *** Dāvinājuma līgumu bez
nosacījumiem. 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība  EUR 3582  (tai skaitā zemes gabala kadastrālā
vērtība EUR 2396, ēku  kadastrālā vērtība EUR 1186).

2. Pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas  reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļakas novada
pašvaldības vārda nekustamo īpašumu *** Viļakā, Viļakas novadā, kadastra numurs
3815 001 0056, kas sastāv no  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056,
3481 m2 platībā,  dzīvojamās mājas  ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 001, palī-
gēkas ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 002,  palīgēkas ar kadastra apzīmējumu
3815 001 0056 005, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 006, palīgēkas ar
kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 007.

3. Izdevumus, kas saistīti ar minētā nekustamā īpašuma pārreģistrāciju Zemesgrāmatā,
segt no Viļakas novada pašvaldības budžeta. 

Nr.392
Deleģēt Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» saimniecības pārzinei

Antoņinai Pabērzai  Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītājas pie-
nākumu  veikšanu, kas saistīti ar administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles,
izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanu, kā arī līgumu  un citu civiltiesisku darbību
veikšanu par [..].

Nr.393
Izdot Viļakas novada domes 2018. gada 24. oktobra  saistošos noteikumus Nr.3/2018.

«Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Viļakas novadā» saskaņā ar pielikumu. 

Saistošajos noteikumus var izlasīt www.vilaka.lv, Saistošie noteikumi.
Nr.394
Izdot Viļakas novada domes 2018.gada 24.oktobra  saistošos noteikumus Nr.4/2018.

«Grozījumi Viļakas novada domes 2011.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5
«Par sabiedrisko kārtību Viļakas novadā»» saskaņā ar pielikumu. 

Saistošo  noteikumu grozījumus var izlasīt www.vilaka.lv, Saistošie noteikumi.
Nr.395
1. Apstiprināt Viļakas novada muzeja ieejas biļetes izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik

tuvu: Latvija un Polija: Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture» ietvaros:

2. Apstiprināt Viļakas novada muzeja ekskursijas maksas pakalpojumus izstādes «Tik
tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture» ietvaros:

Nr.396
1. Apstiprināt kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns» ekskursiju maksas pakal-

pojumus:

2. Noteikt Viļakas novada pašvaldības iestādēm maksu par meistardarbnīcām pēc pro -
duktu daļas pašizmaksas.

Nr. 417
1. Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas evaņģēliski luteriskai draudzei,

reģ.nr.90000466715, EUR 800,00 apmērā Daugavpils diecēzes bīskapa vizitācijas pasā-
kumam.

2. Finansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV50 UNLA 0050 0051 2698 3.
3. Biedrībai līdz 2018. gada 17. decembrim jāiesniedz atskaite par piešķirto līdzekļu

izlietojumu.
Ar visiem Viļakas novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada mā -

jas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Vi ïa kas no va da do mes sç des lç mu mi

Viļakas novada dome saka Lielu paldies uzņēmējiem un iedzīvotājiem (ZS «Stārķi»,
ZS «Ezermola», ZS «Dienvidnieki», IU «Ābeles zieds», ZS «Rubuļova», SIA «Ķira», ZS
«Aldemi», SIA «Litiņa», SIA «Latkomerc», Anitai Upītei, Valdai Buzijanai) par Valsts
Simtgades salūta finansiālu atbalstu Viļakā šī gada 18.novembrī.

Viļakas novada dome
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Viļakas no vadā2018. gada novembris

AKtUALitāteS ViļAKAS NoVAdA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2018. gada 24. oktobrī Nr. 3/2018 (protokols Nr.16, 6.&)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Viļakas novadā

Izdoti saskaņā ar  Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu 

i. Vispārīgie jautājumi 
1.Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi)  nosaka kārtību, kādā Viļakas novada paš -

valdība izsniedz atļauju mazai alkoholisko dzērienu darītavai pašu ražotā vīna, raudzēto
dzē rienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. 

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzē rienu ražošanai Viļakas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) pie -
ņem Viļakas novada pašvaldības izpilddirektors.

3.Atļauja tiek izsniegta bez maksas. Atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 7 gadiem.

ii. Atļaujas izsniegšanas kārtība 
4. Lai saņemtu Atļauju, komersants iesniedz Viļakas novada domē iesniegumu, kurā

norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
4.2.  ražošanas  vietu (adrese un būves  vai telpu grupas kadastra apzīmējums);
4.3. ražošanas vietas lietošanas tiesību pamatojumu (īpašumtiesības, nomas tiesības, u.c.);
4.4. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu:
4.4.1. vīna, raudzēto dzērienu sortimenta aprakstu un kopējo apjomu (litros);
4.4.2. pārējo alkoholisko dzērienu sortimenta aprakstu un absolūtā alkohola dau -

dzumu saražotajos dzērienos (litros);
4.5. informāciju vai mazās alkoholisko dzērienu darītavas atrašanās vietā plānots orga nizēt

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību un/ vai ierīkot  dzērienu degustācijas telpu;
4.6. laika periodu, uz kādu lūdz izsniegt Atļauju. 
5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav

komersanta īpašums;
5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilā -

cijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);
5.3. informāciju par termiņu, kurā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks

pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas
novadīšana u. tml.).

6. Mazo alkoholisko dzērienu darītavu saskaņā ar Viļakas novada teritorijas plāno -
ju  mu var ierīkot šādās teritorijās:

6.1. Ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijās (R);
6.2. Publisko objektu apbūves teritorijās (P1);
6.3. Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS).
7. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Viļakas novada domes Attīs -

tības plānošanas nodaļa (turpmāk – Nodaļa). Pamatojoties uz Nodaļas ieteikumu, Viļa -
kas novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai
atteikumu izsniegt Atļauju. 

8.Viļakas novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par atteikumu iz sniegt
Atļauju, ja:

8.1. komersants nav iesniedzis visus Noteikumu 4. un  5. punktā minētos dokumentus;
8.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam

izmantošanas mērķim  atbilstoši Noteikumu 6.punkta nosacījumiem;
8.4.ražošanu plānots uzsākt teritorijā vai ēkā, kurās atrodas:
8.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, sporta iestāžu, ārstniecības iestāžu, sociālo

grupu, policijas telpas;
8.4.2. valsts vai pašvaldības iestādes;
8.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā teritorijā apdraud sabiedrisko kārtību

vai citu personu tiesību aizsardzību.

iii.  Atļaujas anulēšana 
9. Viļakas novada pašvaldības izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt

izsniegto Atļauju, ja:
9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
9.4. beigušās ražošanas telpu lietošanas tiesības;
9.5. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud  sabiedris -

ko kārtību  vai citu personu tiesību aizsardzību.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam. 

lV. Noslēguma  jautājumi
11. Viļakas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrī -

dēt Viļakas novada domei. Viļakas novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Ad ministra -
tīvā  rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

12. Noteikumi stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Viļakas  novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr.3/2018
«Par  kārtību, kādā tiek izsniegta  atļauja vīna, raudzēto dzērienu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Viļakas novadā»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2018. gada 24.oktobrī Nr. 4/2018 (protokols Nr.16, 7.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 2011. gada 28. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5 «Par sabiedrisko kārtību Viļakas novadā»

Izdoti saskaņā ar  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu,
likuma «Par pašvaldībām»21. panta pirmās daļas  16. punktu un 43. panta
pirmās daļas 2., 4., 5., 6., 9. punktu  

Izdarīt Viļakas novada domes 2011. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5
«Par sabiedrisko kārtību Viļakas novadā» šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus ar 3.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.1.8. Pašvaldības policijas darbiniekiem –par visiem Noteikumu pārkāpumiem.»
2. Papildināt noteikumus ar 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.2.9. Pašvaldības policijas darbiniekiem – par visiem Noteikumu pārkāpumiem.»

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Viļakas  novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 4/2018
«Grozījumi Viļakas novada domes 2011. gada 28. marta saistošajos 

noteikumos Nr.5 «Par sabiedrisko kārtību Viļakas novadā»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
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Brāļu kapu piemineklis, ko  granītā vei-
doja tēlnieks Kārlis Zemdega, tika atklāts
1935. gadā. Padomju okupācijas laikā pie-
mineklis tika nopostīts, tomēr reizē ar Lat -
vijas atdzimšanu, 1990. gada 11. no vembrī,
tas tika restaurēts un iesvētīts. Piemineklis
celts galvenokārt par Viļakas un tās apkār-
tnes iedzīvotāju ziedojumiem. Šajā vietā
Vecumu pagasta Jaškovas kapos guldīti 
45 kritušie – 31 latvietis un 14 igauņi.
Pulcināti dzimtenes aizstāvēšanai, šie vīri
tai kalpoja ar lielu varonību. 

Lai saglabātu dzīvu piemiņu par kara-
vīru svēto upuri, šovasar Viļakas novada
pašvaldība kopā ar biedrību «Virica» un
sadarbības partneriem uzsāka pieminekļa
atjaunošanas darbus. Pieminekļa attīrīšanas
un restaurācijas laikā uzņēmums «TAKO
SD» Tāļa Korlaša vadībā pieminekļa beto-
na daļas aizvietoja ar granītu, atjaunoja uz -
rakstu un zīmējumus, nostiprināja posta-
menta pamatus, kāpnes un bruģi. Pašval -
dība plāno turpināt restaurācijas un terito-

rijas labiekārtošanas darbus arī turpmāk.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs: «Projekts turpināsies
līdz 2020. gadam. Aicinām ziedot biedrībai
«Virica», lai paveiktu visus nepieciešamos
darbus. Viena persona noziedojusi 8200 euro.
Viļakas Brāļu kapu pieminekļa atjaunošanai
ziedot tiek aicināts ikviens.» 

Jau Lāčplēša dienā pie  nozīmīgās pie-
miņas vietas un novada simbola Jaškovas
kapos sagūla ziedi, bet piemiņas pasākumi
turpinās, jo tikai tā mēs varam krāt atmiņas
vietā, kur iemītas mūsu varoņu pēdas.

Papildus informācija: Līga Ivanova
(tālr. 26464686, info@100darbilatvijai.lv)

Latvijas simtgadē jaunu elpu ir ieguvis tēlnieka Kārļa Zemdegas
veidotais Brāļu kapu piemineklis Viļakas novadā

Š. g. 2. novembrī Viļakas novada kul-
tūras centrā «Rekova» notika Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPiA) kārtējā ikmēneša sanāksme,
kurā pulcējās vairāk nekā 110 pašval-
dību izpilddirektori un speciālisti no
visas Latvijas.

Atklājot sanāksmi, Viļakas novada
domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne
teica: «Viļakas pusē saule lec agrāk un ar
Viļakas novadu sākas Eiropa Savienība.
Esam lepni par kultūrvēsturisko mantoju-
mu, jauniešiem, uzņēmējiem, sabiedriski
aktīviem novada senioriem,  un visiem, kas
iegulda savu artavu novada attīstībā.»

Un novēlēja: «Lai izdodas noticēt sev,
dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem
darbiem.»

Par Viļakas novadu, tā attīstību, izglī-
tību, kultūru, nemateriālo kultūras manto-
jumu, realizētajiem projektiem, veselības
un sociālo sfēru un citām aktivitātēm nova-
dā klātesošajiem pastāstīja un prezentācijā
parādīja Attīstības plānošanas nodaļas pro-
jektu vadītāja Vineta Zeltkalne.    

LPIA valdes informāciju nodeva LPIA
priekšsēdētājs ivo Virsis.

Meža apsaimniekošana aizsargājamās
dabas teritorijās stāstīja Meža īpašnieku
biedrības pārstāve Aiga Grasmane.

Par publisko iepirkumu jautājumu ak -
tualitātēm iepazīstināja Iepirkumu uzrau-
dzības biroja (IUB) vadītāja dace Gaile;

ES fondu projektiem – iepirkumiem,
labajām praksēm, tipiskajām kļūdām –
CFLA Satiksmes infrastruktūras projek-

tu nodaļas vadītāja Liāna teilāne;
Zaļais iepirkums-kādas izmaiņas gai-

dāmās – VARAM Koordinācijas departa-
menta direktors Māris Klismets un
Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības  nodaļa
vecākais eksperts Uģis Zanders;

Elektronisko iepirkumu sistēma darbī -
bā – katalogi un e-konkursu vide. Izmaiņas
2019. gadā. – VRAA Elektronisko iepirku -
mu departamenta direktors oļegs fiļi po -
vičs;

Datu aizsardzība, ieviešanas gaita, pie-
mēri – Datu valsts inspekcijas – direktore dai -
ga Avdejanova un Reģistrācijas lietu izska -
tīšanas nodaļas vadītāja olga Grau diņa.

Dienas otrajā pusē sanāksmes dalībnie-
kiem bija iespēja pabūt zemnieku saimnie-
cībā «Kotiņi», apskatīt saimniecību, uzdot

sev interesējošus jautājumus, iegādāties  un
nogaršot pusdienas no izaudzētās produk-
cijas.

Novada apskatē, sanāksmes dalībnieki
devās uz Viļaku, kur vakara gaismā apska-
tīja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baz-
nīcu, ieklausījās priestera Guntara Skuteļa
stāstītajā par baznīcas vēsturi, ērģelnieces
Initas Raginskas spēlētajās ērģeļu un
Raivitas dziedātajās skaņās. Kultūras un
radošo industriju centrā apskatīja starptau-
tisko izstādi «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:
Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus
kopīga vēsture». Novada ekskursiju noslē-
dza Rekovas dzirnavās.

Foto un teksts: Lietvedības, 
komunikācijas un informācijas 

nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme Viļakas novada Rekovā

Valsts jubileja un vides iniciatīva «100 darbi Latvijai» bija tā dzirksts, kas
uzpūta ugunīs vēlmi restaurēt un atjaunot šo Latgalei tik ļoti nozīmīgo vietu – tēl-
nieka Kārļa Zemdegas veidoto Brāļu kapu pieminekli Viļakas novadā. 

informācija ziedošanai:
Biedrība «Virica»
Reģ. Nr. 40008218746
Konta nr. LV58UNLA0050021729068
Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Adrese: Skolas iela 24, Viļakas novads,
Žīguru pagasts, Žīguri, LV-4584.

Viļakas novada dome šogad iegādājusies
savā īpašumā 2 jaunus transportlīdzekļus-
autobusu foRd tRANSit ar 18 vietām un
vieglo pasažieru toYotA PRoACe VeR -
So ar 7 vietām. transportlīdzekļiem tika
speciāli izvēlēta tāda konfigurācija, kas būtu
maksimāli ērta pasažieriem.

Ar jauno FORD TRANSIT plānots pārvadāt
skolēnus, sporta skolas komandas, kultūras
namu kolektīvus, mākslas skolas audzēkņus u.c.
To arī izmantos Viļakas novada iestāžu vaja-
dzībām. Savukārt, TOYOTA PROACE VERSO
paredzēts izmantot ārvalstu viesu apkalpošanai
un domes pārstāvju komandējumu braucieniem. 

Sintija Teivāne,
Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas

darba aizsardzības speciāliste

Viļakas novada dome iegādājas divus jaunus tranportlīdzekļus
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SeMiNāRS UZņēMēJieM, dARBA deVēJieM 
«Uzņēmējdarbības vides regulējums. 

Biežāk pieļautās kļūdas»
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības

centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju
pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā
regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs
biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta infor-
mācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot
uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.

Seminārā kā lektori piedalās:
Valsts ieņēmu dinesta nodokļu kontroles daļa
Valsts darba inspekcija
Valsts ugundrošības un glābšanas dienests
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Pasākumu norises vietas:
daugavpils: 04.12.2018 plkst. 13:00 – 16:00   Dobeles iela 30

(Daugavpils novada KN)
Rēzekne: 06.12.2018 plkst.13:00 – 16:00 Atbrīvošanas aleja

95 (Rēzeknes novada mazā zāle)
Dalība pasākumā bezmaksas
Lūdzam veikt reģistrāciju sekojošās saiknēs:
Daugavpils – https://goo.gl/forms/S3jyaSfMAITz9CdS2
Rēzekne – https://goo.gl/forms/gr0KLp9bOSfa3OdM2

Projekts atbalstīts Lauku at -
balsta dienesta izsludinātajā Le -
ader konkursā projektu par kva-
litatīvas tūrisma un dabas infras-
truktūras izveide Stompaku pur -
vā. Rīcības grupā 2.1. Vietējās
teritorijas, ieskaitot dabas un kul-
tūras mantojuma objektus, sakār-
tošana pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai.  

Projekta kopējās izmaksas
9726,10, EUR, publiskais finan-
sējums sastāda 7234.29 EUR,
domes līdzfinansējums un PVN
likmes segšana 2491,81 EUR.

Projekta mērķis: izveidot kva-

litatīvu tūrisma un dabas izziņas
infrastruktūru dabas liegumā
«Stompaku purvi», uzstādot jau-
nus informācijas stendus, atkri -
tumu tvertnes, ceļa zīmes, tūrisma
koka mājiņu u.c., lai uzlabotu pa -
kalpojuma pieejamību un sa snie -
dzamību. Dabas liegums «Stom -
paku purvi» ir unikāla ar savām
dabas bagātībām un kultūrvēstu-
risko mantojumu, Stompaku pur -
vi  ir iekļauti NATURA 2000 teri-
torijā, kurā atrodas Latvijas un
ES nozīmes īpaši aizsargājamie
purvu un mežu biotopi, ka arī aiz-
sargājamās augu, putnu un dzīv-

nieku sugas. Stompaku purvi ir
nozīmīgi ar savu vēsturi, jo Stom -
paku purvā atradās lielākā nacio-
nālo partizānu apmešanās vieta
Baltijā, kā arī notikusi viena no
lielākajam nacionālo partizānu
cīņām pret padomju varu – Stom-
paku kauja.

