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Senioru aktivitātes 
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Rekavas vidusskolas
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mā izcīna godalgotās
vietas 

Viļakas jaunieši ceļ sa -
vu ielu vingrošanas lau -
kumu 

Gājējiem un velosi pē -
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Atceroties Latvijas brī vī -
bas cīņu varoņus... 
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Piektdien, 26. septembrī Jel-
gavā notika konkursa «Eiropas
Gada pašvaldība» noslēguma ce-
remonija, kurā tika godināti kon-
kursa laureāti-lielo pilsētu, mazo
novadu un lielo novadu pašval-
dības, kā arī sveikti novadu un
pilsētu «Eiropas Gada cilvēki».

No lielajām pilsētām konkur -
sā uzvarējusi ir Jelgavas pilsēta.
No vadu konkurencē ar iedzīvotāju
skai tu līdz 7000 ir uzvarējis Run -
dā les novads, savukārt Tukuma
no  vads ir uzvarētājs starp novadiem
ar iedzīvotāju skaitu virs 7000.

Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis
no slēguma pasākumā teica: «Kon-
kurss jau notiek trešo gadu, un tā
mērķis ir izcelt labo, kas notiek

katrā pašvaldībā, kā arī tā ir ie -
spēja pavērtēt, kādi darbi vēl da-
rāmi. Konkursa komisija pārlie-
cinājās, ka pašvaldībās nepār -
traukti notiek attīstība. Varu ap -
gal vot, ka mūsu novadi un pil sē -
tas ir bagātas ar entuziastiskiem
cilvēkiem, kuri spēj aizraut sev
lī dzi citus, no kā nepārprotami
iegūst visa Latvijas sabiedrība.»

Nomināciju laureātus sveica
četras kategorijās:

• Nominācijā «Pašvaldība iz-
glītotam, radošam un aktīvam ie -
dzī votājam» tika sveikta Valmieras
pilsētas, Smiltenes novada un Nīcas
novada pašvaldības.

• Nominācijā «Pašvaldība ve-
selam iedzīvotājam» uzvarētāji ir

Jūrmalas pilsēta, Dagdas un Jaun -
pils novadi.

• Nominācijā «Pašvaldība ie-
dzīvotāju iesaistīšanai» uzvarējusi
Ventspils pilsētas pašvaldība, Tuku -
ma novads un Viļakas novads.

• Nominācijā «Pašvaldība ES
vērtību un iespēju popularizēšanai»
Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā apbalvoja Jelgavas pilsē -
tas pašvaldību, Jelgavas novada
pašval dību un Rundāles novada
pašvaldību.

Viļakas novads balvā saņēma
biroja tehni ku no konkursa sadarbī -
bas partnera «Lattelecom» – as-
toņus «Canon» printerus. Balvas
pasniedza arī Kultūras ministrija
un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.

Noslēguma pasākumā godināja
ne tikai paš valdības, bet arī «Ei-
ropas Gada cilvēkus». Par Eiropas
Gada cilvēkiem Viļakas novadā
atzīti: Ināra Sokirka, Viduču
pa matskolas direktore, Medņevas
folkloras kopas «Egle» vadītāja,
Vilis Cibulis, Šķil bēnu Iniciatīvu
centra, folkloras kopas «Rekavas
dzintars» vadītājs, Ēriks Eizāns,
motosporta entuziasts, mototra -
ses «Baltais briedis» īpašnieks.

Kā pateicību par ieguldīto
darbu šie cilvēki saņēma Ivetas
Grigules balvu-braucienu uz Stras-
būru, «Valters un Rapa» grāmatas. 

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Sumina «Eiropas Gada pašvaldības»
un «Eiropas Gada cilvēkus»

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam pasniedz iegūtās
nominācijas rakstu «Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai»

A/S Lattelecom pārstāvis pasniedz Dāvanu karti-8 printeriemLatvijas Pašvaldību mācību centrs dāvā dāvanu karti 300 Euro apmērā

Šodien avīze:
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Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
vienošanās par pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu

vienkāršošanu pamatsarakstu atjaunošana
Septembra nogalē Viļakas novada dome nosūtīja latvijas

re publikas Pilnvarotajam robežas pārstāvim un latvijas re -
publikas – krievijas federācijas Valsts robežas sarakstu par lat -
vijas republikas un krievijas federācijas pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu atļauju saņemšanai.

Oktobra sākumā saņēmām atbildes  vēstuli, ka atjaunotie pamat-
saraksti iesniegti Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

Krievijas ģenerālkonsuls  Daugavpilī  O. Ribakovs informēja, ka
no š.g.10.oktobra uzsāka dokumentu pieņemšanu vietējā pierobežas
satiksmes atļauju noformēšanā. Vienošanās nosacījumu nevainojamas
izpildes gadījumos būs piemērota atļauju izsniegšana uz 2 gadiem. 

Informējam, ka nākamajam iedzīvotāju iekļaušanas sarakstam
var pieteikties līdz 2014. gada 15. decembrim Viļakas novada domes
lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā Viļakā, ab -
renes ielā 26, 2. stāvā, 203. kabinetā un pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

27. septembrī Valkā norisinā -
jās pasākums «Eiroreģiona «Ples -
kava–livonija» diena 2014», kuru
rīkoja Eiroreģiona «Pleskava–
livonija» latvijas sekcija sadar bī -
bā ar Valkas novada pašvaldību. 

Pasākuma mērķis bija  iepa-
zīstināt ar kultūras daudzveidību
Eiroreģiona teritorijā (Latvijas,
Igaunijas un Krievijas pierobežā),
kā arī veicināt organizācijas «Ei-
roreģions «Pleskava–Livonija»
atpazīstamību un pierobežas pa-
švaldību sadarbību.

Visas dienas garumā notika
dažādas aktivitātes – amatniecības
tirdziņs un tūrisma izstāde, kon-
ference par pārrobežu sadarbību,
tikšanās Eiroreģiona pašvaldību
tūrisma un kultūras speciālistiem,
kā arī aktivitātes jauniešiem, bas-
ketbola turnīrs un koncerts ar pa-
šdarbības kolektīvu  piedalīšanos. 

Pasākuma atklāšanā klāteso -
šos uzrunāja Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis un Eiroreģiona «Ples-
kava–Livonija» prezidents Andris
Kazinovskis.

Amatnieku tirdziņā Viļakas no -
vadu pārstāvēja un pašu gatavotās
preces pārdeva mūsu novada  amat-
nieki. Paldies par atsaucību z/s
Dienvidnieki (Skaidrītei un Artūram
Kokorevičiem), z/s Kotiņi (Aldim
Ločmelim),  Andrai Korņejevai,

Žīguru kultūras nama Rokdarbnieču
pulciņa dalībniecēm Valentīnai
Kaļānei un Zojai Biukai. Lai pie
mūsu novada būtu interesanti uz-
kavēties apmeklētājiem tika pie-
dāvātas meistardarbnīcas. Paldies
Upītes Tautas nama tekstil mākslas
pulciņa vadītājai Ligitai Spridzānei
un Floristikas pulciņa dalībniecēm
Katei Slišānei un Sindijai Loginai
par ezīšu izgatavošanu  un rokas -
sprādžu izgatavošanu. 

Viena no Eiroreģiona dienas
aktivitātēm bija konference par
pārrobežu sadarbības jautājumiem
«Eiroreģions – pierobežas sadar-
bības stiprināšanas iespējas».

Konferencē tika apspriestas div -
pusējas un trīspusējās sadarbības
un projektu realizācijas iespējas starp
Latviju–Igauniju–Krieviju. Par gal -
venajiem sadarbības instrumentiem
jaunajā 2014.–2020. gada plāno-
šanas periodā ir noteikti četri te-
matiskie mērķi: uzņēmējdarbības
attīstība, energoefektivitāte, ostu
un infrastruktūras attīstība, kā arī
vides aizsardzība. Konferencē pie -
dalījās Attīstības plānošanas noda -
ļas vadītāja Olga Abramova.

Eiroreģiona dienas ietvaros
notika arī jauniešu sekcijas tikšanās,
kurā piedalījās visu trīs dalībvalstu
pārstāvji. Iesākumā jaunieši pre-
zentēja savu valstu jaunatnes sfē -
ras darbību un iepazīstināja ar

jau niešu aktivitātēm savās valstīs.
Tikšanās otrajā daļā jaunieši

piedalījās radošajā darbnīcā– iz-
gatavoja mēbeles no koka paletēm
un notika Eiroreģiona dalībvalstu
līderu kopsapulce. Jaunieši nākošo
tikšanos nolēma organizēt Igaunijā,
kuras laikā tiks izstrādāts jauniešu
apmaiņas projekts programmā
Erasmus+, izplānotas arī citas tā-
lākās Eiroreģiona jauniešu sekcijas
aktivitātes, pavasarī Eiroreģiona
jaunieši tiksies Latvijā, savukārt
vasarā plānota tikšanās Krievijā.

Viļakas novadu jauniešu sek-
cijas kopsapulcē pārstāvēja Eiro-
reģiona Latvijas jauniešu sekcijas
valdes priekšsēdētāja Madara Je-
romāne un jauniete Laura Logina,
kuras prezentēja arī Latvijas jau-
niešu sekciju.

Viļakas novada tūrisma in-
formācijas centrs piedalījās amat-
niecības un tūrisma izstādē. Jāsaka,
ka patiesi pārsteidza izstādes ap-
meklētāju interese par Viļaku un
Viļakas novadu un tā bija lielāka
nekā cerēts. 

Pēc izstādes tūrisma informā-
cijas centru vadītāji un pārstāvji
tikās Valkas novada tūrisma in-
formācijas birojā ar citiem piero-
bežas tūrisma speciālistiem, lai
pārrunātu sezonas aktualitātes,
iecienītākos maršrutus un jaunu-
mus. 

Pēc tam devās kopīgā ekskur-
sijā pa Valku un Valgu, gūstot ne-
lielu ieskatu, tajā, ko Valkas no -
vada TIB piedāvā tūristiem. Ek-
skursijas dalībniekiem bija iespē -
ja uzkāpt baznīcas tornī un pabūt

divās valstīs vienlaikus.
Savukārt kultūras darbinieki

no Eiroreģiona teritorijas apmeklē -
ja Valkas novada Vijciemu, kur
dis kutēja par turpmāko sadarbību
kultūras sfērā. Izskanēja idejas
par kopīgu festivālu, par kopīgiem
pasākumiem, kolektīvu izrādī ša -
nu un piedāvājumiem.

Vakarā, Valkas kultūras namā,
izskanēja skaists koncerts «Ar ce -
ļavēju kabatā», kur Viļakas novadu
pārstāvēja «Rekavas dzintars»
(vadītājs Vilis Cibulis).

Paldies darba grupai Akvelinai
Jevstigņejevai, Ivaram Kuprišam,
un šoferītim Jānim Mežalam.

Kultūras metodiķe 
Sandra Ločmele

Foto Sandra Ločmele, 
Madara Jeromāne

«Eiroreģiona «Pleskava-Livonija» diena 2014» Valkā

Viļakas novada dome aicina izvirzīt
pretendentus Valsts svētku apbalvojumam

Viļakas novada dome aicina fiziskas un juridiskas personas,
valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās sabiedriskās organi -
zācijas un to apvienības iesniegt ierosinājumus apbalvošanai
ar Viļakas novada domes atzinības rakstiem. tie tiks pasniegti
latvijas republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā.

Atzinības rakstu piešķir balstoties uz nolikumu, lai izteiktu at -
zi nību par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības,
veselības un sociālās aprūpes, kultūras un sporta pašvaldības darba
un nevalstisko organizāciju darbības jomās, par ieguldījumu Vi -
ļakas novada attīstības veicināšanā un novada tēla popularizēšanā.

Iesniegumus ar izvirzīto kandidātu īsu aprakstu-motivētu pa -
ma tojumu apbalvošanai var iesniegt novads līdz š. g. 22. ok tob rim
plkst.15.00 Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļā 203. kabinetā Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas
novadā vai sūtot pa elektronisko pastu uz adresi dome@vilaka.lv,
vai pa pastu Viļakas novada dome Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas
novads.

Iesniegumus izvērtēs un kandidatūras apstiprinās kārtējā do -
mes sēdē.

Ar Viļakas novada domes atzinības raksta piešķiršanas noli ku -
mu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Nolikumi

Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja 

14. oktobrī Viļakā darba vi-
zītē bija ieradies Baltkrievijas
ģenerālkonsuls Viktors Geisiks,
kurš Viļakas novada domē tikās
ar priekšsēdētāju Sergeju mak-
simovu, priekšsēdētāja vietnieku
leonidu Cvetkovu, izpilddirek-
tori zigrīdu Vancāni, kā arī ar
pagastu pārvalžu, iestāžu vadī-
tājiem, deputātiem un domes
darbiniekiem.

Baltkrievijas ģenerālkonsuls
Lat vijā savu amatu pilda no 2009.
gada, kad saņēma Baltkrievijas
Republikas prezidenta Aleksandra
Lukašenko piekrišanu par viņa
nozīmēšanu.

Viktors Geisiks absolvējis Mins -
kas Svešvalodu institūtu, strādājis
par skolotāju, vēlāk Izglītības mi -
nistrijā. Studējis Maskavas Dip -
lomātiskajā akadēmijā. 1989.gadā
komandēts uz PSRS Ģenerālkon -
sulātu Vācijas Demokrātiskajā Re -
publikā. 1995. gadā kļuva par Balt -
krievijas Republikas vēstnieka pa -
domnieku Lietuvā, 2003.gadā par
Baltkrievijas Republikas vēstnieka
padomnieku Ukrainā. 

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs ģe-
nerālkonsulu iepazīstināja ar Vi-
ļakas novadu prezentācijas slaidos,
kopīgi pārrunāja aktuālas tēmas.

Domes zālē ģenerālkonsuls
ti kās ar deputātiem, pagastu pār -

val žu, iestāžu vadītājiem, domes
dar bi niekiem. Pastāstīja par Balt -
krie vijas Republikas ģenerālkon-
sulātiem-Daugavpilī un Vitebskā,
to darbību un galvenajiem uzdevu -
miem. Ģenerālkonsulāti izsniedz
vietējās pierobežas satiksmes at-
ļaujas, lai pierobežas iedzīvotāji
apmeklētu Baltkrievijas Repub -
li ku. Viktors Geisiks atklāj, ka
robe žas cilvēkus ierobežo, ja to
nebū tu, cilvēki vairāk apmeklētu
šo valsti. 

Interesenti uzklausīja stāstīju -
mu par Baltkrievijas galvenajām
jomām-izglītību, veselību, taut -
saim niecību, infrastruktūru, to at -
tīstību, sadarbību ar citām valstīm,

eksportu, pasaules čempionātu
hokejā un galvenajām problēmām
ar ko saskaras valsts un to iedzī-
votāji. 

Baltkrievijas ģenerālkonsuls
Viktors Geisiks atbildēja uz uz-
dotajiem jautājumiem, kuri ir ak-
tuāli mūsu puses iedzīvotājiem.

Ģenerālkonsuls apmeklēja Vi-
ļakas Vissvētās Dievmātes patvē -
ruma pareizticīgo baznīcu, robež -
kontroles punktu «Vientuļi», Šķil-
bēnu  sociālās aprūpes māju un
zemnieku saimniecību «Kotiņi».

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Baltkrievijas ģenerālkonsuls 
Viktors Geisiks darba vizītē viesojas Viļakā

24. oktobris no plkst. 15.00–
17.00 Andis Ločmelis;

3. novembris no plkst. 13.00–
15.00 Sarmīte Šaicāne;

4. novembris no plkst. 9.00–
12.00 Alberts Draviņš;

4. novembris no plkst. 10.00–
12.00 Ināra Sokirka

6. novembris no plkst. 10.00–

12.00 Jeļena Suhiha Kupravas
pagasta pārvaldē;

13. novembris no plkst. 9.00–
11.00 Aldis Pušpurs;

21. novembris no plkst. 15.00–
17.00 Uldis Matisāns;

26. novembris no plkst. 13.00–
15.00 Anita Kokoreviča;

4. decembris no plkst. 9.00–

12.00 Valda Buzijana;
5. decembris no plkst. 14.00–

16.00 Andis Ločmelis;
8. decembris no plkst. 14.00–

16.00 Aldis Pušpurs;
9. decembris no plkst. 13.00–

16.00 Regīna Brokāne;
15. decembris no plkst. 15.00–

17.00 Jaroslavs Kozlovs.

dEPutātu PIEņEmšaNaS laIkI
Viļakas novada domes zālē Viļakā, abrenes ielā 26

$

$
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l Vi ïa kas no va da do mes 25. septembra sç des lç mu mi

2014. gada 25. septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā 
de pu tāti izskatīja un apstiprināja 25. jautājumus. deputāti no-
lēma:

• Par Viļakas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Anitu Upī -
ti, par Viļakas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Diānu
Astrei ko, bāriņtiesas loceklēm ievēlēt Regīnu Sergejevu, Dzintru
Uzkliņģi, Svetlanu Bukovsku uz pieciem gadiem.

• 1. Pieņemt juridiskas personas SIA «Narvesen Baltija», re ģistrā -
cijas Nr. 40003365783, juridiskā adrese – Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-
1003, ziedojumu – finanšu līdzekļus (turpmāk tekstā – Finansējums)
summā EUR 1418,06 (viens tūkstotis četri simti astoņpadsmit eiro un
seši eiro centi) saskaņā ar Ziedojuma līgumu. 

2. Finansējumu izlietot saskaņā ar Ziedotāja mērķi: Viļakas Jaunie -
šu iniciatīvu centra Viļakas ielu vingrošanas sporta laukuma izveidei
Parka ielā 42, Viļakā. 

• Apstiprināt dokumenta projektu «Iepirkumu organizēšanas kār -
tība Viļakas novada pašvaldības iestādēs».

• Apstiprināt Viļakas novada Tūrisma informācijas centra nolikumu.
• Nodrošināt 2014. gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu

EUR 582,29 (pieci simti astoņdesmit divi euro 29 centi) apmērā
projekta «Viļakas ielu vingrošanas laukuma izveide» realizācijai. 

• Apstiprināt Viļakas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu
2014.–2018. gadam.

• 1.Novirzīt Medņevas pirmskolas izglītības iestādei finansējumu
– 1500.00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro), lai nodrošinātu
bērnu gultiņu iegādi naktsgrupai.

2.Finansējumu nodrošināt Medņevas pirmskolas izglītības iestādes
2014.gada budžeta tāmes ietvaros.

ar pilnu Viļakas novada domes 2014. gada 25. septembra
sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Septembra nogalē robežšķērsošanas vietā
«Vientuļi» Viļakas novadā tika likts pamatakmens
centrālās kontroles ēkas jaunbūvei. tas ir būv-
projekts, kas paredz robežšķērsošanas vietas
«Vientuļi» (latvijas republika) rekonstrukciju
un  robežšķērsošanas vietas «Bruņiševa» (krievijas
federācija) sakārtošanu.

Būvprojekta mērķis ir robežas šķērsošanas vie -
tu Vientuļi/Ludonka un Pededze/Bruniševa kvalitatīvās
un kvantitatīvās kapacitātes paaugstināšana, uzlabojot
kopējo Latvijas-Krievijas robežas šķērsošanas vietu
infrastruktūras kapacitāti.

