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Ar starptautisku izstādi atveram jaunu lappusi mūsu vēstures ap-
zināšanā un popularizēšanā. Izstādes idejas autors ir Latvijas vēst -
nieks Polijā, mūsu novadnieks Edgars Bondars. Pirms 7 mēnešiem,
kad kopā ar novada domes priekšsēdētāju S. Maksimovu devāmies
ce ļā uz Latvijas vēstniecību Polijā un Valsts arheoloģijas muzeju Var -
šavā, mēs pat iedomāties nevarējam, ka šīs tikšanās rezultātā radīsies
tik daudz domu, un varēs īstenot kopīgu izstādi. Ļoti svarīgi, ka arī
poļu vēstniecība Latvijā atbalstīja mūsu ideju par izstādi.

Bijām ļoti satraukti, kad tikāmies ar poļu muzeja kolēģiem un
pārrunājam kopīgas sadarbības iespējas. Viļakas novada muzejs līdz
šim nebija sadarbojies ar kādas citas valsts muzeju. Tas bija liels izai-
cinājums mums. Jāsaka, ka muzejam ir bijis neizsakāms prieks strā -
dāt ar poļu muzeja kolēģiem, jo tas ir bijis ļoti liels atbalsts mums.
Septiņu mēnešu laikā tika vākta, apkopota un analizēta visa infor -
mācija izstādei, kā arī atlasīti labākie eksponāti. Vitrīnās varam ap -
skatīt Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā arheoloģisko materiālu no
Marienhauzenas kapsētas, ko savā laikā poļu zinātnieks Z. Glogers
bija atradis 19. gs. beigās veicot arheoloģiskos izrakumus Marien -
hauzenas muižā un aizvedis sev līdzi uz Poliju. Šodien šie dārgumi
uz kādu laiku atgriežas Viļakā.

Prieks, ka veidojas sadarbība arī ar Latvijas Nacionālo vēstures
muzeju, kurā glabājās mūsu novada senākie dārgumi, un kurus arī
mēs varēsim apskatīt izstādē – Daņilovkas, Loginu un Dzilnaskalna
senkapu materiāls. Apskatot arheoloģiskos izrakumus varam
pārliecināties, ka Viļakas apkārtnē ir dzīvojusi seno latgaļu kultūra ar
bagātām tradīcijām un kultūru.

Izstādi papildina arī fotogrāfijas un vēsturiskie priekšmeti no
Viļakas novada muzeja. Tās ir fotogrāfijas, dokumentu kopijas un
vēsturiskie priekšmeti, kas parādā to, cik nozīmīga ir bijusi Marien -
hauzenas muižas ar poļu grāfiem priekšgalā, kura kādreiz bija
kļuvusi par vienu no lielākajām muižām Latvijas teritorijā. Caur in-
formācijas stendiem ir iespēja apskatīt un izsekot līdzi Viļakas
apkārtnes vēstures un kultūras attīstībai no senākajiem laikiem līdz
mūsdienām.

(Turpinājums 20. lpp.)

Izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: 
Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus 

kopīga vēsture» atklāšana

2018. gada 24. oktobrī  Klostera ielā 1 tika  atklāta starptautiskā arheoloģijas izstāde «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un
Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture». Izstāde veltīta arī Viļakas kultūrvēsturei un reliģijai.  Mēs katrs esam bagāti tik daudz,
cik zinām savu vēsturi. Laiks nepārtraukti iet uz priekšu, atstājot aiz sevis tikai atmiņas. Katrai valstij ir svarīgi atcerēties un
saglabāt savu vēsturisko atmiņu, kas veido mūsdienu cilvēka identitāti. Savas valsts un dzimtās vietas vēsture tāpat kā puķe ir jākopj,
jo savādāk tā var pazust. Atklāšanas pasākumā vijolnieces I.Bukša un S.Krasnokutska atskaņoja Latvijas un Polijas valstu himnas.

Izstādes atklāšanā klātesošos uzrunā Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars
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2018. gada 27. septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 29 lē-
mumprojekti un pieņemti lēmumi. Viļakas novada domes lēmumi: 

Nr.359 
1. Sadalīt nekustamo īpašumu «Apses», kas atrodas, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., ar

kadastra numuru 3882 005 0013, kopplatībā 12,7 ha, sastāvošu no divām zemes vie nībām
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0013, platībā 6,5 ha, ar kadastra apzīmējumu 3882
005 0014, platībā 6,2 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0014,
platībā 6,2 ha, un veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu «Jonīši».

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0014, platībā 6,2 ha,
saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras gal -
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).

3. Uz atdalītā nekustamā īpašuma daļas, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3882 005 0014, platībā 6,2 ha, mainīt iepriekš noteikto nosau -
kumu «Apses» uz «Jonīši». 

4. Paliekošajai nekustamā īpašuma daļai, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 3882 005 0013, platībā 6,5 ha, ēkām un būvēm ar kadastra ap -
zī mējumiem 3882 005 0013 001, 3882 005 0013 003, 3882 005 0013006, saglabāt
iepriekš noteikto nekustamā īpašuma nosaukumu «Apses», un mainīt adresi no «Ap ses»
Stabļova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. uz «Apses» Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587.

5. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0013, platībā 6,5
ha, saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Nr.360 
1. Apstiprināt SIA «Lauku zemju inženieri», reģistrācijas Nr. 42403015321, izstrā -

dāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam «Zivsalas» par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0037, sadali.

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0257 ar
platību 10,2 ha, piešķirt nosaukumu «Zivsalas», un adresi «Zivsalas», Vecumu pag.,
Viļakas nov., LV-4585.

Zemes vienībai un tai piekrītošajai platībai 10,2 ha, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauk saimniecība.

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0256 ar
platību 2,5 ha, saglabāt nosaukumu «Zivsaliņas».

Zemes vienībai un tai piekrītošajai platībai 2,5 ha, saglabāt iepriekš noteikto ne kus -
tamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

4. Noteikt apgrūtinājumus projektētajām zemes vienībām:
4.1. Zemes vienībai Nr.1 «Zivsalas» ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0257, platībā

10,2 ha,
–7311020202 – no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un

dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
–7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu

gaisvadu līniju;
– 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
– 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
– 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
– 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
– 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
– 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
– 7316120300 – pierobeža.
4.2. Zemes vienībai Nr.2 «Zivsaliņas» ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0256, pla -

tī bā 2,0 ha,
– 7311020202 – no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un da -

bas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
–7312040200 –ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu

gaisvadu līniju;
–7315030100 –ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
–7316120300 – pierobeža.

Nr.361
1. Lauzt ar *** 25.10.2012. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.352 par zemes vie -

nības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0266, platībā 0,10 ha, kas atrodas Viļakas
novada Vecumu pagastā, nomu.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Nr.362
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0152, platībā

2,2 ha, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, mutiskas pirmreizējas izsoles ar
augšupejošu soli rezultātus.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 20 (divdesmit) gadiem par nekustamā īpašuma
Viļakas novada, Vecumu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0152, platībā 2,2ha,
ar ***, kas nosolīja augstāko nomas maksu – EUR 60,00 (sešdesmit eiro un 0 centi)
gadā bez PVN.

Nr.363
Grozīt 30.08.2018. Viļakas novada domes lēmumu Nr.351 (protokols Nr.14, 20.&)

«Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0209 zemes nomas līguma pa-
garināšanu» un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

«2. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus, tai skaitā PVN.»

Nr.364
1. Rīkot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli:
1.1. neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0302 daļai,

platībā 50,5 m2, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagasta Skolas ielā;

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles veidu – mutiska otrreizēja izsole ar aug -
šupejošu soli.

3. Apstiprināt nomas tiesību izsoles sākumcenu:
3.1. neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0302 daļai,

platībā 50,5 m2, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagasta Skolas ielā – EUR 28,00 bez
PVN gadā;

Nr.365
1. Lauzt 13.06.2012. dzīvokļa īres līgumu Nr. 24/2012 ar *** par dzīvokļa Nr. 3,

Pils iela 32, Viļakā, Viļakas novadā īri.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [..] par dzīvokļa Nr.3, Pils iela

32,Viļakā, Viļakas nov., īri.
3. [..] dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt mēneša laikā no šā lēmuma pieņem -

šanas dienas.

Nr.366
1. Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgumu ar *** par vienistabas labiekārtotu

sociālo dzīvokli Nr.5, kas atrodas Pļavu ielā 2, Viļakā, Viļakas nov., kopplatībā 35,30 m2, īri.
2. Noteikt, ka sociālā dzīvokļa īres līgums tiek slēgts uz laiku, kas nav ilgāks par

sešiem mēnešiem.
3. *** dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgt mēneša laikā no šā lēmuma pieņemšanas

dienas.

Nr.367
1. Ņemt uzskaitē un iekļaut Viļakas novada domes bilancē ēkas Celtnieku ielā 6,

Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastrālā vērtība EUR 2275 (divi tūks -
toši divi simti septiņdesmit pieci euro).

2. Ēku sastāvs:

Nr.368
1. APSTIPRINĀT nekustamā īpašuma Liepnas iela 7-4 ,Viļaka, Viļakas novads,

kadastra numurs 3815 900 0418, kas sastāv dzīvokļa Nr.4, 13,9 m2 platībā, un pie tā
piederošām kopīpašuma 1390/12470 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējumi
3815 002 0091 001,3815 002 0091 002) nosacīto cenu 305,01EUR (trīs simti pieci euro
01 cents).

2. UZDOT Attīstības plānošanas nodaļai nosūtīt nekustamā īpašuma Liepnas iela 7–
4, Viļaka, Viļakas novads īrniekam [..] atsavināšanas paziņojumu, iekļaujot šādus nosa-
cījumus:

2.1. atsavināšanas cena – 305,01 EUR ( trīs simti pieci euro 01 cents) ;
2.2. maksājumu attiecība – pilnā apmērā euro;
2.3. samaksas kārtība – pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
2.4. rakstveida atbildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no rakstiska atsavināšanas piedā -

vājuma saņemšanas– izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā atsavināmo nekustamo
īpašumu Liepnas iela 7–4, Viļaka, Viļakas novads, kadastra numurs 3815 900 0418;

2.5. papildus nosacījumus, kas ir svarīgi , noslēdzot pirkuma līgumu.
3.Pozitīvas atbildes uz atsavināšanas paziņojumu gadījumā, noslēgt ar [..] pirkuma

līgumu par nekustamā īpašuma Liepnas iela 7–4, Viļaka, Viļakas novads, kadastra
numurs 3815 900 0418 pārdošanu, apstiprinot [..] par šī nekustamā īpašuma Pircēju.

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste S. Puķāne.
5. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīga domes izpilddirektore Z. Vancāne. 

Nr.369
1. APSTIPRINĀT nekustamā īpašuma Ciemata iela 2–3, Žīguri, Žīguru pagasts, Vi -

ļakas novads, kadastra numurs 3898 900 0156, kas sastāv dzīvokļa Nr.3, 35,1 m2 pla -
tībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 351/3527 domājamām daļām no būvēm (kadastra
apzīmējumi 3898 003 0126 001, 3898 003 0126 002) un 351/3527 domājamām daļām
no zemes (kadastra apzīmējums 3898 003 0126) nosacīto cenu 775,01 EUR (septiņi sim ti
septiņdesmit pieci euro 01 cents).