Pašlaik ir uzstādītas brūnās
ceļa zīmes no ceļa Balvi–Viļaka,
Viļaka-Balvi, lai ikviens varētu
ērti atrast ceļu uz partizānu mīt-
nēm, kā arī ceļa malā ir uzstādīta
tūrisma mājiņa, kur nākamo gadu
plānots izveidot rekonstruētu par-
tizānu bunkuru, jo nevaram neko
rekonstruēt pašā partizānu mītnē,
jo tas ir dabas liegums Natura
2000. Tiekot līdz pašām partizānu
mītnēm varam redzēt tikai bedres,
kur kādreiz bija apmetušies par-
tizāni, bet rekonstrukcija, vismaz
patreiz pašā apmetnes vietā nav
iespējama. Tūristiem nākotnē būs
iespēja to apskatīt Viļaka-Balvi,
Balvi–Viļaka ceļa malā.

Pie pašas dabas lieguma zo -
nas ir uzstādīti soliņi atpūtai, kā
arī sanitārā celtne. Pašlaik noris
darbs pie norāžu un informācijas
stendu uzstādīšanas, ir uzstādītas
stendu un norāžu konstrukcijas,
decembrī tiks uzstādītas arī infor-
mācijas plāksnes, kuras tiks sa ska -
ņotas ar Latvijas valsts mežiem
un Dabas aizsardzības pārvaldi.
Ir uzstādītas arī atkritumu tver-
tnes, lai apkārtni uzturētu kārtībā.
Domājot par tūristu skaita fiksā-
ciju dabas liegumā, ir iegādāts
apmeklētāju skaitītājs, kurš tiks
uzstādīts pa ceļam uz partizānu
mītnēm.

Projekta sadarbības partneris
Latvijas Valsts meži ir uzstādījuši
mitrākajās vietās laipas. Laipu
uzstādīšana tūristiem sniedz ērtā-
ku piekļuvi partizānu mītnēm,
tagad sausākā laikā uz mītnēm
var tikt ar parastiem apaviem. Jā -
saka, ka īstenojot projektu un
organizējot dažādus pasākumus,
tūristu skaits uz partizānu mītnēm
ir audzis. Jau ir novadītas vairā-
kas ekskursijas. Ar projekta pil-
nīgu īstenošanu tiek paredzēts, ka
tūristu skaits dabas liegumā «Stom-
paku purvi» dubultosies. Svarīgi,
ka projektā ne tikai runājām par
Stompakiem kā kultūrvēsturisku
vērtību, bet arī pievēršamies
dabai un visai dzīvajam, kas mīt
Stompaku purvā.

Teksts: Viļakas novada
muzeja direktore R. Gruševa,

foto: tūrisma speciāliste 
I. Matisāne

Notiek infrastruktūras sakārtošana dabas
liegumā «Stompaku purvi»

Atbalstīta grants seguma ceļa
«Semenova–Loduma–Truļļova–

Bahmatova» pārbūve
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesnieg-

tā projekta Nr. 18-07-A00702-000089 «Grants seguma ceļa
«Semenova–Loduma–truļļova–Bahmatova» pārbūve Viļakas
novada Medņevas pagastā» īstenošanu līdz 2019.gada 20.decembrim.
Projektā attiecināmie izdevumi ir 311296,16 Eur, t.sk. publiskais
finansējums no ELFLA ir  280166,54 Eur.

Pārbūvi ceļa posmam plānots veikt 3,7 km garumā. Posmā
Semenova – Loduma pārbūvi veic no 0,000 – 2,600 km, bet posmā
Truļļova – Bahmatova no 6,500 – 7,600 km. Projektā plānotos būv-
darbus veiks iepirkuma procedūrā uzvarējusī firma Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību «V.J.M. Būve» no Rēzeknes. Kopējā būvdarbu
summa bez PVN ir 256570,55 Eur. Būvprojektu izstrādāja Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību «Projekts EAE», līgumcena bija 7899,00 Eur.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.  «Vairāk informācijas
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada pašvaldība īsteno projektu «Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infras-
truktūras izveide Stompaku purvā». 
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iZGLītīBA

Jel nesteidzies vasara…., tā gribējās vēl sajust  kar-
stos saules starus, priecāties par tik patīkamiem laika
apstākļiem  un baudīt vasaras burvību. taču laiks nav
apturams, un septembris iezvanīja rudeni. 

Septembris – skolas gaitu sākums. Arī mēs, visa pirm-
sskolas komanda, priecājāmies atkal satikt bērnus, vecā -
kus un iepazīties ar jauniem mūsu iestādes audzēkņiem.  

Septembrī mums lielu pārsteigumu sagatavoja mūsu
atbalstītāja Olga Krūze. Bērni saņēma paciņas ar apģērbu,
apaviem, kancelejas materiāliem, bet iestādei uzdāvināja
batutu. Nolēmām, ka tas tiks uzstādīts pavasarī, un bērniem
būs milzīgs prieks. 

Vasaras periodā, Olga Krūze kopā ar savu atbalsta koman-
du,  bija sagatavojusi vēl vienu  lielu pārsteigumu – 5 –
gadīgie un 6 – gadīgie bērni  devās ekskursijā uz Rīgu,
kur cienājās ar saldējumu, lielām picām un garšīgiem kok-
teiļiem. Esot Rīgā bērni apmeklēja Zooloģisko dārzu un
kinoteātri. Jau naktī atgriežoties no ekskursijas, visi bija
pacilātā garastāvoklī, ar prieku un sajūsmu stāstīja par
redzēto.

Arī septembris mūs šogad lutināja ar skaisto, saulaino
un silto laiku, tāpēc lielāko dienas daļu pavadījām laukā,
svaigā gaisā, kur arī notika mācību aktivitātes.

Drīz vien klāt bija oktobris. Visu šo mēnesi aktīvi gata-
vojāmies Rudens svētkiem un pašās oktobra beigās nosvi-
nējām. Par pasākuma vadītāju bija Rudens – skaists, lepns,
krāsains. Rudens ciemos aicināja visus Iestādes bērnus,
Ežukus, mušmieri, Miķeli un Suņuku. Tēlu lomās iejutās
grupiņu skolotājas.

Bērni, kopā ar mūzikas skolotāju dziedāja, dejoja, gāja
rotaļās, minēja mīklas un skaitīja tautasdziesmas par

rudens krāšņumu. Svētki izdevās ļoti skaisti, emocionāli,
priecīgi un interesanti. Svētkus svinēt kopā ar mums bija
atnākuši vecāki, vecvecāki, brāļi  un  māsas. Visi kopā
vē ro jām kā mazā «Ežuku» grupa rotaļājās ar krāsainajām
rudens lapām un kastaņiem, kā «Rūķīšu» un «Lāčuku»
grupas bērni skaisti, izjusti dziedāja un ar kādu neizsakāmu
prieku dejoja.

Rudens svētki pavadīti. Tagad rotājam iestādi, mācā -
mies dzejoļus un dziesmas gaidot Latvijas simtgadi, jo
Latvija ir mūsu dzimtene! Mēs mīlam savu Latviju!

Paldies par paveikto darbu ikdienā un svētku orga ni -
zē šanā visam manam radošajam, darbīgajam un aktīvajam
kolektīvam! Kopā mēs spējam paveikt daudz!

Medņevas PII «Pasaciņa» iestādes vadītāja Ilze Brokāne

Rudens Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

Pateicoties projektam» Latvijas skolas
soma»  Rekavas vidusskolas skolēni  25.
oktobrī  Balvu muižā varēja baudīt brī nišķīgu
Rēzeknes teātra «Joriks» muzikālo izrādi
«Veidenbaums», tā tuvāk iepazīstot gan
e.Veidenbauma personību, gan viņa dzeju.  

Izrāde bija ļoti mūsdienīga, aktieri labi ieju-
tās lomās, emocionāli un skaisti runāja dzeju,
dzeju iz teica dziesmās. Izrādē bija neparasti
un reālistiski dabā dzirdamo skaņu at dari -
nājumi. Tā lika aizdomāties par E.Vei denbauma
personību.

2. novembrī šī paša projekta ietvaros  devā-
mies uz Rēzeknes vēstniecību «Gors», lai
noskatītos Valmieras  teātra viesizrādi mūsdie-
nīgu komēdiju «Nepabeigtās kā zas». Izrādē caur

humoru varēja paskatīties uz mūsdienu problē-
mām, kad dažādu firmu pārstāv ji, piedāvājot
preces, apkrāpj cilvēkus.

Izrādē spēlēja tādi atpazīstami aktieri kā
Regīna Devīte, Ilze Pukinska u.c.  Pirms izrādes
aplūkojām mūsu novadnieces Anneles Slišānes
100 deču izstādi, kura raisīja patīkamas emo-
cijas.

Mūsu abi braucieni bija izdevušies. Paldies
projektam «Latvijas skolas soma» par doto
iespēju iepazīt dažādus kultūras pasākumus.

Sk. A. Koniševa

Rekavas vidusskolas audzēkņi 
projekta «Latvijas skolas soma» 
ietvaros apmeklē teātra izrādes

Viens no  iniciatīvas «Latvijas skolas
soma» lielajiem mērķiem ir klātienē izzi-
nāt un iepazīt sava novada un Latvijas
kultūras vērtības. tāpēc, šī projekta
ietvaros, Žīguru pamatskolas 1. – 9. kla -
šu skolēni un skolotāji devās uz Rēzekni,
lai tuvāk iepazītos ar Latgales vēstnie-
cību «GoRS» un tajā notiekošajiem
pasākumiem. 

Ienākot Latgales vēstniecības «GORS»
Mākslas galerijā, skatienus piesaistīja nepa-
rastā izstāde, kuras autore ir mūsu novad-
niece, dzejnieka un Latgales patriota On -
tana Slišāna meita Annele Slišāne. 

Tekstil māksliniece, audēja, rokdarbnie-
ce un skolotāja Annele Slišāne darinājusi
savu īpa šo dāvanu Latvijai 100 gadu jubi-
lejā «100dečiLatvijai». 

Izstādē varēja apskatīt, izsmaržot visus
100 dečus un izlasīt to stāstus. Deči austi
no puķēm, no neapstrādātiem augu stieb-
riem, no dažādām augu, dzīvnieku un
mākslīgajām tekstilšķiedrām. Dečos ir
ieaustas Latvijas krāsas, smaržas un vie-
tējie izejmateriāli. Katram izaustajam simt-
gades deķim Annele ir uzrakstījusi arī
stāstu.

Latgales vēstniecības «GORS» darbi-
niece aizraujošā stāstījumā iepazīstināja ar
vienu no modernākajām, skaistākajām kul-

tūrvides celtnēm – Austrumlatvijas kon-
certzāli, kas atrodas  paša Latgales sirdī –
Rēzeknē. Šī ēka ir Latvijā pirmā no jauna
uzceltā daudzfunkcionālā akustiskā kon-
certzāle 21.gadsimtā. 

Interesanti bija uzzināt, kā radās nosau-
kums «Gors», kā tapa pati celtne. Gida
pavadībā izstaigājām visas telpas, bijām
arī tur, kur apmeklētāji netiek ielaisti.
Uzzinājām, ka Lielajā zālē ir ap 1000 sēd-
vietām, 3500 stāvvietām, mazajā zālē,
kuru sauc «Zīdaste», ir 220 sēdvietas,

pabijām Mākslas galerijā, vasaras jumta
terasē, Orķestra zālē, varējām padejot spo-
guļzālē, tur, kur notiek deju kolektīvu
mēģinājumi.

Pēc aizraujošā ceļojuma pa «GORU»,
devāmies uz mazo zāli, kurā skatījāmies
vienu no projekta «Latvijas fimas Latvijas
simtgadei» filmu «Bille». 

Filma tapusi  pēc rakstnieces Vizmas
Belševicas autobiogrāfiskā romāna «Bille»
motīviem. Filma ir veltījums mums šodien,
atgādinot par īstenām vērtībām – iecietību,
uzupurēša nos, nepieciešamību sevi aplie-
cināt.

Mājupceļā vēlreiz un vēlreiz atcerējā-
mies filmā redzēto, piedzīvoto, aizkusti-
nošo. Skolēni dalījās savos iespaidos, stās-
tīja spilgtākās epizodes, diskutēja par ģime-

nes lomu, draudzības nozīmi cilvēka dzīvē,
salīdzināja to laiku ar mūsdienām. 

Mums visiem, skolēniem un skolotā-
jiem, filma ļoti patika.

Iesakām to noskatīties ikvienam. 
Paldies iniciatīvas «Latvijas skolas

soma» idejas autoriem par iespēju, caur

kultūras prizmu, kaut mazliet, kļūt garīgi
un dvēseliski bagātākiem. 

Žīguru pamatskolas kolektīvs

iepazīstot Latgales vēstniecību «Gors»
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izlasītās 100 latviešu tautas pasakas
Sagaidot Latvijas simtgadi

daudziem radās dažādas idejas,
kā apsveikt Valsti lielajā jubile -
jā. Mūsu novadniece auda 100 de-
čus, kāda vecmāmiņa adīja 100
zeķes, citi zīmēja, citi iemūžinā-
ja fotogrāfijās Latvijas dabu. 

Arī Viduču pamatskolas 3.
klases skolēniem pirmajā skolas
dienā radās ideja kā apsveikt
Latviju lielajā jubilejā. Kopā ar
audzinātāju Birutu nolēma līdz
18. novembrim izlasīt 100 latvie-
šu tautas pasakas. Kopīgi izrēķi-

nājām, ka līdz simtgadei ir 79 die-
nas . Dienā jāizlasa vismaz divas
pasakas. 

Jau pirmajā skolas dienā izla-
sījām pirmo latviešu tautas pasaku:
«Atmaksa.». Stundas gan iesākām
ar pasaku, gan nobeidzām ar pasa-
ku, lasījām starpbrīdī, lasījām pēc
stundām. Visas pasakas lasījām
kopīgi skolā. Mēs ne tikai lasījām
pasakas, bet katrā pasakā meklē-
jām latviešu tautas gudrību, ko
mēs varam mācīties no pasakām.
Izrakstījām senos vārdus, meklē-
jām skaidrojumus,  ko nozīmē
rija, vagars, lize.....

15. novembrī izlasījām simto
latviešu tautas pasaku: «Trīs vēja
mezgli.»

Mums izdevās apsveikt Latvi -
ju lielajā jubilejā ar izlasītajām
100 latviešu tautas pasakām! 

Viduču pamatskolas 3. kl.
audzinātāja Biruta Logina

Šogad mūsu Latvijai – 100
gadi! tas ir gan daudz, gan arī
maz. tas ir viens kārtīgs darba
un grūtību pārvarēšanu cēliens
tautas dzīvē, kā arī dažu cilvēku
– simtgadnieku, mūžs. 

Mūsu valstī dzīvo simtgadnie-
ki, kas dzimuši kopā ar Latvijas
valsti vienā laikā. Viņu nav daudz,
bet visi ir ļoti gaiši un labestības
pilni cilvēki. Savas attiecības ar
Latviju izsaka Lidija Burčaka,
pagājušā gada simtgadnieku sali-
dojuma dalībniece Rundāles pilī.
«Latvija, tu vienīgā manas īstenās
vērtības mērs.» Jautāta, kas palīdz
nodzīvot tik skaistu, garu mūžu,
sirmgalve atzina: «Kustības, un
nerunāt ļaunu, bet labu. Vislielāko
ļaunumu uzvar labums vai labes-
tība. Ļaunums nav spējīgs labes-
tībai turēties pretī.» /Avots:
LSM.lv ziņu redakcija/

Mums līdzās ir stipru cilvēku
dzīves piemēri, kas māca ticēt
savam spēkam un savai valstij,
būt lepniem par piederību tai, un
savas derības mēru mērīt ar savas
valsts mērauklu.

15.novembrī mūsu iestādes
bērni, viņu vecāki un darbinieki
pulcējās kopīgā pasākumā, lai svi-
nētu savas valsts Latvijas 100-to
Dzimšanas dienu. Visu vecumu
grupiņu bērni dāvāja savai dzim-
tajai zemei veltītas skanīgas dzies-
mas, lasīja tautasdziesmas, dzeju,
izdejoja Latvijas novadiem veltī-
tas dejas. 

Jautāti par to, kāpēc viņi mīl sa-
vu zemi, savu valsti un savu dzim-
to pilsētu, sagatavošanas grupas
bēr ni «Bitītes» izteica savas domas:

v Latvija ir mūsu zeme tāpēc,
ka šeit mēs piedzimām un dzīvo-
jam. Katram ir sava māja, skaistas

lietas un mantas. Mums ir savs
karogs, visskaistākais no visiem
karogiem. Mums ir stipri robež-
sargi un gudri dienesta suņi.
Mums ir tīrs ūdens ezeros un
upēs. (K., R., R., A.)

vMūsu Latvija ir brīva. Tā ir
jāsargā no svešiniekiem. Mūsu
Latvijā ir labi dzīvot. Mums ir
skaistas mājas, rudenī kokiem ir
krāsainas lapas, ziemā ir sniegs.
Mūsu bērnudārzā ir labi. (A., A.)

v Mūsu Latvijā dzīvot ir labi –
zied skaistas puķes, ir zaļa zāle,
skaisti un spēcīgi zirgi, gudri die-
nesta suņi un drosmīgi robežsargi.
(D., A.) 

v Mūsu Latvija ir liela. Mūsu
Latvijā ir mierīgas debesis, lieli koki,
smaidīgi cilvēki, daudz puķu. (D.)

v Mēs mīlam Latviju. Tā ir
visu mūsu Dzimtene. (D., A., A.)

Šajā svētku dienā «Namiņa»
vadītāja Lilita Šnepere, izsakot
savu atzinību par atsaucību un
labu darbu,  sniedza pateicības
rakstu mūsu darbiniecei, saimnie-
cības daļas vadītājai, Anitai Pu -
žu lei. Ar skaļiem aplausiem apsvei -
kumam pievienojās visi iestādes
darbinieki un bērni, vēlot veiksmi
un panākumus turpmākajā darbā.
Bērni atzīst, ka Anitas tante ir mīļa
un vienmēr smaidīga.