Robežšķērsošanas vietā «Vientuļos» paredzēts
izbūvēt piecas kontroles joslas katrā virzienā, gal -
veno kontroles ēku ar kontroles nojumēm un pavil-
joniem, padziļinātās kontroles ēku, saimniecības
ēku, ceļus un laukumus, u.c. nepieciešamo infras-
truktūru, kas būs atbilstoša visām Latvijas un ES
prasībām un kas spēs apkalpot gan pasažieru, gan
kravas transportu, sniedzot būtisku ieguldījumu
RŠV atslogošanai uz Latvijas-Krievijas robežas. 

Būvniecības I un II kārta (pamatinfrastruktūra,
inženiertīkli un daļa ēku būvkonstrukciju) tiek
veikta «Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sa-
darbības programmas 2007. – 2013. gadam» stratē -
ģiskā projekta «Robežkontroles punkta «Vientuļi»
(Latvijas Republika) rekonstrukcija un Robežkontro -
les punkta «Bruņiševa» (Krievijas Federācija) sa-
kārtošana» ietvaros. 

Projekta ietvaros Robež šķēr sošanas vietā  «Vien-
tuļi» rekonstrukcijai paredzētais finan sē jums ir 
7 075 970 EUR, ie skaitot 6 534 903 EUR būvdar -

biem. Program mas finansējums sa stāda 90% no ko -
pējām izmak sām. Atlikušie 10% ir Latvijas valsts
bu džeta līdzekļi. Program mas vadošā iestāde ir Lat -
vijas Re publikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.

Projekta pieteicējs un vadošais partneris ir VAS
«Valsts nekusta mie īpašumi». Savukārt kaimiņvalsts
sadarbības partneri ir Krievijas Federācijas Federālā
valsts robežu iekārtošanas aģentūra (Ros graņica)
un Federālā valsts pārvaldes iestāde «Krievijas
valsts robežas būvniecības un ekspluatācijas objektu
direkcija» (FGKU Rosgranstroi). Projekta Krievijas
daļā tiek iekārtota  robežšķērsoša nas vietā «Bru ņi -
ševa», kas robežojas ar Latvijas Republikas robež-
šķērsošanas vietu «Pededze».

Pēc SIA «Nams» izstrādātā teh niskā projekta
būvniecības darbi uzticēti SIA «Arčers».

Centrālās kontroles ēkas jaunbūves pamatakmens
iemūrēšanas pasākumā ievadvārdus un vēstīju mu
jaunākajām paaudzēm nolasīja VAS «Valsts nekustamie
īpašumi» valdes priekšsēdētājs Mār tiņš Tols. Klāt -
eso šos uzrunāja arī Viļakas no vada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs, Attīstības,
plā nošanas nodaļas vadītāja Olga Abramova, pro-
jektētāji un būvnieki. 

Vēstījums tika parakstīts, ievietots kapsulā,
iemūrēts pamatakmenī. 

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Viļakas novada domes

Lietvedības, komunikācijas un informācijas 
nodaļas vadītāja 

Ielikts pamatakmens robežšķērsošanas vietas
«Vientuļi» jaunās centrālās kontroles ēkai

Jaunieši izdod bukletu
«Viļakas

kultūrvēsturiskā vide»
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra izstrādātā

projekta Nr. 4-33/5 «Jauniešu neformālā izglītība
caur objektīva aci» ietvaros jaunieši iepazinās
ar Viļakas pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem,
izzināja to vēsturi, kā arī nofotografēja tos, lai
izveidotu bukletu – «Viļakas kultūrvēsturiskā
vide».  

Šis ir pirmais Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
jauniešu izdotais buklets un jaunieši plāno arī
nākotnē pielietot savas fotografēšanas un fotoapstrādes
prasmes, lai izveidotu bukletu par savu jauniešu
centru un citus. 

Jaunieši izveidojuši arī projekta laikā safotografēto
un apstrādāto darbu fotoizstādi, kura šobrīd
apskatāma Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā.

Jaunieši ir patiesi priecīgi par jauniegūtajām
prasmēm, kuras ir pielietojamas dažādām vajadzībām,
tās dod iespēju paplašināt arī citas prasmes un
interešu loku, jo izveidojot bukletu par kādu tēmu,
ir jāievāc informācija par to,  kas ir jauna pieredze
un zināšanas. 

Informāciju sagatavoja:Madara Jeromāne
Foto: Madara Jeromāne

Projekts tiks īstenots Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014. gada valsts budžeta finansējuma
ietvaros

l ÎSÂS ZI ÒAS

• Oktobra sākumā Domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne tikās ar
Viļakas pilsētas iestāžu vadītājiem Viļakas jauniešu iniciatīvu centra
jaunajā filiālē, kur tika pārrunātas aktuālas tēmas gan iestādēs, gan
novadā. 

• Pagastu pārvaldēs mēneša sākumā notika sanāksmes, kurā tikās
Domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne, pagastu pārvalžu vadītāji,
pieaicinātie speciālisti.

• 9. oktobrī Viļakas novada domē viesojās  SIA «Lattelecom»
pārstāvji, kuri pasniedza «Eiropas Gada pašvaldības» dāvātās dāva-
nas-6 printerus Canon i-SENSYS un 2 printerus Canon PIXMA.

• 12. oktobrī Viļakas kultūras namā muzicēja Nacionālo bruņoto
spēku orķestris.

• Pirmdien, 20. oktobrī Kultūras un radošo industriju centrā (biju -
šajā klostera ēkā) Klostera iela 1, Viļakā sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienestu, Latgales plānošanas reģionu, Valsts nodarbinātības aģentūru
un citiem sadarbības partneriem notika informatīvais seminārs uz -
ņēmējiem, sabiedriskās darbības veicējiem.

• 30. oktobrī Balvos notiks tikšanās ar A/S Sadales tīkls pār stāv -
jiem par kapitālieguldījumu objektiem 2015.–2016. gados, esošo sa -
darbību un aktualitātēm, kurās piedalīsies Viļakas novada Domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un citi speciālisti.

• 31. oktobrī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs  Rēzeknē apmeklēs semināru valsts apdraudējuma pārvarēšanā,
ko rīkos Aizsardzības ministrs, Iekšlietu ministrs kopā ar Vides aiz -
sardzības un reģionālās attīstības un Veselības ministriju.

• 1. novembrī plkst. 19.00 Alsviķu kultūras namā notiks Alūksnes,
Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu tūrisma akcijas «Apceļo seno
Atzeles zemi» noslēguma pasākums. Balvu pasniegšana, priekšnesumi,
prezentācijas un dejas ar grupu «Rolise».

• Katru trešdienu plkst. 19.00  Kultūras un radošo industriju
centrā (bijušajā klostera ēkā) ALFA kursi.
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Dabas apkārtnes sakopšana
pie privātām un publiskām vietām
prasa ne vien māku apgūt un
īstenot projektu finansējuma pie-

saistīšanas iespējas, bet daudz
vairāk rūpju, kuru rezultātā rodas
daudz dažādas idejas un mērķi.
2013. gada vasarā Žīguru pagastā
tika iesākti upes Virica  rak šanas
un atjaunošanas darbi un šogad tie
tika pabeigti. Žīguru pagastā ir
noslēdzies arī biedrības «Žīguri
MRS» pludmales labiekārtošanas
projekts. Upes apkārtne  ir sakopta
un labiekārtota! Šo divu labi pa-
darīto darbu rezultātā Žīguru pa-
gasta vadītājam un makšķernie -
kiem radās ideja par  zivju papil-
dināšanu ūdenstilpnē. 

Sākot ar jūlija mēnesi gan mak-
šķernieki, gan Žīguru iedzīvotāji,
kuri vēlējās piedalīties un atbalstīt
šo ideju, saziedoja  165 EUR  par
kuriem zivju audzētavā tika iegā -

dātas zivis – karpas svarā  no 0,5 kg
līdz 1 kg. Kopīgi 8. ok tob rī ūdens -
tilpnē tika ielaisti 77 kg karpu. 

Ideja ir veiksmīgi īstenota un
mērķis par zivju pavairošanu un
makšķerēšanas iespējām Žīguros
ir sasniegts. 

Lielu paldies Žīguru pagasta
pārvalde grib teikt visiem, kas
atbalstīja un piedalījās:  V. Miņi-
nam, S. Maksimovam, O. Keskam,
J.Miņinam,V. Zahvajevam, P. Nā-
gelam, A. Šaicānam, I. Jeromānam,
J.Bečam, L. Bizunam, A.Veselo-
vam, D. Ludikovam, R. Štotakam,
A. Miņinam, M. Čeirānam, V. Si -
dorovam, A. Jakučevam, M. Jur-
jānam, J. Dubkevičam.

Žīguru pagasta pārvaldes
lietvede Inga Ludikova

Žīguros ideja par zivīm ir īstenota

mēs esam
starp Jums!
10. oktobrī latvijas Nere-

dzīgo biedrības Balvu teritoriālā
organizācija un to biedri Viļakas
novada sociālajā dienestā pre-
zentēja sociālā atbalsta projektu
«Esi aktīvs piedalies». tā bija
prezentācija par cilvēkiem ar
redzes traucējumiem, viņu ik-
dienu, sadzīvi, vaļas brīžu akti-
vitātēm un prasmēm.

Balvu teritoriālā organizācija
jau februāra mēnesī saņēma prieka
vēsti  no fonda «Ziedot» par ap-
stiprināto projektu «Esi aktīvs
piedalies».

Projekta galvenie mērķi bija
attīstīt cilvēku ar redzes traucēju-
miem sociālās iemaņas, iepazīstināt
sabiedrību ar cilvēku radītajiem
darbiem, veicināt dažādu sabied-
rības grupu izpratni par cilvēka ar
redzes traucējumiem ikdienu.

Ar projektu visus interesentus
iepazīstināja tā koordinatore Ineta
Štokne, Latvijas Neredzīgo bied-
rības Balvu teritoriālās organizāci -
jas vadītāja Kristīne Berkule.

Projekta laikā tika apgūtas da -
žādas sociālās prasmes, kolāžu
veidošana, lietišķās etiķetes, vizuā -
lā tēla pilnveidošana, prasmes ko -
municēt, pasniegt sevi un uzstāties
auditorijas priekšā.

Cilvēki ar redzes traucējumiem
ir radoši un aktīvi, veidojuši ce-
ļojošo izstādi, kura bija redzama
arī Viļakas novada sociālajā die-
nestā. To skatīja Balvu, Alūksnes,
Apes, Gulbenes, Rugāju, Baltina -
vas  novados. 

Projekta koordinatore Ineta
Štokne iepazīstināja ar galvenajiem
projekta varoņiem-cilvēkiem, kuri
bija atbraukuši – Kristīni, Irmu,
Birutu, Juri.

Irma dzīvo Gulbenē un ir ak -
tīva sabiedriskajā dzīvē. Viena
pati dzīvo jau no 2005.gada. Vi -
ņa nevienam nepārmet, ka ir ne-
redzīga, jo ir ļoti dievticīga. Pār-
vietojas ar balto spieķi, jo tā ir
dzīves neatņemama sastāvdaļa.
Pati sēj, ravē un darbojas dārzā.
Pie mājas projekta dalībniecei ir
ļoti daudz puķu, par ko pati ļoti
priecājas. Kāda pazīstama Irmai
jautāja, kāpēc tu stādi tik daudz
puķu, ka pati neredzi, bet Irma
viņai atbildējusi, ka garāmgājēji
redz un par to priecājas.

Irma pati gatavo ēst. Viņa at-
zīstas, ka nevarot izcept pankūkas,
bet, ka ķīselim pieberot piparus,
tas viss ir labojams. Pati liek

kompotus, vāra ievārījumus. Norok
kartupeļus, tos pāršķiro. 

Biruta Nagle dzīvo Medņevas
pagasta Semenovā. Viņa atzīst,
ka pats labākais un atbildīgākais
darbs ir braukt pie mammas un
viņai palīdzēt. Biruta pati gatavo
ēst, pati dara dažādus darbiņus.
Pašlaik brīvais laiks tiek pavadīts
ar mazmeitu, it sevišķi vakaros,
kad lasa pasakas. Grāmatas tiek la -
sī tas ar lupas palīdzību. Arī klāte-
sošiem bija iespēja iepazīties ar
šo lasīšanas māku, bet nekas ne -
sanāca, jo neredzīgais cilvēks lu -
pu pielāgo burtiem, bet redzīgajam
visi burti ir ar kājām gaisā.

Juris Ločmelis no Šķilbēnu pa -
gasta vispirms pateicās projekta
koordinatorei Inetai. Projekta lai -
kā paticis tikties ar sociālo darbi-
nieci, psiholoģi. Patikušas teātra
nodarbības, kuras iepazīstināja ar
teātra mākslu. Sevis iepazīšana,
pasaules uzskatu maiņa, pasaules
redzējuma paplašināšanās-svarī-
gākie Jura soļi turpmākai sadarbī -
bai ar līdzcilvēkiem. 

Vadītājai Kristīnei Berkulei
visvairāk patīk lasīt grāmatas
audio formātā. Dators ir dzīves
ne atņe mama sastāvdaļa, jo Kristī -
ne ir uzņēmēja Alūksnes novadā.
Vada biedrību. Alūksnē ir šau -
dauns, ku ru spēlē arī šī jauniete.
Novembra mēnesī uzņems šau -
dauna spēlētājus no visas Latvijas.
Ikdienā jauniete lieto skārienjū -
tīgo telefonu, kurš ir aprīkots ar
speciālu programmu. 

Kristīne klātesošos iepazīsti -
nā ja ar iespējām, ko var saņemt
cilvē ki ar redzes traucējumiem.
Valsts ne redzīgajiem cilvēkiem
piedāvā saņemt: asinsspiediena
mērītāju ar runas funkciju, ķerme -
ņa termometru ar runas funkciju,
taktilos (baltie) spieķus (nesalo-
kāmi) vai taktilos (baltie) spieķus
(salokāmi, pulksteņus, virtuves

svarus ar ru nas funkciju, palieli-
nāmos stiklus bez gaismas avota
vai palielināmos stiklus ar gaismas
avotu un citus. Datorprogrammas
varēja saņemt tie, kuri mācās vai
strādā, bet no 2015.gada varēs
saņemt ikviens cilvēks ar redzes
traucējumiem. Uz tiflotehniku var
pietekties raks tot iesniegumu Lat-
vijas Neredzībo biedrības Tiflo-
tehnikas nodaļai pie vienojot ap-
liecības kopiju.

Vēl vadītāja pastāstīja, ka
valsts nodrošina rehabilitāciju-
300 stundas reizi 5 gados. Cilvēki
dzīvo tad Rīgā, rehabilitācijas
centrā. Apgūst dažādas prasmes
un iemaņas piedāvātajās nodar-
bībās. Piedāvā arī 50 stundas kat -
ru gadu, saņemot rehabilitāciju
reģionos. Kopā ar rehabilitatoru
tiek veidots nodarbību saraksts
un tie tiek  apmeklēti uz vietas,
nevis braucot uz mājām.

Projekta koordinatore Ineta:
«Arī cilvēki ar redzes traucēju -
miem var ēst ar dakšiņu un na -
zīti, dzert vīnu no vīna glāzes un
dejot valsi, bet tas katram cilvēkam
ir jāgrib. Galvenais ir komunikācija
starp cilvēkiem, kā viņš pats grib
komunicēties.»

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, uz-
runājot klātesošos, uzsvēra, ka
katra neredzīga cilvēka darbs ir
apbrīnas vērts, jo cilvēki, kuriem
kādas maņas pietrūkst, to kompen -
sē ar citu, un viņi ir laimīgi, bet
cilvēkiem, kuriem ir dotas visas
ma ņas dažbrīd ir dziļi nelaimīgi.»

Projekta noslēgums notika
starptautiskajā baltā spieķa dienā
15. oktobrī Balvos, kur svinīgā
gaisotnē izvērtēja projektā paveikto
un gū to pieredzi.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja

Papildināts pakalpojumu klāsts 
Viļakas novada mājas lapā

Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/
Pakalpojumi ir iespēja iepazīties ar pakalpojumiem, kurus
sniedz pašvaldības administrācija vai tās iestādes. tāpat Jūs
varat lejupielādēt pakalpojumu aprakstiem pievienotās veid -
lapas, aizpildīt tās un nogādāt pašvaldībā vai attiecīgajā iestādē.

Līdz šim varēja iepazīties ar Viļakas novada bāriņtiesas, Viļa -
kas novada būvvaldes, Viļakas novada dzimtsarakstu nodaļas, SIA
«Viļakas namsaimnieks», SIA «Žīguru namsaimnieks», Vi ļakas
sociālās aprūpes centra, Viļakas veselības aprūpes centra, Pen -
sionāru saieta un atpūtas centra pakalpojumiem, kā arī ar muzeju
pakalpojumiem un dzīvesvietas deklarēšanu.

Pakalpojumu klāstā iekļauti: publisko pasākumu organizēšana,
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņošana, ielu tird-
zniecības atļaujas saņemšana, koku ciršanas atļaujas pieprasīšana.

Jūs atradīsiet pakalpojumu aprakstu, iesniegumu veidlapas, uz
kādiem normatīvajiem aktiem jābalstās.

Plašāka informācija  Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Pašvaldība/Pakalpojumi.

BalVu uN GulBENES SlImNīCu aPVIENīBa
turpina izaugsmi un uzsāk cīņu ar parādniekiem 

SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» ir veiksmīgi noslē -
gusi 2013. finanšu gadu un turpina veiksmīgu izaugsmi, attīstot vese -
lības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk novadu iedzīvotāju dzī -
vesvietai. Šovasar uzņēmums pilnībā ir norēķinājies par iepriekšējos
gados uzkrātajiem nodokļu parādiem, ko atzinīgi novērtējis arī Valsts
ieņēmumu dienests, iekļaujot uzņēmumu labo komersantu sarakstā.
Tajā pašā laikā «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības» izaugsmi var
bremzēt nesamaksātās pacientu iemaksas par slimnīcas sniegtajiem
pakalpojumiem un ārstu vizītēm. Kopējā pacientu parāda summa
šobrīd ir vairāk nekā 58 000 eiro, kas ir par 10 000 eiro vairāk nekā
šajā pašā laika periodā pērn. Slimnīcu apvienība patur tiesības vēr -
sties pret pacientiem nemaksātājiem ar parādu piedziņu tiesā. 

marģers zeitmanis, SIa «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvie-
nības» valdes priekšsēdētājs: «Slimnīcu apvienības valde rūpīgi
uzklausa ikvienu ierosinājumu, lai nākotnē varētu sava reģiona iedzī-
votājiem nodrošināt arvien plašāku veselības aprūpes pakalpojumu
spektru un piesaistītu jaunus speciālistus. Tomēr visu labi iesākto un
uz attīstību tendēto ārkārtīgi bremzē nesamaksātās pacientu iemaksas
par vizītēm pie ambulatorajiem speciālistiem, uzņemšanas nodaļās,
kā arī par ārstēšanos stacionārā. Kopumā uz šo brīdi parādu summa
ir sasniegusi 58240,00EUR, kas pagājušajā gadā uz šo pašu laiku
bija 49300EUR, tas ir būtisks pieaugums un liek domāt par ļaunprā -
tīgu nemaksāšanu. Slimnīcās tiek veikta visu pacientu datu reģistrē -
šana, tāpēc mēs rūpīgi apsveram iespēju vērsties ar parādu piedziņu
tiesā, bet ļaunprātīgas nemaksāšanas gadījumā parādniekiem pat
atteikt plānveida medicīnisko palīdzību.»