2. UZDOT Attīstības plānošanas nodaļai nosūtīt nekustamā īpašuma Ciemata iela 2-
3, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads īrniekam [..] atsavināšanas paziņojumu, ie -
kļaujot šādus nosacījumus:

2.1.atsavināšanas cena – 775,01 EUR (septiņi simti septiņdesmit pieci euro 01 cents);
2.2.maksājumu attiecība–pilnā apmērā euro;
2.3.samaksas kārtība–pilnā apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
2.4.rakstveida atbildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no rakstiska atsavināšanas piedā -

vājuma saņemšanas – izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā atsavināmo ne -
kustamo īpašumu Ciemata iela 2–3, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads, kadastra
numurs 3898 900 0156;

2.5. papildus nosacījumus, kas ir svarīgi, noslēdzot pirkuma līgumu.
3.Pozitīvas atbildes uz atsavināšanas paziņojumu gadījumā, noslēgt ar [..] pirkuma

līgumu par nekustamā īpašuma Ciemata iela 2-3, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas no -
vads, kadastra numurs 3898 900 0156 pārdošanu, apstiprinot [..] par šī nekustamā
īpašuma Pircēju.

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste S.Puķāne.
5. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīga domes izpilddirektore Z.Vancāne. 

Nr.370
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Meža iela 19, Žīguri, Žīguru pag, Viļakas novadā,

ar kadastra numuru 3898 003 0263, platībā 0,3630 ha, nosacīto cenu – EUR 1300,00
(viens tūkstotis trīs simti eiro, 0 centi). 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas izdevumi ir pievienojami atsavinā -
mā īpašuma nosacītajai cenai un atsavināšanas kopējā cena sastāda – EUR 1421,00 (viens
tūkstotis četri simti divdesmit viens eiro, 0 centi).

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nosūtīt [..] atsavināšanas paziņojumu,
iekļaujot šādus nosacījumus:

3.1. atsavināšanas cena – EUR 1421,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit viens
eiro, 0 centi);

3.2. maksājumu attiecība – pilnā apmērā eiro;

l Vi ïa kas no va da do mes sç des lç mu mi
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3.3. samaksas kārtība – pilnā apmērā, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
3.4. rakstveida atbildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no rakstveida atsavināšanas pie-

dāvājuma saņemšanas – izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā atsavināmo
nekustamo īpašumu Meža ielā 19, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas novadā, ar kadastra Nr.
3898 003 0263, platībā 0,3630 ha, uz minētajiem nosacījumiem;

3.5. papildus nosacījumus, kas ir svarīgi, noslēdzot pirkuma līgumu.
4. Pozitīvas atbildes gadījumā, noslēgt ar [..] pirkuma līgumu par nekustamā īpa -

šuma Meža ā19, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas novadā, ar kadastra Nr. 3898 003 0263,
pla tībā 0,3630 ha, pārdošanu, apstiprinot [..] par minētā nekustamā īpašuma Pircēju.

Nr.375
1. Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:
1.1. Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 184.47 eiro;
1.2. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 234.28 eiro;
1.3. Viļakas pamatskolā – 89.47 eiro;
1.4. Viduču pamatskolā – 117.26 eiro;
1.5. Žīguru pamatskolā – 229.77 eiro;
1.6. Viļakas Valsts ģimnāzijā – 96.17 eiro;
1.7. Rekavas vidusskolā – 50.59 eiro.

Nr.377
1. Piešķirt Viduču pamatskolai saimniecisko izdevumu segšanai 233.00 eiro (divi

simti trīsdesmit trīs eiro).
2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu nomu palielinājuma daļas.
3. Veikt grozījumus 2018. gada 31. janvāra Viļakas novada domes Saistošajos notei -

kumos Nr.1/2018 «Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu».

Nr.378
Piešķirt priekšfinansējumu 9900,00EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti eiro 00 centi)

Viļakas novada muzejam starptautiskās arheoloģiskās izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik
tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture» rīkošanai.

Nr.379
1. Izdarīt grozījumus 2018. gada 31. janvāra Viļakas novada domes lēmumā Nr. 33

«Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu
vienību sarakstu» (protokols nr.2,4.&) 

1.1. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes amatu sarakstā 2. punktu izteikt jaunā
redakcijā: «2. PII skolotājs ( profesijas kods 2342 01) 5,975 amata vienības»; 

1.2. Vecumu pagasta pārvaldes amatu sarakstā 5. punktu izteikt jaunā redakcijā: 
«5. Sporta organizators (profesijas kods 3423 03) 1 amata vienība»;
1.1. Žīguru pamatskolai piešķirt amata vienību «Medmāsa» (profesijas kods 2221

34) 0.15 amata vienības;
1.2. Attīstības plānošanas nodaļai uz trīs mēnešiem piešķirt papildus 1 amata vie nību

«nekustamā īpašuma speciālists» (profesijas kods 3334 09).

Nr.380
1. Noteikt šādu darba laiku Viļakas novada domes administrācijai un pagastu pārvaldēm:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 ar pār -
traukumu 12.00–12.30; piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 bez pārtraukuma.

2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

Nr.381
Apstiprināt Viļakas novada domes Ieksējos noteikumus «Ģimenes aistenta pakal po -

juma saņemšanas kārtība Viļakas novada pašvaldībā». Ar noteikumiem var iepazīties
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Noteikumi.

Nr.385
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu 2018./2019. mācību gadam Žīguru

pamatskolai mācību procesa nodrošināšanai 25 kontaktstundām nedēļā jeb 0.833
pedagoģiskās slodzes.

Nr.386
1. Apstiprināt Viļakas novada izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša darba

algas likmes un slodzes:

2. Apstiprināt Viļakas novada izglītības iestāžu direktoru vietnieku mēneša darba
algas likmes un slodzes:

3. Amatalgas darba samaksai piemērojamas no 2018. gada 1. septembra.

Ar visiem Viļakas novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Viļakas novada Atzinības rakstus saņems:

h Jānis Kokorevičs par godprātīgu, nesavtīgu un aktīvu darbu lauk-
saimniecības attīstībā 

h Aina Cibule par ieguldījumu skolēnu izglītošanas   un audzināšanas
darbā un sekmīgu skolēnu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm

h Jānis Slišāns un Gunārs Slišāns par nozīmīgu ieguldījumu tautsaim -
niecībā  un uzņēmējdarbībā dabas resursu izstrādē

h Astrīda Zelča par ilggadēju, godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības
uzlabošanā un nostiprināšanā Viļakas novadā

h Madara Jeromāne par projektu veiksmīgu piesaisti un realizēšanu,
brīvprātīgā darba koordinēšanu un izcilu darbu ar jaunatni, veicinot Viļakas
novada attīstību un popularizējot novada tēlu

h Rutta Jeromāne par aktīvu sabiedrisko darbību un kristīgo vērtību ie-
dzīvināšanu Viļakas novadā

h Vera Serda par ilggadēju un godprātīgu darbu Šķilbēnu sociālās aprū -
pes mājā, pašaizliedzīgu ieguldījumu cilvēku veselības aprūpē un sveicot
nozīmīgā dzīves jubilejā

hAnita Upīte par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības  un ražošanas attīstībā

h Līna Barovska par nesavtīgu, pašaizliedzīgu  un centīgu brīvprātīgo
darbu Latvijas Sarkanā Krusta  kustības attīstībā Viļakas novadā

h Guntars Skutels par kristīgo vērtību saglabāšanu un attīstību Viļakas
novadā

h Linna Šakina par augstiem sasniegumiem Valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs

h Alfrēds Circens par aktīvu sabiedrisko darbību un nozīmīgu iegul -
dījumu tautas mūzikas saglabāšanā un popularizēšanā

h Ainārs Miņins par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu hokeja
attīstībā Viļakas novadā

h Anda Beitāne par ilggadēju un mērķtiecīgu darbu Ziemeļlatgales ne -
ma teriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanas veicināšanā,
kā arī starptautiskās atpazīstamības nodrošināšanā

Viļakas novada Pateicības rakstus saņems:

h Ginta Locāne par entuziasmu un aktīvu darbību projektu piesaistē un
sporta sacensību organizēšanu hokejā Viļakas novadā

h Aleksandrs Veselovs par ilggadēju darbu un nesavtīgu devumu teh -
niskajā jomā Žīguru pagasta labiekārtošanā

h Lucija Logina par ilgstošu, nesavtīgu un nozīmīgu sabiedrisko darbu
Plešovas kapsētas sakoptībā un labiekārtošanā

h Andris Zelčs par iniciatīvu un personīgo ieguldījumu fotoplenēra
“Viens mirklis no simts Ziemeļlatgalē realizēšanu, kā arī novada pasākumu
fotofiksāciju

hAgris Veismanis par ieguldījumu latviešu tautas dejas saglabāšanā un
attīstībā Viļakas novadā

Pasniegs Viļakas novada Atzinības un Pateicības rakstus
17. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas veltītajā pasākumā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs

Maksimovs pasniegs Atzinības un Pateicības rakstus.
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AKTuALITāTeS VIļAKAS NoVAdā

rudens iemērcis otu savā krā -
su paletē, dāsni izrotājis koku
mēteļus, nu mudina katru vērī-
gāk ieskatīties Latvijas ainavā,
lai priecētu acis, sildītu sirdi un
sakrātu pozitīvas emocijas gada
tumšajam laikam...

Tādā krāsainā rudens dienā
(11.oktobrī) Viļakas novada bib-
liotēkas darbinieki kopā ar lasītāju
klubiņa «Mantinieces», literātu
biedrības «Viļakas Pegazs» da-
lībniekiem un citiem interesentiem
kultūrvēstures studiju ietvaros
apmeklēja Gulbenes un Madonas
novadu dabas objektus, kultūras
un vēstures iestādes, lai gūtu
jaunus iespaidus, vērtīgas atziņas
un noderīgu pieredzi.

Rīta pusē apskatījām Pudeļu
dārzu Litenes pagasta «Ainažu»
mājās. Tur aplūkojami vairāk ne -
kā 20 darbi no betonā iemūrētām
pudelēm – gan ar praktisku nozī -
mi, – gan kā mākslinieciski ele-
menti. Piemēram, gulbis veidots
akcijā «100 gulbji Latvijas simt-
gadei». Tādā veidā saimniece An -
na Zīle atbrīvojas no tukšajām
pudelēm, bet uzmanību viņas dar -

biem pievērš ekskursanti, jaun-
laulātie un tuvinieki.

Dzelzavas pagastā iegriezā -
mies rakstnieka Doku Ata muzejā
«Mucenieki» – tur apskatāma ek-
spozīcija arī par  Doku Ata brāli
revolucionāru Pēteri Doku, par
citiem ievērojamiem novada kul-
tūras  darbiniekiem – aktieri un
režisoru Kārli Pamši, gleznotāju
Āriju Skridi, aktieri Rūdolfu Krei-
cumu, grāmatizdevēju Imantu Reit-

mani, dzejnieku un skolotāju Au-
gustu Kažoku.

Jaungulbenes pagastā kāpām
«Goda kalnā», kur senajā Rijas kal-
nā izvietoti 14 unikāli vides ob -
jekti – liela izmēra darba rīki, kas
atspoguļo latviešu darba tikumu.

Sarkaņos ar īpašu interesi klau-
sījāmies stāstījumu par Madonas
muzeja Etnogrāfijas un sadzīves
priekšmetu krātuvi, kurā aplūko-
jamas dažādas etnogrāfijas un sa -

dzī ves priekšmetu atklātā krājuma
kolekcijas: Amatniecības darba
rīki; Mēbeles  un sadzīves priekš-
meti; 19.gadsimta beigu un 20.
gadsimta dzīvojamo istabu iekā-
rojums. Kā arī ekspozīcija, kas
veltīta Madonas novadniekiem –
rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai,
aktrisei Olgai Dreģei, komponis -
tam un kordiriģentam Valdim Bre-
ģim, muzikologam Jēkabam Vī-
toliņam.