Ar gaišām domām un prieku
mēs sagaidām savas valsts svētkus,
vēlot visiem Latvijas iedzīvotājiem
būt stipriem un lepniem par savu
valsti, novadu, pilsētu un ciemu!

Viļakas PII skolotāja 
Guna Rižanova

Svētku brīdis Viļakas Pii «Namiņš», svinot
Latvijas Republikas 100- tās gadadienas svētkus

Viļakas novada pašvaldības mūzikas skolas
saņems «Latviešu kordziesmas antoloģiju»

Ar nacionālā mazumtirgotāja eLVi atbalstu 100 Latvijas
mūzikas skolām tiks uzdāvināta «Latviešu kordziesmas antolo-
ģija» – 12 sējumi, ko veidojis profesionāls kolektīvs diriģenta
imanta Kokara un mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā.
Grāmatas ir eLVi dāvinājums Latvijas simt gadu jubilejā, lai
izglītotu par mūsu valsts muzikālo mantojumu. «Latviešu kor-
dziesmas antoloģija» ir paredzēta gan profesionāliem mūziķiem,
gan mūzikas skolu audzēkņiem, gan klausītājiem un citiem inte-
resentiem. Viļakas novada pašvaldībā grāmatas saņēma Viļakas
Mūzikas un mākslas skola.

Katrā A4 formāta nošu sējumā ir ne mazāk kā 200 lappušu, un
tie ir iesieti cietajos vākos. Notīm ir pievienoti fotoattēli, radošās
biogrāfijas, komponistu portreti un komentāri. Visi teksti, arī dziesmu
vārdi, ir tulkoti angliski, ir pievienota arī latviešu valodas izrunas
paraugvārdnīca. Izdevums ir saņēmis Ministru kabineta, Kultūras
ministrijas un laikraksta «Diena» balvu. 

Idejas autors Uldis Kokars stāsta: «Antoloģijas tapšana ilga 12 ga -
dus, un esam lepni par paveikto: katrā sējumā ir pārstāvēti nozīmī-
gākie sava laika Latvijas autori un viņu vērtīgākais devums a cap-
pella kormūzikā. Šīs grāmatas ir unikāls mācību un iedvesmas mate-
riāls, un ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI gādību antoloģiju dāvanā
saņems 100 mūzikas skolas visā Latvijā.»

SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine piebilst:
«Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka kormūzika ir viena no Latvijas pamat-
vērtībām. Simtgades noskaņās ir svarīgi atstāt paliekošu materiālu
mūsu tautas muzikālās kultūras izzināšanai un godalgot korus, kas
stiprina patriotismu gan Dziesmu svētkos, gan ikdienā. Turklāt šī
misija saskan ar galveno ELVI vērtību – par savējiem!»

Papildu informācija: ELVI sabiedrisko attiecību nodaļa (tālr.:
26300952, 29736404. E-pasts: sab.attiecibas@elvi.lv, www.elvi.lv)

2018. gada 15. novembrī Viļakas novada muzejā viesojās
Viļakas pamatskolas 5. klase, lai iepazītu mītu un leģendu vēsturi.
Pasākumā runājām par to, kas ir mīti un kā tie ir radušies, minot
dažādus piemērus. Svarīgi bija pārrunāt, kā sākās mītu pierak-
stīšana un saglabāšana, jo daudziem mītiem jau ir vairāki tūksto-
ši gadu.

Ar skolēniem pārrunājām arī mītu veidus, jo mītu veidi tiek iedalīti
attiecīgi pēc to notikumiem. Viļakas novads ir bagāts ne tikai ar saviem
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem bet arī ar nemateriālo kultūru, kuru
sastāda arī mīti un leģendas. Viļakas novadā cilvēki jau izsenis ir cen-
tušies nodod nākamajām paaudzēm atbildes uz dažādiem dzīves jautā-
jumiem. Mīts kādreiz sniedza atbildes uz visiem jautājumiem, kuri bija
interesanti cilvēkiem- kā radās Viļakas pilsēta, kāpēc raganu kalns Račos
tiek dēvēts par raganu kalnu, kā ir radies Viļakas ezers. Laikam ejot,  mītu
uztvere ir mainījusies, jo senatnē mīts tika uzskatīts par realitāti, kura
sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem. Mūsdienas mīti tiek uzskatīti
par tautas izdomājumiem jeb stāstiem, kuriem grūti noticēt.

Skolēni daloties grupās iepazina mītus par Viļakas novadu un cen-
tās atbildēt uz diviem jautājumiem- kas ir mīta galvenais varonis un
vai mīts ir ticams. Viens no uzdevumiem bija arī ievietot mīta pazu-
dušajās daļās trūkstošos vārdus, kas aktivitāti padarīja jo īpaši intere-
santu, jo skolēni praktiski no jauna izdomāja mītus.

Pasākumā interesantā veidā iepazinām mītu par to, kā Dievs
Latvijai iedalīja skaistāko zemi. Mīts, tas stāstījums, kas tiek stāstīts
no paaudzes paaudzē, katrs, kas stāsta dzirdēto informāciju citam,
nekad to neatstāstīs tāpat kā to ir stāstījuši viņam.  Skolēni pa vienam
gāja zālē un viens otram pastāstīja iepriekš dzirdēto mītu. Rezultātā
secinājām, ka pēdējais klases skolēns dzirdēja jau stipri izmainītu
mīta informāciju, kas ļauj secināt, ka mēs katrs informāciju caur sevi
izlaižam savādāk. Katra jaunā paaudze mazliet izmaina vai papildina
mītu. Tā jau ir mīta galvenā būtība, jo neviens nevar zināt, kur sākās
patiesība.

Noslēgumā skolēni iesaistījās diskusijās un pastāstīja savus mītus,
kurus ir dzirdējuši par savu pilsētu un notikumiem.

Teksts: Viļakas novada muzeja direktore R. Gruševa, 
foto tūrisma speciāliste I. Matisāne

Mīti un leģendas Viļakas
novada muzejā
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Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.

/A. Sakse./

15. novembra pēcpusdienā Medņevas Pii «Pasa -
ciņa» valdīja satraukums, prieks un lepnums. Visi ie -
stādes bērni vēlējās atzīmēt šos zīmīgos svētkus. 

Patriotiskās nedēļas gaitā katrs bērns vēlējās sagādāt
kādu dāvanu, kas izpaudās kā labs darbiņš, smaids, prieks
par sevi un citiem, kā arī bērni vēlējās dāvināt kādu zīmē-
jumu vai aplicējumu.

Svētki sākās ar sveču gājienu pa iestādes teritoriju,
kas bērnos radīja lielu sajūsmu un prieku. Iestādes galveno

ieeju rotāja uzraksts Latvijai – 100, kas tika papildināts ar
degošām svecītēm. Kopīgi nodziedāta himna, runāti dzejoļi
par godu Latvijai. Skolotājas īsi iepazīstināja ar Latvijas
pasludināšanas vēsturi. 

Tā bija ar pozitīvām emocijām bagāta pēcpusdie-
na, kas noslēdzās iestādes zālē godinot darba jubilāri un
iestādes darbiniekus, kā arī cienājoties ar svētku kliņģeri.

Medņevas PII «Pasaciņa»  pirmsskolas skolotāja 
Gunta Briediņa

Latvijas simtgadei veltīts pasākums Medņevas Pii «Pasaciņa»

Novembris ir svētku mēne-
sis. Sagaidot Latvijas valsts
100gadi, Rekavas vidusskola
uzsāka ar skolas noformēšanu.
Pirmssvētku nedēļā katru dienu
notika kāds pasākums.

Pirmdien skolotāja Tatjana
Bistrjakova izkārtoja skolēnu
zīmējumu izstādi, bet skolotāja

Inese Cibule sarindoja rokdar-
bnieču adītos rakstainos cimdus
pa skolas gaiteņa palodzēm.

Jaunsargu grupa instruktora
Valentīna Keiša vadībā devās uz
Lāčplēša Ordeņa kavalieru atdu-
sas vietām Pleševas un Šķilbēnu
kapos, kur nolika ziedus un iede-
dza svecītes.

Otrdien skolotāja Aija Leitena
bija noorganizējusi konkursu
«Zini vai mini — Latvijai 100»
par mūsu valsts vēsturi, dabu un
cilvēkiem. Skolēni tikās ar mūsu
novada vēstures pētnieci Mārīti
Šakinu. Viserudītākie izrādījās 12.
klase.

Trešdien līdzīgā konkursā
«Svēts mantojums – šī zeme
mūsu tautai» sacentās 5. - 9. klašu
audzēkņi. To bija noorganizējusi
skolotāja Maruta Brokāne. Šinī
konkursā skolēni parādīja savas
zināšanas par valsts himnu, ģer-
boni, salika puzli un uzspēlēja
loto par Viļakas novada simboliku
un apdzīvotajām vietām. Šeit
labākos rezultātus ieguva 7. klase.

Ceturtdiena bija vispiesātinā-
tākā pasākumu diena. Skolā noti-
ka tradicionālā Ierindas skate 1.
– 12. klasēm, kurai skolēni kopā
ar klašu audzinātājiem un skolo-
tāju Jāni Dokānu bija ļoti rūpīgi
gatavojušies. Vērtēšana notika 3

grupās: 1. - 4., 5. - 8. un 9. - 12.
klase. Vietas tika sadalītas šādi:
1. vietas ieguva 3., 7., 12. klase,
2. vietas ieguva 4., 8., 10. klase,
3. vietas ieguva 1. - 2., 5. - 6., 11.
klase, 4. vieta — 9. klasei. Visi
kolektīvi saņēma diplomus un sal-
dumus. Skolēnu raito ierindas soli
vērtēja kompetenta žūrija: Viļakas
pārvaldes Šķilbēnu robežapsar-
dzības pārstāvji — Alvils Baltiņš
un Evita Baraņņika, pašvaldības
policijas inspektors Vitālijs
Vilciņš, jaunsargu instruktors
Valentīns Keišs un sporta dzīves
entuziasts Pēteris Vancāns. Pēc
Ierindas skates viss skolas kolek-
tīvs pulcējās pie kopējā ugunsku-
ra uz pašcepto maizīšu ēšanu un
tējas dzeršanu. Pēc tam notika tra-
dicionālais Lāpu gājiens kopā ar
skolas jaunsargiem un instruktoru
Valentīnu Keišu uz kritušo kara-
vīru atdusas vietām.

Piektdien katra klase bija sa -
gatavojusi priekšnesumu Latvijas

dzimšanas dienā. Noslēgumā sko-
las direktore Aina Golubeva
pasniedza pateicības rakstus un
svētku tortes skolas kolektīvam.
Īpašos pateicības apliecinājumus
par ieguldījumu un atbalstu
Likteņdārzam saņēma 1. - 2. un
12. klašu kolektīvi.

Visa skola pusdienoja pie balti
klātiem galdiem, kas bija rotāti ar
valsts karoga krāsu svecītēm un
salvetēm. Tradicionāli pirms tam
nodziedot dziesmu «Pie Dieviņa
gari galdi».

Vēlāk skolas dejotāji un dzie-
dātāji devās uz novada kopīgo
pasākumu «Bērna acīm pasaule
veras» Žīguros.

Pirmssvētku nedēļa Rekavas
vidusskolā aizritēja ļoti spraigā
un interesantā darbībā.

Paldies visam radošajam sko-
las kolektīvam!

Sociālo zinību un 
kultūrizglītības komisijas

vadītāja Maruta Bukša

Simtgades svētki Rekavas vidusskolā

21.11. Viļakas KN notika Viļakas Valsts ģim-
nāzijas ikgadējā ierindas skate, kas šogad nori-
sinājās jau trešo reizi. ierindas skate bija sko-
lēnu un pedagogu dāvana mūsu Latvijai.

Žūrijas komisijas sastāvā bija pārstāvji no Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes un Viļakas sporta
skolas. Pēc ilgām pārdomām un diskusijām žūrija
izlēma piešķirt šādas pakāpes:

Pamatskolas klasēs 1. pakāpe – 8. kl., 2. pakāpe
– 9.kl., 3. pakāpe – 7.kl.

Vidusskolas klasēs 1. pakāpe – 10. kl., 2. pakā-
pe – 12.kl., 3. pakāpe – apvienoto 11.kl. komanda.

Par labāko komandieri tika atzīta 10. klases
komandiere Kintija Zelča.

VVģ ārpusklases pasākumu organizatore
Evita Zaremba-Krīgere

ierindas skate – veltījums Latvijas Republikai proklamēšanas 100. gadadienā

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2018_avize.qxd  26.11.2018  15:58  Page 8



9

Viļakas no vadā2018. gada novembris

iZGLītīBA

Pasākums iesākās ar sveicie-
niem Latvijai svētkos – skanēja
patriotiska dzeja un dvēseliskas
dziesmas gan mājinieku, gan
viesu izpildījumā.

Turpinājumā skolēni tika aici-
nāti doties uz radošajām darbnī-
cām mērķtiecīgai, izzinošai un
radošai sadarbībai.

‚ Darbnīcā «Asini prātu!»
skolotājas T. Nāgeles vadībā sko-
lēni minēja rēbusus un krievu
valodā izveidoja sakāmvārdus par
dzimteni.

‚ Skolotājas I. Lindenbergas
sagatavotajos «Latvju zīmju labi-
rintos» varēja pārbaudīt savas
zināšanas par tautisko zīmju gra-

fisko attēlojumu un to maģiska-
jām spējām.

‚ «Zini vai mini!» – skolotā-
jas Ainas Cibules vadītajā darbnī-
cā dalībnieki aktualizēja savu pie-
redzi un zināšanas, cenšoties
uzminēt ļoti interesantus vārdus
latgaliski. 

‚ Skolotāja Līga Leitena sko-
lēnus sagaidīja darbnīcā «Iepazī -
sim Latviju!» un mudināja veikt
vairākas izzinošas darbības angļu
valodā, izpētot Latviju dažādos
aspektos un veidojot daudzveidī-
gus radošos darbiņus. 

‚ «Latvju dainu labirintos» –
skolotājas Rasmas Vilkastes meis-
tardarbnīcā – dalībniekiem node-
rēja vizualizācijas iemaņas, tēlai-
nā un loģiskā domāšana, radoši
«spēlējoties» ar tautasdziesmām.

‚ Skolotāja E. Zaremba-Krī -
gere darbnīcā» Iepazīsimies –
vācu valoda!», izmantojot līdzī-
bas starp vācu un jau zināmajām
svešvalodām, motivēja skolēnus
apgūt jaunas svešvalodas un piln-
veidot sevi.

‚ Bibliotekāres Virgīnijas
Riekstiņas vadītajā darbnīcā-vik-
torīnā «Tikai tas, kas savu tēvu
zemi pazīst, var to patiesi mīlēt!»
dalībnieki  varēja pārbaudīt savas
informācpratības prasmes un
zināšanas par Latviju: literatūras
izstādē izvietotajos avotos skolē-
niem bija jāatrod vajadzīgā infor-
mācija un jāaizpilda anketa.

Kad skolēni bija apceļojuši visas
radošās pieturas, visi atkal pulcē-
jās zālē, lai rezumētu pa veikto un
padalītos ar iespaidiem. Šajā pasā -
kumā uzvarētāju vai zaudētāju, pro-
tams, nebija: katrs bija ieguvējs.
Noslēgumā skolotāji un skolēni
saņēma saldumiņus un pateicības
par aktīvu un radošu līdzdalību.
Liels paldies dalībniekiem, peda-
gogiem, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes speciālistēm!

Teksts: Novada latviešu 
valodas un literatūras 

MA vadītāja Rasma Vilkaste 
Foto: personīgais arhīvs

«Vilksim košu zelta jostu 
Apkārt savu tēvu zem'»

8. novembris Viļakas pamatskolā bija īpaša diena, jo uz
Latvijas 100.dzimšanas dienai veltīto pēcpusdienu «Vilksim košu
zelta jostu apkārt savu tē vu zem'» pulcējās novada skolu 5.–9.
klašu skolēnu komandas, lai ar dažādām aktivitātēm pārbaudītu
savu erudīciju, atjautību, radošās iemaņas, kā arī apliecinātu
piederību savai tēvzemei un cieņu pret to. Latviešu valodas un
literatūras, kā arī bibliotekāru MA darbā jau par tradīciju kļu-
vušais novada sko lu ikgadējais koppasākums šo reiz tika dažādots,
pieaicinot arī svešvalodu MA pedagogus.

Latvijas 100-gadi gaidot Re kavas vidusskolas
pirmsskolas bērni piedalījās dažādās aktivitā -
tēs. Bērni uzzināja daudz jau na gan par savu
dzimteni, gan par valsts svētku svinību īpatnī -
bām. Patriotu nedēļā visi bērni nēsāja piespraus-
tas zīmītes ar karoga simboliku.

Pirmssvētku laikā bērni paši daudz darbojās: zīmē-
ja, krāsoja, līmēja, lai parādītu, cik skaista ir visu mūsu
Latvija. Īpašs paldies Rafaelas, Mihaelas, Laumas,
Beātes un Līvas  vecākiem par veikto kopdarbu
kopā ar savu bērnu un piedalīšanos pirmsskolas vei-
dotajā izstādē «Manai Latvijai- dzimšanas dienā». 

Uz tikšanos tika aicināta bijusī RVS absolvente
Ina Bankova, lai padalītos savos talanta noslēpumos
zīmēšanas mākslā. Tā bija abpusēja interese un reizē
izaicinājums: ko nu mēs paveiksim. Draudzīgas un
nepiespiestas sadarbības rezultātā tapa dāvana
Latvijai 100-gades svētkos – īpašas, nekur vēl nere-
dzētas puķes. I.Bankovai bija patiess  prieks satikties
ar savu bijušo skolu, klases biedriem un bērnību.