2011.gada nogalē Gulbenes un Balvu slimnīcas bija uz bankrota
sliekšņa un novadu pašvaldības pieņēma lēmumu izveidot krīzes
vadības komandu, lai, izmantojot esošos resursus, varētu nodrošināt
slimnīcu turpmāko darbību un attīstību. Tā rezultātā tika veikta abu
slim nīcu restrukturizācija ar mērķi izslēgt abu slimnīcu darbā dublē -
jošās funkcijas un optimizēt slimnīcu darbu, saglabājot medicīniskās
aprūpes pieejamību reģionu iedzīvotājiem. 

Pērn pēc vērienīgas renovācijas tika atklātas Balvu un Gulbenes
reģionālās slimnīcas ēkas, īstenojot abu reģionālo slimnīcu veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošanu un slimnīcas ēku rekonstrukcijas
darbus. Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam vairāk nekā
3,5 miljonu eiro apmērā gan Balvu slimnīcas, gan Gulbenes slim nī -
cas pacienti un darbinieki izbauda sakārtotas infrastruktūras priekš -
rocības – operāciju zāle ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, jau -
nas iekār tas ir iegādātas arī uzņemšanas nodaļām un reanimācijas
nodaļai. Personāls un pacienti priecājas par ērtām izremontētām
telpām, kas būtiski uzlabojis darba vidi abās slimnīcās. Pacientu uz-
turēšanās slimnīcā kļuvusi komfortablāka pateicoties daudzajiem
mūsdienīgajiem sanitārajiem mezgliem, labai ventilācijas un skābekļa
apgādes sistēmai.

Slimnīcas infekciju nodaļa kopš šī gada sākuma ir pārcēlusies uz
jaunām, mūsdienīgām telpām, veco ēku atstājot vēsturei. 

Balvu slimnīca ir saglabājusi «Mazulim draudzīgas slimnīcas»
no saukumu un pagājušajā gadā te pasaulē nākuši 356 mazuļi un šo -
gad līdz oktobrim par savu izvēlējušies 215 mazuļu vecāki no dažā -
dām Lavijas pilsētām. Balvus par dzimšanas vietu izvēlas tieši īpa -
šās attieksmes, miera un individuālās aprūpes dēļ. 

Balvu un Gulbenes slimnīcās ieviesti arī vairāki jauni pakalpojumi
iedzīvotājiem: Balvos šobrīd ir pieejams Holtera monitorēšanas iz-
meklējums, kur sirds veselības pārbaudi veic Dr.Sarmīte Pužule, kā -
ju vēnu doplerogrāfiju veic Dr.Vladimirs Sorokins, pieejams dator-
tomogrāfijas izmeklējums ambulatoriem pacientiem, oktobrī darbu
uzsākusi āreste nefroloģe Dr. Zepa un ārsts neirologs Dr. Noviks.
Gulbenē tiek sniegti kaulu blīvuma mērīšanas pakalpojumi ar osteo-
densitometrijas iekārtu. Slimnīcu apvienībai piesaistīti vairāki jauni
anesteziologi un jauna ķirurģe rezidente.

Informāciju sniedza Marģers Zeitmanis,
SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības» valdes priekšsēdētājs
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Jauno mācību gadu skolu
kolektīvi uzsāk ar piedalīšanos
pasākumu ciklā «Baltijas ceļam
– 25». 1989. gada 23. augustā 
2 miljoni cilvēku sadevās rokās
un veidoja apmēram 600 km
garu dzīvo ķēdi, kas savienoja
Baltijas valstu galvaspilsētas.
ar šo akciju tika parādīta spē -
cīga tautas griba atjaunot Bal -
tijas valstu neatkarību. «Baltijas
ceļš» kļuva par vēsturisku sim-
bolu, kas apliecināja, ka trīs
ma zas valstis spēj radīt garīgo
vienotību un bez vardarbības
iznīcināt totalitāro režīmu, par
ko šī akcija iekļauta uNESCo
dokumentālā mantojuma sa-
rakstā.

18.septembrī Viļakas pamat-
skolā notika Baltijas ceļa stunda
1.–3.un 4.–6.klašu grupās. Bet,
pavadot skaisto rudeni,  24.sep-
tembrī tapa ziedu paklājs no ru -
dens veltēm – pīlādžiem, saules-
puķēm, āboliem un ziediem.

25. septembrī Viļakas Valsts
ģim nāzijā notika pasākums «Bal-
tijas dzīvības ceļā». Pēc liriska
ievada skolēni dzirdēja stāstījumu
par vēsturisko Baltijas ceļa nozīmi.
Ar pieklusinātu uzmanību klāte-
sošie ieklausījās notikumu acu-
liecinieka Alda Pušpura stāstījumā.
Viņam tās bija gan nezināmas iz-
jūtas, gan neizsakāmas emocijas,
esot kopā visiem baltiešiem. Pēc
sarunas visi pasākuma dalībnieki

vienojās kopīgā dziesmā «Manai
tautai». Bet Baltijas ceļa himnas
«Atmostas Baltija» noskaņā ģim-
nāzijas un Viļakas pamatskolas
skolēni un skolotāji veidoja dzīvu
ķēdi, lai izjustu, kā tas notika pirms
25 gadiem. Ikviens dalīb nieks
bija pagatavojis dzijas pīni, kuras
tika sasietas kopā un savītas sim-
boliskā ceļa kamolā, kuru skolu
direktoriem svinīgi nodeva Baltijas
ceļa dalībnieks A. Pušpurs.

Arī pēc 25 gadiem emocijas
un izjūtas dzīvas cilvēku sirdīs,
par ko liecina rakstīti atmiņu stās ti
un sacerēti dzejas darbi. Paldies
Ruttai Jeromānei par dzejoli, kas
dzima septembra dienās.

r. Jeromāne
un sadevās rokās tauta
no Tallinas ziemeļos
līdz pat Viļņai
bet vidū – mūsu Latvija,
mūsu Rīga.
Tā plecu pie pleca
delnās sajūtot dzīvības pulsu
dzirdot kaimiņu sirdis pukstam
un brīvību saucot
ne vairs čukstot
bet dziesmās atmodu paužot
un pasaulei rādot
savu spēku un drosmi
ko vēsture
par Baltijas ceļu nosauc.

Iespaidos dalījās Viļakas
Valsts ģimnāzija skolotāja

I. Lindenberga

Viļakas skolās izzina vēstures notikumus

rudentiņš patiešām  bagāts
vīrs. Par to pārliecinājās pirms -
skolas izglītības iestādes «Pa-
saciņas» bērni. miķeļdiena, jeb
kā tautas valodā runājot,  ražas
svētki tika gaidīti visu veselu
nedēļu.

No 22.–29.septembrim nedēļas
garumā tika veidota rudens izstā -
de, kur bērni ar vecākiem nesa uz
iestādi dažādus sameistarotus, in-
teresantus veidojumus no rudens
ražas, dārzeņiem un augļiem.

Kas tur tik nebija – kabača cil-

vēciņš, cidoniju tārpiņi, taurenītis
no  kartupeļiem, dažādu burkānu
saaugumi, Zīļuks – no kabača, kā
arī ziedu kompozīcijas. Jā – šī laikam
ir īstā reize, kad vecāki ar saviem
bērniem  var  ļaut vaļu fantāzijai.

Bet kas gan Mikeļdiena bez īsta
tirgus? Tirgus dienas rītā bērni ar
skolotājām preci izvietoja uz gal-
diem zālē, kur notiks tirgošanās.
Kādus tik labumus uz tirdziņu
bija saveduši bērni un vecākiem.
Piedāvātais sortiments loti  plašs
– gardās plātsmaizes, ābolkūkas,

žagariņi, biezpiena bumbiņas, šo-
kolādes vāverītes, pildītie riekstiņi,
konfektes, āboli un citi labumi.

Uh, kas par kņadu, kas par ro -
sību! Kad prece iet uz izpirkšanu,
maciņi jau tukši, gardumi sapirkti,
bērni devās uz savām grupiņām,
lai varētu nogaršot dažnedažādus
gardumus un saldumus.

Paldies mūsu mīļo bērnu ve-
cākiem par radošumu, atsaucību,
atbalstu un palīdzību!

Pirmsskolas skolotāja 
Ilze Lepnāne

Pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
mikeļdienu svin ar vērienu

rēzeknes augstskola jau 7. reizi organizē pasākumu, kurš pie -
 saista dažāda vecuma zinātni iepazīt gribošus cilvēkus. šogad zi-
nātnieku nakts par tēmu «kristāli» notika 26. septembrī. 

Pasākums organizēts darbam dažādās grupās vienlaicīgi dažādos
laikos. Sākums plkst. 18.00.

3 Praktiska nodarbība «Kristālpārslu veidošana» – iespēja veidot dabī -
gas un mākslīgas pārslas dažādās krāsās un formās.

3 Interaktīva nodarbība «Izaudzē savu kristālu» – iespēja vērot kristālu vei do -
šanas procesu, piedalīties konkursos par kristāla īpašī bām un papildināt
savas zināšanas par kristālu ķīmisko un simbolisko dabu.

3 Degustācija «Ledus kristāli uzturā».
3 Interaktīva nodarbība un konkurss «Kristāls naudas pasaulē» –

saruna par kristāliem un naudu.
3 Viktorīna «Kādus kristālus izmanto tiesību zinātnē?».
3 «Sāļu kristālu iegūšana dažādos apstākļos» zinātniskā darba prezen tā -

cija, demonstrējumi.
3 «Kristāls svešvalodu tekstā un kontekstā» aktivizējot angļu un vācu valodas

zināšanas, dalībnieki izzinās vārda «kristāls» nozīmi dažādos tekstos.
3 «Kristāli laikā un telpā» kristāli kā arhitektoniskās formas ideja če hu

arhitektūrā. 
3 «Kristālu izmantošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un fiksā cijā»

krimināltehniskie līdzekļi, kuru sastāvā ir kristāli; kā tos pielieto pēdu
meklēšanā un fiksācijā noziegumu vietās.

3 «Latgales zinātnieki kristālu meklējumos» muzeju krājumu liecību
analīze, stāsta rakstīšana par kristāliem mūsu dzīvē.

3 «Kristālu smalkā pasaule uzturā»  četrās radošās darbnīcās līdz dar bo -
joties, varēs atklāt un eksperimentēt ar sāls, cukura, ūdens un šokolādes kris-
talizācijas īpašību pielietojumu uzturā.

3 Darbnīca «Kristālrežģis»  puzurs (kristālrežģis) – simbola izgatavošana.
3 Nakts orientēšanās. Uzdevumi kontrolpunktos. Jāatbild uz jautājumiem

par kristāliem un atpazīstamām zinātnieku dinastijām. 
3Plkst. 22.00 Noslēguma pasākums, kurā ar interesi noskatījāmies Rē -

zeknes 5. vidusskolas teātra sporta komandas (skolotājs Māris Luk janovs) uz-
stāšanos.

Dalībnieku anketu izlozē, vērtīgu pārsteiguma balvu vinnēja mūsu
Arnis Bukšs.

Skolotājiem tika organizēta tikšanās ar mācību spēkiem, kā arī
iespēja saņemt dažādus augstskolas  izdevumus.

Pasākumu organizē un finansē RA un Izglītības un zinātnes ministri -
ja, kas šogad ir atbalstījusi iniciatīvu novadmācības materiālu izstrā dei. 

Lai pēcpusdiena būtu skaistāka, apmeklējām Mākoņkalnu  Rāz nas
nacionālā  parka teritorijā. Sasveicinājāmies arī ar pašu Rāznas ezeru.

Paldies skolai, mūsu šoferīšiem Vinetai un Elvijam un mums vi -
siem par skaisto dienu! Aicinām atbalstīt šo pasākumu arī nākamgad.

12. klases audzinātāja Inese Cibule
Foto  Nelda Milakne

rekavas vidusskolas 12. klases skolēni
«zinātnieku nakts 2014» pasākumā

29. septembris – miķeļdiena. miķeļi ir rudens saulgriežu laiks,
kad diena un nakts ir atkal vienā garumā. Pēc miķeļiem dienas
kļūst īsākas, naktis – garākas. līdz šai dienai ir jāpabeidz visi
lau ku darbi, jo tad ziemai vārti vaļā. miķeļa bagātība – raža. 

Ar izstādi, kas veidota no dažādiem dārza un meža materiāliem, arī
Žīguru pamatskolas 1. – 4. klašu skolēnu mazajās sirsniņās iesoļoja
Miķeļdienas prieks. Bērni skandēja tautasdziesmas, minēja mīklas un
uzzināja dažādus ticējumus, kas saistīti ar šiem senlatviešu godiem.

Pēc tam audzēkņi piedalījās dažādās spēlēs un rotaļās, jo Miķeļ die -
nas rotaļas parāda spēku un izveicību. Pašā svētku izskaņā bērniem
tika piedāvāts uzzīmēt to dārzeni vai augli, kuru varētu godāt par karali.

Miķelītim bija liels prieks par skolēnu aktivitāti, tāpēc visus
pacienāja ar āboliem.

Žīguru pamatskolas skolotāja Benita Troška

miķeļdiena Žīguru pamatskolā
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dzejas dienu ietvaros, mūsu
iestādē norisinājās «dzejojamā
diena» – vārdiņš pie vārdiņa,
dzejolītis piedzima.

Šim pasākumam bērni kopā
ar vecākiem gatavojās jau nedēļu
pirms tam. Bērniem tas bija patī-
kams kopā būšanas laiks ar
saviem vecākiem, radot kaut ko
jaunu, vēl nezināmu, neparastu
un gala rezultātā interesantu un
pārsteidzošu darbu-pašsacerētu
dzejolīti. Nedēļas laikā skolotājas
ar bērniem iepazina dažādu dzej-
nieku darbus, runāja tos, iepazina
grāmatas un dzejoja paši.

Pasākuma laikā Dzejnieks
(Terēzija Brokāne) un Burtu Mei-
tiņa (Inese Saida) lika saprast
bērniem, kā top dzejoļi un rodas
grāmatas. Burtu Meitiņa ar bērnu
palīdzību centās sarakstīt savu
dzejolīti, bet izrādās, ka ar burtu
pazīšanu vien nepietiek, jāmāk
likt un lasīt zilbes, veidot vārdus
(ko bērni arī pierādīja, kā viņi to
prot), jāmāk veidot teikumi utt.

Pasākuma laikā notika visu

grupu mājas darbu prezentācija.
Bērni skaitīja savus sacerētos
dzejoļus, priecēja visus ar skais-
tajiem zīmējumiem. Visi piedalījās
vienas lielas dzejas grāmatas vei-
došanā, kurā tika iesieti visi
bērnu darbiņi. Uzrakstu šai
grāmatai bērni izgatavoja paši,

katra grupa izrotājot savu burtu.
Iznākums visiem bija ļoti pa-

tīkams, jo tik liela un krāšņa grā-
mata vēl nebija lasīta. Nu visi
esam kļuvuši par autoriem vienai
lieliskai, pašu veidotai grāmatai!

Pirmsskolas skolotāja
Inese Saida

dzejas dienas Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

šis rudens ir aktīvs ne tikai
lauksaimniekiem, piemājas saim-
niekiem, bet arī mazpulcēniem.
mazpulkos sākušās rudens
skates un tirdziņu laiks. oktobra
nogalē notiks rudens forums
vēsturiskajos novados, līdz ku-
ram novada mazpulku skatē
izvirzītajiem mazpulcēniem ir
jāpaspēj izdarīt pēdējie darbiņi
sava veikuma prezentēšanai,
lai saņemtu latvijas mazpulka
sertifikātu. 

7. oktobrī Viduču pamatskolā
pulcējās trīs mazpulki, lai pieda -
lītos mazpulku starpnovadu ska -
tē. Viļakas novadu pārstāvēja
1018. Viduču mazpulks (vadītāja
Māra Medne), Rekavas vidus sko -

las mazpulks (vadītāja Ilze Sai -
dāne) un Baltinavas vidusskolas
mazpulks (vadītāja Laura Meš-
čanova). Piedalījās arī skolotāja
Devgasija Aleksandrova, kura dau -
dzus ga dus ir veltījusi mazpulku
atjauno šanā un darbībā Viduču
pamat sko lā, kā arī bijušajā Balvu
ra jonā. 

Interešu izglītības metodiķe
Inese Circene uzrunājot klāteso -
šos atklāja, ka priecājas par maz-
pulcēnu paveikto, jo pagājušajā
gadā nopirkusi  jaunu kartupeļu
šķirni un šogad ieguvusi labu
ražu. 

Nodziedājuši mazpulku him -
nu, tika prezentēti darbi. Kristīne
Miļoviča dalībniekus iepazīstināja

ar ārstniecības augiem savas
mājas apkārtnē un atklāja, ka ne-
garšojot pelašķu tēja. Turpretim
Zintis Dvinskis savus mazpulka
biedrus un visus pārējos iepazīs-
tināja ar savas māsas Andras dzī-
vesstāstu. Mairita Dukovska pre-
zentēja darbiņu par 1018.Viduču
mazpulka izpēti un pastāstīja par
Staņislavas Šaicānes-Vērses dzīves
gājumu, kura bijusi aktīva maz-
pulka dalībniece 1018.Viduču
mazpulka pirmsākumos 20. gad-
simta  30.–40. gados.

Savas dzimtas saknes pētījusi
un ar lepnumu par saviem radiem
stāstīja Viktorija Kušnere no Bal-
tinavas vidusskolas mazpulka.
Eva Kaša iepazīstināja  ar līdzpa-

ņemtajiem draugiem – trušiem
un atklāja, ka šiem mazajiem
kustoņiem  ir laba atmiņa un būri
varot sataisīt pa divām trijām
dienām. 

Svjatoslavs Dankovskis no
Upītes pamatskolas apbūra skates
dalībniekus ar ģitāra spēli un klā-
tesošajos iepazīstināja  ar zirgko-
pības un mūzikas tradīcijām ro -
mu tautībai. 

Dažādus sierus varēja nobaudīt
no Elvitas Krakopes mājām, kur
sieru meistare ir mamma Dina.
Tika piedāvāti dažādi-ar ķimenēm,
aprikozēm, rozīnēm. Elvita seci-
nāja, ka ģimenē visiecienītākais
esot  ķimeņu  un tētim garšojot
pikantais siers. 

Par vīnogu audzēšanas iespē -
jām Upītē darbu prezentēja Sin -
tija Vizule. Par 2. Pasaules kara
cilvēku atmiņām stāstīja Sanija
Strumpe.

Par izstrādātu un aizstāvētu
darbu katrs mazpulcēns saņēma
Pateicību un žūrija nolēma, ka uz
Latgales Forumu brauks: Kristīne
Miļoviča un Mairita Dukovska
no 1018. Viduču mazpulka, Vik-
torija Kušnere un Eva Kaša no
Baltinavas vidusskolas mazpulka
un Elvita Krakope no Rekavas
vidusskolas mazpulka. 

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja      

mazpulcēni prezentē savus darbus

rudens ir gadalaiks, kam
piestāv ne tikai dzeja, bet arī
mū zika. mūzika, kas ir noska -
ņām, niansēm piepildīta. mūzika,
kas aizkustina. rudens mūzikā
ir jaušama smeldze. 