Aizrautīgi un interesanti par
savu darbu mums stāstīja Sarkaņu
bibliotēkas vadītāja Irina Bačuka.
«Latvijas Mobilā Telefona» at-
balstītā projekta «Rakt un rakstīt...»
(autore novadniece Anda Līce)
īstenošanas rezultātā

bibliotēkas apkārtni rotā lite -
rāra puķu dobe un brīvdabas lasī-
tava. To labprāt apmeklē pagasta
iedzīvotāji. Bibliotēkā notiek da-
žādas praktiskas aktivitātes – pie-
mēram, sedziņu darināšana tek-
stilmozaīkas tehnikā.

Saulainā pēcpusdienā, Mado -
nas vēsturiskajā centrā, mūs sa-
gaidīja smaidīgā novada bibliotē -
kas vadītāja (mūsu novadniece)
Imelda Saulīte. Viņa bija mūsu pa-
vadone un gide bibliotēkā, kas iz-
vietojusies ēkas trijos stāvos. Tās
struktūrvienības: Komplektēšanas
un kataloģizācijas nodaļa, Abo-
nements, Jaunākās periodikas la-
sītava, Eiropas Savienības infor-
mācijas un Uzziņu lasītava, Bērnu
literatūras nodaļa. Konferenču zā -
lē regulāri skatāma kāda izstāde.

Šoreiz – Valda Kļaviņa fotoizstāde
«Pie Aiviekstes Ļaudonā». Abo-
nementā izvietota Latvijas Uni-
versitātes bibliotēkas ceļojošā iz-
stāde «Rūdolfa Blaumaņa «Skro-
derdienas Silmačos» caur gadu
desmitiem». Pasākumu cikla «Soļi
un pakāpieni laikā: paaudžu sa ru -
nas bibliotēkā» tikšanās. Oktobra
tēma – vēsture. Bibliotēkas pakal -
pojumu piedāvājums paredzēts da -
žādām paaudzēm un plašam inte-
rešu lokam. Ērtas telpas, modernas
tehnoloģijas, laipns personāls.

Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja modernizētā pa-
stāvīgā ekspozīcija «Novada ar-
heoloģija» iepazīstina ar Madonas
apkārtni no senāka laika posma
pirms 10 000 gadu līdz 17. gadsim -
tam, kad Latvijas teritorijā pastā -
vī gi notika dažādu varu maiņas.
Ekspozīcijas jaunums – virtuālais
interaktīvais stends «Madonas no-
vada senvēsture», kas, izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas, iepazīstina
ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem
pieminekļiem Madonas apkārtnē,
kā arī – seno lat gaļu – sēļu apģēr -
bu 9.–12. gadsimtā. Pēc īsas pilsē -
tas apskates – mā jupceļš. Vērojām
pasakainas dabas ainavas, pārrunā -
jām redzēto, dalījāmies iespaidos.

Paldies visiem, kuri izmantoja
lielisko iespēju baudīt atvasaru
un Latvijas kultūras vērtības!
Kultūrvēstures studijās piedalījās

Viļakas novada bibliotēkas 
vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: V. Bukšs, R. Jeromāne

Kultūrvēstures studijas Gulbenes un Madonas novados

24. oktobra diena bija apmākusies, rasināja sīks lietutiņš, vējš
trauca no kokiem pēdējo rudens lepnību, bet dvēseles gaisma un
Sirds siltums stājās pretī visām dabas kaprīzēm, pulcinot domu -
biedrus un vārda mākslas cienītājus Viļakas novada bibliotēkas
zālē, kur, nedaudz samulsusi un uztraukusies, savu dzejas grā -
matu «Tik cēla un noslēpumaina» prezentēja literātu biedrības
«Viļakas Pegazs» dalībniece Ilga Bukovska. 

Lai gan dzeju Ilga sākusi rakstīt cienījamā vecumā, nu jau sakrā -
jušās daudzas klades ar viņas sajūtu pierakstiem. Autore pastāstīja
par dzejoļu tapšanu, par to, kā viņu skolas laikā uzrunāja krievu dzej -
nieku dzeja, viņa to citēja un nolasīja arī dažus savus dzejoļus. Tā kā
Ilga ir apmeklējusi skolu ar krievu mācību valodu, viņa pārsvarā raksta
dzejoļus krievu valodā. Šoruden kundze svinēja nozīmīgu dzīves ju -
bi leju, kurā bērni viņai uzdāvināja brīnišķīgu pārsteigumu – grāmatu
ar māmiņas dzejoļiem. Meita Ilze pastāstīja par grāmatas izdošanas pro -
cesu, nolasīja savu emocionālo veltījumu mātei un pateicās viņai par
dzīves laikā saņemto mīlestību un rūpēm.

Pasākumu apmeklēja Viļakas literāti, lasītāju klubiņa «Mantinieces»
dalībnieces, arī viesi no Gulbenes un Cēsīm. Dažiem Ilgas talants bija
patīkams pārsteigums. Draudzīgas sarunas turpinājās pie kafijas tases
un autores sarūpētā cienasta, skanēja viņas iemīļotās dziesmas.

Ilga Bukovska sirsnīgi pateicās literātu biedrībai par viņas uz -
ņem šanu savā pulkā un bibliotēkas kolektīvam par noorganizēto grā -
matas atvēršanas pasākumu.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: Vilis Bukšs

Satikšanās lapkritī, dzejā un mīlestībā…
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Žīguru vecmāmiņu klubs
«omītes» trīs svētdienas pēc kār -
tas aicināja pie sevis interesentus,
lai piedalītos dienvidlatgales
NVo atbalstītā projekta LG-
2018/NVo-18 «Latgales reģiona
«Ivušku» salidojums Žīguros»
piedāvātajās aktivitātēs.  

Pasākumu cikls tika organi -
zēts ar mērķi: sekmēt slāvu tautas
tradīciju saglabāšanu un pārman -
tojamību un radīt lielāku savstar -
pēju sapratni, veidojot draudzīgas
attiecības, kopības sajūtu un pie-
derību savai valstij.

Šajā projektā tika piedāvāta
3 meistardarbnīcas: 30. septembrī,
20. oktobrī – Kreļļu gatavošana.
7. un 20. oktobrī – ziepju gatavo-
šanas darbnīca, 13. un 20. oktobrī
– dekoru gatavošana režģu rāmītī.
Šīs ir tradicionālas ne tikai slāvu
kultūras prasmes, bet arī pārējiem
iedzīvotājiem. Jaunākā paaudze
reti, kurš prot šos darbus veikt,
tāpēc patiess prieks par bēr niem,
kuri iesaistījās mūsu aktivitātēs.
Pēc meistardarbnīcu pirmās kārtas
tika izveidota pagatavoto darbu
izstāde 15.10.-20.10.2018, kuru
varēja aplūkot kultūras nama
Zaļajā zālē/

Valentīna Kaļāne,
projekta vadītāja

Meistardarbnīcās radušos darbu izstāde 13. Saeimas Vēlēšanu rezultāti
Viļakas novadā

6. oktobrī Latvijā notika 13. Saeimas vēlēšanas. Viļakas novada
vēlēšanu komisija ziņo, ka Viļakas novadā nobalsojuši 1804 balsstie -
sīgie iedzīvotāji; 2 vēlēšanu aploksnes atzītas par nederīgām; 38 vēlētāji
balsojuši vēlētāju atrašanās vietā; Balsošanas urnās atradās 12 vēlēša -
nu aploksnes ar vairākām vēlēša nu zīmēm, 6 aploksnes tukšas un viena
aploksne ar vienu saplēstu zīmi. Par derīgām atzītas 1782 vēlēšanu ap-
loksnes un zīmes.

Novadā pēc balsu saskaitīšanas iegūti šādi rezultāti:
1. Jaunā konservatīvā partija – 429 balsis
2. «Saskaņa» Sociāldemokrātiskā partija – 347 balsis;
3. Zaļo un Zemnieku savienība – 336 balsis;
4. Politiskā partija «KPV LV» – 199 balsis;
5. Attīstībai/Par! – 86 balsis;
6. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai» – «Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK – 85 balsis.
Apkopotas partijas ar lielākajiem rezultātiem.

Vēlēšanu rezultāti Viļakas pilsētā un pagastos
Viļakas pilsēta – vēlēšanās piedalījās un nodotas 539 balsis
1.v. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija 163 balsis
2.v. Jaunā konservatīvā partija 94 balsis
3.v .ZZS 73 balsis
4.v.Jaunā vienotība 59 balsis
5.v.  «KPV LV» 54 balsis
Žīguru pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas 240 balsis
1.v. Jaunā konservatīvā persona 83 balsis
2.v. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija 45 balsis
3.v.  ZZS 25 balsis
4. «KPV LV» 24 balsis 
Kupravas pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas 112 balsis
1.v. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija 46 balsis
2.v. ZZS 20 balsis
3.v. Jaunā konservatīvā partija 15 balsis
4.v. «KPV LV» 7 balsis
Medņevas pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas 212 balsis
1.v. ZZS 64 balsis
2.v. Jaunā konservatīvā partija 58 balsis 
3.v. «KPV LV» 24 balsis
4.v. Attīstībai / Par 15 balsis
Šķilbēnu pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas 384 balsis
1.v.  ZZS 72 balsis
2.v. Jaunā konservatīvā partija 52 balsis
3.v. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija 26 balsis 
4.v. Jaunā vienotība 22 balsis
5.v. «KPV LV 19 balsis
Vecumu pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas  109 balsis   
1.v. Jaunā konservatīvā partija 27 balsis
2.v KPV LV 25 balsis
3.v. ZZS 19 balsis
4.v. «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija 17 balsis
Susāju pagasts – vēlēšanās piedalījās un nodotas 205 balsis
1.v. Jaunā konservatīvā partija 84 balsis
2.v. ZZS 34 balsis
3.v. «Saskaņa»sociāldemokrātiskā partija 22 balsis
4.v. KPV LV 14 balsis
5.v. Jaunā vienotība 12 balsis

No 2018. gada 25. oktobra līdz 2019. gada 24. feb-
ruārim Kultūras un radošo industriju centrā Klostera
ielā 1, Viļakā, būs skatāma starptautiskā arheoloģijas
izstāde – «Tik tālu, bet to mēr tik tuvu: Latvija un Po -
lija. Vairāk kā 100 ga dus kopīga vēsture», «Tak daleko,
a tak blisko: Łot wa i Polska. Więcejniż 100 lat wspól-
nejhistorii»,  («Latvia and Poland: so far away and yet
so clo se. More than 100 years o fcommon history»).

Viļakas apkārtne ir cieši saistīta ar poļu muižniekiem
un poļu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Poļi ir de -
vuši milzīgu ieguldījumu ne tikai poļu kultūras attīstībā,
bet arī Viļakas apkārtnes senatnes izpētē, kad šo zemi ap-
dzīvoja senie latgaļi. Izstāde ir tapusi sadarbībā ar Valsts
arheoloģijas muzeju Varšavā, kurā strādā vieni no
vadošajiem Eiropas arheologiem. 

19.gs beigās Marienhauzenā un tās apkārtne poļu zināt -
nieks Z.Glogers veica arheoloģiskos izrakumus un atrada
vairākas senlietas, kuras aizveda sev līdzi uz Poliju. Tas
ir bagātīgs arheoloģiskais materiāls par Viļakas apkārtnes
dzīvi un kultūru no 13. gs-16. gs. Izstādes idejas autors ir
Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars. Kā izstādes
pirmā pieturvieta izvēlēta  tieši Viļaka, jo lielākā daļa ar-
heoloģiskā materiāla nāk no Viļakas novada senkapiem. 