Vecākās un vidējās grupas bērni gāja skatīties
ierindas skati – kā soļo viņu lielie brāļi un māsas.
Protams, pēc tam, mazajiem par lielu izbrīnu,  soļo-
šana notika pa visu pirmsskolu. Soļotājiem pievie-
nojās arī daži divgadīgie bērni. 

Pirmsskolas bērni bija arī pie piemiņas uguns-
kura, kur varēja baudīt kraukšķīgo rupjmaizi ar saldo
tēju. Kuriem bija atnākuši vecāki, kopīgi devās lāpu
gājienā uz kritušo varoņu piemiņas vietām.

Kā visā skolā, tā arī pirmsskolā atsevišķi tika orga-
nizēta tautisko cimdu izstāde. Raibumraibi cimdu
pāri rindojās uz stilizētās sētas, katram cimdu pārim
savs stāsts stāstāms. Paldies Žanetes, Rafaelas,
Mihaelas, Jāņa Lūkasa, Edvarta, Adriana, Katrīnes

un Kristīnes vecākiem un vecvecākiem par iespēju
skatīt brīnišķīgos rakstus un krāsu gammas šajos
adītajos mākslas darbos.

Vecākās un vidējās grupas bērni bija mācījušies
dzejoļus, dziesmas un dejas, to visu parādīja pirm-
sskolas pasākumā veltītā Latvijai dzimšanas dienai
mūsu mazajā zālītē. Uz pasākumu bija ieradušies
jaunākās grupas bērni, vecāki un 1.–2. klases skolēni
ar audzinātāju. 

Lielākie pirmsskolas bērni piedalījās arī kopīgajā
skolas pasākumā ar savu skaisto dziesmu «Dzim -
šanas diena». 

Rekavas vidusskolas pirmsskolas kolektīvs

Rekavas vidusskolas pirmsskolas bērni svin Latvijas simtgadi

tuvojoties Latvijas simtgadei, vienojāmies ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas sociālo zinību skolotāju Aiju Leitenu par radošu darbu
9. klases audzēkņiem. Viņu uzdevums bija izvēlēties kādu Latvijas
vērtību katram latviešu alfabēta burtam un to attēlot kolāžas
veidā uz A3 lapas. Sākumā problēmas sagādāja vērtību izvēle.
Nākošais darba posms – attēlu meklēšana. Bija jāatrod arī infor-
mācija par attiecīgo vērtību un jāpamato tās izvēle.

Kad uzdevums bija paveikts, 9. klases audzēkņi ieradās Viļakas
novada bibliotēkā un katrs prezentēja savu darbiņu. Pasākumu apmek-
lēja arī skolotājas Aija Leitena, Lilita Šaicāne un klases audzinātāja
Madara Jeromāne.  Ar lielu interesi sekojām, kāda Latvijas vērtība
būs katram burtam. Nosaukšu dažas: A - Aglonas bazilika, B - Brīvības
piemineklis, L - Lāčplēša diena, M – Maize, N – Neatkarība, Š –
Šokolāde, V – Viļaka. 

3 interesantāko prezentāciju autori no audzinātājas saņēma mazas
pārsteiguma balviņas. Par darbu skolēniem būs vērtējums sociālo
zinību stundā. Kolāžas paliks bibliotēkā. Kad būs brīva vieta izstādei,
tās varēs aplūkot bibliotēkas apmeklētāji.

Paldies par sadarbību, izdomu un ieguldīto darbu!
Viļakas novada bibliotēkas vadītāja: Rutta Jeromāne

Foto: A. Leitena, L. Šaicāne

Latvijas vērtības alfabētā
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Viļakas no vadā 2018. gada novembris

LAtViJAi – 100

Pateicības rakstus saņēma:
h Ginta Locāne par entuziasmu un aktīvu darbību pro-

jektu piesaistē un sporta sacensību organizēšanu hokejā
Viļakas novadā
h Aleksandrs Veselovs par ilggadēju darbu un nesavtīgu

devumu tehniskajā jomā Žīguru pagasta labiekārtošanā
h Lucija Logina par ilgstošu, nesavtīgu un nozīmīgu

sabiedrisko darbu Plešovas kapsētas sakoptībā un labie-
kārtošanā
h Andris Zelčs par iniciatīvu un personīgo ieguldīju -

mu fotoplenēra «Viens mirklis no simts Ziemeļlatgalē»
realizēšanu, kā arī novada pasākumu fotofiksāciju
h Agris Veismanis par ieguldījumu latviešu tautas de -

jas saglabāšanā un attīstībā Viļakas novadā
Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības saņēma:
h Viļakas novada pašvaldības XXVI Vispārējo Latviešu

dziesmu un XVI deju svētku koordinatore Sandra Ločmele
h Folkloras kopa «Upīte» vadītājs Andris Slišāns
h «Rekavas dzintars» vadītājs Vilis Cibulis
h Medņevas Tautas nama kapelas «Egle» vadītāja inita

Raginska
h Medņevas Tautas nama etnogrāfiskā ansambļa vadī-

tāja Skaidrīte Šaicāne
h Medņevas Tautas nama folkloras kopas «Egle»

vadītāja ināra Sokirka
h Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja irina Husare
h Šķilbēnu pagasta kultūras centra «Rekova» jauktā

kora «Viola» diriģente Marija Bukša
h Upītes etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Līvija Supe
h Viļakas kultūras nama krievu dziesmu ansambļa «Su -

daruška» vadītāja Svetlana Krasnokutska
h Viļakas kultūras nama muzikantu kapelas «Atzele»

va dītāja ilona Bukša
h Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīva «Bitīt

matos» vadītāja diāna Astreiko
h Viļakas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopas

«Dēka» vadītāja Akvilina Jevstigņejeva
h Viļakas folkloras kopas «Atzele» vadītāja Anna An-

nuš kāne
h Viļakas etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» vadītāja

Marija Voika
h Žīguru kultūras nama kapelas «Blāzma» vadītāja

Mārīte Bukovska
Pasākuma laikā godināja «Gada jaunieti» Simonu

Zarembu par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedris-
kajos procesos veicot brīvprātīgo darbu Viļakas novadā.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore
Anda Beitāne Domes priekšsēdētājam S.Maksimovam un
kultūras metodiķei Sandrai Ločmelei  pasniedza Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Pateicības par atbalstu
un sadarbību Ziemeļlatgales tradicionālās mūzikas popu-
larizēšanā un Latvijas starptautiskā tēla spodrināšanā.  

Pasākuma otrajā daļā notika koncerts «Ceļīs, brouļ»,
kurā piedalījās Latgales mūziķi.

Svētku maratons turpinājās ar svētku balli un diskotēku
līdz rīta gaismai. 

Rīta saullēkts, ar vingrošanu un peldi sākās Viļakas
ezera pludmalē, kur piedalījās 15 drosmīgie. Izrādījās, ka
drosmīgo bija daudz vairāk nekā plānots.

Svētku brokastīs «Latvijas garša» ar Viļakas novada
domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu tika gatavotas
un baudītas latviešu garšas, kā arī izgaršotas dažādas tējas.

Katrs novada iedzīvotājs savu svecīti varēja nolikt pie Lāč -
plēša kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes – Stēlas.

Dienas gaitā notika dažādas aktivitātes-sporta aktivitā-
tes, meistardarbnīcas,  katrs varēja tikt pie savas unikālās
monētas ar Viļakas novada ģerboni, skaistākos foto mirkļus
ar sev tuvajiem iemūžināt «Foto fabrikā», izbaudīt latviskās
garšas baudot gan dažādas tējas ar rupjmaizes riecienu un
medu, gan Z.s «Kotiņi» piedāvātās biezputras no saimnie-
cībā iegūtās produkcijas.

Svētku maratona «1440 minūtes līdz valsts simtgadei»
noslēgumā svētku uzrunu teica Domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs.

Vienošanās valsts himnā un svētku salūts.
«Godam esam sagaidījuši un pavadījuši MŪSU

VALSTS SIMTO dzimšanas dienu. Paldies ikvienam, kurš
piedalījās Valsts svētku radīšanā Viļakas novadā gan ar
neizmērāmu darba soli, gan ar savu klātbūtni.» Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vārdā kultūras metodiķe
Sandra Ločmele.

Katrs tuvāk sirdij glabājiet vēstuli: «Gan miegā, gan
nomodā es stāvu Baltijas jūras krastā. Ik brīdi manas domas
ir kopā ar jums, mīļie latvieši. Lai pūš skarbie pasaules
vēji un  mutuļo tumšie ūdeņi, es joprojām te spītīgi esmu.
Lai dzīves mutuļi kādu mestu, atcerieties – es jūs gaidīšu.
Gaidīšu mājās ar kūpošu maizes riecienu, krūzīti silta piena
un liepziedu medus šūnām. Es jūs mīlu.» Jūsu Latvija

Turpinājumā katrs pasākums foto mirkļos.
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas

vadītāja Terēzija Babāne
Foto Andris Zelčs, Kristīne Rundzāne, Inese Matisāne

h Lāčplēša diena

h Gaismas dāvana Latvijai

h Sāc dienu moži!

h Ābolu paklāja «Latvija» veidošana

h Sveču dārzs «1440 sveces Latvijai»
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Viļakas no vadā2018. gada novembris

LAtViJAi – 100

h Viļakas novada izglītības iestāžu audzēkņu koncerts «Bērna acīm pasaule veras»

h Izstādes «Viens mirklis no simts Ziemeļlatgalē» atklāšana

h Svētku brokastis «Latvijas garša»

h Goda sardze pie Lāčplēša kara ordeņa
kavalieriem veltītās piemiņas zīmes
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Viļakas no vadā 2018. gada novembris

iZGLītīBA

Novembrī atzīmējam Lāčplēša dienu, svinam
Valsts dzimšanas dienu.

Mīlestībā un cieņā pret savu Dzimteni, Žīguru
pamatskolas saime, nedēļas garumā, sumināja, dau-
dzināja, skandēja, dziedāja – tā godinot savu Tēv -
zemi Latviju 100. dzimšanas dienā.

Svētku nedēļa iesākās ar ciemošanos Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldē. Vecākā inspektore,
virsleitnante Daina Korņejeva mūs sirsnīgi sagaidīja
un iepazīstināja ar robežsardzes tapšanas vēsturi,
pastāstīja, ka šogad Valsts robežsardze svin savu 99
pastāvēšanas jubileju. Apmeklējām pārvaldes ēku,
ielūkojāmies darba kabinetos, redzējām tehniku, ar
kādu ikdienā strādā robežsargi.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Vientuļiem. Tur mūs
sagaidīja Vientuļu robežsardzes punkta priekšnieks
Valērijs Vorobjovs. Viņš savu aizraujošo stāstījumu
papildināja ar iespēju visu redzēt, pataustīt un līdz-
darboties. Šobrīd Vientuļi infrastruktūras un tehniskā
aprīkojuma ziņā ir modernākais robežkontroles
punkts Latvijā. Mums bija tā unikālā iespēja par to
pārliecināties pašiem, apskatot kontroles ēku, jaunās
un modernās robežkontroles tehnoloģijas. 

Atceļā uz mājām piestājām Viļakā, kur notika
Robežsargu dienai veltīts pasākums. Tur varēja
apskatīt robežsargu ieročus, redzēt dienesta suņu
paraugdemonstrējumus, izvizināties ar motocikliem. 

11. novembrī vecāko klašu skolēni un skolotāji
devāmies  uz Lāčplēša dienas pasākumu Viļakā. Pēc
dievkalpojuma vienojāmies lāpu gājienā un piemi-
ņas brīdī brāļu kapos. Vakarā Žīguros norisinājās
orientēšanās sacensības «Lāčplēša nakts», kurā pie-
dalījās daudzi skolēni, arī daži skolotāji. Cīnoties
par medaļām un diplomiem, viņi demonstrēja spēku,
drosmi un izturību. 

Pirmdiena iesākās ar Pilsonības stundu. To vadīja
skolotājs Igors Šnepers un 9. klases skolēni. Šajā
stundā piedalījās arī pirmsskolas vecākās grupiņas
bērni kopā ar audzinātāju Elitu Locāni. Visi kopā
atkārtojām Valsts simbolus – vērojām krāsu saliku-
mu un proporcijas karogā, bez pavadījuma dziedā-
jām Valsts himnu, pirms tam pārrunājot, kā jāuzve-
das himnas laikā, apskatījām ģerboni. Devītklasnieki
stāstīja, kā dzima Latvijas Valsts un kāda tā ir šodien –
savā simtgadē. Par šiem Latvijas Svētumiem runā-
jām tādēļ, lai tie nekad neaizmirstos.

Otrdien, 13. novembrī izskanēja koncerts «Mana
Latvija», kuru kopā ar skolotājām Initu Raginsku,
Elitu Locāni, Rutu Martiņenko, Birutu Kuzmani
bija sagatavojuši pirmsskolas un skolas bērni. Ar
mirdzumu acīs jaunāko klašu skolēni un dārziņa

bērni tautasdziesmās cildināja Latvijas skaistumu,
dabas bagātības un darba tikumu. Viņu skanīgajās
dziesmās izskanēja vēlējumi Latvijai. Ar svinīgumu
un lepnumu vecāko klašu skolēni runāja dzeju,
prozu, dziedāja dziesmas, aicinot iedegties par savu
Latviju, mīlēt to, lepoties ar to, un katru dienu, kaut
vai pa kripatiņai, kļūt labākiem, čaklākiem, iejūtī-
gākiem, draudzīgākiem.

Trešdien, 14. novembrī pie mums skolā viesojās
Vilis Bukšs, mūsuprāt, īstens Latvijas Patriots, Latvijas
Cilvēks. Viņa sirsnība, vienkāršība, atvērtība fasci-
nēja, skolēni ar interesi klausījās viņa stāstījumā un,
kā vēlāk izteicās, no visām nedēļas aktivitātēm tieši
tikšanās ar Vili Bukšu bijusi visinteresantākā un aiz-
raujošākā. Viņa stāstītajā cauri vijās nebeidzamā mīles-
tība uz savu dzimto vietu, uz dabu, uz cilvēkiem. Vilis
atzina, ka viņš Latviju mīl pa savam – ejot kājām
un iepazīstot katru dzimtās puses stūrīti, katru koku,
katru krūmu, katru taciņu. Par godu Latvijai viņš ir
nogājis 100 kilometrus. Bez patosa, mazliet kautrīgi
Vilis Bukšs pieminēja arī darbošanos Tautas frontē.

Ceturtdien, 15. novembrī tikāmies pēcpusdienā
«Skaista mana tēvu zeme». Skanot liegai mūzikai,
uz ekrāna vērojot skaistos dabas skatus, runājot dzeju
un prozu tika cildināta mūsu dzimtene Latvija – tās
varenie meži, savdabīgie un dižie koki, sūnainie
milži – akmeņi, upju un ezeru burvīgums, lauku ce -
liņu romantika. Noslēgumā skanēja vārdi – «Mazā
Lielā Latvija! Cik tevī daudz skaistuma, cik Tevī
daudz jaukuma! Neskriesim pāri! Neskriesim cauri!
Neskriesim garām! Iesim lēnām! Iemācīsimies ne
tikai uztvert, bet arī paturēt sevī visu skaisto.»
Paldies skolotājām Andrai Korņejevai un Birutai
Kuzmanei par līdzdalību pasākuma norisē.

Svētku nedēļa noslēdzās ar Viļakas novada sko-
lēnu koncertu «Bērna acīm pasaule veras». Arī mūsu
skolas 28 skolēni un pirmsskolas vecākās grupiņas
bērni kuplināja kopkori, bet mēs pārējie bijām ska-
tītāji un klausītāji.

Pirms koncerta, pie skaisti klātiem galdiem, ar
svecītēm un salvetēm karoga krāsās, baudījām svēt-
ku pusdienas. Ar Veras Andrejevas līdzdalību tās
bija sarūpējušas mūsu pavārītes Dzintra Volkova un
Gaļina Kokoreviča.

Par godu Latvijai, skolotāju Viktorijas Zaharovas
un Andras Korņejevas vadībā skolēni un interešu
pulciņu dalībnieki skolā veidoja noformējumu un
sarīkoja darbu izstādi.

Svētki ir nosvinēti! Paliek emocijas un atmiņas!
Lai tās palīdz, ejot ikdienas ceļos!

Dzintra Uzkliņģe, Žīguru pamatskolā

Valsts svētku nedēļa Žīguru pamatskolā

Balvos svin Latvijas simtgadi

Pāris dienas pirms mūsu dzimtenes lielajiem svētkiem Latvijas
Neredzīgo biedrības Balvu to biedri pulcējās, lai kopīgā svētku
sarīkojumā «Mēs tevi mīlam, Latvija!» būtu kopā un atzīmētu to
ar jautrām un interesantām aktivitātēm.

Kā parasti pasākums tika iesākts ar kopēju dziesmu – Latvijas
himnu. Savus labos vārdus un apsveikumus klātesošajiem teica SIA
«LNB rehabilitācijas centrs» Balvu filiāles vadītāja Gunta Zepa un
LNB Balvu TO priekšsēdētāja Biruta Nagle. Latvijas Neredzīgo bib-
liotēkas Balvu filiāles bibliotekāre Ilona Laicāne sniedza informāciju
par Latvijas simtgades plānotajiem pasākumiem Balvos, Alūksnē un
citviet Latvijā.