Arī mums, Viļakas pirmskolas
izglītības iestādes  ko lek tīvam, sko -
lotāju dienas priekš vakarā tika
dāvāta mūzika,  Arņa Grapa sak-
sofona  skaņu izvilināta mūzika. 

Populārās melodijas sniedza
atelpu ikdienai un radīja patīkamu
smeldzi sirdī. Izdejojām un beigās
līdzi dziedājām mūziķim. 

Paldies, māksliniekam, par ko -
pā pavadītu svētku brīdi.

Iestādes vadītāja  
Lilita Šnepere

mirkli apstājies, jeb Skolotāju dienas pārsteigums

medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
«lāčuku» grupas bērni piedalās konkursā

«Ja mums būtu kamielis...»
Kādā no septembra dienām «Lāčuku» grupiņā ienāca vadītāja Il -

ze. Pēc mīļas sasveicināšanās ar bērniem viņa  jautāja: «Ko jūs darītu,
ja jums būtu kamielis?»  Iedeva skolotājai aprakstītu lapu un aizgāja.
Iestājās klusums. Bērni nemaz īsti nezināja, kāds ir kamielis. Viņi at -
ta pās, ka varbūt jāizlasa, kas rakstīts vadītājas atnestajā lapā. Uz zinā -
jām, ka ir iespēja piedalīties radošo darbu konkursā, kuru organizē
4FINANCE, SMSCREDIT.LV un Rīgas ZOODĀRZS, ar nosaukumu
«Ja  mums būtu  kamielis …» Nolēmām, ka konkursā piedalīsimies,
bet – kā viņš izskatās?...

Protams, ka skolotājas  ņēma palīgā dzīvnieku enciklopēdijas, in-
ternetresursus, padziļināja ģeogrāfijas zināšanas, lai varētu bērniem
sniegt zināšanas par nezināmo dzīvnieku, par viņa dzīves apstākļiem.
Atradās pat rotaļu kamielītis, kurš palīdzēja iepazīstināt bērnus ar
saviem sugas brāļiem, ar smilšaino tuksnesi. Bērni pētīja arī kamieļu
īpatnējo uzbūvi. Viņi uzzināja, kāpēc viņiem ir tādi kupri uz muguras.
Raivo Ločmelis pat sacerēja aprakstošo mīklu, kuprus nosaucot par
diviem kalniem, kuri staigā uz četrām kājām. Kad kājas guļ, arī kalni
guļ, ja kājas skrien, arī kalni skrien. Taču vēl vajadzīga atbilde uz jau -
tājumu – ko darītu, ja būtu pašam savs kamielis? Harijs Babāns iz -
domāja, ka ierīkotu viņam lielu smilšu kasti, lai viņš neskumtu pēc
tuksneša. Harijs uzzīmēja savu māju, lielu smilšu kasti un nelielu
dīķīti ar dzidru ūdeni, kur padzerties. Bet, ko darīt būtu ziemā – smil -
šu kastē piesnigs sniegs, dīķītis aizsals... Harijs zina, ko darītu. Viņš
kamielīti ievestu kūtī un piesietu blakus gotiņai. Gotiņa ar kamielīti
sadraudzētos, viņi abi sarunātos, smietos par jokiem... Kamielītis vi -
ņai stāstītu par saviem piedzīvojumiem tālajos pārgājienos. Gotiņai
būtu mazliet bēdīgi par to, ka viņa nekur tālu nav bijusi, tikai savās
ganībās. Kamielītis viņu uzjautrinātu ar anekdotēm. 

Pēc kārtīgas kamieļa figūras izpētes, bērni zīmēja zīmējumus katrs
par savu kamielīti, ja tas būtu... 

Visi darbi nonāca vienā lielā aploksnē un pa pastu tika aizsūtīti
konkursa rīkotājiem.

Un tad mēs nedaudz aizmirsām par kamielīti. 
Taču ne tik jaukā oktobra dienā, kad lietus lāses stipri sitās logā,

uz pirmsskolas izglītības iestādi atnāca sūtījums no konkursa rīkotā -
jiem.  Bērni saņēma pateicības vēstuli par piedalīšanos radošo darbu
konkursā un «Laimas» šokolādes konfektes. Kāds prieks!

Bērni ēda konfektes un atkal runājās katrs  par savu kamielīti.
Pirmsskolas skolotāja Biruta  Konovalova

31.oktobrī Viļakas novada mazpulki-1018.Viduču
mazpulks un rekavas vidusskolas mazpulks dosies uz latvijas
mazpulku latgales forumu rēzeknē. lai veicas darbu aizstā-
vēšanā!

Valsts izglītības satura centra mājas lapā www.visc.lv atjaunota
informācija par konkursiem, ievietoti to nolikumi. 

Lūgums izglītības iestādēm sekot līdzi VISC mājas lapā.
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IzGlītīBa

kad rasotā zālē paukšķēda -
mi krīt sārti āboli, kad dzērves
rindojas kāšos tālajam ceļam,
kad rudens burvis zelta krāsās
iekrāso mūsu dzimto zemīti
latviju, klāt ir Skolotāju diena.
šogad jau sesto gadu Viļakas
novadā tika svinēti skolotāju
profesionālie svētki, piekto reizi
tika godināti darba jubilāri.

Par Skolotāju dienas pasākumu
šogad rūpējās Upītes pamatskolas
kolektīvs. Sagaidot ciemiņus no
citām mūsu novada izglītības
iestādēm, Upītes Tautas nama
vadītājs Andris Slišāns aicināja
viesus uz Upītes ābeļdārzu, kur
visi kolektīvi iestādīja katrs savu
ābelīti.

Novada Skolotāju dienas pa -
sākums iesākās ar Upītes himnu
Kates un Dominika Slišānu iz -
pildījumā un ar auglības rituālu,
uz kuru aicināja Tautas nama va -
dītājs Andris Slišāns, vēlot, lai
no vada skolās skolēnu skaits pie -
aug tik daudz, ka tuvākajā laikā
novadā būtu jāatver divas jaunas
skolas.

Skolotājus viņu profesionāla -
jos svētkos sveica Viļakas novada
do mes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs un Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes izglītības darba
speciāliste Maruta Brokāne, vēlot
labu veselību, sirds gudrību, ra -
do šumu, mīlestību, skolēnu at -
zinību, labu sadarbību ar skolēnu

vecākiem un sabiedrību. Apsvei -
kumus skolotājiem sūtīja Izglī -
tības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Sarmīte Šaicāne un no -
vada psiholoģe Skaidrīte Krako -
pe, vēlot skolotājiem arī turpmāk
būt kā mirdzošām zvaigznēm un
pērlēm, kam uztic vislielāko dār -
gumu – bērnus.

Ar krāšņiem rudens ziediem
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes sarūpētām dāvanām
sirsnīgi tika sveikti 24 novada
skolotāji – Darba jubilāri:

c 45. gadu darba jubilejā –
Irēna keiša un Virgīna riekstiņa,

c 40. gadu darba jubilejā –
Getrūde logina un Biruta miņina,

c 35. gadu darba jubilejā –
daina Pužule, lilita šaicāne un
Igors šnepers,

c 30. gadu darba jubilejā –
Ināra Sokirka, lilija zondaka,
Svetlana Jurjāne un tatjana
Nāgele,

c 25. gadu darba jubilejā –
Guntis Priedeslaipa, Ilze Saidāne,
Inese Petrova un Ilze Strapcāne,

c 20. gadu darba jubilejā –
Biruta logina, Irēna logina,
Inese Circene un Sandra an-
drejeva,

c 10. gadu darba jubilejā –
Jānis dokāns, karīna romanova,
Inese Saida un daiga Elksnīte,

c 5. gadu darba jubilejā –
Vladislavs Skromāns.

Viļakas novada skolotāju sai -
mē tika uzņemta jauna skolotāja
Līga Careva, kas strādās Viļa kas
novada Bērnu un jaunatnes spor -
ta skolā. 

Sirsnīgus pateicības vārdus
par sadarbību un atbalstu Izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvalde
un novada skolotāji teica Domes
priekšsēdētājam Sergejam Mak-
simovam un vietniekam Leonī -
dam Cvetkovam, kā arī uzņēmējai,
SIA «Litiņa» vadītājai Lilitai
Aleksānei. Pateicībā par pasāku -
ma rīkošanu un vadīšanu Izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvalde
Upītes pamatskolas kolektīvam
dāvināja baltu rozi, ko stādīt
skolas dārzā.

Mājinieki – Upītes pamatskolas
skolotāji un skolēni priecēja no -
vada skolotājus un viesus ar ska -
nīgām dziesmām, ugunīgām dejām
un aizraujošu teātra uzvedumu. 

Katras izglītības iestādes ko -
lektīvs bija sagatavojis nelielu pār -

steigumu – vakarā gaitā ska nēja
sveicieni, novēlējumi un dzies -
mas, visi klātesošie piedalījās aiz -
raujošās rotaļās. Skolotāju ballē
uz jestrām dejām aicināja un ar
savu muzikālo sniegumu priecēja
Rasma un Gunārs Igauņi.

Paldies Upītes pamatskolas di -
rektorei Svetlanai Bukovskai un
visam skolas  kolektīvam,  Upītes
Tautas nama vadītājam Andrim
Slišānam par ieguldīto darbu, or -
ga nizējot Skolotāju dienas pasā -
kumu. Paldies pasākuma vadītā -
jiem  Andrim Slišānam un Sandrai
Bukšai par sirsnību, izdomu un
atraktivitāti. 

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izglītības darba

speciāliste Maruta Brokāne
Foto Ginta Locāne

Sumina pedagogus – Darba jubilārus
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IzGlītīBa/kultūra

30.septembrī Viļakas novada
bibliotēkā uz dzejas dienu pa -
sākumu: «zib ik zarā, slēpjas
katrā ēnā vārdos nenosaukti
dze jolēni» – dzejas atspulgi dzej -
nieka Jāņa Baltvilka jubilejas
zīmē – pulcējās Viļakas pamat -
skolas 3. un 4. klašu audzēkņi.
Jauko pēcpusdienu organizēja
Viļakas novada bibliotēka sa -
dar bībā ar Susāju pagasta kul -
tūras darba organizatori lindu
Bisenieci- mieriņu.

Zinātkāros viesus sagaidīja
Rudens māte (bibliotēkas vadītāja
Vija), kura pastāstīja par Dzejas
dienu vēsturi un dzejnieka Jāņa
Baltvilka daiļradi. Dzejoļus par
putniem lasīja Pelēkā vārna (Lin -
da), bet stāstus par putnu vēroju -
miem un tautas ticējumiem aiz -
rautīgi klāstīja Putnu draugs Vilis
Bukšs. 

Viņš atklāja putnu uzvedī bas
paradumus un noslēpumus. In-
teresanti bija uzzināt, ka žaga tas
(atšķirībā no citiem putniem)
spēj atpazīt sevi spogulī. Zvirbuļi,
sajūtot vanaga tuvošanos, sākumā
saceļ lielu traci, bet pēdējā brīdī
salido krūmā un apklust.

Klātesošie nepārtraukti tika
iesaistīti pasākuma norisē – at bil -
dot uz jautājumiem, minot mīklas,
veicot praktisku uzdevumu – ar
krāsainām spalvām aplīmējot lielu
putna trafaretu.  Katrs dalībnieks
saņēma mazu balvu par līdzdar -
bo šanos, bet labāko zīmējumu
autori Jānis Čirka (4.b kl.) un Rai -
vis Augustāns (3.kl.) balvās ieguva
grāmatas.

Septembrī skolotājas Linda

Ozola un Mārīte Supe-Tuča mu -
dināja audzēkņus piedalīties zī -
mē jumu konkursā «Putni kā krus -
tiņi rītausmas debesīs: mūsu cerī -
bu sargi», kurā bija jāveido ilustrā -
cijas J. Baltvilka dzejoļiem par
putniem. Veiksmīgākie darbi bija

redzami izstādē bibliotēkā.
Paldies organizatoriem par jau -

ko iespēju paciemoties J. Baltvil -
ka dzejas pasaulē un putnu dzīves
tuvplānā!

Viļakas pamatskolas
bibliotekāre Rutta Jeromāne

Skolnieks
cauri laikiem

Ikviens no mums kādreiz gā -
jis skolā. un katram no mums
ir savas atmiņas par skolu. 

Laiks iet, mainās skolu mācību
piedāvājums un prasības, kā arī
mērķi un uzdevumi, bet skolnieks
visos laikos ir un paliek skolnieks.
Viļakas novada muzejā 26. sep -
tembrī notika pasākums «Skol -
nieks cauri laikiem», kura mērķis
bija parādīt mūsdienu skolniekiem,
kā da ir bijusi  skolnieku dzīve ag -
 rāk un kā tā laika gaitā mainījusies.
Pasākumā tika apskatīti trīs laika
periodi – 19.gs beigas, brīvvalsts
laiks un padomju laiks. Par avotu
tika ņemtas ziņas no Viļakas ap -
kārtnes skolām, kuru materiāli
glabājas Viļakas novada muzeja
krājumā.

Lai bērni labāk izprastu kāda
skolas dzīve bija 19.gs II. pusē
Vi ļakas apkārtnē, par pamatu tika
ņemtas Eržepoles skolas skolnieku

atmiņas. 19.gs II.pusē skolniekiem
vēl nebija tik daudz mācību
priekšmetu kā tagad, galvenais uz -
devums bija bērnus iemācīt lasīt,
rakstīt un rēķināt. Skolnieki pa -
sākuma laikā piemērija vīzes un
pastalas, rakstīja ar tinti un spal -
vaskātu, lasīja tekstu gotu šrif tā,
mēģināja skaitīt ar kociņu palīdzību,
atsevišķi tika runāts par uzvedību
skolā un dažādiem sodiem par
nepaklausību.

Laikam mainoties 1918. gadā
Latvijas valsts ieguva neatkarību.
Izglītības sistēma notika pārmai -
ņas, kuras paredzēja patriotisma
audzināšanu skolniekos, izmainī -
jās mācību piedāvājuma klāsts.
Skolniekiem bija iespēja apskatīt
brīvvalsts laika mācību grāmatas,
skolnieki iejutās militārās mācības
un vingrošanas stundās, skolnieki
iemācījās sveicināt skolotājus, kā
to darīja Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi, kā arī tika runāts par
pašu klašu iekārtojumu, skolas
noteikumiem un likumiem.

Apskatīta tika arī padomju lai -
ka skolnieka dzīve. Padomju laiks

arī ieviesa savas korekcijas izglītībā,
kad skolu sistēma bija pakārtota
padomju valdības politikai. Ideo -
loģiskā audzināšana bija ieviesta
visos mācību priekšmetos, kā arī
ārpusstundu aktivitātēs.

Skolnieki uzzināja kā padomju
laikā ģērbās skolnieki, kādus
priekšmetus mā cījās, kādas bija
uzvedības normas, kā arī par or ga -
nizācijām kādās tolaik iesaistījās
skolnieki. Varēja aplūkot pionieru,
oktobrēnu un komjauniešu nozī -
mītes, uzmērīt pionie ru atribūtiku,
kā arī apskatīt un iesēsties padomju
laika skolas solā.

Pasākuma rezultātā skolēni
pilnveidoja savas zināšanas par
Latvijas un sava novada vēsturi.
Īpašu bērnu interesi piesaistīja
19.gs II.puses skolnieka ikdiena,
kas būtiski atšķiras no mūsdienu
skolnieka dzīves. Pasākuma laikā
bērni atzina, ka mācīties agrāk ir
bijis daudz grūtāk nekā tagad.

Teksts: Viļakas novada 
muzeja vadītāja R.Gruševa un

krājuma glabātāja M. Boldāne
Foto: M. Boldāne

kā mazi zvirbuļi dzejas krūmā…

Putras svētki medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»

Piektdienas rītā garšīgas smaržas izplatījās gandrīz pa visu Medņe -
vas pagastu. Kas gan tā jauki smaržo – domāja Kaķis, soļodams pakaļ
savai saimniecei. Šīs smaržas vilināti, pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» zālē saripojuši skaisti ābolīši no «Ežuku» grupiņas, da žā -
di meža dzīvnieciņi no «Rūķīšu» grupiņas, mazie pavāriņi no «Lā ču -
ku» grupiņas, cienījamie viesi – ciema iedzīvotāji, kā arī svētku Saim -
niece un viņas Kaķis. Protams, ka, mērojot garo ceļu uz iestādi, Ka -
ķim atgadījās dažādi neparedzēti piedzīvojumi. Kā tās lauku pelītes var
kaitināt kaķus, ka var pazaudēt ceļu, pa kuru gāja un nonākt liela me -
ža vidū ar vienu vienīgu taciņu. Labi, ka tā veda uz «Pasaciņu»! Taču
ne kas vēl nav nokavēts, Kaķis iemanās ieskriet zālē pat ātrāk nekā
viņa Saimniece. Nu, lielā putras diena var sākties, jo tagad gan visi ir
sanākuši te. 

Saimniece grib zināt, vai bērni labprāt putras ēd, kādas putras bērni
zina? Kamēr bērni sauc putras, Kaķis uztraucas, kas gan šodien putru vāra?
Nu, protams, ka tā ir iestādes pavārīte Aija, viņai būšot divi palīgi –
auklītes Skaidrīte un Terēzija. Tā savu Kaķi mierina svētku Saimniece. 

Kaķis kļūst arvien laimīgāks, jo «Lāčuku» grupiņas bērni ar savu
dziesmu aicina paciemoties gan Putras ciemā, gan Desiņciemā, gan
pie Piena upes. Kaķis atzīstas, ka viņš pie Piena upes varētu gulēt
veselu dienu, tik ik pa laikam palakt pieniņu. Saimniece viņam
atgādina, ka ir jau rudens, līst lietus, vai nu Kaķim patiktu slapjā zālē
gulēt. Kaķis negribot atgriežas realitātē, patiešām – ir rudens, pašam
pilnās ķepas ar skaistām, krāsainām rudens lapām, ar kurām viņš
laižas dejā ar mazajiem «Ežukiem».

Interešu centra dziedātāju un dejotāju pulciņa bērni dzied par to,
kā līst lietus, kā ābolīši krīt... Jā, tur arī Kaķim ir ko piebilst: arī Kaķi
varot iesnas dabūt, ja stipri samirkst lietū. Un ar āboliem arī esot tīrais
negals: vakara pastaigas laikā ne reizi vien kāds uz galvas uzkrīt...
Kāds ābols – tāds puns starp ausīm! Nu – sāpīgi! Tāpēc labāk lietus
laikā ir sēdēt uz silta mūrīša un klausīties no turienes lietus dziesmiņu
uz palodzes, vai pulksteņa dziesmiņu, vai ezīša dziesmiņu... 

«Rūķīšu» grupiņas bērni dzied, kā pelītes maļ graudiņus, lai būtu
putraimi putriņai un miltiņi garšīgam kukulītim. Kaķis jau laizās vien,
kā gribas putriņu, bet Saimniece saka, ka viņam tikšot tikai sakasnītis.
Kaķis atbild, ka nezina, kas tas sakasnītis par zvēru esot, tāpēc neēdīs.
Pēc Saimnieces skaidrojuma Kaķa domas mainās un viņš jau nepa -
cietīgi sauc: gribu, gribu, gribu! Saimniece apsauc nepacietīgo Kaķi,
lai nonāktu pie putras bļodiņas ir nepieciešama tāda īpašība kā
čaklums. No «Lāčuku» grupas bērnu dziedātās dziesmas «Es ar savu
čaklumiņu», Kaķis gūst sapratni, ka čaklums ir katras saimnieces
goda lieta. Nu, jā! Kaķis atzīst, ka viņam gadījusies čakla saimniece!
Vai viņš gadījies čaklai saimniecei?  Tur vēl jāpadomā Kaķim.