Izstādē būs skatāmi arheoloģiskie priekšmeti no Valsts

arheoloģijas muzeja Varšavā un Latvijas Nacionālā Vēs -
tures muzeja. Šīs senlietas nāk no Marienhauzenas kapsē -
tas, Daņilovkas, Loginu un Dzilnaskalna senkapiem, kā arī
neliels priekšmetu skaits, kuri iegūti ceļā starp Višķiem un
Maltu. Izstādi papildina arī vēsturiskie dokumenti un fo-
togrāfijas no Viļakas novada muzeja krājuma, kā arī
reliģiskie priekšmeti no Šķilbēnu un Viļakas Romas
katoļu draudzēm. Izstādes priekšmeti datējami ar vēlā ak -
mens laikmeta beigām līdz 1920. gadam, laikam: kad beidz
pastāvēt Marienahzuenas muiža. Pēc tam tā dosies uz
Rīgu, Varšavu un citām abu valstu pilsētām.

Lai apmeklētājiem būtu interesanti un rastos jau ni
iespaidi par Viļakas apkārtnes dzīvi un kultūru, piedāvājam
arī plašāku 3h garu tūrisma programmu, kurā iekļauts –
izstādes apmeklējums, ekskursija pa Viļakas (Marien-
hauzenas) pilsētu, vēsturiski nozīmīgāko objektu apskate,
Viļakas katoļu baznīcas apskate ar uzkāpšanu tornī un
kapeņu apmeklējumu, noslēgumā latgaliska maltīte Kul-
tūrvēsturiskajā lauku sētā «Vēršukalns», tautas muzikantu
spēles pavadībā.

Izstāde skatāma katru darba dienu no plkst. 9.00
līdz 17.00. Iepriekš piesakoties grupām arī Sestdienās un
Svētdienās. (tālr. 28386859, 28686600) Pieejama stāv-
vieta.

Izstāde tapusi ar Viļakas novada domes, Latvijas vēst -
 niecības Polijā, Polijas vēstniecības Latvijā at balstu, un
tās veidošanā piedalījušies Viļakas novada muzejs sadarbībā
ar Valsts arheoloģijas muzeju Var šavā, Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju, Viļakas un Šķilbēnu katoļu baznīcām.
Izstāde ir nozīmīgs ieguldījums arheoloģijas zinātnes po-
pularizēšanā Latgalē un Latvijā, kā arī starp valstu attie -
cību vei došanā un savas vēstures izzināšanā. 

Piedāvājumā: izstādes apmeklējums eur 2 no cil -
vēka, ģimenei ar bērniem eur  5,

Bezmaksas apmeklējums – invalīdiem, Viļakas no -
va da skolēniem un skolotājiem un citu novadu pavado -
šajiem skolotājiem, kā arī trūcīgām ģimenēm, 

Izstāde ar tūrisma programmu – eur 8,40 no
cilvēka (grupā vismaz 10 cilvēki)

Plašāka informācijas par izstādi un grupu pieteik -
šana, zvanot: 28386859. 

Interneta resursi: Facebook: visit.vilaka, 
Twitter: visitvilaka

Informāciju sagatavoja: Tūrisma speciāliste 
Viļakas novadā I. Matisāne

Viļakas novada muzejs aicina apmeklēt starptautisko izstādi 
«Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture.»
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AKTuALITāTeS VIļAKAS NoVAdā

Kopš septembra mēneša pro-
jektā Nr. 9.2.4.2/16/I/073 «Ve-
selības vecināšanas un slimību
profilakses pasākumi Viļakas
novadā» notiek sešas dažādas fi-
zisko aktivitāšu veicināšanas no-
darbības. Ikvienai grupai ir aicināti
pievienoties jauni dalībnieki, jo
negatavojamies olimpiskajām spē-
lēm, bet mācāmies veselīgu dzīves -
veidu, lai rūpētos par savu veselību.
Oktobrī lektore Ilze Kozlovska
novadīja kampaņas «Onkoloģisko
slimību profilakse» 12 nodarbības
Viļakas novada izglītības iestādēs. 

Intensīvās vingrošanas nodar-
bības Semenovā katru otrdienu un
ceturtdienu vada trenere Iluta Balule,
kura priecājās, ka nodarbības ap-
meklē kupls dalībnieku pulks, ku -
ram aicināti ir pievienoties arī jauni
dalībnieki. Katru mēnesi trenere
strādā ar citiem vingrošanas rīkiem
un veido daudzveidīgu programmu.
Šīs vingrošanas nodarbības ir augs -
tas intensitātes, kurās dalībnieces
kārtīgi izsvīst un uzlā dējās. Vairā -
kas dalībnieces ir ap mie rinātas, ka
pēc regulāru nodar bību apmeklē-
šanas izdodas jau tikt līdzi trenerei
un vingrojumus izpildīt reizē,
nevis ar nelielu nokavēšanos, jo
trenere tempu uztur visu nodarbības
laiku. Šajās nodarbībās nav laika
meditēt un atpūsties.

Tiem, kuri veselības dēļ ne -
drīkst vingrot intensīvi, ir iespē -
jams apmeklēt vingrošanas no-
darbības Viļakā, kur trenere Zi-
naida Logina veido programmu,
integrējot vingrošanas veida – pi-
lātes vingrojumus ar elpošanas un
meditatīvās vingrošanas elemen-
tiem. Šīs nodarbības norit mierīgā
ritmā, kur svarīgi ir ievērot elpoša -
nu – pareizu ieelpu un izelpu.

Aktīvākie dalībnieki piedalās
Skriešanas un soļošanas nodar -
bībās, kuras divas reizes mēnesī
notiek Viļakā, treneris ir Salvis
Gruševs.  «Ir izveidojusies neliela
septiņu līdz desmit cilvēku grupa,
kura vēlas aktīvi sportot. Septembrī
un oktobrī nodarbības novadīju

ar prieku. Trenējāmies un baudī -
jām rudeni Viļakā,» par nodarbību
norisi pastāstīja treneris Salvis.

Cilvēkiem ir iespējams pieda -
līties arī trenažieru nodarbībās,
kuras vada profesionāla trenere
Linda Tokareva-Kušnere. Septem -
brī un oktobrī nodarbības divas
rei zes mēnesī notika Semenovā,
Borisovā, Viļakā un Rekovā. Vis-
lielākā interese par nodarbībām
ir Semenovā, bet vismazākā inte-
rese par trenažieru nodarbībām ir
Rekovā, uz turieni dodas vingrot
no Semenovas un citiem novada
ciemiem. Līdz ar to novembra
mēnesī notiks 3 nodarbības Se-
menovā, bet Rekovā tikai viena.
Aicinām Rekovas ciema un Šķil-

bēnu pagasta iedzīvotājus saspa-
roties un izmantot iespēju trenē-
ties profesionālas treneres vadībā.
Jo tikai šogad nodarbības notiks
divas reizes mēnesī katrā vietā,
taču 2019. gadā nodarbības no-
tiks tikai vienu reizi mēnesī katrā
vietā. 

Ar projekta atbalstu notiek arī
divas slēgtās nodarbības jeb no-
darbības konkrētai mērķa grupai.
Viļakas novada izglītības iestāžu
izglītojamie turpina apmeklēt pel-
dēšanas nodarbības Balvu peldba -
seinā, mācoties peldēt, attīstot un
nostiprinot peldēšanas prasmes.

Septembrī Viļakas sociālās aprū -
pes centrā un Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā ir uzsākušās fizio-
terapijas nodarbības mērķa gru-

pai cilvēkiem ar īpašām vajadzī -
bām, kas turpināsies līdz 2019. ga -
da oktobrim. Šīs nodarbības ir pa -
re dzētas tikai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Ja esat persona ar īpa -
šām vajadzībām (ar invaliditātes
apliecību) par dalību nodarbībās
interesēties pie centru vadītājas
vai centru sociālās darbinieces. 

Skatīt pasākuma grafiku 2018.
gada novembrim: plāns. Aicinām
sekot izmaiņām pasākumu plānā
www.vilaka.lv un afišām sociālajā
tīmekļa vietnē Facebook.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne

Foto: treneru personīgais arhīvs

fiziskās aktivitātes Veselības veicināšanas projektā

2018. gada 20. oktobrī kopā
ar Šķilbēnu pagasta pašdarbības
kolektīviem: jaukto kori «Viola»,
vokālo ansambli «Balseņis», bēr -
nu ritmikas grupu «Lācīši», fol-
kloras kopu «rekavas dzintars»,
solistu Normundu orlovu, Viļa -
kas kultūras nama vokālo an-
sambli «Cansone», koncerta va-
dītājiem elīnu zaķi un raimon -
du Loginu, un viesiem: šova de -
ju grupu «fazira» no feimaņiem,
ērģelnieci un pianisti Ilonu Bir-
ģeli, soprānu endiju rezgali-
Straidomu, ēkas atklāšanas svēt -
kus svinēja šķilbēnieši, Viļakas
novada ļaudis un atbalstītāji no
kaimiņnovadiem. 

«Mirklis laimes» – mēs jau
sen to bijām pelnījuši atzina visi
zālē klātesošie. Sapnis par jaunu
daudzfunkcionālo centru tika ie-
sākts sapņot jau tālajā 2002.gadā,
kad vecajai skolas ēkai tika izstrā -
dāts tehniskais projekts un Šķil -
bē nu pagasta padomes darbinieki
brauca lūkot, kur viņiem atradīsies
kabineti siltās un mājīgās telpās,
kur centrālā apkure un ūdenssaim -
niecība būs pieslēgta pie Rekavas
vidusskolas centrālās sistēmas.
Diemžēl bieži vien, lai piepildītos
sapņi, ir nepieciešams finansējums.
2011.gada pavasarī iesākās laimes
mirklis, jo tika realizēts projekts

Nr. 08-07-L32100-000119 «Šķil-
bēnu pagasta kultūras centra re-
konstrukcija», kura realizācijai fi -
nansējumu piesaistīja no Lauku
attīstības programmas aktivitātes
Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem.
Noslēdzās ēkas 1.kārtas būvdarbi,
jo tika uzbūvēta ēka – iekārtota ska -
tuve, lielā zāle, koridors un sani-
tārais mezgls lielās zāles apmek-
lētājiem. Pašvaldība cerēja, ka kā -
da projektu konkursā izdosies pie -
saistīt līdzekļus 2. kārtas būvdar-
biem. Taču gāja laiks, bet nebija
projektu iespēju, līdz 2016.gadā
biedrības «Balvu rajona partnerība»
izsludinātajā projektu konkursā
pašvaldība iesniedza projektu Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000008
«Publisko un kultūras pakalpo -
jumu sasniedzamības un kvali-
tātes uzlabošana Šķilbēnu pagas -
tā». Šķilbēnu pagasta paš darb nie -
kiem un iedzīvotājiem bija pārgā -
jusi pirmā sajūsma, ka mums ir
kultūras centrs, jo kultūras centra
vadītājas kabinets atradās viņas
automašīnā, koncertu dalībnieki
pārģērbās uz betona, pagasta pār-
valdes darbinieki turpināja salt
pagasta ēkā, bet Rekavas bibliotē -
ka vēl joprojām bija iespiesta Re -
kavas vidusskolas telpās. 

Pateicoties Lauku atbalsta die-
nesta un biedrības «Balvu rajona

partnerība» atbalstītajam projek-
tam Nr.16-07-AL19-A019.2201-
000008 «Publisko un kultūras pa -
kalpojumu sasniedzamības un kva-
litātes uzlabošana Šķilbēnu pa-
gastā», 2017. gada vasarā būvfirma
«ArhiProf» uzsāka ēkas 2.kārtas
būvdarbus pēc projektētāja Vikto -
ra Bašķirova izstrādātā projekta.
Būvuzraudzību veica sertificētais
būvuzraugs Vilhelms Pužulis un
prasīgais un nesertificētais būvuz -
raugs, kultūras centra «Rekova»
vadītāja Inese Lāce. Liels paldies
būvniekiem, kuri ieklausījās Ine -
ses Lāces lūgumos un uzbūvēja
telpas, kurās apmierināti jūtas
pašdarbnieki un apmeklētāji. Ēkas
2.kārtas atklāšanas pasākumā Vi-
ļakas novada domes izpilddirekto -
re Zigrīda Vancāne atzina, ka Re-
kovas ciemā ir izveidojies viens
liels daudzfunkcionālais centrs,
kur pagasta iedzīvotājiem visi pa -
kalpojumi ir saņemami Rekovas
ciema centrā. Viņa aicināja saudzī -
gi izturēties pret jauno ēku, rūpē -
ties, lai tā vienmēr ir tīra, kārtīga
un sakopta.