Pēc oficiālās pasākuma daļas sākās interesantās aktivitātes, kuras
bija sagatavojuši svētku sarīkojuma vadītāji Linda un Indulis
Bumbieris. Sākumā dalībnieki tika sadalīti trijās komandās ar uzde-
vumu – izdomāt komandas nosaukumu un izvirzīt līderus. Spēļu vik-
torīna tika veidota pēc pazīstamā šova «Es mīlu tevi, Latvija!» parauga.
Tika izveidotas komandas Ašie, RELAKO un Zilo ezeru zeme.
Komandām tika doti vairāki uzdevumi par tādām tēmām kā kino,
Latvijas ģeogrāfija un novadi, senvārdi un populāru izpildītāju dzies-
mas. Aktivitāte noslēdzās ar «klusajiem telefoniem», kā arī augstāko
kalnu, lielāko ezeru un dižkoku skaita noskaidrošanu.

Katrs biedrs bija paņēmis līdzi pa burciņai, kas katram sagatavota
ziemas krājumiem, un katrs saņēma sev dāvanā arī burciņu, bet ne
savu. Tur bija ievārījumi, sēnes, kompoti, želejas un citi gardumi.
Tika pavadīta brīnišķīga diena! Kā atzina biedri, sarīkojums bija izde-
vies – varbūt nedaudz par garu, bet bija interesanti!

Māris Nedēļa saka: «Prieks, ka Latvijā ir labi cilvēki, kas dara un
darbojas, to tad arī novēlu mūsu zemei – lai ir vairāk labo cilvēku, jo
labais vairo labo!»

Dace Auziņa saka: «Latvija – lai kāda tā arī būtu, tā ir mūsu dzim-
tene, un par to mēs viņu mīlam!»

Sarīkojuma vadītāji saka sirsnīgu paldies ikvienam, kurš bija atnā-
cis, jo tik kuplu biedru pulku, šķiet, pirmo reiz izdevās sapulcināt.
Bet tas ir stimuls neapstāties pie šī un turpināt organizēt izklaidējoši
izglītojošus pasākumus arī turpmāk.

Biruta Nagle, LNB Balvu TO priekšsēdētāja
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Viļakas no vadā2018. gada novembris

AKtiVitāteS ViļAKAS NoVAdā

Valsts simtgades
ģimeņu sporta svētki 

Sagaidot Latvijas zīmīgo dzimšanas dienu,  Viļakas
novadā notika valsts simtgades ģimeņu sporta svētki,
kuri norisinājās projekta Nr. 9.2.4.2/16/i/073
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumi Viļakas novadā» realizācijas ietvaros. 

Sporta svētku mērķis bija veicināt visu paaudžu iesais-
tīšanos sportiskās aktivitātēs, popularizēt sportiskas akti-
vitātes kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanu ne tikai bēr-
niem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, kā arī stiprināt
draudzību un vienotību starp novada paaudžu iedzīvotājiem.

Sporta svētku laikā tika noskaidroti novada stiprinieki

un stiprinieces piecās vecuma grupās, kuri veica dažādas
sportiskas aktivitātes – «Slapjais skrējiens», «Amora
bulta», «Simtgades metiens», «Ezītis miglā», «Bumbiņa
labirintā», «Stratēģiskais trāpījums» un «Mērķē, met,
trāpi!». Lai kļūtu par novada stipriniekiem, dalībniekiem
bija jāpiedalās visās disciplīnās, kurās bija nepieciešamas
arī stratēģiskās prasmes, pacietība un precizitāte. Dis cip -
līnas vadīja Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgie
jaunieši, kuri, neskatoties uz laika apstākļiem, veiksmīgi
tika galā ar ieplānotājām aktivitātēm.

Skolēnu vecāku biedrība

LR Kultūras ministrija šī gada no 21.līdz 23.novem-
brim Rīgā rīkoja nu jau sesto Latvijas Mazākumtau tību
forumu «No integrācijas uz saliedētu sabiedrību».

Žīguru vecmāmiņu klubs «Omītes», pateicoties savai
aktīvajai darbībai - katru gadu rakstot, iesniedzot un rea-
lizējot projektus Dienvidlatgales Nevalstiskās organizā-
cijas (turpmāk tekstā NVO) sadarbībā ar Kultūras
Ministrijas (turpmāk tekstā KM) rīkotajiem projektiem
personīgi no Dienvidlatgales NVO vadītāja Oskara
Zuģicka saņēma piedāvājumu piedalīties Mazākumtautību
forumā, un ne tikai vecmāmiņu kluba «Omītes» 2 dalīb-
niecēm, bet arī 2 krievu dziesmu ansambļa «Ivuški» 2
dalībniecēm, bez tam sedzot ceļa izdevumus un dalību
forumā. Tas bija negaidīts, un kā vēlāk atklājās vērtīgs un
garīgi piesātināts pasākums. 

Forums bija veltīts Latvijas simtgadei, un to organizēja
Kultūras ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kance-
leju, konsultējoties ar Valsts prezidenta mazākumtautību
konsultatīvās padomes un Kultūras ministrijas Mazākum-
tautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās
komitejas locekļiem.

Foruma mērķi bija apzināt mazākumtautību ieguldī-
jumu Latvijas veidošanā pēdējo 100 gadu posmā, izceļot
labo praksi mazākumtautību integrācijas jomā, vienlaikus
saglabājot, attīstot un popularizējot dažādību Latvijas kul-
tūrtelpā. Tāpat iezīmēt nākotnes redzējumu par saliedētu
sabiedrību, kā arī mazākumtautību lomu.

Pilsoniskās sabiedrības attīstībā un akcentēt paaudžu
maiņu un jauniešu līdzdalību, atbalstot jauniešu radošas
iniciatīvas.

Šis pasākums bija lieliska iespēja ikvienam izteikt
savu redzējumu par vairākiem aktuāliem jautājumiem –
līdzdalību, paaudžu mijiedarbību, kultūras mantojumu,
jauniešu iesaistīšanos, starpkultūru dialogā un vienojošu
informatīvo telpu, kā arī apspriest tos izaicinājumus,
kuriem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Forumu atklāja
Naujenes mūzikas un mākslas skolas orķestris. Forumā
ievadrunu teica kultūras ministre Dace Melnbārde, uzsve-
rot kultūras vēstnieku lomu Latvijā un tiem 87 realizēta-
jiem  projektiem ( varam būt lepni , ka 4 no tiem ir Žīguru
vecmāmiņu klubam « Omītes») mazākumtautībām un 102
starpkultūru dialogā. Tad sekoja emocionāla rakstnieces
Marinas Kostoņeckas ievadruna, viņas atmiņas par rakstu
vēstījumu Latvijas prezidentam 1993. «Šis biķeris man
neies secen» Par to labvēlību, ko apveltīja otras tautas
cilvēki, kad atjaunojās Latvijas valsts un pie Brīvības pie-
minekļa 1990.gada 16. martā pulksten 02.00 naktī tika
noliktas 7 hiacintes varavīksnes krāsās no Maskavas, tādē-
jādi izsakot savu atbalstu Baltijas tautām. Savas uzrunas
noslēgumā cienījamā rakstniece nolasīja Alberta Einšteina
vēstuli savai meitai .Vēstules izskaņā sekoja pravietiski
vārdi «Naidu nevar uzvarēt ar naidu, naidu nevar uzvarēt
ar atriebību, naidu var uzvarēt ar mīlestību». Rakstniece
aicināja ieklausīties šajos vārdos, jo mīlestība ir kā bumba,
kura var uzliesmot. Tālāk sekoja Kantar TNS vecākās
klientu vadītājas pētījuma «Vērtības saliedētā sabiedrībā»
datu avota īss apskats, kur secinājums viens: Latvija ir
mājas katram no mums ar kopīgu svētku svinēšanu un
cieņu un sapratni.

Foruma pirmajā dienā (22.11.2018.) bija paredzētas
aktīvas diskusijas piecās darba grupās par šādām tēmām:

1. Līdzdalība 
Moderatore Rasma Pīpiķe, kustības RA.DU aizsā-

cēja un biedrības «Latvijas Pilsoniskā Alianse» dibinātāja.
Diskusijas jautājumi – mazākumtautību pārstāvju

īpaši,jauniešu, iesaistīšanās nevalstisko organizāciju dar-
bībā un citās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs; mazā-
kumtautību nevalstisko organizāciju darbības kapacitāte,
tās uzlabošanas iespējas un izaicinājumi; mazākumtautību
nevalstisko organizāciju sadarbība ar pašvaldību un valsts
pārvaldes iestādēm, kā arī to līdzdalība integrācijas poli-
tikas izstrādē un īstenošanā.

2. Kultūras mantojums un identitāte. Moderatore
Agnese Rupenheite. Nacionālās kultūras mantojuma pār-
valdes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas viet-
niece. Diskusijas jautājumi: mazākumtautību kultūras
mantojuma un identitātes saglabāšanas iespējas. Līdzības
un atšķirības kultūras identitātes skaidrojumā pamatnācijas
un mazākumtautību pārstāvju grupās, kā arī mazākum-
tautību kultūras mantojuma starppaaudžu nodošanas iespē-
jas un izaicinājumi. Šajā grupā piedalījās arī Žīguru kul-
tūras nama krievu dziesmu ansambļa « Ivuški « dalībnie-
ces Ludmila Kozlovska un Alla Rēdmane. Taujātas- kā
Jums patika Forums? Ludmila saka- «Man patika, ka
mūsu tematiskajā grupā ar savām domām dalījās ne tikai
latvieši, bet arī krievi, ukraiņi, poļi, vācieši utt, kopīgi
izstrādājot priekšlikumus valdībai par savas tautības kul-
tūras mantojuma saglabāšanu. Abas šīs dienas valdīja ļoti
draudzīga atmosfēra». Toties Alla ir ļoti priecīga, ka pabi-
jusi šāda veida pasākumā, pēc kura ir izdarījusi vienu
secinājumu –»vajag cienīt un saprast vienam otru, tad
pārējais viss būs kārtībā.» 

3. Jaunieši un paaudžu mijiedarbība moderatore
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadī-
tāja.

Diskusijas jautājumi -Mazākumtautību jauniešu līdz-
darbība sabiedrības attīstības procesos Latvijā un Eiropā;
mobilitātes un migrācijas aspekti, to saistība ar jauniešu
vīziju par savu nākotni Latvijā.

4. Starpkultūru dialogs. Šīs tematiskās grupas
moderatore inese Šubēvica, biedrības « Jaunatnes līderu
koalīcija» valdes priekššēdētāja. Šajā grupā, kura skaitliski
bija viena no lielākajām, piedalījāmies mēs- «Zīguru vec-
māmiņu kluba «Omītes» valdes priekššēdētāja –Valentīna
Kaļāne un VK «Omītes» valdes locekle Zoja Biuka. Tika
izskatī sekojoši diskusijas jautājumi:mazākumtautību un
latviešu savstarpējā sadarbība, savstarpējo dialogu veici-
noši un apgrūtinoši faktori dažādās dzīves jomās; sadzīvē,
darbā, atpūtā, u.c.; Kā arī starpkultūru dialogs kā priekš-
nosacījums saliedētās sabiedrības veidošanai. Īsu situācijas
pētniecisko raksturojumu par starpkultūru dialogu kā
priekšnosacījumu saliedētas sabiedrības veidošanai,mazā-
kumtautību un latviešu savstarpējā sadarbībā sniedza
Liesma Ose, Dr.Phil.,eksperte   starpkultūru dialoga jomā.
Starpkultūru dialoga idejas pamatā ir atziņas,  ka pasaulē
, kurā mēs dzīvojam pasaules uzskatu,vērtību atšķirības
nav vien ikdienas situāciju pieredze, tās ietekmē noteikts,
kultūras fons, kurā cilvēki ir uzauguši un kurā dzīvo.
Dialogs starp kultūrām sākas ar vēlmi uzzināt un izprast
šos dažados pasaules uzskatus, viedokļus  un vērtības, kā
arī macīties no tiem, kas uz pasauli raugās savādāk nekā
mēs.Dialogs ir atvērta un savstarpēji bagātinoša komuni-
kācija, kuras laikā mēs ar cieņu viens pret otra viedokli
apmaināmies idejām un skaidrojam viens otram atšķirīgos
domāšanas un pasaules izpratnes procesus. Šī komunikā-
cija potenciāli bagātina katru tās dalībnieku ,dod iespēju
labāk iepazīt sevi. Tā motivē, apzināties robežas, kuras
izmantojam sevis un citu definēšanai, pat apšaubīt vienu
otru no tām un kāpt pāri.

Labās prakses piemēru un mūsu darba grupas apko-
potos rezultātus otrajā dienā Prezidenta pilī prezentēja Lauma
Celma, biedrības «Sadarbības platforma» vadītāja.

5.Vienojoša informatīvā telpa, moderatore Solvita-
denisa-Liepniece,Vidzemes Augstskolas docente un
Baltijas Mediju izcilības centra konsultante mediju pratī-
bas jautājumos. Šeit tika izskatīti sekojoši jautājumi: infor-
matīvās telpas dažādība –apdraudējums drošībai vai
demokrātiskas sabiedrības iezīme;informācijas pieejamība
par Latvijas aktualitātēm dažādām auditorijām; informā-
cijas pieejamība par mazākumtautību darbību, kultūru un
aktuālajiem jautājumiem Latvijas medijos.

Visas Darba grupas vadīja speciāli pieaicināti profe-
sionāli moderatori. Katras darba grupas darbības sākumā

tika prezentēts labās prakses piemērs un sniegta īsa sta-
tistiskā informācija, lai raksturotu situāciju konkrētajā
jomā.

Darba grupu diskusiju rezultātus apkopoja un pre-
zentēja kāds no katras grupas. Secinājumi-nepieciešams
veicināt informācijas pieejamību par mazākumtautību dar-
bību, kultūru un aktuālajiem jautājumiem Latvijas medijos.
Mūsu darba grupa, kurā strādājām mēs ar Zoju izstrādāja
sekojošus priekšlikumus-1.Normatīvajos aktos rosināt
jēdzienu «mazākumtautības» aizstāt ar «Latvijas tautas»,
tā mazinot šķelšanos. 2.Turpināt organizēt un pārveidot
Latvijas tautu plašus, kopīgus kultūras pasākumus, starp-
kultūru izglītības aktivitātes, tā savstarpēji bagātinot
Latvijas kultūrtelpu un sekmējot saliedētas sabiedrības
(piln)veidošanu. 3.priekšlikums Izglītības un zinātnes
ministrijai noteikumu projektā par valsts pimsskolas izglī-
tības paraugiem III nodaļas 5.punktā iekļaut vērtību sarak-
stā VIENLĪDZĪBA (dzīvība,cilvēka cieņa, brīvība, ģime-
ne,darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts).
4.priekšlikums.Izglītības programmās iekļaut «Kultūras
mantojuma mācību» Pirmsskolas izglītības iestādēs iepa-
zīstināt ar Latvijas tautu kultūrām. 5. priekšlikums.
Saeimai apstiprināt grozījumus tuvāko 4 gadu laikā
«Pilsonības likumā» –visiem Latvijā jaundzimušajiem
piešķirt pilsonību (rakstot iesniegumu tikai tad, ja to nevē-
las)-likvidēt nepilsoņa statusu, nosakot iespēju izvēlēties
Latvijas pilsonību, norādot pamatojumu. 6priekšlikums.
Nacionālajā attīstības plānā iekļaut mērķi «Saliedēta
sabiedrība» ,-tiešās pieejamības latviešu valodas kursus;-
vienotas platformas izveidi kultūrizglītības iniciatīvām;-
izvērstu agrīno daudzvalodību;-medijos nodrošināta para-
lēla informācija latviešu, krievu un angļu valodās, īpašu
uzmanību pievēršot dažādu tautu kultūru atspoguļojumam
un valstiskās nozīmes tekstu skaidrojumam. un 7. priekš-
likums Valdības politikas līmenī pārtraukt cīņu «pret», tā
vietā veicinot attīstību «par» (valodu, kultūru, cieņu, salie-
dētību u.c.)

Savu prezentāciju Lauma Celma nobeidza ar vārdiem:
«Ja Mēs darām to, kam patiešām ticam, mums nevar neiz-
doties, bet ar vienu noteikumu-Ir Jādara! Paldies (tālāk
sekoja skaļi aplausi, bet mani pārņēma kluss lepnums par
to, ka arī mēs «Omītes»  bijām starp tiem, kuri veidoja
šos priekšlikumus, kurus tik dedzīgi atbalstīja auditorija).

Foruma otrajā dienā (23.11.2018.) visiem dalībnie-
kiem bija iespēja viesoties pie Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa Rīgas pilī, kurā tika prezentēti darba grupas rezul-
tāti (par to, ko paveica mūsu darba grupa es detalizēti jau
uzrakstīju) , kā arī ziņojumi par Latvijas mazākumtautībām
20.gadsimtā un to lomu valstiskuma veidošanā un stipri-
nāšanā, un iesaistīšanās iespējām.  Protams, foruma laikā
bija ieplānota  arī aizraujoša kultūras programma, mūzikas
priekšnesumi un noslēgumā Tautas deju kolektīva «Zelta
sietiņš» koncertuzvedums un mazākumtautību nacionālās
virtuves degustācija.

Gribu pateikt lielu paldies Oskaram Zuģickim Dien -
vid latgales NVO centra vadītājam par šo iespēju būt klāt
tik valstiski nozīmīgā pasākumā.

Žīguru vecmāmiņu kluba «Omītes» valdes
priekšsēdētāja Valentīna Kaļāne 

Foto no www.president.lv foto galerijas

Vi Latvijas mazākumtautību forums Rīgā 2018
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KULtūRA

ierībināt Mārtiņdienu Žīgu-
ru kultūras nama senioru deju
kopa «Alianse» un vidējās pa-
audzes meitu tautas deju kolek-
tīvs «Skatiens» tika aicināti cie-
mos uz Lubānas novada Mei-
rānu tautas namu.

«Šeit ik gadu viens no skatī-
tāju iemīļotākajiem pasākumiem
ir tieši veltīts Mārtiņiem, kad pul-
cējas dažādi kolektīvi, lai sadrau-
dzētos, gūtu savstarpēju pieredzi
un iepriecinātu skatītājus,» atklāja
tautas nama vadītāja.