Saimniece, jautā, vai viņš zina, kam domātas karotes? Lai gan Ka ķim
tādus rīkus nevajag, viņš zina, ka ar karotēm cilvēki ēd putru. Ta ču
«Rūķīšu» bērni aicina dejot ar karotēm. Vai, cik jauka deja! Bet, vai ne -
va jadzētu jau baudīt putru – Kaķis paglauda vēderu. Saimniece piekrīt,
jau ir laiks ēst putru! Pavārītes Aijas palīgi atnes lielo katlu, kā nu smaržo! 

Visi ēd garšīgo putru, bērni apgalvo, ka tik garšīgu putru nav ēduši
un lūdz otro porciju. Savās grupiņās bērni vēl dzer pienu.

Arī Kaķim tika sakasnītis un vēl – viņš pirmdien dosies pie
iestādes pavārītes Aijas un lūgs šis garšīgās putras recepti.

Medņevas PII «Pasaciņa» pirmsskolas skolotāja 
Biruta Konovalova
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INtErVIJa

klūgu mūka piemiņa Viļakā, latgalē, latvijā

labais gariņš Viļakā
Ingas Ābeles mammas mam-

mas māsa Maruta Matule dzīvo
Viļakā. Maruta Matule ir lepna,
ka viņas radiniece ir kļuvusi par
rakstnieci. «Bērnībā Ingai nebija
stāstījusi, ka gribētu kļūt par
rakstnieci. Studēja latviešu valodu.
Domāju, ka dzīves laikā nonāca
pie sava aicinājuma. Jaunībā jau
liekas, ka viss dzīvē būs rožains
un skaists, bet dzīve māca un mai -
nās uzskati. 

Atceros, ka manā bērnībā mēs
neko nezinājām par ārpasauli,
pasaules notikumiem, bet mūsdienu
bērni zina visu. Inga ļoti interesanti
atbild uz jautājumiem, saistoši
stāsta par sa viem darbiem. Grūti
pat saprast, kur viņa visu šo sa-
prašanu ir mācījusies. Tas nāk no
neredzamā iekšējā spēka. Viņai
padodas raks tīt. Bet ir vajadzīgs
laiks, jāsavāc materiāls, ilgi jāstrā -

dā, lai gala rezultātā taptu grāmata.
Inga raksta dziļi un pamatīgi,»
pastāstīja Maruta Matule.

Maruta zināja stāstīt, ka Ingas
Ābeles krustmāte Anna Zelča
dzīvo Rugāju novadā. Tur atrodas
arī vecmammas mājas, bērnībā
Ingu audzinājusi tēva mamma.
Tautas dziesmas iemācīja vecmā-
miņa, dzīvesziņu tēva vecāki. «Mēs
tiekamies kapusvētkos un citās
tik šanās reizēs. Esmu iesākusi la -
sīt romānu «Klūgu mūks». Es
lasu lēnām. Izlasu, tad padomāju,
vēlreiz pārlasu. Nepieciešams pār -
domāt, atcerēties. 

Šajā grāmatā ir dziļa doma,
kāds lasīs pieņems, kādam nepatiks,
kādam ļoti patiks. Katrs cilvēks
grāmatu sapratīs un izpratīs pa
savam. Man ļoti patīk lasīt dzeju.
Katra dzejnieka doma ar lobīšanu
ir jāizloba. Lai veicās Ingai un
mums visiem!» domas atklāja M.
Matule.

Inga ābele par latgali
un franci trasunu

– Nemateriālā kultūras man-
tojuma eksperte ruta Cibule
jauši vai nejauši izmaina citu
cilvēku darbības virzienu. arī
Jums pavisam nejauši ruta Ci-
bule uzdāvināja miķeļa Bukša
grāmatu «latgaļu atmūda –
idejas un cieņas», kā šis noti -
kums ietekmēja Jūsu tālāko
darbību?

– Droši vien pavisam nejauši
tas nebija, jo notika mana tikšanās
Balvu Centrālajā bibliotēkā ar la-
sītājiem un ko gan citu viņa man
būtu dāvinājusi? Bukša grāmata
ir miljons, tā ir ļoti vērtīga, jo
Bukšam ir izcils, analītisks prāts,
turklāt liels rakstnieka talants. Vi -
ņa grāmata tiešām izmainīja manu
priekšstatu par Latviju. Paldies
Rutai par to.  

– kāda nozīme  ir latgalei
un latgaliskajam Jūsu dzīvē?
Vai sevi uzskatāt par latgalieti?

– Nē, jo augusi tiku pie savas
omammas, kura bija no Ventspils
– viņas senčos ir lībieši un zvied -
ri. Par Latgali man lielas intereses
visu laiku nebija, jo mamma
savu izcelsmi īpaši neuzsvēra.
Bijām rīdzinieki – un viss. Turklāt
par Latgali man vienmēr bijis
tāds priekšstats, ka tā ir ļoti, ļoti
īpaša vieta, kas svešiniekus vien-
kārši nelaiž sev klāt tā vienkāršā
iemesla pēc, ka ir jāzina latgaļu
valoda. Pat, ja to izdodas apgūt,
vienmēr tomēr var pateikt, ka cil-
vēks nav īsts latgalietis.  Vajadzīgs
kaut kāds cits temperaments. 
Īsts latgalietis Rīgā man šķiet re-
žisors Viesturs Kai -
rišs. Viņš vienmēr ir
uzsvēris savas sim-
pātijas pret Latgali,
izzinājis kultūru, savu
izcelsmi, turklāt runā
latgaliski.   

– kādēļ latgalie-
šiem būtu jācīnās par
latgaliešu valodas at-
zīšanu, par valodas sta-
tusa oficiālu piešķiršanu,
par latgaliešu valoda
mācīšanu skolās, tās sa-
glabāšanu un nodošanu
nākamajām paaudzēm?
Vai ir vērts šādai cīņai?

– Protams, tā ir vērtība.
Man šķiet, ka latgaliešiem
vienkārši ir jārunā latgaliski
un jādzīvo Latgalē. Esmu
par latgaļu valodu, tā ir ļoti
skaista. Visas izkārtnes un
norādes Latgalē varētu būt
latgaliski. Ja es dzīvotu Latgalē,
es noteikti mācītos rakstīt un
runāt latgaliski.   

– kāpēc latgalietim un lat-
vietim būtu jāizlasa romāns
«klūgu mūks»?

– Lai ieinteresētos par mūsu
visu kopīgo vēsturi. Es tā ceru,
ka tā varētu būt, ka cilvēks, kas
izlasa Mūku, sāk meklēt materiā -
lus par Trasunu, Baško. Tas būtu
mana sapņa piepildījums. 

– kādas franča trasuna
rakstura īpašības būtu svarī -
gi, lai piemīt mūsdienu politi-
ķiem?

– Mans uzskats ir, ka Francim
Trasunam pašam nebija īpaši spo -
žas politiķa dāvanas. Viņš tomēr
nebija kompromisu cilvēks, viņš
neprata uzpirkt, pierunāt, lavierēt.
Viņš bija kā kalnu ērglis – viens
pats. Dzīvē un politikā. Valstsvīrs
gan viņš bija spožs – ārpus par -
tijām stāvošs. Viņa partija bija vi -
ņa ideāli un sirdsapziņa. Viņš ne-
aptverami daudz izdarīja latgaļu
labā.   

– ko noteikti skolotājiem va -
jadzētu iemācīt skolēniem par
franci trasunu?

– Sākt ar fabulām. Fabulas at-
sedz viņa domu gājienu, viņa
unikalitāti. Francis bija fantastisks
fabulists. Pēc tam jau dot lasīt
periodiku. Tā ir ļoti interesanti 
uz rakstīta – arī priekš mūsu die -
nām. Spriedumus, lai bērni izdara
paši.  

– kā šī darba radīšanas
procesā mainījās Jūsu attieksme
pret latgali?

– Man pat ir ieraksts dienas-
grāmatā – ar šo darbu esmu iegu-
vusi plašumu un dziļumu... Tā
patiešām ir. Un paldies latgaļu
valodai. No tās es iemācījos, ka
mūsu saknes ir vienotas
baltu cil šu

saknes, bet latgaļu valoda tomēr
sevī glabā kaut kādu lielāku
gaišu neskartību, kas citās malās
varbūt jau zudusi. Vajadzētu pētīt
latgaļu valodu, tā ir dārgumu
lāde. 

– Jūsu ieteikumi kā globali-
zācijas, informācijas tehnoloģiju
laikmetā latgalei un Viļakas no -
vadam nepazaudēt savu identi-
tāti?

– Ziniet svešvārdus, bet neru-
nājiet tos. Pārziniet globalizāciju,
bet nedzīvojiet tā. Brauciet pasau -
lē, bet ar domu, ka uz māju bei -
gās atved sakrātu pūru no visa la-
bākā, kas ceļā noticis. Esmu vai-
rākkārt pārliecinājusies – jo spī-
tīgāki, nošķirtāki cilvēki, jo spilg -
tāka, interesantāka dzīve. Pa sauli
diriģē nauda un naudai ēr tāk, ka
visi vienādi, jo bezragainas govis
vieglāk slaukt. Bet nauda ir pu -
tekļi. Protams, ja ir kultūras bagā -
ža. Ja zini savas cilts rakstu zī -
mes un saproti tajās ielikto jē gu,
tad nauda ir putekļi. Tad nau da
nepaverdzinās, neliks dancot pēc
savas stabules.   

Vēl ir laiks kļūt par Franča Tra -
suna 150 dzimšanas dienas da-
lībniekiem, jo Latgales vēstniecībā
«Gors» 2014. gada 30. oktobrī ir
iespējams apmeklēt literāri mu-
zikālo  jaunuzvedumu «Francis»,
kurā tiks atklātas Trasuna dzīves
un darba lapaspuses. Ieejas maksa
tikai EUR 3,00.

Jautājumus uzdeva: Vineta
Zeltkalne

Atbildēja: Maruta Matule un
Inga Ābele

Foto: personīgais arhīvs
un Rēzeknes Latgaliešu  kul-
tūras biedrība

šogad atzīmējam vienam no ievērojamākajiem latgaliešiem
francim trasunam (16.10.1864. – 06.04.1926.) 150 dzimšanas
dienu. latgaliešu valodas un kultūras aizstāvja, garīdznieka,
politiķa, folklorista, publicista, rakstnieka, mācību grāmatu sa-
stādītāja devums latgales izaugsmei ir nenovērtējams. francim
trasunam 150.jubileja ir atzīmēta ar latgaliešu rakstu valodas
un kultūrvēstures olimpiādi rēzeknē, Sv. misi Jēkaba katedrālē
rīgā, ar kultūrizglītojošo semināru «franča trasuna personība
un mūža devums» rīgā, piemiņas pasākumu f. trasuna muzejā
«kolnasāta» – dzimtajās mājās Sakstagalā un citiem pasākumiem. 

Neskatoties uz to, ka Viļakas novadā nav notikuši piemiņas
pasākumi, visiem ir iespēja sajusties kā 150 dzimšanas dienas
dalībniekam, izlasot rakstnieces Ingas ābeles romānu «klūgu
mūks». Izlasot romānu kaut nedaudz sajutīsiet zemnieka puikas
pārdzīvojumus, vēlēšanos kalpot saviem tautiešiem, padarīt lat -
galiešu dzīvi labāku, kā notikušas studijas Pēterpils Garīgajā se-
minārā, darbs politikā, izslēgšana no katoļu baznīcas. Sarunā sa-
tiksimies ar Viļakas pilsētas iedzīvotāju marutu matuli un lūg -
sim padomu rakstniecei Ingai ābelei kā nepazaudēt savu identitāti.

Sestdien, 18. oktobrī Viļakā
kultūras un radošo industriju
centrā norisinājās pirmais lauku
labumu tirdziņš. 

Tirdziņš pulcēja vietējos māj-
ražotājus-pārdevējus gan no novada,
gan no kaimiņnovadiem. Tirdziņā
varēja iegādāties tādus lauku la-
bumus kā kūpināta gaļu, dažādu
veidu maizīti, zivis, medu, kon-
ditorejas izstrādājumus un zie pes.

Ļoti priecēja, ka Viļakas no -
va da iedzīvotāji izrādīja lielu in -
teresi un labprāt iegādājās lauku
labumus. Ņemot vērā cilvēku in -
te resi, vai šādi zaļie tirdziņi norisi-
nāsies katru mēnesi, tad jāsaka ‘jā’
un jau nākamā mēneša trešajā sest-
dienā  gaidāms jau otrais tirdziņš.

Informāciju sagatavoja 
Viļakas novada TIC vadītāja

Santa Bondare

Pirmais lauku labumu tirdziņš Viļakā
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uzticības svētceļojumu uz ze -
mes, kas no 26. līdz 28. septem-
brim notika rīgā, apmeklēja
Baltinavas un šķilbēnu romas
katoļu draudžu prāvests Sta -
ņis lavs Prikulis, šķilbēnu drau -
dzes jaunietes Sabīne koniševa,
Evija mežale, Inga Eglīte, Santa
mežale un Baltinavas draudzes
katehēte rudīte laganovska,
jaunietes anna laganovska un
Viktorija kušnire. «Tezē kopienas
brāļi ik gadu organizē da žāda
mēroga jauniešu tikšanās Āfrikā,
Ziemeļamerikā un Dien vid ame -
rikā, Āzijā un Eiropā, kas gadu
gaitā kļuvušas par uzticības svēt -
ceļojumu uz zemes. Dodoties no
pilsētas uz pilsētu, Tezē kopienas
brāļi kopā ar jauniešiem ik reizi
atgādina pasaulei par evaņģēlija
prieku un cerību. Baltijas reģio -
nālo tikšanos Rīgā iniciējusi Lat -
vijas Evaņģēliski luteriskās baznī -
ca un Romas katoļu baznīca Lat -
vijā.» (avots: http://taizeriga2014.lv)

Tezē kopienas dibinātājs ir
brālis Rožē, kurš Otrā pasaules
kara laikā saprata, ka ir jāpalīdz
cilvēkiem, kuri cieš šajā smagajā
pārbaudījumā. 1952.–1953. gada
ziemā kopienas dibinātājs uzrakstī -
ja Tezē kopienas noteikumus. Ko -
piena vēlas, lai tās dzīve būtu zī -
me iespējamam mieram starp sa -
šķeltajiem kristiešiem un tautām.
Tezē kopiena atrodas Francijas
rie tumu daļā. Šobrīd Tezē kopienā
ir vairāk kā simts brāļu, kas nāk
no trīsdesmit dažādām nācijām.
Tur ir gan katoļi, gan arī protestanti.
Kopienu katru gadu Francijā ap -
meklē vairāki tūkstoši svētceļ -

nieku, īpaši gaidīti ir jaunieši.
Šogad Rīgā, lai lūgtos par mie -

ru pasaulē, pulcējās  1000 jaunieši
no 16 valstīm. Bija ieradušies jau -
nieši no Krievijas, Ukrainas, Li-
etuvas, Igaunijas, Skandināvijas
valstīm, Itālijas, Polijas un citām
valstīm. Tezē uz tikšanām aicina
jauniešus vecumā no 16–35 ga -
diem. Vienkāršā lūgšana, vien -
kār šās Tezē dziesmas nereti jau-
niešiem ir pirmā tikšanās ar Kristu,
Dievu, baznīcu un pirmais aici -
nājums sekot un ieticēt Dievam.

Cilvēki, kuri ir apmeklējuši Te -
zē kopienu Franciju, piedalījušies
uzticības svētceļojumos uz zemes,
var daudz stāstīt par redzētu, pie -
dzīvoto un izdzīvoto. Bet vislabāk,
ja jaunietim ir pašam bijusi ie -
spēja apmeklēt Tezē pasākumus. 

«Katehēte Žanna Maksimova
iedeva mums informāciju par Te -
zē tikšanos Rīgā un teica, lai
braucām. Iegājām tikšanās norisei
speciāli izveidotājā mājas lapā,
iegūtā informācija par pasākumu
ieinteresēja un tāpēc nolēmām
pieteikties», uz jautājumu kāpēc
izlēmāt doties, atbildi sniedza Te -
zē Baltijas reģionālās tikšanās
dalībniece Sabīne Koniševa. Iero -
doties Rīgā, jaunietes devās re -
ģistrēties uz Sv. Ģertrūdes baznī -
cu, bet kopīgās lūgšanas notika
Sv. Pētera baznīcā. «Sagaidot jau -
nieši mūs uzrunāja angliski. Nācās
uzreiz atzīties, ka esam latvietes.
Pēc reģistrācijas mums pakaļ at-
brauca viesģimene. Es, Evija un
Inga dzīvojām vienā ģimenē, jo
es un Evija vēl neesam 18 gadus
vecas, tāpēc atbildību par mums

ir jāuzņemas vienam pieaugušajam.
Sākumā domāja, ka Rīgā nebūs
tik daudz viesģimeņu, kuras gri -
bētu uzņemt jauniešus savās ģi -
menēs. Izrādījās, ka viesģimeņu
ir vairāk nekā jaunieši, kuri iera -
dās uz šo tikšanās. Daudzi bija
pārsteigti par rīdzinieku viesmīlī -
bu. Dzirdēju gan gadījumus, ka
ārzemniekiem neesot patikusi vies -
ģimene, jo esot bijis daudz māj -
dzīvnieku, un viņi no tās aizbēga.
Mūsu viesģimene bija ļoti jauka
ģimene,» pirmos iespaidus atklāja
Sabīne.

Evija, Sabīne un Inga bijušas
vienīgās jaunietes, kuras tika nosū -
tītas uz Rīgas Kristus eveņģeliski
luterisko draudzi, tāpēc visus Te -
zē pasākumus apmeklēja Vecrīgā,
tikai svētdienas rīta dievkalpoju -
mu apmeklēja Rīgas Kristus drau -
dzē. Sabīne un Inga pirmo reizi
apmeklēja dievkalpojumu luterāņu
baznīcā. Jaunietes bija pārsteigtas,
ka sprediķi teikusi sieviete. Jaunie -
tes uzņēma ļoti labi, jo draudzes
locekļi priecājās, ka arī uz viņu
nelielo draudzi ir atsūtīti svētceļ -
nieki un ļoti priecātos, ja būtu bi -
jis vairāk svētceļnieku. 