Pateicoties projekta atbalstam,
tika iegādātas arī jaunas mēbeles,
tās izvietotas aizskatuves ģērbtu -
vēs, Rekavas bibliotēkā un iekār -
tots kultūras centra «Rekova» vadī -
tājas kabinets. Kopējās projekta

izmaksas ir 179941,86 Eur, pro -
jekta attiecināmie izdevumi ir
50000,00 Eur, t.sk. publiskais fi-
nansējums 45000,00 Eur. Projektam
līdzfinansējumi nodrošināja no
Viļakas novada domes budžeta, pā -
rējo izdevumu segšanai tika ņemts
aizņēmums Valsts kasē. 

Nav vārdos aprakstāms pagasta
pārvaldes un bibliotēkas darbinieku,
un kultūras pašdarbības kolektīvu
vadītāju prieks par skaistajām un
funkcionāli pārdomātām telpām.
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
prāvests Staņislavs Prikulis pa-
svētīja jaunās telpas, pateicās par

sadarbību un cer, ka atrodoties uz
vienas ielas – atrodoties tuvāk vie -
nam pie otra, veiksmīga sadar bī -
ba turpināsies arī nākotnē.  

Lai visiem Šķilbēnu pagasta
iestāžu darbiniekiem, kuri atro -
das jaunajā ēkā, ir liela patika do -
ties uz darbu, lai sniegtu kvalitatī -
vus pakalpojumus iedzīvotājiem!
Šķilbē nu pagasta iedzīvotājus ai-
cinām novērtēt jauno daudzfun-
kcionālo pakalpojumu centru un
aktīvi iesaistīties pašdarbības ko-
lektīvos un apmeklēt organizētos
pasākumus!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Kultūras centra «rekova» ēkā atklātas telpas pēc 2. kārtas būvdarbiem
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ProJeKTI

Sociālajā projektā saņemti
313 pakalpojumi

Viļakas novada pašvaldība ir viena no tām pašvaldībām, kas
piedalās projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/005 «deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (turpmāk DI), tādējādi
radot iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk
bērni ar FT) un to likumiskajiem pārstāvjiem saņemt sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus pietuvinātus novadam.

Kopš 2018. gada 1. jūnija bērni ar fT un to likumiskie pār -
stāvji saņēma fizioterapijas un masāžas individuālās nodarbības
«Viļakas veselības aprūpes centrā», savukārt reitterapijas individuālās
nodarbības (ārstēšanās metode, kurā izmanto speciali trenētus zir -
gus) sākās 6.jūlijā un notika Tilžā, «Kapulejas». 

Visa projekta ietvaros bērni ar FT var saņemt 40 sociālās rehabi -
litācijas pakalpojuma reizes un bērnu likumiskie pārstāvji 20 reizes.

Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. septembrim 10 bērni sa ņē -
ma 243 sociālo rehabilitācijas pakalpojumu reizes:

• Fizioterapijas individuālās nodarbības tika sniegtas 129 reizes
10 bērniem;

• Masāžas individuālās nodarbības saņēma 10 bērni 55 reizes;
• Reitterapijas individuālās nodarbības notika 59 reizes astoņiem

bērniem.
Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. septembrim pieci bērnu li-

kumiskie pārstāvji saņēma 70 sociālo rehabilitācijas pakalpojumu
reizes:

• Vispārējā klasiskā masāža tika sniegta 40 reizes četriem bērnu
vecākiem;

• Fizioterapijas individuālās nodarbības saņēma trīs vecāki kopā
30 reizes.

Paldies Viļakas Sociālā dienesta darbiniecei Elīnai Keišai, kas
regulāri komunicē ar vecākiem un sniedz lielu ieguldījumu projekta
realizācijā!

Vislielākais  paldies speciālistiem: Santai Graudiņai (fizioterapijai),
Ainai Dukovksai (masāža), Aļonai Antončikai (reitterapija), Larisai
Kļitončikai (reitterapijas asistente un zirgu īpašniece), kas strādāja
no visas sirds ar bērniņiem un to vecākiem!

Sirsnīgs paldies projektā iesaistītajām ģimenēm – mīļie vecāki,
paldies Jums par pacietību, sapratni un uzticēšanos, kopā šogad
esam padarījuši daudz! 

Paldies DI komandai, «Viļakas veselības aprūpes centram» un
Latgales Plānošanas reģionam par sadarbību un atbalstu!

Informāciju sagatavoja DI projekta vadītāja Santa Komane

Viļakas ezerā ielaiž 
5000 zandartu mazuļu

Šī gada 9.oktobrī tika realizēts
Latvijas Zivju fonda projekts Nr.
1.58 «zivju resursu pavairošana
Viļakas ezerā». Projekta ietvaros
Viļakas ezerā tika ielaisti 15,8 kg
jeb 5000 vienvasaras zandartu mazuļi, kurus piegādāja SIA «Rūjas
zivju audzētava». Pavairotie zandartu mazuļi svēra vidēji 3 gramus
un bija 5-6 cm gari. Kopējās projekta izmaksas ir 1331,00 euro, no
ku riem 1201,00 euro  tiks finansēts no Valsts Zivju fonda un 130,00
euro jeb 10% no Viļakas novada paš valdības.

Pavairošanas procesā piedalījās domes pārstāvji, Pārtikas Vete ri -
nārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes valsts veterinārā inspektore
un Valsts Vides dienesta  Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes kontro -
les daļas resursu kontroles vecākais inspektors, lai zandartu pavairo -
šana Viļakas ezerā būtu veiksmīga un  atbilstu likumā noteiktajām
normām.

Teksts: Santa Komane
Foto: Santa Komane un Kristīne Rundzāne

Jaunais biškopis Guntis Mežals
no Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
ir realizējis projektu Nr. 2018-VNd-
1-09 «Bišu saimju pavairošana un
biškopības produktu ražošana». Ir

iegādāti 147 peru rāmīši, kuros atrodas
jaunie cirmeņi, aizvākoti peri un bites. Vairākus rā-
mīšus liekot kopā veido jaunu saimi, ir izveidotas
20 jaunas un spēcīgas bišu saimes. Kopējās pro -
jekta izmaksas ir 2205,00 Eur, t.sk. Viļakas novada
domes atbalsts projektu konkursā jauno uzņēmēju
projektiem ir 2000,00 Eur, projekta īstenotājs līdz-
finansēja projektu ar 205,00 Eur.

Guntis Mežals atzīst: «Redzu, ka Viļakas no va -
da domē ir pretimnākoši cilvēki. Atbalstītais pro -
jekts man ir liels stimuls strādāt tālāk. Tas motivēs

darboties tālāk un paplašināt bišu saimes, lai nā -
kot nē kļūtu par 100 kvalitatīvu bišu saimju īpaš nie -
ku. Ļoti atzinīgi novērtēju Viļakas novada domes
izsludināto projektu konkursu topošajiem un jau -
najiem uzņēmējiem, ceru, ka pašvaldība arī nākotnē
izsludinās šādus projektu konkursus.» Paplašinot
bišu dravu, būs iespējams ievākt vairāk medu un
nā kotnē ražot medus maisījumus ar meža ogām un
citiem produktiem, kuri ir īpaši veselīgi un labi gar -
šo kopā ar medu. Ir plānots ražot arī propolisu,
ziedputekšņus un vaska izstrādājumus. Gunta ražo -
tais medus ir saņēmis labas atsauksmes no klien -
tiem Latvijā un Vācijā. Guntis Mežals cer, ka ar
sirdsdarbu izdosies attīstīties un kļūt par ražojošu
uzņēmēju, lai nodrošinātu sevi un savu ģimeni.
Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: personīgais arhīvs

Paplašinās bišu dravu

Pumpurs
projektu

iesniegšana
Viļakas 
novadā 
ir līdz 

31. oktobrim
Viļakas novada pašvaldība

šī gada 27. septembrī izsludināja
pieteikšanos Jauniešu iniciatīvu
projektu konkursam, kas tiek
īstenots eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 «At-
balsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai»
(PuMPurS) ietvaros.

Projektu var iesniegt jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums (veic darbu ar jaunatni),
jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni līdz 31. oktobrim. 

Projekta pieteikumu var iesniegt elektroniski (atbilstoši nolikumam un iesūtot e-pastā:
dome@vilaka.lv) vai iesniedzot personīgi (līdz 19. oktobrim 106. kabinetā pie Santas Komanes, pēc 
19. oktobra iesniedzot 109. kabinetā pie Gintas Locānes). 

finansējums: vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 EUR. Pieejams finansiāls atbalsts
4 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3–18 mēneši. 
Sīkāk par projekta pieteikumu, skatīt nolikumā.

Informācija projektu pieteicējiem: https://www.youtube.com/watch?v=LAcDfZI5QX8&feature=youtu.be

Konsultācijas par projektu konkursu (iepriekš piesakoties) 
var saņemt pie Viļakas  novada pašvaldības kontaktpersonas Santas Komanes, tel. nr.: 64507216,

vai Gintas Locānes tālr. 64507213, izg.nodala@vilaka.lv.
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Miķelītis šurp nākdam(i)s bija iegriezies arī
rekavas vidusskolas pirmsskolas grupā. 

Neviens viņu netika redzējis, taču viņš bija at -
stājis dažādas zīmes, kuras par to liecināja. Miķelītis
bi ja apmierināts ar dažādo augļu un dārzeņu iz stā -
di, kā arī par dažādiem jocīgajiem radījumiem, kuri
izstādē sēdēja kā goda viesi:  gan ozoļzīļu eži, gan
ābolu tārpiņi, gan citi interesanti eksemplāri. 

Bērni iepazinās ar dažādiem dārzeņiem, to no-

saukumiem, kurus pašiem atkārtojot, pat reizēm
izraisīja smieklus.  

Degustēja dažādas ābolu un tomātu šķirnes, ga-
tavoja burkānu krelles. Pārējos dārzeņus varēs nest
uz skolas virtuvi – gan jau pavārītes zinās, ko ar tiem
darīt.

Paldies vecākiem par līdzdalību, entuziasmu un
radošumu!

rekavas vidusskolas pirmsskolas kolektīvs

Miķeļdiena rekavas vidusskolas pirmsskolā

Viļakas
pamatskolas

brauciens 
uz Alūksni
Iniciatīvas LATVIJAS SKo-

LAS SoMA finansējums šim
mācību pusgadam tika izmantots,
lai Viļakas pamatskolas skolēni
izbaudītu rudenīgo Alūksni. Tur
kopīgā skolas ekskursijā sen
nebijām ciemojušies.

Alūksnes pilsētas, Dabas mu-
zeja Vides labirinti, Alūksnes
Kultūras centra un jautrās izrādes
apmeklējums apvienoja nopietno
un jautro, zinātnisko un izklaidē-
jošo, noslēpumaino un labi pazīs-
tamo. 

Paspējām arī jautri pavadīt
laiku kopīgā braucienā, paskatīties
gulbju ģimeni Alūksnes ezera
piekrastē, ieraudzīt rudens krāsas
pilsētā un aiz autobusa loga. 

Teksts: skolas direktore
A.Ločmele

Foto: skolotāja L.Ozola

Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes
fotokonkurss «Mana zeme skaistā»

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas no va -
dos norisinās projekts «Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss
«Mana zeme skaistā»», kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu
jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īste no -
jot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12. klasei.