Meirānu tradīciju kopa «Sie-
tiņš» ieskandināja vakaru ar Mār-
tiņdienas ticējumiem un apdzie-
dāšanas dziesmām. 

Koncerta turpinājumā vēro-
jām sieviešu deju kopu priekšne-
sumus no Barkavas, Degumnie -
kiem, Vectilžas un Meirāniem. 

Katrs kolektīvs izpildīja divas
dejas, trešo deju mēs abi kolektīvi
bijām sagatavojusi kopējo. Kolek-
tīvi saka lielu paldies šoferītim
Mārtiņam.

Deju kolektīvi vadītāja –
Ija Krilova  

Foto-Valentīna Kaļāne

Mums viss
sākas rudenī

Pēc darbīgas vasaras un ra -
žas novākšanas darbiem, latvie-
ši beidz āra darbus un rosība
sākas saimes mājā. taču Viļa -
kas kultūras nama pašdarbnie-
ki rudenī sāk jaunu darba cik -
lu, lai gada garumā priecētu sa -
vus uzticīgos skatītājus, ciemo-
tos pie draugiem un piedalītos
atskaites pasākumos.

Jau trešo gadu kultūras nama
dramatiskais kolektīvs savu  dar-
bību uzsāk ar izbraukuma uzstā-
šanos, piedaloties Lazdukalna
amatierteātru pasākumā. Katru
gadu tiek gatavots priekšnesums
par noteiktu tēmu – šoreiz izpau-
dāmies par skolas tematiku. Katra
tikšanās ar citu novadu aktieriem
ir draudzīga, jauka atkalredzēša-

nās, kad dalāmies pieredzē, gūs-
tam jaunas idejas un lietderīgi
atpūšamies.

Arī Viļakas kultūras nama pasā-
kumos neiztiek bez dramatiskā ko-
lektīva jautrajiem skečiem, joku

bagātām dzīves ainām un nopiet-
nām atklāsmēm. Varam teikt, ka
kopīgā darbā pavadītais laiks ir
sevis pilnveidošanas un atklāsmes
iespējas, tā ir relaksēšanās pēc ik-
dienas darba un radoša izpausme.

Tāpēc ikvienu, kas mīl teātri un
skatuvi, gaidām savā kolektīvā!

Mums jaunais nāk rudenī ar
smaidu uz lūpām, starojošām acīm,
ar notikumiem un jušanu. Mēs
tiecamies pēc piederības sajūtas,

mēs alkstam kādam piederēt un
kādu saukt par savu.

Dramatiskā kolektīva vadītāja 
I. Lindenberga

Foto – ieskats Lazdukalna 
pasākumā

Žīguru deju kolektīvi ciemojas MeirānosMārtiņdiena klāt!   
Kas manā pagrabā?

10. novembrī Viļakas kultūras
namā to gribēja noskaidrot saim-
nieks Mārtiņš (J. Romanovskis),
kad savā pagrabā bija sanesis
pēdējos kartupeļu maisus, ķir-
bjus un ābolus. Pēc senajām lat-
viešu tradīcijām līdz ar Mārtiņ -
dienu tika pabeigti visi āra dar -
bi un ļaudis rūpējās par mājas
svētību. Nu līdz Ziemassvētkiem
varēs iet ķekatās, lasīt pasakas
un minēt mīklas.

Pagraba krājumus pārbaudīt atskrēja lauku pele (I. Lindenberga)
un viņas pilsētas radiniece (V.Zelča). Abas grauzējas priecājās, ka šī
gada bagātīgā raža gan dos iztiku, gan stiprinās veselību, gan vairos
skaistumu. Savā priekā dalījās arī kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi
– folkloras kopa un kapella «Atzele», senioru dāmu deju kopa
«Intriga», etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte». Ar teatralizētu dziesmu
un pasakas «Rācenis» inscinējumu pārsteidza krievu dziesmu kolektīvs
«Sudaruška».

Pasākuma dalībnieki bija atnesuši līdzi konservētus gardumus,
gatavotus no pašaudzētiem dārzeņiem, augļiem un saknēm. Pasākuma
vadītājas – māsas peles – iepazinās ar saimniecēm, kuras dalījās ar
receptēm, dažādiem virtuves noslēpumiem un arī atklāja ēdienu brī-
numspējas dažādās situācijās. Pagraba pelēm gribējās pamieloties ar
līdzatnestiem labumiem, ko visi degustēja ar gardu muti.

Paldies visām atsaucīgajām saimniecēm un skatītājiem, kuri vie-
nojās ar pašdarbniekiem Mārtiņdienas svinēšanā!

Viļakas Kultūra nama  pasākumu  vadītāja Ineta Lindenberga
Foto – Andris Zelčs
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KULtūRA / AKtiVitāteS SoCiāLAJā SfēRā 

Aizvadītās rudens dienas bija negaidīti siltas un krāšņas. tās
turpināja iepriecināt Viļakas sociālās aprūpes centra un Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas kolektīvus arī oktobrī.  

Oktobrī iestādes tika rotātas ar dažādiem rudenīgiem dekoriem –
kļavu lapām, ķirbjiem un āboliem, kas radīja un rada pozitīvu noskaņu
iemītniekiem, apmeklētājiem un pašiem darbiniekiem. Abu iestāžu
telpas rotā krāsainās koku lapas – origami tehnikā, ko sarūpēja Viļakas
Mākslas skolas audzēkņi. Paldies skolotājai Viktorijai Zaharovai par
atsaucību! 

Lai vairāk izbaudītu rudens krāšņumu, kādā oktobra rīta nodarbībā,
draudzīgā pulkā, aprūpes iestāžu kolektīviem bija iespēja veidot dažā-
das kompozīcijas no dabīgiem materiāliem. No sākuma likās, ka priekš
senioru nepaklausīgiem pirkstiem šis uzdevums būs par sarežģītu, bet
izrādījās, ka smalkie darbi iemītniekiem ļoti patika un viņiem pašiem
sāka raisīties idejas par kompozīciju veidošanu.

Mierpilns, radošs darbs dod iespēju dāvināt smaidus, labus vārdus,
jokus un sajūtu, ka dzīvojam vienā lielā, draudzīgā ģimenē, turklāt
katrs paveiktais roku darbiņš padara locītavas kustīgākas un nostiprina
plaukstas muskuļus!

Teksts un foto: sociālā darbiniece Kristīna Pumpa

Rudens noskaņas pasākumi Viļakas novada
sociālās aprūpes iestādēs oktobrī

Apstiprinātas 2018. gadā 
Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma

sarakstā iekļaujamās vērtības
2018. gada 8. novembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā

Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sēdē tika vērtētas
Nacionālajam Nemateriālā kultūras sarakstam pieteiktās vēr-
tības. Šajā gadā saraksts tiks papildināts ar astoņām vērtībām.

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarak-
stā 2018.gadā apstiprinātas astoņas vērtības: Gaujas plostnieku
amata prasmes (pieteicējs biedrība «Gaujas plostnieki»),
dubultauduma šatiera segu aušana Ziemeļvidzemē (pieteicējs
Valkas novada dome), Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradī-
cijas (pieteicējs biedrība «Skaņumāja»), Caurspēlējamās cītaras
spēle (pieteicējs biedrība «Skaņumāja»), Knipelēšanas prasme
(pieteicējs Rīgas pilsētas pašvaldības Kultūras un tautas mākslas
centrs «Ritums»), Lībiešu kultūrtelpa (pieteicējs biedrība Līvõ
kultūr sidām), Rucavas tradicionālā kultūrtelpa (pieteicējs
Rucavas novada dome), Upītes kultūrtelpa (pieteicējs biedrība
«Upītes jauniešu folkloras kopa»). 

Nemateriālā kultūras mantojuma padome, izvērtējot līdz 2018.
gada 30.jūnijam iesūtītos pieteikumus, 12. jūlija sēdē no 11 pietei-
kumiem atlasīja astoņus, kuru iesniedzējiem ar ekspertu palīdzību
tika dota iespēja savus pieteikumus papildināt un precizēt. 8.novem-
bra  sēdē padome Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam izvir-
zīja visus astoņus pieteikumus.

Informācija par pieteikuma sagatavošanu, kā arī par nemateriālā
kultūras mantojuma padomi http://www.lnkc.gov.lv/nozares/nema-
terialais-kulturas-mantojums/.

Nākamo Nemateriālā kultūras mantojuma pieteikumu iesnieg-
šana tiks izsludināta 2019.gada janvārī un pieteikumu sagatavošanai
tiks dots pusgads laika.

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas atbalstam VKKF
ir izveidojis būtisku atbalsta instrumentu – mērķprogrammu Ne -
materiālā kultūras mantojuma saraksta pieteikumu sagatavošanai.

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016.
gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums.
Tas ir regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā
vide un apstākļi.

Pirms Latvijas 100. dzimša-
nas dienas, 16. novembrī Kultū-
ras centrā «ReKoVA» norisi-
nājas svētku koncertuzvedums
«MūŽS». Šūpulis, kurš simbo-
lozēja dzimšanu, maza meitene
ar rotaļu lācis, kas pavēstīja par
bērnību, jaunietes gadi, kad
izzina pasauli, līgavas statuss,
tad sievas, mātes, vecmammas
un vecvecmammas rūpes, pie-
nākumi, izjūtas un būtība. 

«Paldies saku māmiņai
Par to vieglu dvēselīti:
Nesēdējse uz akmeni
Grūtajāsi dieniņās.
Es esmu piedzimusi. Es esmu

šajā pasaulē. Es esmu! Lai pagai-
dām nogurdinu apkārtējos, lai
dažubrīd esmu neizprotama un
neparedzama, es esmu pārliecinā-
ta, ka šeit paveikšu ļoti daudz.
Esmu izvēlējusies piedzimt Lat -
vijā, ceru šeit mūžu nodzīvot...

Mani mīļa māmuliņa
Mazgā piena muldiņā,
Lai es augu sarkanbalta,
Kā puķīte dārziņā.
Sāku pētīt un saprast, kā iekār-

tota pasaulīte. Uzzinu ko jaunu ik
dienu, ik stundu. Kāpēc debesis ir

zilas un saule vakarā riet? Kāpēc
kreisās kājas zābaciņš neder laba-
jai kājai? Kāpēc mamma neļauj
iet ārā bez cepures un šalles?
Kāpēc ir tā un ne citādi?

Otra bēdas nebēdāju,
Ka man savas atbēdāt,
Ka man savu vainadziņu
Ar godiņu novalkāt.
Lielākā daļa bērnības «kāpēc»

ir atbildēti, atlikušos es pat negri-
bu zināt. Cik var klausīties vecāku
cilvēku pamācībās un padomos...
Dari tā, nekad nedari tā... Es pati
visu zinu un visu varu. Neprasiet
no manis pārāk daudz vai pārāk
garlaicīgu. Es gribu skriet, dejot,
dzīvot!

Vai, Dieviņi, ko darīšu?
Grib brāliņš mani jemt.
Sviežu savu vainadziņu
Sīku kārklu krūmiņā,
Paša teku upītē
Raudavīšu pulciņā;
Labāk upes raudavīte,
Ne brāliņa līgaviņa.
Es nepazīstu mīlestību, man

nav ne jausmas, kas tā ir. Varbūt
arī par to nekas nav jāzina? Es jū -
tu kaut ko neizskaidrojamu, kad

satieku viņu... Kad viņš ir blakus,
es gribu bēgt, kad viņš ir tālu, mana
sirds sauc pēc viņa. Kā lai izprot
šīs dažādās jūtas? Mēģināšu ļau-
ties...

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc sētā vakarā,
Gara man tā dieniņa,
Kad es tevis neredzēju.
Ir dienas, kad viņš nepārnāk,

ir dienas, kad viņš pārnāk vēlu. Ir
dienas, kad es gribētu nepārnākt.
Ne viss ir tā, kā filmās par mīles-
tību redzēts. Ikdiena sabojā ilgoto
un skaisto. Bija vieglāk, kad nezi-
nāju mīlestību. Tad es to varēju
iztēloties cildenāku esam.

Lietiņš nāca miglodams
Par lielo rudzu lauku;
Vilku brunčus no muguras,
Sedzu savu arājiņu.
Man daudz jāstrādā. Kā jebku -

ram latvietim visos laikos. Darbi
sakrājušies, viss jāpaspēj. Vissvarī -
gā kais pienākums – būt labai sie-
vai un mātei. Šķiet, ne tik sen pati
uzdevu neskaitāmus «kāpēc»,
tagad jāpaskaidro, kāpēc...

Trīs pūriņi man dziesmiņu
Ābelīšu dārziņā:

Trīs dieniņas sadziedāju,
Vēl ne vāka nepacēlu.
Dziesma mani dara stiprāku.

Caur dziesmām es apzinos savas
saknes, savu būtību. Es mācu dzies-
mu nākamajām paaudzēm, tikai
tā iespējama pēctecība. Dziesma
pauž skaļi to, ko es dzīvē esmu
noklusējusi: mums jāpielāgojas
vienam otram, mums jāmācās būt
labākiem. Atskatoties uz savu dzīvi
un sapņojot par nākotni, es varu
atzīt, ka esmu laimīga sieviete!

Dod, Dieviņ, siltu sauli
Jel vakara pusītē;
Dod, Dieviņ, labu dzīvi
Jel mūžiņa galiņā.
Es pateicos Dievam par katru

saulaino dienu, par katru paveikto
darbu, par katru teiktu un dzirdētu
labu vārdu. Es lūdzos par tēvzemi,
par mātes valodu, par latviešiem
un citiem Latvijas iedzīvotājiem.
Tikai kopā mēs esam stipri, tādēļ es
priecājos par katru palīdzībā snieg -
tu roku, par katru klusu «paldies»...

Dieviņš veda dvēselīti
Pliku, kailu debesīs;
Te palika miežu lauki,
Te mantiņa, bagātība.

Es aizeju, nekā līdzi neņemot.
Ja arī varētu – man nevajag. Es
redzu savus bērnus un mazbērnus,
viņi man ir viss. Viņi ir tie, kuri
dzīvos manā un viņu Latvijā,
ceru, ka visu viņu mūžu...»

Šis viss savijās ar Šķilbēnu pa -
gasta pašdarbnieku priekšnesu-
miem. Bērnu deju grupas «LĀCĪ-
ŠI» deju, meiteņu moderno grupu
«ČABULES» stilizēto tautas de -
ju, folkloras kopas «Rekavas dzin -
tars» precību dziesmu, Folkloras
kopas «UPĪTE» vīru enerģisko
deju, vokālā ansambļa «Balsiņis»
skaito dziedājumu, šarmanto līnij-
dejotāju iestudējumu pie Aijas
Rimšas dziesmas «Zem citām
debesīm», un Šķilbēnu sievu spē -
ka dziesmu un kokles skaņas mū -
ža izskaņā. Stās tu izstāstīja teicēja
– Rūta Cibule.

Liela, liela pateicība visiem,
kas uzstājās, kas skatījās un klau-
sījās. Liels paldies priesterim
Staņislavam Prikulim par uzrunu
un savu klātbūtni pasākuma. 

Teksts, foto: Šķilbēnu pagasta
Kultūras centra «REKOVA»

vadītāja K. Lapsa

Koncertuzvedums «Mūžs» kultūras centrā «Rekova»
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BAZ NīCAS dRAU dŽU Zi ņAS

Svētdienas rudenīgi vēsajā
28. oktobra rītā siltais Viļakas
luterāņu dievnams un sirsnīgā
Viļakas luterāņu draudze sagai-
dīja ikvienu dievnama 90 gadu
jubilejas svētkos. 

Dievkalpojumu vadīja Dau -
gavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe, kalpoja Viļakas luterāņu
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaic -
kovskis un ērģelnieks Pēteris
Vaickovskis. Luterāņu svētkos
piedalījās Viļakas Romas katoļu
baznīcas prāvests Guntars Sku -
tels, luterāņu draudžu pārstāvji no
Balviem, Tilžas un Gul be nes, Vi -
ļakas novada iestāžu vadītāji, Vi -
ļakas draudzes locekļi un Viļakas
luterāņu baznīcas celtniecības
ierosinātāja Kārļa Jozuus pēcnā-
cēji, pat jau sestajā paaudzē, kuri
pateicās savam vecvecvectēvam
Kārlim Jozuus par paveikto Viļa -
kā un Latvijā, un cer, ka arī vi -
ņiem izdosies tikpat sekmīgi kal-
pot Dievam un cilvēkiem kā to
darījis viņu sencis.

Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe atzina, ka Viļakas lu -
te rāņu dievnams viņam ir ļoti mīļš,
jo šeit viņš ir kalpojis daudzus ga -
dus un kopā ar draudzi ir realizējis
daudzus dievnama sakopšanas
darbus. Einārs Alpe atcerējās, ka
tikai Viļakas draudze svētkus svin
ar dzīvo mūziku. Viņš aicināja mūs
padomāt par laiku, ko mēs veltām
viens otram, par darbiem, ko mēs
veicam ar mīlestību. Aicināja
saglabāt vienkāršību un cilvēcību,
lai cik augstus amatus mēs arī
neieņemtu un liecināja kā nepalikt
par materiālo mantu ķīlniekiem,
bet būt brīviem Dieva bērniem.

Viļakas luterāņu draudzes mācī -
tājs Mārtiņš Vaickovskis lūdza
lūgties par draudzes mācītājiem,
kuri šeit kalpojuši: Gustavu Kņe -

zinski, Hugo Grīvānu, Ēvaldu
Bērziņu, Artūru Edgaru Treivertu,
Jāni Baumani, Valfrīdu Šīre,
Leonu Taivānu, Kristapu Frei -
mani, Jāni Geidi, Andreju Kavaci,
bīskapu Eināru Alpi. Mācītājs
Mārtiņš aicināja lūgties arī par
brāļiem katoļiem un pareizticīga-
jiem, kuri svin svētkus kopā ar
luterāņiem, un aicināja lūgties arī
par Viļakas luterāņu draudzi, lai
tā būtu garā stipra. Lai cilvēki
atcerētos mācītājus, kuri kalpojuši
Viļakas luterāņu baznīcā, svētkos
iesvētīja piemiņas plāksni.