Kopīgās Tezē lūgšanas jaunie -
tēm ļoti patika, jo dziesmas esot
bijušas ļoti jaukas, ļoti skaisti
dzie dājis koris, visi dalībnieki sē -
dējuši uz zemēs (uz paklājiem)
baznīcā, katram dalībniekam tika
iedota grāmatiņa ar programmu
un dzies mām. Lūgšanas laikā bi -
ja arī dzies ma, kura  tikusi dzie -
dāta visās va lodās, no kurām bija
ieradušies dalībnieki šajā pasā -
kumā. «Bija liels prieks redzēt

un satikt pa zīstamus cilvēkus,
mūsu diakonu Juri Skutelu, ap-
meklēt Sv. Misi Sv. Magdalēnas
baznīcā Romas katoļiem, kuru
latgaliešu valodā ce lebrēja prieste -
ris Staņislavs Pri kulis. Otrajā die -
nā bija iespējams apmeklēt dažā -
dus seminārus un darbnīcas. Bija
daudz interesantu tēmu, tāpēc bi -
ja grūti izvēlēties, ko apmeklēt.
Sadalījāmies, lai ap  meklētu dažā -
dus seminārus. Apmeklējām «Ai-
cinājums dzīvot Dievam»,  «Kal-
pošana nabadzīgajiem», «Izvēlēties
piedot». Pārsteidza, ka iespējams
skaisti dejot ir arī jaunietim, kurš
pārvietojas ratiņkrēslā», ar ie-
spaidiem dalījās Sabīne. Tezē
tikšanās dalībnieki maksā noteikto
dalības maksu, ik vienas Tezē
rīkotās tikšanās laikā dalībniekiem
tiek nodrošinātas arī nelielas pus-
dienas un vakariņas. 

Evija Mežale atzina, ka arī
vi ņai ļoti ir paticis Tezē pasākums.
«Uzrunāja vienkāršās un medita-
tīvās dziesmas. Bija savādāk nekā
biju iedomājusies. Ļoti patika vies -
ģimene, kura mūs uzņēma. Īpaši
patika piektdienas vakarā lūgšana
ap krustu un sestdienas vakarā –
Kristus gaismas svinības. Uzrunāja
sirsnīgā atmosfēra un vienotība,»
sajūtas atklāja Evija. Sabīne pa-
pildināja, ka gaismas svinības lūg -
šanā visiem tika izdalītas nelielas,
tievas svecītes, tās aizdedzināja.
Visiem dega svecītes – gaisma,
bet tad pēkšņi visiem vienlaicīgi
svecītes nodzisa, kāds vēl mēģina
aizdedzināt, bet nevar. Vēlāk jau-
nietes uzzināja, ka tās ir tādas
speciālas sveces, kuras pašas no-

dziest, tādējādi tiek nodrošināta
lielāka drošība. 

Priesteris Staņislavs Prikulis
sacīja: «Es esmu ļoti priecīgs, ka
jaunieši no Baltinavas un Šķilbēnu
draudzēm arī atsaucās uz aicinā-
jumu. Tā bija unikāla iespēja, jo
pirmo reizi Tezē tikšanās notika
Rīgā. Ceram, ka notiks vēl kādreiz,
bet nezinām kad. Piedalījās ļoti
daudz priesteru no Latvijas drau-
dzēm un Garīgā semināra audzēk -
ņi. Pasākumā piedalījās arī arhi-
bīskaps Zbigņevs Stankevičs un
Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards
Pavlo v skis. Man arī ļoti patika šī
tikša nās. Man tā bija pirmā tikša -
nās ar Tezē, ieguvu  unikālu pie-
redzi. Bija saviļņojuši lūgties Sv.
Pētera baznīcā, tikties un runāt ar
Tezē brāļiem. Tezē brāļi nebaidās
priek šā novietot krustu un Diev-
mātes ikonu ar Jēzus bērniņu.»

Aicinājums ir ikvienam inte-
resentam, neatkarīgi no reliģiskās
piederības, vecumā no 16–35 ga-
diem Šķilbēnu Romas katoļu drau -
dzes jauniešu atklātos iespaidus
piedzīvot pašiem piedaloties Ei-
ropas jauniešu uzticības svētce-
ļojumā uz zemes, kas šogad no
2014. gada 29. decembra līdz
2015. gada 2. janvārim notiks Prā -
gā, Čehijā (vairāk informācijas
skatīties www. taize.fr). Aicināti
jaunieši do ties kopīgos meklēju -
mos, lai at klā tu no jauna vai at -
rastu atkal jē gu dzīvei, jaunu dzī-
vīgumu, lai sa ga tavotu sevi uz-
ņemties atbildību un sadzirdēt
sa vu aicinājumu dzīvē. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: no personīgā arhīva

Baz NīCaS drau dŽu zI ņaS!

Tezē tikšanos Rīgā apmeklē Šķilbēnu un Baltinavas draudzes pārstāvji

realizēts projekts Nr. 13-
0-l413202-000010 «Sakoptas
vides veidošana šķilbēnu Pa-
reizticīgo baznīcas teritorijā».

Šķilbēnu (Škilbanu) Vissvētā -
kās Dievmātes piedzimšanas pa -
reizticīgo baznīca un pareizticīgo
kapsēta atrodas uzkalniņā, Šķilbēnu

ciema centrā. Jau no tālienes var
manīt savdabīgu koka ēku ar
trim tornīšiem, krāsotu gaiši zilā
krāsā. Baznīca ir būvēta no 1928.
– 1931. gadam, celta pēc arhitekta
Vladimira Šervinska (1894-1975)
īpaši izstrādāta projekta. 1998. ga -
dā baznīcai ir piešķirts statuss
«Vietējās nozīmes kultūras pie-
mineklis».

Balvu rajona Lazdulejas pa-
gasta lauku iedzīvotāju biedrība
«Lazduleja» 2013. gadā iesniedza
projektu ES ELFLA atklātā pro-
jektu iesniegumu konkursa pasā-
kumam «Lauku ekonomikas da-
žādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stra-

tēģiju īstenošanas teritorijā» 6. rī -
cība «Kultūras, kultūrvēsturiskā
un dabas mantojuma saglabā ša -
na.» Projekta mērķis bija – in-
frastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai, palīdzot
lauku iedzīvotājiem apzināties
un saglabāt kultūrvēsturisko man-
tojumu.

Kopējās projekta attiecināmas
izmaksas – EUR 8915,29, ELFLA
atbalsts ir 100% - EUR 8915,29
(jo biedrībai ir piešķirts sabiedriskā
labuma statuss). Projekta realizā -
cijas rezultātā tika izveidota lietus
kanalizācijas sistēma lietus ūdeņu
novadīšanai gruntī 100 m garumā,
bruģētu laukumu un celiņu ierī-

košana 155m² platībā un ārējā
apgaismojuma ierīkošana.

Projekta laikā papildus tika
ierīkota lietus ūdeņu novadīšanas
sistēma no jumta pa visu baznīcas
perimetru, kurai finansējumu
EUR 1 359,96 apmērā piešķīra
Viļakas novada Dome.

Saskaņā ar cenu aptauju, dar -
bus objektā veica SIA «BIO
VIDA» no Gulbenes. Realizējot
šo projektu, dots būtisks ieguldī-
jums vides sakārtošanā un kul-
tūrvēsturisko tradīciju saglabā-
šanā.

Teksts: projekta vadītāja
Mārīte Berķe

Foto: Vineta Zeltkalne

Labiekārtota vide Šķilbēnu Pareizticīgo baznīcas teritorijā
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SE NI ORU AK TI VI TÂ TES

Pensionāru vakars medņevā

ar krāsainām  kļavu lapām
un bagātīgiem pīlādžu ķekariem
ir nemanot straujiem soļiem
pienācis rudens. uz sarkanām
mežvīna stīgām vēju muzikants
spēlē aiz loga draisku un skaļu
melodiju. un kā ierasts sep-
tembra pēdējās nedēļas nogalē
uz medņevas tautas namu  at -
mi ņu pēcpusdienu tiek aicināti
pagasta cienījamā vecuma ļaudis
un iedzīvotāji ar īpašām vaja -
dzībām.

«1. oktobris ir Veco ļaužu die -
na. Un tā ir īpaša, jo šie ļaudis
zina, ko nozīmē grūtības, naba -
dzība, gumijas zābaki kājās un sū -
ri sastrādātas rokas... Seniori un
cilvēki ar īpašām vajadzībām ir
ak tīvi gan pagasta pasākumos,
gan novada pasākumos,» tā pa -
sākuma dalībniekus uzrunāja Tautas
nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne.

Pasākumā bija ieradušies cie -

miņi, kuri atbalstīja šo pasā ku mu.
Par galdu noformējumu, cie nastu
jāpateicas Elvīrai Babānei, Ainai
Circenei un Anitai Loginai. Īpašs
paldies Jānim Jurkānam un Jānim
Trupovniekam.

Mēs dzīvojam visskaistākajā
un skanīgākajā vietā Medņevā,
Tautas namā aktīvi darbojas paš -
darbības kolektīvi. Klātesošos ar
dziesmām priecēja sieviešu vokālais
ansamblis «Melodija» – vadītājas
Initas Raginskas vadībā, dejas rā -
dīja sporta skolas dejotāji – Alise
un Daniels, Edīna un Armands –
vadītāja Silva Dambe. Koncertu
sniedza Viktors Zemgals.

Par pagasta dzīvi pastāstīja
Medņevas pagasta pārvaldes va -
dītāja vietas izpildītājs Juris Pran -
cāns. Atmiņās  par pagasta dzīvi
ar pagasta iedzīvotājiem aizkusti-
noši dalījās Viļakas novada domes
izpilddirektore Zigrīda Vancāne.

Klātesošos uzrunāja un sveica
cie miņi – Jānis Trupovnieks, Jev-
dokija Šļivka un Regīna Bro kāne.

Dejas soļi tika izdejoti kapelas»
Egle «un Medņevas Tautas nama
kapelas mūzikas pavadībā. 

Paldies vokālajam ansamblim
«Melodija» (vadītāja Inita Rag-
isnka), par apskaņošanu Julianam
Zarembam un Ralfam Rubenim,
par ziediem Antoņinai Ločmelei,
Valentīnai Duļbinskai, Lilitai
Locānei, par atbalstu Jānim Jur -
kānam, Jānim Trupovniekam, mu -
zi kantiem –Alfrēdam Circenim,
kapelai «Egle» (vadītāja Ināra
Sokirka) un Medņevas tautas
nama kapelai (vadītājs Ralfs
Rubenis). Paldies Viktoram Zem-
galam, Viļakas novada domei un
Medņevas pagasta pārvaldei.
Paldies visiem.

Medņevas Tautas nama
vadītāja Skaidrīte Šaicāne

kopš 1991. gada, kad aNo
Ģenerālā asambleja 1. oktobri
izsludinājusi par Starptautisko
veco ļaužu dienu, tā tiek atzīmēta
dažādās pasaules valstīs. tās
mērķis pievērst sabiedrības uz-
manību iedzīvotāju novecošanas
problēmām, veco ļaužu dzīves
grūtībām, vientuļiem un veciem
cilvēkiem.

Katru gadu 1. oktobrī, uzsverot
šīs dienas īpašo nozīmi veco ļau -
žu dzīvē un rūpēs par tiem, Viļa -
kas Sociālās aprūpes centrā notiek
senioriem veltīts pasākums. Tur-
pinot iepriekšējos gados aizsākto
tradīciju, arī šogad pulksten 12.00
Viļakas Sociālās aprūpes centra
iemītnieki tika aicināti uz svētku
pusdienām. Pēc mielasta, pulksten
14.00, aprūpes centra iemītniekiem
bija iespēja tikties ar literātu
biedrības «Viļakas Pegazs» bied-
riem un klausīties vietējo dzejnie -
ku dzeju.

Pasākuma ievaddaļā sociālā
darbiniece Ņina Leišavniece
vēlreiz atgādināja šīs dienas sva-
rīgumu sociālās aprūpes dienes -

tu darbā un mūsu attiecībās ar
veciem cilvēkiem.

Literātu biedrības «Viļakas Pe -
gazs» vadītāja, rakstniece San ta
Mežābele (īstajā vārdā Antoņi na
Ločmele) klātesošos iepazīstinā -
ja ar radošu cilvēku klubiņa dar -
bības virzieniem un dalībniekiem.
Santa pastāstīja par savu radošo
darbību un nolasīja savu dzeju.

Literātu biedrības biedrs Vilis
Bukšs emocionāli lasīja «Viļakas
Pegaza» dalībnieka, šobrīd sociā -
lās aprūpes centra iemītnieka Va-
lerijana Rundzāna dzeju. 

Valerijans dzejot sāka 65 gadu
vecumā un pēdējos 10 gados ir
sarakstījis vairākas dzejas grā-
matiņas, kas izdotas datorizdrukā
un viena «Nav manis bez Dzim-
tenes dziesmas» drukāta tipogrā-
fijā.

Ilze Keiša ar aprūpes centra
iemītniekiem tikās un savu dzeju
lasīja jau otro reizi. Ilzes iedves-
mojošais piemērs un paraugs ir
kā ceļazvaigzne tiem, kas jūtas
dzīves grūtību un bezspēka no-
mākti.

Pēterim Boldānam šoruden
aprit gads, kopš viņš ir kļuvis par
aktīvu «Viļakas Pegaza» biedru,
bet dzejā viņš ir vecmeistars. Dze -
ju raksta sen, paša un draugu prie -
kam, bet tagad bieži uzstājas arī
publiski. Viņa dzeja, kas vel tīta
tēvam un mātei, gribot negribot
liek asarot acīm...

Tāpat kā Ilze, arī Rutta Jero-
māne ar aprūpes centra iemītnie-
kiem tiekas otro reizi. Rutta ie-

pazīstināja ar jaunāko Latgales
dzejnieku «Dzejas almanahu», kur
starp citiem ir arī Ruttas un Ilzes
dzejoļi. Ruttas dzeja ir tīra un
balta kā sniegs un kā viņa pati
saka, pie katra dzejoļa ir strādāts
ar lielu rūpību un atbildību.

«Viļakas Pegaza» literātu ie-
dvesmota, arī klātesošā deviņ-
desmitgadīgā aprūpes centra ie-
mītniece Malvīnes kundze nola -
sīja sociālās aprūpes centra va -

dītā jai Ilzei Šaicānei veltītu kris -
tīgo dzeju, kas deklamētājas Mal-
vīnes galvā dzīvo kopš jaunības.

Pateicības vārdus par jauko
Senioru dienas pēcpusdienu teica
pasākuma dalībniece, Viļakas no-
vada pašvaldības psiholoģe Skaid-
rīte Krakope. Viņa vēlēja visiem
un ikvienam saglabāt un vairot
šādus kopā būšanas skaistos mir-
kļus.

Starptautiskajai veco ļaužu die -
nai veltītais pasākums noslē -
dzās ar Viļakas Sociālās aprūpes
centra vadītājas Ilzes Šaicānes
mī ļiem un siltiem pateicības vār-
diem aprūpes centra iemītnie  -
kiem, gan centra darbiniekiem un
«Viļakas Pegaza» biedriem. Ap-
rūpes centra vadītāja katram dzej -
nie kam kā mazu, bet siltu aizejo -
šās va sa ras enerģijas groziņu dā -
vāja lab vēļa – Jura Šaicāna bišu
dravā sa rūpēto zeltaino medu.

Paldies visiem par jaukajiem
mirkļiem!

Teksts un foto: Marija Kausa,
Viļakas Sociālās aprūpes

centra darbiniece

Dzejas stunda Viļakas Sociālās aprūpes centrā

Ak, Jūs mīļi pensionāri,
Dancojiet un līksmojieties,
To, ko varat darīt šodien,
Neatlieciet to uz rītu.

Šodien jūs vēl varat, varat,
Izdzīvot zem minimuma,
Kaut kājiņas jau kustas stīvi,
Paldies Dievam, ka vēl dzīvi.

Un jūs mīļās pensionāres,
Jaunas bijāt skaistulītes

Varējāt jūs zēnus valdīt,
Skūpstīties un mīļi smaidīt.

Ak skūpsti bija saldi, saldi
Saldāki par bišu medu,
Ai, cik skaisti bij’ tie gadi,
Žēl, ka neatgriezīsies.

Ak, kā gribas, gribas vēl
Pasildīties zem šīs saules!
Palīksmot un parunāties,
Neslimot un nedzert zāles.

Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena,
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Viļakas novada dome sveic 
novada iedzīvotājus cienījamā vecumā

Starptautiskajā veco ļaužu dienā.

Vēlam veselību, izturību 
un Dieva palīgu! 

Valerijans rundzāns

Pensionāriem
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līdz 1. novembrim turpinās akcija apceļo atzeles zemi.
akcijas ietvaros jāapceļo vismaz 10 objekti no 18 senajā atzeles
novadā. katrā objektā jārisina rēbuss un jāizlasa apslēptais
vārds. Pēc apmeklējuma objekta saimnieks parakstīsies rēbusu
lapā. šī rēbusu lapa galu galā būs kā ieejas biļete uz noslēguma
balli 1. novembrī alsviķu kultūras namā un dalība loterijā. 

Šajā akcijā piedalās arī mūsu novada tūrisma objekti. Šogad tie ir
Annas Āzes Meža muzejs Žīguros, retro motociklu kolekcija ‘Cī -
rulīši’ Susāju pagastā, viesu nams ‘Zivsalas’ Vecumu pagastā un Vi ļa -
kas novada muzejs. Pat ja nav vēlēšanās apbraukt visu senās Atzeles
novadu, šī ir jauka iespēja apceļot mūsu pašu objektus novadā.

Lai lustīga ceļošana šajā burvīgajā rudenī!

Senioru sumināšana šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
SE NI ORU AK TI VI TÂ TES

Vēl vari paspēt apceļot atzeles zemi! 
TÛRISMS

1.oktobra rīts šķilbēnu so-
ciālās aprūpes mājā iesākās ar
vieglu uztraukumu un pacilātu
omu – iemītnieki pucējās kon-
certam, darbinieki klāja svētku
galdu – visi ar nepacietību
 gai dīja pasākuma sākšanos, kas
veltīts Starptautiskajai veco
ļaužu dienai.

Šķilbēnu sociālās aprūpes
māja šos svētkus atzīmē jau trešo
gadu, katru gadu pievēršoties
jaunai tēmai, kas ir aktuāla tieši
senioriem.

Pirmajā gadā pievērsām uz-
manību vecāka gada gājuma cil-
vēku veselībai. Otrajā gadā ru -
nājām par to, cik svarīgi pozitīvi
domāt un teikt vārdu «Paldies».
Šogad likām uzsvaru uz kopā bū-
šanas prieku, jo tā ir atslēga pozi-
tīvām emocijām.

Lai izbaudītu kopā būšanas
prieku un iepriecinātu iemītniekus
ar koncertu, uz Šķilbēnu sociālās
aprūpes māju ieradās vairāki Žī -
gu ru kultūras nama pašdarbnieku
kolektīvi: krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški»; amatierteātris «Virši»;
kapela «Blāzma». 

Kolektīvi sniedza brīnišķīgu
koncertu, izpildot dziesmas latvie -
šu un krievu valodā. Tika izspē -

lēts skečs ar nosaukumu «Lai -
mīgā loze», kurā aktieri ar humoru
atainoja reālo mūsdienu dzīves
situāciju. Ovācijas no iemītnieku
un darbinieku puses bija grandio -
zas – tā smējušies aprūpes mājā
nebija sen.

Neviens pasākums neizpaliek
bez iemītnieka Pētera Pužuļa
dzejas, arī šoreiz Žīguru kultūras
namam tika sagatavota īpaša dā-
vana – Pētera sacerētais dzejolis,
ko nolasīja pats autors:

«Žīgurieši, žīgurieši,
Tie ir stipri meža ļaudis, kuri
Mūsu ausis dziesmām glaudīs,
Kultūru vēl ilgi baudīs.