Noslēgusies projekta būtiskākā aktivitāte  – fotokonkurss, kura
ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas,
izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu ie-
sniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv,
kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada,
skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot
par labākajiem attēliem.

«Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā «Mana zeme skaistā»»
piedalījās Žīguru pamatskola, upītes pamatskola un rekavas
vidusskola.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto
gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai.
Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu
īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku
noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu pro -
jekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu,
skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru
apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā – oktobrī skolām tiks nogādāti visvairāk
balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos Viļakas no va -
da skolēnu darbus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: www.mana-
zemeskaista.lv sadaļā Darbi.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju at -
balsts. Projekta darba grupa saka paldies SIA «New Forest» par
atbalstu projekta īstenošanā Viļakas novadā. 

Aicinām noskatīties arī projekta ietvaros tapušo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TJenchlxfs0
Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

«Mana zeme skaistā» projekta darba grupa Zīmējums: 6. klases skolniece S.Aleksāne

dzīve pēc dalības projektā «Proti un dari!»
Nu jau aizritējis gads kopš Ingrīda

Medne piedalajījās projektā «Proti un
Dari!» (projekts Nr. 8.3.0./15/I/001),
kad jauniete tika iesaistīta sabiedriskajā
dzīvē, tika  rīkotas dažādas darbnīcas
un piepildījās kāds Ingrīdas sapnītis –
apmeklēja stādaudzētavu «Meža rasas».
Kas ir mainījies? Ko tagad dara Ingrīda
Medne? Atminot laiku, ko pavadīja ie-
saistoties projektā atceras ar prieku un
nesaprot, kāpēc jauniešiem ir tik maza
atsaucība piedalīies šajā projektā, ja
viņai būtu iespēja vēlreiz piedalīties,

noteikti atkal iesaistītos. Jauniete uz doto brīdi iegūst izglītību un
mācās 11.klasē. Pārējo laiku pavada pa mājām audzinot 1.8 gadus
veco dēliņu. Sezonas laikā lasīja dažādas ogas, bet visvairāk patīk
lasīt dzērvenes. Iestājās bezdarbniekos, lai iegūtu iespēju strādāt un
iziet kādus kursus. Ingrīdai ir atkal jauns sapnis – aizceļot uz kādu
citu valsti un paskatīties kā tur dzīvo cilvēki, kas viņiem interesē un
ar ko nodarbojas. Arī šis sapnis viņai  ir piepildāms,  jo varētu aiz -
braukt pie māsas uz Vāciju. Tas būtu lieliski!

Informāciju sagatavoja: Viļakas jauniešu iniciatīvu centra 
jaunatnes lietu darbiniece Antra Prancāne

Foto: personīgais arhīvs
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Vēsturiskā ekspedīcija «Kara pēdas Viļakas novadā»

Lai izzinātu sava novada vēsturi un cilvēku likteņ-
stāstus Pirmā pasaules kara, Brīvības cīņu un otrā pa -
saules kara laikā, 25.septembrī eSf projekta «Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (projekts
Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros mūsu novadā 9. klašu
skolēniem tika noorganizēts pasākums – vēsturiska
ekspedīcija «Kara pēdas Viļakas novadā».

Izzinošā ekspedīcija sākās pie Žīguru dzelzceļa sta ci -
jas. Novada 9.klašu skolēni ieklausījās novadpētnieces
Marutas Brokānes stāstījumā par Brīvības cīņām 1920. g.
Žīguru apkārtnē – Katlešos, kur atbrīvošanas operācijā
piedalījās 8.Daugavpils pulks. Novadpētniece pastāstīja
par divu dzelzceļu (platsliežu un šaursliežu)  un dzelzceļa
stacijas būvi 20.gs. pirmajā pusē, kā arī par dzelzceļa no -
zīmi kara laikā.  M. Brokāne izstāstīja arī par 1941. g. un
1949. g. deportācijām, kad izsūtījumā uz Sibīriju un Tā -
lajiem Austrumiem nebūtībā aizveda cilvēkus no Žīguru
stacijas. Vēl skolēni iepazinās ar partizānu darbību
Žīguru apkārtnes mežos Otrā pasaules kara gados.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Vecumu lidlauku, kurā no
1944. gada marta līdz maijam bija stacionētas Latviešu
12. nakts kaujas grupas eskadriļas. Viļakas novada muze -
ja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja par vācu un latviešu
lidotāju sagatavošanu, vienību darbību Vecumu lidlaukā. 

Netālu no Viļakas – Jaškovā atrodas Brālu kapi un pie -
mineklis ar uzrakstu «Viļakas laukos kritušie Latvijas at-
brīvotāji». Viļakas novada muzeja darbiniece Marija Bol -
dāne pastāstīja, ka 1923. gada 18. novembrī tika ielikts
pamatakmens kritušo karavīru piemiņas vietā. Pieminekli
uzbūvēja par tautas ziedojumiem. 1929. gada 3. novembrī
Viļakas laukos kritušos karavīrus  pārveda un pārapbedīja
topošajos Brāļu kapos. Pēc tēlnieka Kārļa Zemdegas me -
ta veidoto pieminekli atklāja 1935. gada 22. septembrī. 

Savukārt ebreju holokausta upuru piemiņas vietā Vi -
ļa kas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa iepazīstināja
ar traģiskajiem 1941.gada 11.augusta notikumiem, kad ti -
ka nogalināti praktiski visi (vairāki simti) Viļakas ebreji.
Mūsdienās nogalināto ebreju piemiņai ir izveidoti holo -
kausta upuru kapi.

Viļakā piestājām pie Piemiņas vietas nacionālajiem
partizāniem blakus Viļakas katoļu baznīcai. Šajā vietā
savulaik čekisti cilvēku iebiedēšanai bija novietojuši no-

slepkavoto nacionālo partizāņu līķus. Piemiņas vietu vei -
do divas stūrī sakļautas betona sienas, starp kurām novie -
tots laukakmens ar iecirstu krustu un vārdiem: «Tava tau -
ta nezudīs, kad tu iesi mirt par tautu». Viļakas novada mu -
zeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja, kā veidojās nacio -
nālo partizānu kustība Viļakas apkārtnē, par vienu no lie-
lākajām partizānu apmetnes vietām Baltijā – Stompaku
purvu, kā arī par Stompaku kauju.

Dodoties no Viļakas uz Viduču pamatskolu, piestājām
pie Brontu ceļa. Te Viļakas novada muzeja darbiniece Ma -
rija Boldāne stāstīja, ka Otrā pasaules kara laikā gar visu
ceļa Viļaka – Rači – Bahmatova – Semenova malu līdz pat
Kvintei vācieši bija izveidojuši munīcijas noliktavas. Bet
Brontu ciemā bija gūstekņu nometne, kur tika turēti vācu
gūstā nokļuvušie krievu karavīri–gūstekņi. Brontos bija
atklāta tipa nometne  bez iežogojuma, to apsargāja vācu
karavīri. Gūstekņi vakaros varēja brīvi pastaigāties – iet
ciemos pie vietējiem iedzīvotajiem, kur viņi dabūja paēst,
varēja aprunāties, uzzināt, kur atrodas, cik tālu Krievija.
Vietējie iedzīvotāji iedeva līdzi gūstekņiem kaut ko arī no
pārtikas. Pateicībā gūstekņi atnesa pašu roku darinātās
lietas – kastītes, putnu barotavas no tādiem materiāliem,
kas bija pieejami nometnē – lupatas, salmi, papīrs, koks.
Noteiktā laikā gūstekņiem vajadzēja atgriezties nometnē.

Pēcpusdienā bijām Rekovā. Skvērā pie Rekavas vi-
dusskolas atrodas piemiņas plāksne Latgales partizānu
pulka kritušajiem cīnītājiem Latvijas Atbrīvošanas cīņās
1919. – 1920. gados. Te vēstures skolotāja Maruta Brokā ne
pastāstīja par varonīgajām atbrīvošanas cīņām 1920. ga -
da janvārī Šķilbēnu pagasta teritorijā. Tepat atrodas arī
pie mineklis nacionālajiem partizāniem, kas veltīts Stompaku
meža un citās kauju vietās kritušajiem un čekistu noslep-
kavotajiem Šķilbēnu apkārtnes nacionālajiem partizāniem.
Tad visi kopā devāmies uz Otrā Pasaules karā kritušo
padomju karavīru Brāļu kapiem un pie Baltā krusta, kas
ir piemiņas vieta netālu dūksnājā apraktajiem kritušajiem
20.gs. 40–to gadu nacionālajiem partizāniem.

Visas dienas garumā apmeklējām daudzas vēstures
vietas, kas saistās ar Brīvības cīņām, ar Pirmā un Otrā
kara gadiem, – Brāļu kapus, pieminekļus, piemiņas vie -
tas. 9. klases skolēni ieguva daudz jaunas informācijas,
kas viņiem noderēs mācību procesā. Tāpat skolēni mācī -
jās kritiski vērtēt vēstures procesus, atrast notikumu cē-
loņsakarības, kā arī veidoja savu attieksmi pret vēstures
notikumiem.

Paldies par interesanto un saturīgo dienu Viļakas no -
vada muzeja darbiniecēm un novada skolu vēstures sko-
lotājiem, kā arī šoferītim Francim!

Projekta koordinatore  Maruta Brokāne

Septembra nogalē Viduču pamatskolā notika
orientēšanās konkurss 3.–6. klašu izglītojamiem.
To sagatavoja un vadīja Lu Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu fakultātes 2. kursa studente rainelda
zondaka lietišķo studiju kursa ietvaros.

Konkursā sacentās piecas jauktas komandas.
Vienas stundas laikā komandai vajadzēja, izmantojot
Semenovas ciema plānu, atrast 9 kontrolpunktus, ku-
ros bija 9 dažādi uzdevumi. Skolēniem bija jāpazīst
mežmalas koku sugas, jāprot nomērīt koka ap kārt -
mēru un attiecīgi noteikt aptuvenu koka vecumu,
arī noteikt koka augstumu. Citā kontrolpunktā bija
jāizlozē sākuma burts un jānosauc Latvijas pilsētas
pēc iespējas vairāk, citviet bija kartes, kur izmantojot
mērogu, jāaprēķina attālums starp pilsētām.

Skolas tuvumā tek Kiras upe. Te vajadzēja noteikt
upes platumu, upes krastus, izmērīt gaisa un ūdens
temperatūru, izsecināt Kiras krastu saimniecisko iz -
mantošanu un ekoloģisko situāciju. Sasaistot dabas
zinātni ar literatūru, skolēni minēja mīklas un ierakstīja
izlaistus vārdus latviešu tautas dziesmās un parunās.

Nemanot aizskrēja noteiktais laiks, kad jānodod
darba lapas. Re zultāti izrādījās tuvu viens otram, un
uzvarētāji bija visi, jo galvenais, visiem orien tē -
šanās ļoti patika. Novērtējumā skolēni rakstīja tikai
pozitīvas atsauksmes un noslēgumā teica lielu
PAL DIES jaunajai skolotājai Raineldai. Noslēgumā
neapšaubāmi-saldās dāvanas.

Viduču pamatskolas dabaszinību skolotāja 
Lilita Šaicāne

orientēšanās konkurss 3.–6. klašu skolēniem
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Rudentiņi, bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā;
Rudens rutku, rācenīši,
Rudens balti kāpostiņi.

/Latviešu tautas dziesma/

Katru gadu oktobrī koki pamazām ietērpjas
krāsainā rotā, un ir klāt rudens! Šogad rudens
ir ļoti silts un priecē mūs ar koku krāsainību.
17.oktobrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē
«Namiņš» tika rīkoti rudens svētki. Piedalījās
visas četras iestādes grupiņas, bērni priecēja
visus vecākus un apmeklētājus ar  radošiem
priekšnesumiem. 