Viļakas Romas katoļu baznī-
cas prāvests Guntars Skutels ar
mācītāju Mārtiņu Vaickovski bija
iepazinies kādā ekumēniskā pasā-
kumā Preiļos. Mācītājs Mārtiņš
aicināja priesteri Guntaru vieso-
ties Viļakā un drīz pēc viņa uzaici -
nājuma Rēzeknes – Aglonas die-
cēzes bīskaps Jānis Bulis nozī-
mēja priesteri Guntaru kalpot
Viļakā. Un tā iznāca, ka priesteris
Guntars ne tikai atsaucās mācītāja
aicinājumam, bet kļuva par kai-
miņiem, kuri labprāt atbalsta un
piedalās draudžu organizētās akti-
vitātēs. Priesteris Guntars Skutels

sveica svētkos luterāņus un vēlē-
ja, lai arī turpmāk draudzē valda
mīlestība, savstarpēja sapratne un
lai Dievs atbalsta viņu labos
nodomus. 

«Pateicoties Dieva žēlastībai,

mēs šodien visi esam šeit.  Mēs
visi mīlam Dievu.  Mēs – viļakieši
ļoti mīlam savu baznīcu. Liels
paldies Viļakas novada pašvaldī-
bai un  iestādēm par sadarbību un
līdzdalību, paldies draudzes lo -

cekļiem par atbalstu, gatavojoties
svētkiem,» pateicās  Viļakas lute-
rāņu draudzes priekšniece Inta
Dortāne. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Velga Vīcupa

Viļakas evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 90

Kārļa Jozuus pēcnācēji

No 2018. gada vasaras sā-
kuma līdz novembrim noti-
ka sarežģītā Viļakas Romas
katoļu baznīcas centrālās
vitrāžas (virs galvenajām
ieejas durvīm) restaurācija. 

Sarežģīts restaurācijas process bija, jo
loga vitrāža bija grūti sasniedzama. Lai
sasniegtu vitrāžu no iekštelpām bija jāuz-
būvē koka laipas pāri ērģelēm, bet, lai sa -
sniegtu no ārpuses, bija jāīrē pacēlājs.
Restaurācijas darbus veica SIA «Glassi-
ca» – meistari Andris Kļavnieks un Aivars

Smans. Viļakas Romas katoļu baznīcā vit-
rāžu restaurācijas darbus uzsāka 2004.
gadā, izstrādājot logu vitrāžu restaurācijas
programmu. 

Andris Kļavnieks cerēja, ka uz beigām
darbi paliks vieglāki, bet iznāca tieši otrādi,
jo šīs centrālās vitrāžas restaurācija izrā-
dījās visgrūtākā, tāpēc ka bija sarežģīta
konstrukcija, kurā bija ievietotas krāsainās
vitrāžas, sarežģīta bija piekļūšana un arī
vitrāžas mākslas darbs bija veidots no ne -
lieliem stikla gabaliņiem. 

Pārvarot visus šķēršļus, vitrāžu izdevās

restaurēt un 15.novembra vakarā notika
svinīga vitrāžas atklāšana, kad restaurēto
vitrāžu izgaismoja, un Viļakas Romas kato-
ļu draudze šo paveikto darbu dāvināja
Latvijai simtajā dzimšanas dienā. 

Restaurators Andris Kļavnieks atzinīgi
novērtēja, ka Viļakas draudzē ciena stikla
mākslu un paveikto darbu īpaši izgaismo.
Kopējās restaurācijas izmaksas ir 16867,40
Eur. Sakrālā mantojuma programma, kuru
administrē Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde, projekta «Viļakas katoļu baznī-
cas vitrāžas restaurācijai» īstenošanai pie-

šķīra 16000,00 Eur, bet summu 867,40 Eur
saziedoja cilvēki. «Esmu pateicīgs Die -
vam, cilvēkiem par lūgšanām un ziedoju-
miem un laimīgs, ka šogad restaurējām
centrālo  «Gotikas rozes» vitrāžu. Ceru, ka
nākamgad uzsāksim restaurācijas procesu
logu vitrāžām arī virs baznīcas ieejas dur-
vīm,» pateicās Viļakas Romas katoļu drau-
dzes prāvests Guntars Skutels. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne, 

Aivars Smans 
un Guntars Skutels

Restaurēta centrālā vitrāža Viļakas katoļu baznīcā
PRoJeKtS
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SPoRtA AKtiVitāteS / JAUNieŠU AKtiVitāteS

Šogad kā vienas no makšķerēšanas sacensī-
bām notika spiningošana no krasta. Sacensības
notika uz ičas (Rēzeknes) upes. 

Uz sacensībām ieradās 10 vīrieši un 6 jaunieši.
Sacensībās notika ievērojot visus makšķerēšanas

noteikumus, t. i., neatbilstoša lieluma zivis tika pa -
laistas atpakaļ upē.

Atkal jāatzīmē veiksmes un meistarības nozīme.
Lielāko asari izdevās noķert Ivaram Lūsim, bet lie-
lāko zivi (līdaku), pašās sacensību beigās izvilka
Aldis Prancāns – 6,320 kg, kas ļāva viņam izcīnīt
pirmo vietu kopvērtējumā. Otrā vieta Andim Pabēr -
zam un trešā Ivaram Lūsim.

Patīkami, ka kopā ar pieaugušajiem, makšķerē-
šanas prasmes un «knifiņus» veiksmīgi apgūst arī
jaunieši.

Visi sacensību dalībnieki bija apmierināti, jo
katram izdevās noķert lielāku vai mazāku zivi,
neskatoties uz to, ka mazākās līdakas nācās ielaist
atpakaļ upē. 

2018. gads makšķerniekiem ir izdevies, jo bija
iespēja piedalīties četrās sacensībās makšķerēšanā.

Par šo sezonu gribas pateikt paldies visiem sa -
censību dalībniekiem par atsaucību. Vēlu veiksmī-
gus lomus! 

Paldies šoferiem Aivaram un Francim.
Nākamās sacensības Šķilbēnu pagastā sāksies

15.11.2018., kad par Viļakas novada čempiona titulu
sacentīsies zolītes spēles meistari.

Ar rezultātiem var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Sports

Sacensību tiesnesis P. Vancāns

Viļakas novada sacensības 
spiningošanā uz iČAS upes 

2018. gada aprīļa nogalē Vi -
ļakas novadā tika izveidota jau-
niešu Brīvprātīgā darba uzskai-
tes sistēma, kura veicinājusi jau -
niešu aktivitāti iesaistīties brīv-
prātīgajā darbā un sabiedrībā no-
tiekošajos procesos. tāpat jau -
nie ši šogad uzsākuši darbību
Latvijas Sarkanā Krusta kustī-
bā, kas arī ir veids kā iesaistīties
brīvprātīgajā darbā gan lokālā,
gan valstiskā, gan starptautiskā
līmenī. 

Kā jau iepriekš ziņots – tie jau -
nieši, kuri vēlas uzsākt Brīvprā -
tīgo darbu, aicināti noslēgt vieno-
šanos Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centrā un veikt savu padarīto dar -
bu uzskaiti, aprakstot iegūtās vai
pilnveidotās prasmes, kā arī reģis-
trējot nostrādāto stundu skaitu.
Jaunieši, kuri nostrādājuši vismaz
100 brīvprātīgā darba stundas,
saņem apliecinājumu par iesais-
tīšanos Brīvprātīgajā darbā, kas ir
lielisks pierādījums jaunieša iegū-
tajai pieredzei uzsākot savas pir-
mās darba gaitas vai stājoties
augstskolā.

Ik gadu aktīvākajiem jaunie-

šiem būs iespēja pretendēt uz
«Gada jaunieša» titulu, Viļakas no -
vada domē iesniedzot apkopoju-
mu par nostrādātājām Brīvprātīgā
darba stundām.

Šogad ir pirmais gads, kad tiks
nominēts «Gada jaunietis» –  ap -
kopojumu par nostrādātajām Brīv-
prātīgā darba stundām iesniegušas

piecas jaunietes: Sendija Zarem -
ba, Žaklīna Orlovska, Keita Emī -
lija Orlovska, Simona Zaremba
un Dinija Šimanovska. Jaunietes
bijušas kā pozitīvs piemērs ikvie-
nam novada jaunietim – aktīvi
iesaistījušās sabiedriskajās akti-
vitātēs un veikušas Brīvprātīgo
darbu dažādās pašvaldības iestā-
dēs, piemēram, Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centrā, Viļakas sociālās
aprūpes centrā, skolās, Susāju
pagasta pārvaldē, Viļakas novada
muzejā, tāpat palīdzējušas vien-
tuļajiem pensionāriem un centu-
šās popularizēt gan Brīvprātīgā
darba iespējas novadā, gan Lat -

vijas Sarkanā Krusta kustību savu
vienaudžu vidū.

Par aktīvu līdzdalību un ie -
saistīšanos sabiedriskajos proce-
sos, veicot Brīvprātīgo darbu Vi -
ļakas novadā, par «Gada jaunieti»
atzīta Simona Zaremba. Jauniete
iesaistījusies dažādu iestāžu pie-
dāvātajā Brīvprātīgajā darbā,

nostrādājusi lielāko skaitu Brīv -
prātīgā darba stundu, popularizē-
jusi Brīvprātīgo darbu un Latvijas
Sarkanā Krusta biedrību jauniešu
vidū, kā arī pārdomāti aprakstījusi
savas iegūtās un pilnveidotās
prasmes, kas ir viena no svarīgā-
kajām vērtībām veicot Brīv prā -
tīgo darbu. Jauniete darbu veikusi
sistemātiski, nākusi gan savas ini-
ciatīvas vadīta, gan ar prieku vei-
kusi piedāvātos darbus. Jauniete
izcēlusies ar paveikto darbu dažā-
dību, augstu atbildības sajūtu un
rūpīgi paveiktiem darbiņiem,
pilnveidojusi laika plānošanas un
uzstāšanās prasmes, izpratusi to,

cik sarežģīti ir izplānot un novadīt
pasākumu, kā arī to, cik svarīga
ir pasākuma auditorijas atsaucība.
Analizējot jaunietes Brīvprātīga
darba stundu uzskaiti, redzams,
ka viņai nav bijis slinkums regu-
lāri atzīmēt paveiktos darbus un
konkrētus to veikšanas laikus, tā
ir sava veida disciplinētība un

apņēmība, kas ir nozīmīga prasme
nākotnes karjeras un darba attie-
cību veidošanā.

Daļa jauniešu atbalsta Brīv -
prātīgā darba aktivitātes un iesais-
tās to īstenošanā, bet neveic pada-
rīto darbiņu uzskaiti, tomēr aici-
nām to darīt ikvienu, lai iedvesmo-
tu citus un arī paši atskatītos uz
paveikto, kas ir veids kā motivēt
sevi jaunu virsotņu sasniegšanā.

Brīvprātīgais darbs paver ie spē -
jas pilnveidot savas prasmes, pie-
ņemt jaunus izaicinājumus, discip -
linēt sevi un iesaistīties sabiedris-
kajos procesos, ieguldot savu darbu
mūsu kopīgajai attīstībai. Lai ie -

saistītos Brīvprātīgajā darbā, jau-
nietim nav jābūt populāram vai
nopelniem bagātam, svarīga ir mo -
tivācija un vēlme darboties, pirm-
kārt, savas pašizaugsmes labā – lai
par jaunieti runā viņa darbi, tikai
pēc tam domājot par nostrādāto
stundu skaitu un iegūstamo titulu.

Paldies Sociālo aprūpes iestā-
žu vadītājai Līnai Barovskai, kura
visaktīvāk piedāvājusi jauniešiem
Brīvprātīgā darba iespējas ārpus
Jauniešu centra! Tas nav viegli,
jo jaunietis nāk nepieredzējis un
baidās kļūdīties, tāpat ir jāiedro-
šina un jāatbalsta, taču tas ir viens
no veidiem kā jauniešos ieaudzi-
nāt atbildības sajūtu un veicināt
jauniešu sabiedrisko līdzdalību.

Joprojām aicinām ikvienu
pašvaldības iestādi un bezpeļņas
organizāciju piedāvāt jauniešiem
Brīvprātīgā darba iespējas.

Paldies visiem jauniešiem par
aktīvu līdzdalību! Jauniešos ir
spēks un kopā mēs spējam
paveikt daudz!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

Noskaidrots «Gada jaunietis 2018»
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tūRiSMS / iedZīVotāJU ZiNāŠANAi

Ziemeļlatgales mākslinieces amatieres rada
lielformāta gleznas radošajā nometnē Smiltenē

oktobra beigās septiņas Ziemeļlatgales un
septiņas Smiltenes novada mākslinieces amatieres
piedalījās starptautiskā mākslas projektā
«Handicraft festival – transnational cooperation
project» NR.18-00-A019.333-000009, sadarbojo-
ties Balvu, Abulas (Smiltenes) lauku partnerībām
ar Somiju (LAG Karhuseutu). 

Katrā sadarbības teritorijā tiek piedāvātas dažādas
radošās darbnīcas, izzinošas lekcijas un semināri pro-
fesionālu pedagogu vadībā, lai dalībnieki varētu uz -
labot un pilnveidot savas mākslinieciskās prasmes.

Pirmā šāda radošā nometne tika aizvadīta
Smiltenes pusē. Sešu dienu laikā tika radītas 10
iespaidīgas lielformāta gleznas 2,3x3,3m –  dažādos
stilos, kas greznos apkārtējo vidi gan dienā, gan arī
naktī. Gleznu «odziņa» – fluorescējošo krāsu izman-
tošana. Katra glezna glabā kādu pārsteigumu un
iestājoties tumsai pie speciāla apgaismojuma māk-
slas darbi pārvēršas un iemirdzas. Māksliniecēm tas
bija liels izaicinājums, jo praktiski neviena nebija
strādājusi ar tik lielu formātu, bet  nedēļa bija ļoti

interesanta un radoša. Jaunas gleznošanas prasmes
palīdzēja apgūt Balvu novada mākslinieces Larisa
Berne un Iveta Useniece. Kā arī liels paldies projekta
iniciatorei un vadītājai Mairai Kuprišai no Smiltenes.

Šobrīd visi darbi atrodas Smiltenē, bet jau pava-
sarī tos būs iespēja redzēt un izbaudīt arī Zie meļ -
latgalē.

Projekta pirmajā radošajā darbnīcā no Ziemeļ -
latgales, Smiltenē piedalījās: Anta Zeltiņa, Dina
Babāne, Ina Bankova, Dace Logina, Līga Ikstena,
Inese Matisāne un Lība Ločmele.

Interneta resursi:
https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/p

hotos/?tab=album&album_id=1940253876277143
https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/p

hotos/?tab=album&album_id=1940239456278585
Video sižeti būs skatāmi Re TV – raidlaiki, plkst.

19.00, 04. 11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12.
Informāciju sagatavoja: Viļakas novada 

tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: Tatjana Vinogradova

Š.g. 9.novembrī Park Hotel Latgola, daugavpilī,
tika aizvadīta ikgadējā Latgales tūrisma  konference,
ko organizēja Latgales reģiona tūrisma asociācija
ezerzeme ar LiAA tūrisma departamenta un Latgales
pašvaldību atbalstu un līdzfinansējumu. Konferen-
ci apmeklēja gan Latgales reģiona tūrisma speciālisti,
profesionāļi, uzņēmēji, gan arī tūrisma entuziasti, 
lai kopīgi atskatītos un izvērtētu paveikto 2018. ga-
dā un iezīmētu veicamos darbus nākamajā sezonā, 
kā arī smeltos jaunas idejas darba produktivitātes
uzlabošanai.

No Viļakas novada šogad konferencē piedalījās Viļakas
novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne,
tūrisma speciāliste Inese Matisāne, Meža muzeja vadītāja
Anna Āze, Kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns»
vadītājs Harijs Dvinskis, Ontana Slišāna Upītes kultūr-
vēstures muzeja vadītāja Ligita Spridzāne un novadpēt-
nieks Ivars Logins.

Konferenci atklāja Daugavpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Rihards Eigims, kurš aicināja viesus apmeklēt
populārākos tūrisma objektus Daugavpilī, kā arī iepazīs-
tināja ar nākotnes plāniem tūrisma jomā, uzverot, ka šis
gads aizvadīts kultūras notikumu zīmē.

LRT «Ezerzeme» valdes priekšsēdētāja Līga Kondrāte
plašā prezentācijā izklāstīja, kāda bija aizvadītā tūrisma
sezona Latgalē un nākamā gada plāniem. Latgali ir apmek-
lējis 1,5 miljons tūristu, no kuriem 80 % bijuši iekšzemes
tūristi. Ārvalstu tūristu skaits palielinājies par 24 %.
Kopumā strauji palielinājies poļu tūristu skaits, pateicoties
ciešai sadarbībai ar Latvijas vēstnieku Polijā Edgaru
Bondaru. Latgalē viesojušās gan žurnālistu grupa no
Polijas, gan Latgales reģions tika pārstāvēts Varšavā un
Oroņskā rīkotajos Latvijas dienas pasākumos. Latgalei
nozīmīgākie ārvalstu tirgi ir Lietuva, Igaunija, Vācija,
Polija, Krievija un Nīderlande. 2019. gadā LRTA plāno
izveidot jaunu stenda aprīkojumu gan, lai piedalītos
«Baltour», gan citās izstādēs un pasākumos. Arī nāka-
majā gadā vizītē uz Latgales reģionu dosies vairāki blogeri,
tūrisma operatori, gidi un žurnālisti. Tūristu pieaugums
noticis aktīvās atpūtas piedāvātājiem un dabas tūrisma
objektos – populāri maršruti Daugavas loki un Pierobežas
maršruts.