Kopā tie ar tautu dziesmām
Novadiņu godā cels,
Kas bēdas, skumjas projām vels.

Lai gods un slava Žīguriešiem -
Sen gaidītiem un lūgtiem viesiem!»

Pēc pasākuma oficiālās daļas,
neformālā gaisotnē, sēžot pie ko-
pīga galda tika izpildītas iemītnieku
iemīļotākās dziesmas – «Krizan-
tēmas», «Pededzes krasti», «Jau
saule riet» u.c. Gaisotne bija tik
patīkama un nepiespiesta, ka
daudzi metās dejā.

Sirsnīgs paldies krievu dziesmu
ansamblim «Ivuški» un tā vadītājai
Svetlanai Romānei, amatierteātrim

«Virši», kapelai «Blāzma» un tās
vadītajai Mārītei Bukovskai par
tik daudzveidīgu koncertu, kas
bija ļoti pārdomāts un piemērots
katrai gaumei, un gardo cienastu.

Vislielākais paldies Žīguru
kultūras nama un amatierteātra
«Virši» vadītājai Valentīnai Kaļānei
par atsaucību un sajūsmu, ko iz-
raisījāt skatītājos.

Man patiess prieks, ka mani
seniori darbojas iestādes – savu
māju – labā, iesaistās kultūras dzī -
vē, izglītojās, nodod savu pieredzi
citiem, palīdz personālam, dalās
ar jaunām idejām. No sirds patei -
cos par Jūsu ieguldījumu Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas attīstībā

un atgādinu, ka Jūs, mīļie, neesat
vieni un aizmirsti, mēs visi esam
kopā ar Jums. Mēs Jūs patiesi  mī -
lam un cienām, to pierāda gan
mūsu darbs, gan ciemiņi, kuri
labprāt brauc un nāk pie Jums.

Vēlu visiem būt bagātākiem
– ar veselību, smaidu, labām do-
mām un darbiem! Gūstiet baudu
no savas varēšanas un darīšanas,
jo kustība ir dzīvība un dzīvība ir
kustība! 

Paldies darbiniekiem, kuri pie -
 dalījās pasākuma organizēšanā!

Teksts: Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas vadītāja 

Līna Barovska
Foto: Valentīna Kaļāne
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

latvijas futbola dienas iet-
varos Vi ļakā notika jaunatnes
futbola pasākums. 

Pie jaunajiem viļa kiešiem
ieradās divas komandas no Gul-
benes. Tika aizvadītas savstarpējas
spēles, kuru gaitā Viļakas koman -

da apguva spēles organizācijas
elementus. 

Vietējo zēnu treneris Artjoms
Kokorevičs aktīvi darbojas, lai or -
ganizētu treniņu procesu. Viņš ir
plānojis Latvijas Futbola federāci -
jas rīkotajās mācībās iegūt oficiā -

lu futbola trenera licenci. Pasāku -
mu vēroja Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs. Viņš bija gandarīts par Vi -
ļa kas jauno futbolistu aktivitātēm
un izteica domu, ka tuvākajās do -
 mes sēdēs par šo jautājumu būtu
ne pieciešama diskusija. 

Sadarbojoties Viļakas novada
domei, Latvijas Futbola federācijai
un Ziemeļaustrumu Futbola cen-
tram, futbola tradīcijām bagātā Vi -
ļaka atkal atgriezīsies jaunatnes
futbola apritē. Patīkami, ka šo fut -
bola notikumu vēroja arī Viļakas
futbolistu vecāki un aktīvi atbalstī -
ja viņus. 

Noslēgumā visi futbolisti sa -
ņēma piemiņas diplomus, bet la -
bākie katrā komandā arī balvas.

LFF Ziemeļaustrumu 
Futbola centra vadītājs

Arnis Martusevičs

27. septembrī Vecumniekos
norisinājās latvijas kausa piek-
tais posms svarbumbu celšanā. 

No Rekavas vidusskolu pie -
da lījās Ed gars Prancāns, jauniešu
grupā līdz astoņpads mit gadiem
viņš ieguva pirmo vietu svara

kategorijā līdz 73 kg no desmit
dalībniekiem. 

Edgars ceļot 16 kg smagas
svarbumbas uz grūda 155 reizes,
tas ir viņa labākais rezul tāts un
sacensībās absolūtais rezultāts
starp jauniešiem. Elvijs Koniševs

starp jauniešiem svara kategorijā
līdz 85 kg ieguva otro vietu, 16 kg
smagas svarbumbas uzgrūda 124
reizes. Šis rezultāts Elvijam arī
personīgi labākais.

Edgars un Elvijs piedalījās
arī stafetē raušanas vingrinājumā,

kopā ar Rugāju sporta centra 
jauniešiem ieguva pirmo vietu
un starp junioriem ieguva trešo
vietu.

Kopvērtējumā jauniešu ko-
manda ieguva otro vietu no
astoņām jauniešu komandām.

Treneris un skolotājs Jānis
Dokāns vīriešu grupā meistaru
klasē ieguva pirmo vietu svara
kategorijā līdz 73 kg, Jānis ceļot 
32 kg smagas svarbumbas uzgrū -
da 66 reizes un tas bija sacensību
labākais rezultāts.

šī gada 7. oktobrī medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasa -
ciņa», «rūķīšu» grupas bērni pulcējās uz rudens sporta dienu. 

Tos sagaidīja trīs draugi no
me ža – zaķēns Pēcis, vāverēns
Toms un lācēns Miša, kuri aicināja
jaukā pārgājienā pa mežu. Mežā
ievijās taciņa, kura sākumā likās
plata un droša, bet tad  pārvērtās
par šauru un līkumainu, kas prasīja
mazajiem rūķīšiem lielu piepūli,
lai neaizmaldītos plašajā mežā. Pa
taciņu bērni nonāca meža klajumiņā,
kur jau gaidīja zaķēns Pēcis. Tam
nepieciešama palīdzība sanest kā -
postus pagrabā un izraut burkānu,
kurš bija izaudzis tik liels, ka za -
ķēns nespēja pat pakustināt. Te ma -
zie rūķīši stājās divās komandās
un sacentās, kura būs pirmā. Savukārt, burkāna raušanā abas koman -
das mērojās spēkiem, kura stiprākā. Te nu gan komandu spēki bija
līdzvērtīgi un ilgi nevarēja noteikt, kuri tad ir tie stiprākie.

Arī vāverēns Toms gribēja, lai bērni palīdz sanest zīles dobumā,
bet lācēns Miša – parādīt bērniem savu ziemas migu, bet vispirms
vajadzēja izlīst cauri tunelim. Kādu prieku, kādas emocijas varēja
vērot bērnos, kad tie veiksmīgi izkļuva no tuneļa. Ceļojums ar to vēl
nebeidzās. Vajadzēja atrast ceļu mājup, kurš aizvijās līkumu līku -
miem starp kokiem. Mazliet saguruši mazie rūķīši izkļuva no meža,
kur tos sagaidīja pārsteigums – grozs ar āboliem un skolotāju
sarūpētās dāvaniņas. Šoreiz nebija ne uzvarētāju, ne zaudētāju, bet
prieks par kopā pavadīto laiku.

Pirmsskolas skolotājas Gunta Briediņa un Ilona Grahoļska

Jaunatnes futbola pasākums Viļakā

rekavas vidusskolas Svarbumbu cēlāji latvijas kausa piektajā
posmā izcīna godalgotās vietas

kādu rītu «lāčuku» grupiņā
bērni ierauga krāsainu afišu.
kas gan tur rakstīts? kuri prot
lasīt mēģina izlasīt vēstījumu,
pārējie pēta zīmējumus uz tās.
taču intriga saglabājas līdz
rīta apļa rituālam, kad palīgā
dodas skolotāja. analizējot zī-
mējumus un lasot vārdu pa
vārdiņam, top skaidrs, ka notiks
sporta diena. kas gan šo afišu
uzlicis? droši vien Sporta rūķītis,
bet varbūt rudens rūķis.

Visi bērni un skolotājas uzģērbj
sporta tērpus un dodas uz zāli,
kur katrā stacijā bērnus sagaida
slepeni uzdevumi. Uzdevumi kļūst
skaidri pēc to izlasīšanas. 

Bērni tiek sadalīti divās ko-
mandās: sarkanie un zaļie ābolīši,
visi saņem atbilstošas nozīmītes.

Vispirms abām komandām ir
sasveicināšanās rotaļa, tad bērni
dodas uz pirmo staciju, kur viņus
sagaida iesildīšanās rotaļa. Sacen -
sības sākas «rudens ražas talkā»,
kur katrai komandai jānovāc savs
dārzs. Ar nelielu pārsvaru uzvaru
gūst «zaļo» ābolīšu komanda.
Nākošajā stacijā visi bērni iejūtas
lauku pelītes ādā, kad no tīruma
jānovāc graudiņi. Šoreiz uzvar
«sarkanie» ābolīši. 

Vēl pirms ziemas atnākšanas
katrs kārtīgs cilvēks sakopj ap -
kārtni, visi bērni, kārtīgi cilvēki,

būdami, steidzās pie darbiem. Tas
nekas, ka brīžiem neklausīja darba
rīki: šaupelīte un birstīte, tas ne -
kas, ka koku lapas gribēja lidot
projām, viss tika paveikts godam
un sacensībā zaudētāju nebija.

Nu, lūk, rudens darbi paveikti,
tikai, kuŗš ir sarīkojis šos sporta
svētkus? Varbūt tomēr Rudens
rūķis, kurš to ir redzējis? Neviens...
Bet varbūt viņš ir šāds! Katram
komandas dalībniekam jāuzģērbj
sarkana vējjaka, jāuzvelk gumijas
zābaki, jāuzliek cepure, jāskrien
līdz celmiņam, jāapsēžas, jāpamāj
ar roku visiem, jāskrien atpakaļ
un jānoģērbjas. Tas tik bija jautri! 

Nākamajā  uzdevumā bērniem
bija iespēja izskrieties ar Rudens
vēju. Tas atkal bija ļoti jautri, un
bērni gribēja atkārtot stafeti otro
reizi. Rudens vējš arī bija ar mie -
ru, gribēja vēl un vēl... 

Šajās sporta sacensībās bija
arī skatītāji un līdzjutēji – «Rū -
ķīšu» grupiņas bērni. Viņiem arī
gribējās izkustēties, tāpēc tika ai-
cināti uz kopīgu rotaļu «Kartupeli,
kartupeli...». 

Noslēgumā sacensību dalībnie -
ki saņēma diplomus un garšīgu
ābolus.

Medņevas PII «Pasaciņa»
pirmsskolas skolotāja

Biruta Konovalova

Sporta diena «lāčuku» grupiņā

rudens sporta diena
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Viļakas jaunieši skolēnu
rudens brīvdienu nedēļā realizēs
programmas Erasmus+ jauniešu
apmaiņas projektu Nr. 2014-1-
lV02-ka105-000073 «multi
Culture united Souls», kurā ar
kultūru daudzveidību būs iespēja
iepazīties latvijas, Igaunijas,
Itālijas un Gruzijas jauniešiem.
kopā projektā piedalīsies 24
jaunieši.

No šī gada 30.septembra līdz
1.oktobrim notika pirmā projekta
aktivitāte – jauniešu apmaiņas ie -
priekšplānošanas vizīte, kura ir
svarīga projekta sastāvdaļa, jo ta -
jā tiek izplānota jauniešu apmaiņas
norise un projekta partneriem ir
iespēja iepazīties ar norises vietu.

Vizītē piedalījās Latvijas, Gruzijas
un Igaunijas jaunieši, kuri kopīgi
vienojās par jauniešu apmaiņas
programmu, katras valsts atbildību
projektā, ēdienkarti, finansu un
citiem jautājumiem.

Partnerus iepazīstinājām ar
jauniešu apmaiņas norises vietu
Rekovā, kā arī apmeklējām divas
aktivitāšu norises vietas- «Balkanu
dabas parku» un kultūrvēstures
muzeju «Vēršukalns». 

Jaunieši atzina, ka izvēlētā vie ta
ir ļoti piemērota jauniešu apmaiņas
realizācijai, jo naktsmītnes atrodas
skolas kopmītnēs, kuras atrodas
skolā, tādējādi ērti ir pieejamas
skolas plašās telpas, blakus atrodas
arī kultūras nams un jauniešu

centrs. Projekta mērķis ir citu tau -
tu kultūras iezīmju un paražu ie -
pazīšana, tādā veidā izprotot un
apzinoties kultūru daudzveidību,
jauniešu dažādību un savstarpēju
vienlīdzību, kā arī attīstīt jauniešu
starpkultūru izglītību.
Informāciju sagatavoja: Viļakas

Jauniešu iniciatīvu centra
vadītāja Madara Jeromāne

«Šis projekts tika finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.»

Viļakas jaunieši uzsāk jauniešu apmaiņas
projekta realizāciju

JauNIEšu aktualItātES

8. oktobrī notika pirmā Viļa -
kas novada Jauniešu domes kop -
sa pulce. šogad jauniešu domi
vadīs rekovas vidusskolas 12.
klases jaunietis – Nauris kono-
valovs, kurš pagājušajā gadā dar -
bojās kā Jauniešu domes vice -
prezidents. Savukārt par vicepre -
zidenti tika iecelta enerģiska Vi -
ļa kas jauniete Elīna Sprukule.

Jaunieši darbu uzsākuši ar jau -
nu iedvesmu un jauniem plāniem,
tapušas dažas idejas nākošā gada
pasākumiem – sadarbības un sa -
draudzības pasākumi ar citu no -
vadu jauniešiem un Jauniešu cen-
triem, dziesmu kari, tematiskie
vakari, sporta aktivitātes un citi.

Šogad jaunieši darbosies šādās
sfērās – sadarbība, pašizaugsme,

kultūra un sports. Sadarbības jau -
tājumus koordinēs Linda Zaremba
un Elīna Sprukule, pašizaugsmes
jautājumus – Simona Rundzāne
un Dinija Romanova, kultūras jau -
tājumus – Laura Logina un Paula
Ločmele, savukārt sporta jautāju -
mus – Deniss Sovetovs. Par Jau-
niešu domes koordinatoriem tika
iecelti Mikus Maksimovs un Lau -
ra Orlovska. Jauniešu domē šogad
darbosies arī Sabīne Koniševa, Ag -
nese Supe un Karīna Duļbinska.

Jauniešu domes mērķis ir no -
drošināt Viļakas novada jauniešu
interešu pārstāvniecību un vajadzī -
bu aizstāvību, kā arī veicināt jau-
niešu personīgo izaugsmi un piln -
tiesīgu līdzdalību sociālajā, politis -
kajā un kultūras jomā – vietējā,

valsts un starptautiskā mērogā.
Ik viens jaunietis, kuram ir vēlme
iesaistīties Jauniešu domes darbībā
tiek aicināts apmeklēt Jauniešu do -
mes sēdes, piedāvāt savas idejas
un kopā ar citiem jauniešiem tās
censties realizēt. Darbošanās Jau-
niešu domē – tā ir Viļakas novada
jauniešu viedokļa pārstāvēšana
un aizstāvēšana.

Jauniešu domes sēdes notiek
katra mēneša pirmajā trešdienā-
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
filiālē Parka ielā 42, sīkāka infor -
mācija pie JD prezidenta Naura
Konovalova vai jaunatnes lietu
speciālistes Madaras Jeromānes.

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

Izveidots jaunais Viļakas novada
Jauniešu domes sastāvs

realizēts Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra izstrādātais pro -
jekts Nr. 4-33/5 «Jauniešu neformālā izglītība caur objektīva aci».
Projekts tika iesniegts projektu konkursa «Jaunatnes politikas
valsts programma 2014» apakšaktivitātē 1.4. «atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem».

Projekts norisinājās no 2014.gada 2.jūnija līdz 30.septembrim.
Projekta kopējās izmaksas bija EUR 2700. Projekta tiešais mērķis bi ja
jauniešu izglītošana fotografēšanā, nodrošinot praktiskas foto grafēšanas
nodarbības un foto apstrādes apmācības. Fotografēšanas prasmes bija
iespējams apgūt ar neformālās izglītības metodēm-mā cīties darot,
mācoties vienam no otra, kas jauniešiem padodas vis labāk. 

Projekta laikā jaunieši apguva fotografēšanas prasmes, novada
svētku ietvaros fotografēja pasākums un safotografētās bildes ie -
vietoja fotosienā. Viena no interesantākajām aktivitātēm bija Adobe
Photoshop apmācības, kurās jaunieši apguva fotogrāfiju apstrādāšanas
prasmes, efektu pielietošanu, darbu ar tekstu un slāņiem. Savas jau -
nās prasmes jaunieši pielietoja projekta noslēguma aktivitātēs- iz -
dodot bukletu par Viļakas kultūrvēsturisko vidi un izveidojot foto -
izstādi. Bukleta izdošanai jauniešiem bija nepieciešams apzināt
Viļakas kultūrvēstures objektus, iepazīties ar to vēsturi, lai izveidotu
aprakstus par tiem.

Pēc projekta realizācijas jaunieši atzina, ka jauniegūtās prasmes
fotografēšanā ir ieguvuši praktiskā veidā un tas ir bijis interesanti, jo
mācījušies viens no otra, eksperimentējot un mācoties no savām kļū -
dām.  Adobe Photoshop apmācību pamatprasmes ir noderīgas ne tikai
fotogrāfiju apstrādei, bet arī dažādu afišu, informācijas lapu izveidei.
Tāpat jaunieši lepojas ar sevis izveidoto bukletu «Viļakas kultūr -
vēsturiskā vide», kura tapšanas procesā arī uzzināja daudz ko jaunu.

Jauniešu veikumu – bukleta «Viļakas kultūrvēsturiskā vide» iz -
došanu atzinīgi novērtē arī citi pilsētas iedzīvotāji, jauniešu skolotāji
un vecāki.

Informāciju sagatavoja: Madara Jeromāne
Foto: no personīgā arhīva

Projekts tiks īstenots Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014.gada valsts budžeta finansējuma
ietvaros

realizēts projekts 
«Jauniešu neformālā izglītība

caur objektīva aci»

Viļakas jaunieši realizē savu sapni – būvē ielu vingrošanas
laukumu. «Narvesen» projektu konkursā «diena kā piedzīvojums»
jaunieši bija iesnieguši arī savu projektu «Viļakas ielu vingrošanas
laukuma izveide», kurš sīvā konkurencē guva atbalstu. 

Šobrīd jaunieši piedalās sporta laukuma tapšanas procesā un jau
pavisam drīz laukums tiks pabeigts. Darbu bija un vēl ir daudz- tre -
nažieru izgatavošana, gruntēšana, krāsošana, betonēšana un nobeigumā
arī laukuma smilšu seguma izlīdzināšana. 

Jaunieši ar prieku iesaistās laukuma izveidošanas darbos un atzīst,
ka daudz kas ir iespējams saviem spēkiem, tikai ir nepieciešams
izvirzīt konkrētu mērķi un pacietīgi darīt visu, lai to sasniegtu. 