Iestādes skolotājas bija pārvērtušās Rūķu tēlos,
klātesošos priecēja skaistās rudens maskas, Ražas
rūķi un Miķelis. Dziedot, dejojot, spēlējot tika no-

skaidrots, kādu ražu iespējams novākt rudenī. Bērni
skaitīja rudens dzejoļus, dziedāja skaistas rudens
dziesmas, izdejoja ražas dejas un rotaļas. Lielajiem
un mazajiem bērniem liels notikums bija pārģērbties
un iejusties jaunajos tēlos. Rudentiņš ir bagāts vīrs –
grupiņās ir apskatāmas radošo rudens dārzeņu dar -
biņu izstādes. 

Paldies Viļakas PII iestādes vadītājai, skolotājām
un personālam par radošo un interesanto rudens
pasākumu! Liels Paldies iestādes bērnu vecākiem
par ieguldīto darbu, radošumu un pacietību masku
veidošanā un rudens dārzeņu izstādes tapšanā. 

Lai visiem krāsains un radošs rudens, gaidīsim
un gatavosimies nākošajiem svētkiem!

Viļakas PII vecāku padomes locekle
Kristīne Rundzāne

rudens svētki Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

rudens
Balkanu
dabas parkā

rudens. Lapas krīt lēni un
klusi, jau izveidojušās pat lapu
kupenas. Var iekrist krāsainajā,
čaukstošajā kupenā un nesasis-
ties, paķert un uzmest atkal tās
gaisā un vēlreiz vērot lapu pu -
teni. Saule spīd tieši sejā, ir tik
silti... 

Tik burvīgu dienu Rekavas
vidusskolas pirmsskolas grupas
bērni baudīja Balkanu dabas par -
kā. Bērni izstaigāja un izskraidīja
takas, sastopot dažādus pārsteigu -
mus pie statujām, atpazina kokus
un koku lapas. Sanāca pat drusciņ
pasēņot – starp lapām acīgākie

pamanīja baltos vilnīšus.
Un kas gan ekskursija pie da -

bas būtu bez ugunskura un desiņu
cepšanas, un kārtīgas izšūpoša-
nās. Ar desiņām bērni pacienāja
arī ru do runcīti, kurš bija atnācis
cie mos. Jautri, iespaidiem bagāti
un smaržojoši pēc dūmiem visi

atgriezāmies skolā.
Paldies mūsu šoferītim Francim

par vizināšanu un ugunskura ku-
rināšanu. Paldies jaukajiem bērnu
vecākiem par sarūpētajiem bagā-
tīgajiem cienastiem.

Rekavas vidusskolas
pirmsskolas kolektīvs

Viļakas PII audzēkņu muzeja apmeklējums 
«Arī mazā bitīte ir liela darba darītāja...»
Muzeja krājuma glabātāja Maija «Bitītes» iepa-

zīstināja ar muzeju kā «dārgumu» lādīti. Atverot
lādītes vāku bērni apskatīja «dārglietas» – Sibīrijas
plašumos izšūtu sedziņu un dažādus priekšmetus
no tālās senatnes. Spraigas un interesantas saru-
nas norisinājās seno darba rīku un sadzīves priekš-
metu ekspozīcijā, pievēršot uzmanību priekšmetu
izmantošanai, saglabāšanas pakāpei, kā arī izska-
tam.

Lielajā zālē mazās bitītes sagaidīja liels darbs –
vajadzēja apstrādāt dažādus priekšmetus (grāmatas,
darbarīkus, sadzīves priekšmetus), lai tos varētu
izlikt apskatei. Darbs ritēja kā bišu stropā. Aktīvi
iesaistījās arī mazo bitīšu pavadones – Guna un
Inta. Pēc kārtīgi paveiktā darba visus priekšmetus
izlikām apskatei. Arī pašiem par to bija liels prieks.

Pēc kārtīgi paveiktā darba sekoja aktīvā atpūta
ar dažādām rotaļām un cienasts ar rudens veltēm.

Noslēgumā devāmies uz radošo industriju cent-
ru, kur zinošā bitītes apskatījās plenēra «Valdis
Bušs – 2018» mākslinieku darbus un deva savu no-
vērtējumu. Visvairāk mazajām bitēm patika gleznas
par ūdens tematiku, ģeometriskajām figūrām un oran-
žais logs. 

Pēc muzeja apmeklējuma notika saruna par
redzēto. Bērni nosauca tās lietas un priekšmetus,
kuri visvairāk saistīja uzmanību un radīja interesi.
Visi kopā nolēmām, ka redzētais ir jāuzzīmē, lai
gūtie iespaidi paliek ilgāku laiku. 

Paldies par kopā būšanas mirkļiem, par uz krā -
tām un paliekošām vērtībām mūsu pilsētas muzeja
krātuvēs, par interesanto stāstījumu un jautrajām
rotaļām!

Teksts: Viļakas novada muzeja krājuma glabātāja
M. Boldāne

Viļakas PII skolotāja G. Rižanova

16. oktobrī Viļakas novada muzejā ieradās pirmsskolas
izglītības iestādes «Namiņš» sagatavošanas grupas «Bitītes» ar
skolotāju Gunu un skolotājas palīdzi Intu uz muzeja nodarbību
«Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti».
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Viļakas no vadā2018. gada oktobris

foTo orientēšanās
«Skaistā diena»

Kādā jaukā saulainā rudens dienā notika FOTO orien-
tēšanās «Skaistā diena» Rekavas vidusskolas teritorijā,
kurā piedalījās visi skolas skolēni.

Katrai klašu grupai jāmeklē savi objekti un
jāatbild arī uz jautājumiem. Piemēram:

‚ Uzrakstiet skolas pilno adresi.
‚ Uzrakstiet trīs sporta veidus, kuri sākas ar «f».
‚ Uzrakstiet trīs attēlā redzamās koku sugas.
‚ Kad notiks renovētā KC atklāšanas pasākums?

‚ Kas par garu būvniecības objektu atrodas šo durvju
rietumu pusē?

‚ Turpiniet tautas dziesmu:
SILTA JAUKA ISTABIŅA
…………   MALKU KURINĀTA.
Tika vērtēts  ātrums, atbildes uz jautājumiem  un fo-

togrāfiju atbilstība dotajām   fotogrāfijām un uzdevumam.
Sešos  foto kontrolpunktos bija visiem jānofotografējas
tā, lai dotajā foto būtu klāt redzami arī skolēni.   Daži foto
uzdevumi:

‚ «paslēpieties» zem koka.
‚ visu viena roka pielikta pie «milža pēdas».
‚ visi pie austrumu sienas.

‚ visi satupušies rindā aiz «putna».
‚ «kas augstāk par zemi».
‚ starp logiem sastājieties trīsstūrī, ar virsotni uz augšu.
Šie foto uzdevumi izrādījās diezgan sarežģīti, bet pa-

veicami.
Skolēni ar interesi izpildīja uzdevumus un klašu foto

papildinās katras klases pasākumu albūmu. 
Šogad labāk veicās un mazas balviņas saņēma  1.–2.

klase, 8. klase un 11.a klase. 
Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos un skolo -

tājiem par atbalstu.
Tiksimies nākamgad!

Skolotāja Inese Cibule

IzGLīTīBA

zinātnieku
nakts

Šogad «zinātnieku naktī»
rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
(rTA) notika konkursa-ekspe-
rimenta «dod iespēju «Kotiņu»
pērļu grūbām sevi pierādīt!»
noslēguma pasākums, pulcējot
13 komandas ar 14 ēdieniem,
kas pārstāvēja deviņas Latgales
skolas. Konkursā no Viļakas no -
vada piedalījās trīs komandas:
Viļakas Valsts ģimnāzija «Kļavu
lapiņas», rekavas vidusskola
«Garšu pietura» un Viduču pa-
matskola «Viducīši». 

Šis pasākums bija iespēja kat-
ram no mums pierādīt, ka ēdienu
var sagatavot no it kā kopā nesa-
vienojamām lietām. No vienas sa -
stāvdaļas – grūbas var uzmeistarot
gan saldo, gan sāļo ēdienu. Šāda
veida pasākums parāda, cik liela
ir cilvēka iztēle. Gardie un nepa-
rastie ēdieni – salāti «Vistiņa raibī -
te», biskvīta torte ar smalko «pan-
caku», saldais ēdiens «Mākoņ-
kalns» un daudzi citi. No Viļakas
novada bija šādi ēdieni: «Pērļu

grū bu un cūkgaļas veltnīši kļavu
lapu mētelīšos» (Viļakas Valsts
ģimnāzija), «Kabaču laiviņas ar
pērļu grūbu un rudens velšu pil-
dījumu» un grūbu saldais kārtojums
(Viduču pamatskola), pankūciņas
no Rekavas vidusskolas. 

Ēdienus vērtēja žūrija 12 cilvē-
ku sastāvā. Žūrijai vajadzēja no-
garšot 14 ēdienus, kuru galvenā sa-
stāvdaļa bija grūbas un tas arī vie-
noja visas komandas. Katrai ko-
mandai bija savs vizuālais nofor-
mējums, bija sagatavotas arī pre-

zentācijas – materiālā un stāsta
veidā. Žūrija ēdienus vērtēja pēc
šādiem kritērijiem: komandas vi-
zuālais noformējums, stāsts (kāpēc
tieši šāda recepte, kādas grūtības
bija sagatavot, kā tika ēdiens ga-
tavots u.tml.), garšu saderība (teh-
noloģiskais izpildījums) un pre-
zentācija.

Pasākumā valdīja jauka atmo -
sfēra, kā pērļu grūbu mikserī. Kad
žūrija nodegustēja visus ēdienus
un aizgāja apspriesties, komandas
varēja piedalīties mazos konkur-

siņos. Piemēram, minēt dziesmas
pēc melodijas un tas bija interesan -
ti. Tu it kā zini to melodiju, bet
nevari atcerēties kā sauc. Bija
konkursiņš, kur vajadzēja atbildēt
uz jautājumiem, piemēram, cik
grūbu veidu ir «Kotiņiem». Vien -
nozīmī gi šis pasākums daudziem
paliks sirdī. 

Pēc laika saskaitījusi punktus,
žūrija 1. vietu piešķīra Rēzeknes
2. vidusskolas komandai «Pērlī -
tes», kas bija radījusi saldo ēdie -
nu – mini tortes «Latvijas pērlī -

tes», 2. vietu ieguva Viļakas Valsts
ģimnāzijas komanda «Kļavu lapi -
ņas» ar «Pērļu grūbu un cūkgaļas
veltnīšiem kļavu lapu mētelīšos»,
bet 3. vieta tika piešķirta Sīļukal -
na pamatskolas komandai «Mik-
seri», kas bija sagatavojusi salātus
«Vistiņa raibīte». Komandas ap-
balvoja ar Pateicības un Atzinības
rakstiem, visi skolēni un skolotāji
saņēma dāvanas no z/s «Kotiņi». 

Anete Dukovska, 
Viļakas Valsts ģimnāzija

Foto: RTA fotogrāfs Māris Justs

Šīs konferences mērķis ir iz-
glītot Latvijas jauniešus par uz-
ņēmējdarbības vidi un daudzajām
iespējām, ko tā sniedz. Konferencē
jaunieši varēja dzirdēt Latvijas
uzņēmēju pieredzes stāstus un at-
ziņas. Skolēni par īpaši vērtīgu
atzina 3 Valmieras jauniešu stās-
tījumu par viņu nodibināto skolēnu
mācību uzņēmumu, viņu ražoto
produktu un uzvaru Eiropas skolē -
nu mācību uzņēmumu finālā, kā
arī tikšanos ar Stereotactic radošo
direktoru Gati Mūrnieku un XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku izpilddirektori
Evu Juhņēviču.  Runātāji uzsvēra,
ka  mūsdienu apstākļos darba tir -
gū ļoti augstu tiek vērtētas tādas
darbinieku īpašības kā uzticamība,
pozitīva saskarsme un radoša sa-
darbība komandā.