Tika mudināts uzņēmējus radīt arī 5 zvaigžņu servisu,
lai vairāk piesaistītu maksātspējīgākos vācu tūristus, kā
arī tika uzsvērts, ka uzņēmuma vizītkarte sākas no tualetes
apmeklējuma, jo lai cik moderna būtu iestāde, restorāns
vai uzņēmums, kuru mēs apmeklējam, visam jābūt kvali-
tātē no ceļa zīmes līdz tualetes apmeklējumam.

LIAA Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava klā-
tesošos iepazīstināja ar Latvijas tūrisma mārketinga stra-
tēģiju 2018 -2023. gadam un  akciju Atklāj Latviju no
jauna (www.atklajlatviju.lv)

Vairāk- - https://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2018/
Turisma_marketinga_strategija_2018_2023.pdf?fbclid=I
wAR21X-_NZwEFZp-SmqW2cpMyQVN6EVbfk
GATAh_laECzCvN39I6XCM2ARYI

Savā personīgajā pieredzē datu aizsardzības regulas
ieviešanā, tūrisma nozares uzņēmumā, dalījās Park Hotel
Latgola menedžere Ruta Priede.

Ko sagaida Latvijas ceļotājs un bez kā nevar iztikt
mūsdienīgs ceļotājs, uzzinājām no Normunda  Smaļinska
(praktiskais ceļotājs, gids, žurnālists un grāmatas «100
stāsti par Latviju «autors), kurš dalījās savos iespaidos
par labās prakses piemēriem Igaunijā, inovatīviem objek-
tiem un industriālā tūrisma aktualitātēm, uzsverot trīs gal-
venās lietas veiksmīga tūrisma uzņēmuma pastāvēšanā
(«3 I») – Ir jābūt interesantam objektam, interesantam
stāstam un interesantam stāstītājam. Mūsdienu tūrists alkst
iegūt jaunas emocijas, vēlas redzēt, ko jaunu un nebijušu,
bieži ceļojumus pakārto pasākumiem!

Pētījumā par Apkalpošanas servisa kvalitātes līmeni
Latgalē, kļūdas un ieteikumus izklāstīja Rēzeknes tehno-
loģiju akadēmijas vadošā pētniece docente  Lienīte
Litavniece. liekot uzsvaru, ka kvalitātei jāiet roku rokā ar
viesmīlīgu uzņemšanu.

Viļānu novada Latgales tradicionālās kultūras centra
«Latgaļu sāta» vadītāja Marika Zeimule izstāstīja savu
biedrības  veiksmes stāstu Latgalē, kā darot no sirds un ar
mīlestību tūristi ar interesi brauc gan uz «Latgaļu sātu»
iepazīt senos amatus, gan piedalās dažādās nometnēs.
Liekot saprast, ka apmeklētājiem patīk līdzdarboties un
pašiem izmēģināt senās amatu prasmes.

Savā pieredzē, zīmola un tūrisma piedāvājuma veido-
šanā Alūksnē, dalījās Alūksnes novada pašvaldības sabied-

risko attiecību speciāliste Evita Aploka, un TIC vadītāja
Iveta Veļķere. Guvām apliecinājumu tam, ka mērķtiecīgi,
stratēģiski kopā sadarbojoties un izvirzot mērķus var
sasniegt augstus rezultātus īsā laika posmā, veidojot vie-
notu zīmolu.

Latgales plānošanas reģiona darbiniece Iluta Kriškijāne
pastāstīja par projektu «Latvijas ainavu dārgumi», kur
īpašu popularitāti guva tieši Latgales ainavas. Savukārt
tūrisma nozares eksperts Aivars Provejs ieskicēja savu
redzējumu Latgales tūrisma galamērķa konkurētspējas
attīstīšanai.

Vakara noslēgumā 6 nominācijās tika pasniegtas
Latgales gada balvas tūrismā. Katrs uzvarētājs saņēma
orģinālas no akmens darinātas balvas, kuras izgatavojis
Valdis Grebežs.

Uzvaras laurus plūca – 
«Jaunais tūrisma objekts» – Stikla pūšanas darbnīca

(Līvāni, «Latgales mākslas un amatniecības centrs»);
«Inovatīvākais tūrisma objekts 2018» – Laimes muzeja

kolektīvs (Krāslavas novads, Indras pagasts);
«Labākā naktsmītne pilsētā 2018» – viesnīca «Restart»

(Rēzekne)
«Labākā naktsmītne laukos 2018» – viesnīca «SVEN-

TES MUIŽA « (Daugavpils novads, Svente);
«Labākais tūrisma centrs 2018» – Preiļu novada tūris-

ma centrs (Preiļi);
Simpātiju balva – labākais tūrisma profesionālis 2018 –

Aivars Mackevičs (portāla www.travelnews.lv vadītājs,
tūrisma nozares profesionālis).

Foto: travelnews.lv/index.php?view=gallery&g_
u i d = 8 5 1 2 & f b c l i d = I w A R 1 m U Q W v 7 o O Z -
m o P x D q w E c G K 4 X g Z b W T v b C - Y u C x r l I -
1OXSA7mQioLynukA

Sveicam apbalvotos uzņēmumus un kolēģus un, lai
jaunas idejas un darba spars nākošajā sezonā!

Informāciju apkopoja Viļakas novada tūrisma 
speciāliste Inese Matisāne

Foto: Aivars Mackevičs

Avoti: www.visitdaugavpils.lv/latgales-turisma-konfe-
rence-iezimeja-nakotne-daramos-darbus/ 

Aizvadīta Latgales tūrisma konference daugavpilī

Zemessardzei izveidots
vienotais pieteikšanās tālruņa

numurs – 1811
Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemes sardzē un vei-

cinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvo tājiem, darbu sācis
Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs – 1811.

«Mēs apzināmies, ka ne vienmēr iedzīvotājiem ir iespēja atbraukt
līdz tuvākajam Zemessardzes bataljonam, lai iegūtu sev interesējošo
informāciju par dienestu Zemessardzē  un uzreiz saņemtu atbildes.
Vienota pieteikšanās tālruņa līnijas izveide ir lieliska iespēja efektīvi
sniegt informāciju Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas dot savu pienesumu
mūsu valsts aizsardzībā», ar gandarījumu uzsver Zemes sardzes
komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš. «Mums ir ko pie-
dāvāt ikvienam Latvijas pilsonim neatkarīgi no dzīvesvietas un līdz-
šinējās pieredzes, tāpēc aicinām Latvijas pilsoņus aktīvi izmanot
šo iespēju, zvanīt un gūt izsmeļošu informāciju par iespējām, ko
piedāvā Zemessardze,» aicina Zemessardzes komandieris.  

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un
teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardzē uzņem Latvijas pil-
soņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55
gadiem. Informācija, par prasībām uzņemšanai Zemessardzē, ir
atrodama Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.lv sadaļā – Prasības
uzņemšanai Zemessardzē. 

Zemessardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot
savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze
ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas,
organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus
un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbo-
joties vienotā komandā Latvijā un ārvalstīs. 

Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepiecieša-
mību radās 1991. gada barikāžu dienās. Šo gadu laikā Zemessardze
ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struk-
tūru un valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par
tās drošību.

Video par dienestu Zemessardzē:https://youtu.be/jMcnpL8Fskk 
Uzzini vairāk par pieteikšanos Zemessardzei:
Zvani: 1811
Raksti: esizemessargs@mil.lv 
ieskaties: www.zs.mil.lv. 
Informāciju sagatavoja: majore Sandra Brāle AM Militāri pub-

lisko attiecību departamenta Preses nodaļa (tālrunis: 29295730,
67335135, e-pasts: sandra.brale@mod.gov.lv)
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iedZīVotāJU ZiNāŠANAi

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks
zaudētu dzīvību – pēdējo sešu dienu laikā nelie-
lās, bet traģiskās ugunsnelaimēs dzīvību zaudē-
juši astoņi cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGd) pieredze liecina, ka daļu
no traģiskajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš
novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ievērotas uguns-
drošības prasības.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad
kopumā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 59 cilvēki,
bet no oktobra sākuma ugunsgrēkos gāja bojā 11
cilvēki. Vairumā gadījumu ugunsnelaimes saistāms
tieši ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu
smēķēšanu telpās, neuzmanīgu sveču dedzināšanu,
bojātu apkures ierīču lietošanu vai degtspējīgus
priekšmetu novietošanas pie krāsns. 

Lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu nav
nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan
atbildība un zināšanas, ikdienā ievērojot ugunsdro-
šības prasības. Tāpēc VUGD aicina parūpēties par
sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot šādus dro-
šības padomus:

• iztīriet dūmvadus un pārbaudiet apkures ierīču
stāvokli;

• pie apkures ierīcēm nenovietojiet viegli degt-
spējīgus priekšmetus un atcerieties aiztaisīt ciet
krāsns durtiņas;

• gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības;
• nelietojiet bojātas elektroierīces;

• nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, jo tas ir bīs-
tami un apdraud ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cil-
vēku dzīvību;

• uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, kas laikus
brīdinātu par izcēlušos ugunsgrēku. 

VUGd AtGādiNA – ja izcēlies ugunsgrēks
vai radies cits apdraudējums un nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numu-
ru 112!

Plašākai informācijai: Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas

nodaļa (tālr. 27098250, prese@vugd.gov.lv) 

VUGd aicina ikdienā neaizmirst
par ugunsdrošību! 

Viļakas novada dome ir saņēmusi dabas aiz-
sardzības pārvaldes vēstuli, kurā pārvalde infor-
mē par invazīvo sugu augu sugu audzēšanu un
tirdzniecību.

«Daudzviet pasaulē, tostarp arī Latvijā, invazī-
vās sugas tiek vērtētas kā globāla vides aizsardzības
un citu nozaru problēma. Attīstoties cilvēku saim-
nieciskajai darbībai un mainoties dabiskajiem fak-
toriem, sugu invāzijas procesi strauji pieaug.
Invazīvās sugas rada draudus bioloģiskajai daudz-
veidībai un attiecīgajiem ekosistēmu pakalpoju-
miem, piemēram, izkonkurējot vietējās sugas, pro-
vocējot augsnes eroziju, degradējot ainaviski vērtī-
gas teritorijas utt. Invazīvās sugas var radīt arī tiešus
zaudējumus cilvēka saimnieciskajai darbībai un
veselībai, piemēram, samazinot kultūraugu ražas
vai pasliktinot to kvalitāti, pārnēsājot dažādas sli-
mības un parazītus, izraisot alerģiskas reakcijas utt.
Tāpēc šo sugu izplatīšanās apturēšana, ierobežošana
vai «neielaišana» valsts teritorijā ir visefektīvākais
un lētākais paņēmiens cīņā ar tām.

Latvijai kā ES dalībvalstij ir saistoša Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014
par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izpla-
tīšanās profilaksi un pārvaldību  (turpmāk – Regula).
Regulā izklāstīti noteikumi, kā novērst, līdz mini-
mumam samazināt un mīkstināt apzinātas un neap-
zinātas invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un
izplatīšanās Eiropas Savienībā kaitīgo ietekmi uz
bioloģisko daudzveidību.  Regulā (viss invazīvo
svešzemju sugu saraksts: 

h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1141;
h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1263) ir
iekļautas 23 svešzemju augu sugas: Alternanthera

philoxeroides (Mart.) Griseb., Asclepias syriaca L.,
Baccharis halimifolia L., Cabomba caroliniana Gray,
Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Elodea nut-
tallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina)
Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier &
Levier, Heracleum persicum Fischer, Heracleum
sosnowskyi Mandenova, Hydrocotyle ranunculoides
L. f., Impatiens glandulifera Royle, Lagarosiphon
major (Ridley) Moss, Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) 
P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St.
John, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus,
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., My -
riophyllum heterophyllum Michaux, Parthenium
hysterophorus L., Pennisetum setaceum (Forssk.)
Chiov., Persicaria perfoliata (L.) H. Gross, Pueraria
lobata (Willd.) Ohwi. 

Regulas 7. pants nosaka, ka invazīvas svešzemju
sugas apzināti:

a) neieved ES teritorijā, tostarp neved tranzītā
muitas uzraudzībā;

b) netur, tostarp ierobežotos apstākļos;
c) neaudzē, tostarp ierobežotos apstākļos;
d) netransportē uz ES, no tās vai tajā, izņemot

sugas transportēšanu uz objektu saistībā ar izskau-
šanu;

e) nelaiž tirgū;
f) nelieto vai neapmaina;
g) nepieļauj to vairošanos, neaudzē vai nekulti-

vē, tostarp ierobežotos apstākļos; vai
h) neizplata vidē.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Regulas 3.panta
1.punktu: «svešzemju suga» ir jebkuri dzīvi dzīv-
nieku, augu, sēņu vai mikroorganismu sugas, pasu-
gas vai zemāka taksona īpatņi, kas introducēti ārpus
to dabiskās izplatības teritorijas; tā ietver jebkuru
šādu organismu daļu, dzimumšūnas, sēklas, olas
vai dzinumus, kā arī jebkurus hibrīdus, varietātes
vai šķirnes, kas varētu izdzīvot un vēlāk vairoties.

Diemžēl vairākas no Regulā uzskaitītajām
sugām, piemēram, Asclepias syriaca L., Eichhornia
crassipes (C.Mart.) Solms,  Gunnera tinctoria
(Molina) Mirb., Lysichiton americanus  Hultén and
St. John, Pennisetum setaceum (Forsk.) Chiov., tiek
izmantotas apstādījumos un tirdzniecībā arī Latvijā.
Augstāk minēto iemeslu dēļ aicinām atteikties no
Regulā iekļauto invazīvo augu sugu, to hibrīdu,
varietāšu vai šķirņu izmantošanas apstādījumu vei-
došanā, pavairošanā, audzēšanā, tirdzniecībā u.tml.,
tādā veidā sekmējot Regulas ieviešanu un izvairoties
no Regulas nosacījumu pārkāpšanas.

invazīvo sugu augu sugu audzēšana
un tirdzniecība

Aicina izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA «ZAAO»

(ZAAO) klientiem līdz 15. janvārim ir iespēja izteikt viedokli par uzņē-
muma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt priekšlikumus jaunu
pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo klientu aptaujas anketu.

Klientu aptaujas anketa pieejama elektroniski www.zaao.lv, spiežot uz
bannera KLIENTU APTAUJAS ANKETA. Anketa sastāv no 12 jautājumiem,
tās aizpildīšana laika izteiksmē prasīs 2 līdz 5 minūtes.

ZAAO kvalitātes vadītāja Ingrīda Gubernatorova: «Lai mūsu klienti
saņemtu pakalpojumus nemainīgi labā kvalitātē, tie ir regulāri jānovērtē.
Klientu redzējums un ieteikumi uzņēmumam ir būtiski. Klientu idejas nereti
palīdz attīstīt jaunus pakalpojumus. Turklāt mūsu pakalpojumi ir cieši
saistīti ar vides aizsardzības jautājumiem un, iesaistoties atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmā, klients apliecina cieņu pret dabu un tās resursiem.
Saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi ir kļuvusi par nozīmīgu uzņēmuma
un klientu attiecību veidošanas iespēju.»

ZAAO nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrā-
di, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 27
pašvaldību iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē, Malienā un Pierīgā.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību speciāliste

Simtgades «Večerinka»
Medņevas Tautas namā

Simtgades «Večerinka» Medņevas tautas namā pulcēja dau-
dzus apmeklētājus un tautas muzikantus no daudziem novadiem.

Ir svētīgi tie, kuri dzied, muzicē, dara labus darbus skaisti un
droši, lepni un starojoši. Un tie ir Tautas muzikanti, kas jau kuro
reizi ceļu mēro uz Medņevu, lai ar savām melodijām priecētu visus
mūs. Jūs jau zināt, ka  muzicēšana un dziedāšana  ir katra jūsu
«Manta», ko  nevar ne pārdot ne nopirkt, tā ir jūsējā. 

Jo dziesmai ir tāda vara,
Un dziesmā ir tāda spīts,
Kas dziedošos skaistus dara,
Un citi tiem uzplaukst līdz. 

Uz skatuves muzicēja  Jāzepa kapela – vadītājs Jāzeps Zaremba,
Salnavas kapela un vadītāja  Aija Jurāne, «Sēļu muzikanti» un

vadītāja Iveta Dukaļska, vistālāko ceļu  mēroja atraktīvie puiši no
Bauskas «Zinģes Brāļi» un vadītājs Aigars Urtāns, Briežuciema
«Dāmas» un vadītāja Maruta Ločmele,  Eventijs Zelčs,  Aivars
Zelčs,  Nikolajs Zaharovs, Dainis Ločmelis un Ralfs  Rubenis. Visi
muzikanti saņēma Viļakas novada domes priekšsēdētāja parakstītus
Pateicības rakstus.

Apsveikuma dziesmas visiem dziedāja  Sieviešu vokālais
ansamblis Melodija – vadītāja Inita Raginska.

Paldies par pasākuma apskaņošanu Jāzepam Zarembam un
Ralfam Rubenim, paldies Ligitai Brokānei, Annai Mednei un
Valentīnai Duļbinskai, paldies atraktīvajai pasākuma vadītājai
Karinai Aleksejevai. Paldies par izturību līdz rītam visiem muzi-
kantiem un apmeklētājiem, un tas pierāda to, ka šis pasākums ir
apmeklēts un vajadzīgs.

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne
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Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. 
ti rāža: 3001. Bez mak sas. Par raksta saturu atbild tā autors. 

Atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224.  ie spiests: Si A «Lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

h Esi kustīgs, esi lustīgs!

h Svētku maratona «1440 minūtes līdz valsts simtgadei» noslēguma pasākums

h Valsts svētku pasākums «Mēs – Latvijā, Latgalē, Viļakā»
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