Projekts tiek īstenots par «Narvesen» izsludinātā
projektu konkursa «Diena kā piedzīvojums» savāktajiem
ziedojumiem un no Viļakas novada domes līdzfinansē-
juma.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no jauniešu personīgā arhīva

VVii ļļaakkaass   jjaauunniieešš ii   ccee ļļ   ssaavvuu  ii ee lluu
vv iinnggrrooššaannaass   ll aauukkuummuu
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IE dzI Vo ta Ju zI Nāša NaI!

lauku atbalsta dienests (lad) izsludina at -
klā ta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fon -
da lauku attīstībai (Elfla) un lauku attīstī bas
programmas (laP) pasākumam «arodapmācības
un informāciju pasākumi» ar kopējo publisko
finansējumu 347 052 Eur (trīs simti četrdesmit
septiņi tūkstoši piecdesmit divi eiro). Iesniegumu
pieņemšana notiks no 2014. gada 29. oktobra
līdz 2014. gada 28. novembrim. 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas
veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilg-
tspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu
lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu
izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības
un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības pro -
duktus) nozarēs.

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par
efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības pro-
duktu ražošanu, vidi saudzējošām tehnoloģijām,

ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu
lietošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās
vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības
prasību ievērošanas jomā.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš
ir 2015. gada 1.jūnijs.

Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas
ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: At -
balsta veidi/Projekti un investīcijas/Atbalsta pasā-
kumi/111-Arodapmācībās un informācijas pasākumi.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zem -
kopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā,
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000). 

Pārstrādes un infrastruktūras attīstības daļa
Tālrunis: 67027686
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000 

Izsludināta jauna kārta pasākumam
«Arodapmācības un informāciju pasākumi»

Gājējiem un velosipēdistiem obligāti jālieto apģērbs 
ar redzamiem atstarojošiem elementiem

ar 2014. gada 12. septembri stājušies spēkā
jaunie ministru kabineta noteikumi Nr.498 «Gro-
zījumi ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija
noteikumos Nr.571 «Ceļu satiksmes noteikumi»»,
kuri paredz, ka Gājējiem un velosipēdu vadītājiem
diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vie -
tām ir jālieto apģērbs (veste) ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla elementiem. šāds
apģērbs diennakts tumšajā laikā jāvalkā arī ap-
dzīvotās vietās posmos, kuri nav pietiekami un
vienmērīgi apgaismoti.

Arī diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām
vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietie -
kami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pār-
vietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem at-
starojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gais -
mu atstarojoša materiāla elementiem.

Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos,
riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar diviem oran -
žiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī
priekš pusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aiz-

mugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav
vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt
aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sar -
kanu atstarotāju un velosipēda vadītājam jābūt tērp -
tam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Grozījumi paredz, ka bērniem, kas jaunāki par
12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aiz-
sprādzētai aizsargķiverei, kā arī aizliegts pārvadāt:
pasažierus ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē
(puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā; bēr -
nus, kas jaunāki par trim gadiem, automobilī, kura
sēdvietas nav aprīkotas ar drošības jostām; bērnus,
kuru augums nepārsniedz 150 cm, priekšējā sēdeklī
automobilī, kura sēdvietas nav aprīkotas ar drošības
jostām, kā arī ar mopēdu, motociklu, triciklu, kvad-
riciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, ja
bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kāju at -
balstus vai sēž uz viņa vecumam un svaram at -
bilsto ša sēdeklīša.»

Ar jaunajiem MK. noteikumiem var iepazīties
www.likumi.lv

7.–8. novembrī daugavpils kultūras un sporta
pilī norisināsies ikgadējā izstāde – gadatirgus
«uzņēmēju dienas 2014» daugavpilī. Izstāde
nemainīgi pulcē dažādu nozaru uzņēmumus un
iestādes!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) organizētajā ikgadējā izstādē – gadatirgū
uzņēmumiem būs iespēja palielināt savu konkurēt-
spēju, prezentējot jaunus produktus un pakalpojumus,
savukārt iedzīvotājiem – uzzināt par noderīgiem
pakalpojumiem, produktiem un izmantot uzņēmumu
īpašos «Uzņēmēju dienu 2014» piedāvājumus.

Izstādes dalībnieki aicināti pieteikties savlaikus,
pārdomāt savu stendu noformējumu izstādē, īpašos
piedāvājumus izstādes apmeklētājiem un potenciālajiem
klientiem. Šogad LTRK piedāvā arī īpa šu akcijas
cenu – visi uzņēmumi, kas būs pieteikuši savu dalī -
bu un veikuši apmaksu līdz š. g. 30.septembrim,

saņems 10% atlaidi izstādes dalības maksai.
Izstādē piedalīsies dažādu nozaru pārstāvji – pla -

 šāk pārstāvētie: ražotāji, pārtikas uzņēmumi, dažā -
du pakalpojumu sniedzēji, būvnieki, tūrisma kom-
pānijas un kosmētikas ražotāji. Kā jau ierasts,
noteikta izstādes teritorija tiek atvēlēta arī amatnieku
gadatirgum, kas izstādes apmeklētājiem piedāvā
lietderīgus izstrādājumus un ar Latvijas garšu vei -
dotus mājražojumus.

Izstādes – gadatirgus «Uzņēmēju dienas 2014»
Daugavpilī mērķis ir veicināt Latgales reģiona uz-
ņēmumu un to produktu atpazīstamību, kā arī
sniegt iespēju pašmāju ražotājiem, pakalpojumu
sniedzējiem un amatniekiem iegūt jaunus sadarbības
partnerus, klientus, palielināt konkurētspēju un ie-
pazīties ar jaunākajām aktualitātēm nozarē.

dalību izstādē var pieteikt ltrk dienvidlat -
ga les nodaļā līdz 27.10.2014. Vietu skaits ierobežots! 

Aicinām piedalīties ikvienu uzņēmumu!
Vairāk informācijas un reģistrācija:
Marina Terza, marina.terza@chamber.lv
M. +371 26526964. F. + 371 65425114

uzņēmēju dienas 2014 daugavpilī – lielākā izstāde reģionā!

Konference par ģimenes saimniecību
iespējām un izaicinājumiem

latvijas zemnieku federācija (lzf) sadarbībā ar latvijas
Pašvaldību savienību un Valsts lauku tīklu (Vlt) 2014. gada
30. oktobrī Iecavā organizē konferenci «Ģimenes saimniecību
iespējas un izaicinājumi», kā mērķis ir stiprināt lauksaimnieku
un pašvaldību sadarbību lauksaimniecības produktu ražošanas
un realizācijas jautājumos, attīstot ģimenes saimniecības
latvijas laukos.

2014. gads pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskais Ģimenes sa-
imniecību gads. Latvijā ģimenes saimniecībām ir liela nozīme vie -
tējo kopienu attīstībā, tāpēc konferencē tiks runāts par ģimeņu saim -
niecību iespējām un izaicinājumiem, attīstības perspektīvām, sa -
darbību ar pašvaldībām, kooperācijas nozīmi, lauku telpas attīstību
un valdības lēmumu ietekmi uz lauku iedzīvotāju labklājību.

Konferencē ir aicināti piedalīties lauksaimnieki, pašvaldību
vadītāji un pārstāvji, Zemkopības ministrijas (ZM) un Vides un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji.

dalība konferencē ir bez maksas.
reģistrēties konferencei var līdz pirmdienai, 27. oktobrim,

elektroniski http://goo.gl/forms/y7T2cIIhqX 
Vairāk informācija pieejama lzf birojā 

(tālr. 28374741, info@lzf.lv)

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs»

2014. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2014/14, aktivitāte «Līdzdalība tema-
tisko konferenču organizēšanā»

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Veselības inspekcija aicina izteikt viedokli 
par Veselības inspekcijas e-pakalpojumiem!
Aicinām aizpildīt aptaujas anketu, lai būtu iespējams noskaidrot

Jūsu viedokli par Veselības inspekcijas piedāvātajiem elektroniskajiem
pakalpojumiem (e-pakalpojumiem), kā arī to lietošanu. Jūsu viedo -
klis ir svarīgs, jo tas palīdzēs pilnveidot Veselības inspekcijas e-pa-
kalpojumus. Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 5 minūtes.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apko -
potā veidā.

ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Veselības inspekcijas
mājaslapā www.vi.gov.lv š.g. decembrī. atbildes gaidīsim līdz
š.g. 30.novembrim.

Vairāk informācijas par aptauju skatīt šeit:
http://vi.gov.lv/lv/sakums/noverte-vi-epakalpojumus

Paldies par Jūsu atsaucību un veltīto laiku!

LLKC palīdzēs lauksaimniekiem saņemt
zaļināšanas maksājumu

llkC palīdzēs lauksaimniekiem saņemt zaļināšanas mak-
sājumu llkC visā latvijā jau no oktobra uzsāks lauksaimnieku
konsultēšanu, lai palīdzētu sagatavoties jaunajai 2015. gada
platību maksājumu sezonai, kurā ieviestas būtiskas izmaiņas.
No nākamā gada tiks ieviests jauns zaļināšanas maksājums,kas
saistīts ar vienoto platību maksājumu.

Piejama sertificēto konsultantu kontaktinformācija reģionos. 
Plašāka informācija:http://ej.uz/mj2f

Astoņās vietās Latvijā konsatēta bakteriālā iedega

šogad ir bijuši īpaši labvēlīgi laika apstākļi – karsta un
mitra vasara, augļkoku bīstamās slimības bakteriālās iedegas
(Erwinia amylovora) attīstībai, tā latvijā konstatēta astoņās
vietās, kur piemēroti fitosanitārie pasākumi un noteikta trīs ki-
lometru buferzona. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/8hgm

Iespējams pieteikties lauku saimniecību modernizācijai
lauku atbalsta dienests informē, ka projektu iesniegšanas

kārta «lauku saimniecību modernizācija» ir atvērta no 2014.
gada 17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim. 

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus,
lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/y5jf

asins donoru diena Viļakā
22. oktobrī no plkst.  9.00 līdz 13.00 Valsts

asinsdonoru centrs (VadC) rīko izbraukumu
Viļakas domē, abrenes 26.

Asins ziedošana ir ne tikai labs darbs, lai palī -
dzētu, bet arī ie spēja vēlreiz pārliecināties, vai Tavā
organismā nav iemājojusi kāda nevē lama infekcija!Ja
donors ziedojis pilnu asins vai asins kom ponenta de -
vu,  tiek veikta izmeklēšana, lai pārliecinātos, ka do no -
ra asinis ir dro šas pacientiem. Tās tiek izmeklētas uz C
un B vīrus he patīta, HIV infekcijas un sifilisa marķieru
klātbūtni. Lai paaugstinātu asins komponentu drošī -
bu, asinīs papildus meklē arī vīrusu ģenē tisko mate -
riālu (DNS vai RNS), izmantojot molekulārās iz-
meklēšanas metodes. Tas dod iespēju vīrusus organis -
mā atklāt agrīnā inficēšanās periodā.

2013. gadā no visām asins ziedošanas reizēm
valstī minētās in fek cijas tika atklātas 230 gadījumos.

Atsevišķos gadījumos pozitīvi izmeklējumu rezultāti
neliecina  par infekciju, bet kādām citām iz mai -
ņām donora organismā.

Donoru centra mediķi atgādina, ka 3–4 dienas
pēc asins ziedo šanas ir jāinteresējas par savu analīžu
rezultātiem, lai nepieciešamības gadījumā savlaicīgi
uzsāktu ārstēšanos! To var izdarīt, zvanot pa bez -
maksas informatīvo tālruni 8000 0003.

VADC atgādina, ka par asins donoru var kļūt per -
sonas vecumā no 18–65 gadiem. Ķermeņa svaram
ir jābūt virs 50 kg. Asins nodo šana nav vēlama pēc
nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla
pārdzīvojuma. 

Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu
var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo
tālruni 8000 0003 un mājas lapā www.donors.lv.

Valsts asinsdonoru centra Sabiedrisko 
attiecību nodaļa

tālr.: 67408878; 28663415



Viïakas no vadâ

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

Ie spiests: SI a «lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Kultūras pasākumi 
Viļakas novadā

F No 1. līdz 13. novembrim Šķilbēnu pagasta
kultū ras centrs «Rekova» organizē zīmējumu konkursu
pirmskolas un sākumskolas bērniem «Latvija – mana
un tava».

F 3. novembrī plkst. 10.00 Medņevas Tautas namā
Psalmu dziedāšana par pagasta mirušajiem.

F 6. novembrī plkst. 14.30 Viļakas novada muzejā
Muzejpedagoģiskās programmas «Par ko stāsta zeme»
nodarbība Viļakas novada vēstures un kultūrvēstures
skolotājiem.

F 8. novembrī plkst. 18.00  Viļakas kultūras nama
dramatiskā kolektīva BENEFICE «Idille  PROVINCĒ».
Pasākumā piedalās arī Žīguru un Medņevas dramatiskie
kolektīvi

F 10. novembrī plkst. 9.30 Viļakas novada biblio -
tēkā tematiska rīta stunda «Troļļu un rūķu pasaulē»
Viļakas pamatskolas 2.klasei /bibliotēkas izstāžu zālē/.

F No 10. līdz  21. novembrim Viļakas novada
bib lio tēkā Literatūras un dažādu priekšmetu ar Latvijas
Valsts simboliku izstāde: «Kamēr latvju tauta būs,
Latvju sirdī nerimsies Lūgšana, kas vieno mūs: Svētī
Latviju, ak Dievs!»

F 11. novembrī atceroties Latvijas brīvības cīņu
va roņus:

– plkst. 15.00 Svētbrīdis Viļakas Jēzus Sirds Ro -
mas katoļu baznīcā; 

– plkst. 15.50 gājiens no Baznīcas ielas (pretī
katoļu baznīcai) uz Brāļu kapiem; 

•  plkst. 16.20 Piemiņas pasākums Brāļu kapos.
F 12. novembrī plkst. 13.30 Viļakas novada

bibliotēkā novadpētnieka Dz.Dvinska prezentācija
«Šurp, jaunekli, ar vēja spārniem trauc, kad Latvija tev
brīvībs karā sauc» par 7. Siguldas kājnieku pulku.
Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.,11. klasei /bibliotēkas
izstāžu zālē/

F 12., 13., 14. novembrī plkst. 15.00 Viļakas
novada bibliotēkas izstāžu zālē dokumentālās filmas
«Četrreiz katrs viens» /veltīta mūsu vectēviem, kuri
krituši cīņā par brīvu Latviju/ demonstrēšana skolu
jaunatnei un visiem interesentiem. Filmas idejas autors
– karsto punktu žurnālists, novadnieks Atis Klimovičs.

F 14. novembrī plkst. 10.00 Viļakas novada mu -
ze jā Ādas mākslinieciskās apdares meistardarbnīca.

F 14. novembrī plkst. 13.00 Viļakas novada
muzejā Prievīšu aušanas meistardarbnīca

F 14. novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā
«Vēršukalns» Valsts svētku pasākums

14. novembrī plkst. 18.00 Šķilbēnu pagasta kultū -
ras centrā «Rekova» – svētku koncerts «Vēl vienu bal -
tu domu Latvijai.» Turpinājumā balle kopā ar Aldi
Kisi.

F 15. novembrī plkst. 17.00 Kupravas pagasta pār -
val des zālē Svinīgs koncerts veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai Plkst.22.00 Diskotēka

F 15. novembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā
Valsts svētku koncerts «Es atnācu uguntiņu».

F 15. novembrī plkst.22.00 Medņevas Tautas

namā balle. Muzicēs grupa «GINC  & ES»
F 16. novembrī plkst. 16.00 Borisovas Tautas

namā pasākums veltīts Latvijas 96. dzimšanas dienai
F 17. novembrī plkst. 18.00 Viļakas Valsts ģimnā -

zijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts pasākums:

• Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana;
• Ulda Marhileviča un Aijas Andrejevas koncerts

«Vienkārši tā…»
– Plkst. 21.00 Viļakas kultūras namā balle kopā ar

grupu «Bruģis»
F 21. novembrī plkst. 13.00Viļakas novada biblio -

tēkā radoša darbnīca «Auduma apdruka» vadītāja
Sk.Veina /bibliotēkas izstāžu zālē/

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

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

F 27. novembrī plkst. 15.00 Viļakas novada mu -
zejā projekta «Amatniecības tradīciju kultūrvēsturiskā
pārmantojamība Viļakas novadā» iesaistīto amatnieku
darbu izstādes atklāšana.

F 29. novembrī plkst. 19.00 Medņevas Tautas na -
mā Ermoņiku skaņas – 9. Večerinka ar groziņiem.

F 30. novembrī plkst. 16.00 Viļakas kultūras na -
mā Ziemas ieskaņu koncerts «Kad uzzied cerību pu -
tekšņi dvēseles vidū». Piedalās Viļakas kultūras nama,
pamatskolas, Valsts ģimnāzijas un Mūzikas skolas ko-
lektīvi.

uNESCo nedēļas ietvaros,
kas norisinājās no 13.–19.ok-
tobrim Viļakas novada muzejs
organizēja pasākumu «dziesmu
svētku atmiņu kamols». šogad
uNESCo nedēļa bija veltīta
stāstiem par nemateriālās kul-
tūras mantojumu. Vispārējie
latviešu dziesmu un deju svētki
kopš 2003. gada  ir iekļauti ša -
jā sarakstā, kā Cilvēces mut-
vārdu un nemateriālās kultūras
mantojuma meistardarbs.

Viļakas novads ir bagāts ar sa -
viem dziedātājiem un dejotājiem.
Pasākuma īpašais viesis bija daudz-
kārtējā dziesmu un deju svētku
dalībniece Albīna Veina, kura ti -
na savu atmiņu kamolu. Kā  kora
dalībniece pirmo reizi piedalījās
X dziesmu svētkos 1948. gadā.
Savu stāstījumu Al bīna Veina
sāka  ar ieskatu  pirmo dziesmu
svētku vēsturē un turpināja stāstīt

par to tālāko  attīstību, kā arī pa-
rādīja daudzus materiālus no
dziesmu un deju svētkiem-fotog-
rāfijas, dziesmu un deju svētku
dalībnieka karti, diplomus, tautu
tērpa vainadzi ņus u.c. Ļoti inte-
resanta un īpaša bija tautiskā josta
kur piestipri nātas dziesmu un de -
ju svētku nozīmītes. 

Par katru no materiāliem Al-
bīnai Veinai bija savs stāsts. Ne-
iztika arī bez jokiem un kurioziem,
kas bija dziesmu svētku neatņe-
mama sastāvdaļa. 

Daudzkārtējā dziesmu svētku
dalībniece atcerējās arī tās dzies-
mas, kuras tikušas dziedātas visos
dziesmu un deju svētkos. Visi pa -
sākuma dalībnieki kopā nodzie -
dā ja dziesmu «Pūt vējiņi», kā arī
«Bē du manu lielu bēdu».  Atmiņu
kamola tinēja caur savu perso -
nisko pieredzi nodeva jaunākajai
paau dzei savas atmi ņas, kas ir

pērles Latvijas kultū ras mantoju -
ma saglabāšanā un izzināšana, jo
ti kai cilvēks caur savām at miņām
spēj iedzīvināt tradīcijas. 

Pasākuma noslēgumā Albīna

Veina novēlēja ikvienam cilvē -
kam: «Neaizmirsti dziesmu,  savas
saknes un ka garākais ceļš sākās
ar pirmo soli, ko tu sper». 

Sirsnīgs paldies Albīnai Veinai

par dziesmu svētku atmiņu kamolu
tīšanu.

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

Dziesmu svētku atmiņu kamols