Konferenci vadīja Renārs Zel-
tiņš un noslēgumā jauniešus prie-
cēja dziedātājs un uzņēmējs Ozols.

Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolotājas Aija Leitena, 

Veneranda Medne

uzņēmējdarbības iedvesmas
konference «Biznesā kā sportā»

15. oktobrī 24 Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.–11. klašu skolēni,
kuri apgūst ekonomiku, un sko lotājas Veneranda Medne un Aija
Leitena piedalījās uzņēmējdarbī bas iedvesmas konferencē «Biz-
nesā kā sportā», kas notika Ķīpsalas izstāžu zālē, rīgā.

ekskursija uz Alūksnes novadu
3. oktobra rītā rekavas vi-

dusskolas 1.–4. klases skolēni
de vās ekskursijā uz Alūksni. 

Pirmais pieturas punkts bija Alūksnes novadpētniecības muzejs
skaistajā pilī, kur muzeja darbiniece mums pasniedza brīnišķīgu ar-
heoloģijas nodarbību, kurā bērni iepazina, kas ir arheoloģija, ko dara
arheologi, ko viņi atrod, veicot un pētot izrakumus zemes dzīlēs.
Skolēni ne tikai klausījās un skatījās, bet arī paši veica dažādus inte-
resantus uzdevumus. Pēc nodarbības apskatījām muzeja ekspozīcijas,
kas skolēnus pārsteidza, izbrīnīja un iepriecināja.

Otrais pieturas punkts bija pilī izvietotais Dabas muzejs. Šeit gan
bija ko redzēt un brīnīties: gliemežvāku kolekcija no dažādām pasau -
les malām, protams, arī no Latvijas,dažādie putni un dzīvnieki. Ie-
klausījāmies skanīgajās putnu balsīs.Vislielāko pārsteigumu sagādāja
akmens iežu plašā un daudzveidīgā kolekcija. Kad tumsā, skanot
fantastiskai mūzikai, ieži iemirdzējās  plaša spektra krāsās, visiem
no pārsteiguma aizrāvās  elpa. Tas bija neiedomājami skaisti!

Tālāk devāmies uz Ates dzirnavām, kur Viktora Ķirpas muzejā
skolēni aktīvi piedalījās izglītojošajās programmās par linu audzēšanu
un apstrādi, par dzijas iegūšanu no vilnas, pabijām senajā klētī, iepazinām
riju ar tās Raganu un Velnu, iemēģinājām rokas kulšanā ar spriguli.
Beigās saimes istabā cienājāmies ar svaigi ceptu maizīti ar medu.

Devāmies mājās ar daudziem jauniem gūtiem iespaidiem. Pal dies
projektam «Skolas soma», ka skolēni varēja izbaudīt jauko ekskur-
siju bez maksas.

Rekavas vidusskolas sākumskolas skolotāja D. Pužule
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Viļakas no vadā 2018. gada oktobris

KuLTūrA

Tiekamies Prasmju skolā!

14. oktobrī, saulainā svētdienas pēcpusdienā, jau
trešo reizi Viļakas kultūras namā tikās radošu ideju
un darbu censoņi. Šoreiz nodarbību mērķis bija ie -
mā cīties radīt jaunas, skaistas un oriģinālas lietas, iz-
mantojot nevajadzīgās.

Meistare Valentīna Beča prezentēja idejas, kādu ma -
teriālu var izmantot un ko var izveidot no vecām mantām. 

Evita Zaremba-Krīgere dalījās pieredzē, kā radīt ne-
parastus akcentus interjerā no T-krekliem, grīdsegas un
dekorus, tos tamborējot. Savukārt Skaidrīte Veina no -
darbības apmeklētājus mācīja, kā no celtniecības ģipša
vei dot suvenīrus, skaistumlietas un noderīgus piederu-
mus.

Apmeklētājas darbojās ar mežģīņaudumu, aizkariem,
no kā radās greznas pudeles un palikņi, izmēģināja
dekupāžas tehniku un pārveidoja sadzīves priekšmetus
jaunā, spilgtā izskatā, kā arī tapa savu roku darināti ģipša
svečturi.

Vai arī jūs izmantojat kādu interesantu risinājumu no
veca pagatavojot ko jaunu? 

Uzdrošinieties un nāciet darboties kopā ar mums!
Līdzdarbojās: Viļakas kultūras nama pasākumu 

vadītāja I. Lindenberga
Foto: A. Jevstigņejeva 

Mums katram pilnībā pie -
der dzīvei atvēlētais laiks. Vēr-
tīgākie droši vien ir brīži, kurus
atceramies ar gandarījumu, ar
siltumu sirdī. Mūsu ziņā ir sa -
just, saredzēt, sadzirdēt... Vai
tā bū tu krītoša ķļavas lapa,
putna sauciens rudenī vai kādas
dziesmas melodija. 

Sestdien, 20. oktobrī, dziesma,
mūzika daudzus bija sasaukusi
Viļakas kultūras namā, jo tās
spēks trīsdesmit gadus ir vienojis
arī jubilārus – Viļakas folkloras
kopu «Atzele».

Folkloras kopa «Atzele» dzied
novada balsos, galvenokārt vietē -
jās dziesmas, ansambļa dalībnie -
ku – teicēju – izlolotās, no iepriek -
šējām paaudzēm mantotās. An-
sambļa pūrā ir dziesmas gadskārtu
svēt kos, kāzās, jubilejās, u.c. go -
dos. Šie dziesmotie gadi ansambli
ir darījuši bagātu ar vismaz pār -
simts sava un citu novadu dzies-
mām, ziņģēm un rotaļām. Kolektīva
sniegums ir interesants un dažāds:
viņi zina seno amatu prasmes un
latviskās ieražas, māk gatavot
latviskos ēdienus, min mīklas, iet
rotaļās, stāsta anekdotes, ticējumus,
stāstus un pastāstus, paši gatavo
dažādas maskas. Viņi prot atklāt
dziesmas saturu arī darbībā, kad
priekšnesums kļūst par teatralizētu
uzvedumu. 

Pasākumā «Atzele» izdziedāja
sev mīļas dziesmas: «Padzīdam(i)
mes mōseņas», «Dieļ kō rūzes
šūvosar, «Lītiņš lija», «Taisam
tiltu pōr Daugavu», «Bolta vuška

purvu brida», «Dainas un kokles»,
bet folkloras kopas muzikanti ie-
priecināja ar jestru polku.

Ir patīkami apzināties piederī -
bu kolektīvam, kur esi gaidīts,
kur vajadzīga tava klātbūtne un
tava balss. Kolektīvs tā dalībnie-
kiem ir kā otras mājas, kur drau-
dzīgs atbalsts palīdz pārdzīvot
rūpju brīžus, kur kopā priecājas
par veiksmēm, sumina jubilārus
un pārrunā arī ikdienas gaitas.
«Atzelē» dziesmas mīlestība šo -
brīd vieno septiņpadsmit dalīb-
niekus. Jubilejas gadā ansamblī
dzied un muzicē: 

Staņislavs Dupužs, Ilona Buk -
ša, Anna Annuškāne, Emīlija
Ušupniece, Inita Sprukule, Anita
Zaremba, Indra Zaķe, Emerita
Pranckune, Emerita Vancāne, Ma-
rija Pitkeviča, Alfrēds Circens,
Evita Krīgere-Zaremba, Inese Lo -
gina, Inese Petrova, Anita Pužule,
Ingrīda Šaicāne. Kolektīva karogu
ar uzrakstu «Atzele» svētkos vien -
mēr nes Andris Krīgers.

«Atzeles» vadītāja Anna An-
nuškāne pateicās arī bijušajām il-
ggadējām dziedātājām Marinai
Loginai un Valentīnai Bratuški-
nai.

«Atzeles» dalībnieki zina un
dzied arī garīgās dziesmas, psalmus
un aizlūgumus par mirušajiem.
Daudzi dziedātāji piedalās Viļa -
kas katoļu baznīcas dievkalpoju -
mos un dzied baznīcas korī. 

Vi ņus sveica Viļakas Romas
katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels un visi kolektīvi vienojās

dziesmā «Ave zvaniņš». 
Ansamblis «Atzele» ir gandrīz

visu Viļakas kultūras nama rīkoto
tradicionālo pasākumu dalībnieki.
Savu kolektīvu ar sirsnīgiem pa-
teicības vārdiem pirmā sveica
Viļakas kultūras nama direktore
Akvilina Jevstigņejeva.

«Atzeles» kolektīvs ir koncer -
tējis ne tikai Viļakas novada kul-
tūras pasākumos, bet arī citos
no vados valstī un galvaspilsētā,
kā arī piedalījies starptautiskā
folkloras festivāla «Baltica» pa-
sākumos un Dziesmu svētkos.
Par to viņiem pateicās Viļakas
novada kultūras metodiķe San -
dra Ločmele un pasniedza Viļa -
kas novada Pateicības rakstus un
dāvanu – vienas dienas ceļojumu
pa Latviju. Arī Latvijas Nacionā -
lā kultūras centra Nemateriālā kul-
tūras mantojuma eksperte Gita
Lancere sveica kolektīvu jubilejā
un ilggadējiem dalībniekiem pa-
sniedza LNKC Atzinības rakstus.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka -
dēmijas asociētā profesore Anda
Beitāne sveica ar īpaši «Atzelei»
mākslinieciski veidotu Pateicības
rakstu. «Atzelei» laba vēlējumus
izteica arī Balvu novada centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule.

Ansambli ar dziesmām, dā-
vanām un skaistiem vēlējumiem
sveica Viļakas kultūras nama et-
nogrāfiskais ansamblis «Abrenī -
te», Medņevas etnogrāfiskais an-
samblis, Medņevas folkloras kopa
«Egle» un Baltinavas etnogrāfis -
kais ansamblis.

No tautas dziesmām varam
smelties spēku un dzīves gudrību,
jo tajās ir izdziedāti daudzu pa -
audžu cilvēku mūži. Pateicoties
mūsu folkloras kopu un etnogrā-
fisko ansambļu ieguldījumam, arī
šodien mēs visi varam dzirdēt
skanam latvisko un latgalisko tra -
dicionālo dziesmu.

Svētki, īpaši jubilejas, ir pār-

skatīšanas, izvērtēšanas un izrā-
dīšanas iespēju laiks, kas vērsts
ar skatu nākotnē. Svētku emo-
cionālais pacēlums liek darboties
tālāk! Lai veicas, lai skan arī tur-
pmāk! 

Viļakas kultūras nama 
pasākumu organizatore

Silvija Kupriša
Foto – Jānis Pužulis

Ar dziesmu pa dzīvi «ATzeLe» iet jau trīsdesmit gadus!
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Viļakas no vadā2018. gada oktobris

KuLTūrA / IzGLīTīBA

Šogad Latgales mazpulku projektu rudens
forums notika 20. oktobrī rogovkā. organizatoru
pienākumus bija uzņēmies 477. Nautrēnu maz -
pulks un viņu vadītāja.

Forumā piedalījās vairāk kā 200 interesenti: 
30 mazpulku dalībnieki, ģimeņu pārstāvji, Rīgas
klu biņa eksperti, viesi. Mūsu mazpulku pārstāvēja 
6 mazpulcēni.

Katrs mazpulku forums sākas ar darbošanos tir -
gus placī – tiek pārdota produkcija, kas saražota maz-
pulkos vai mazpulcēnu ģimenēs – rotaslietas,  zeķes,
dāliju gumi, mārtiņrožu ceri, ķiploki, piparu sēklas,
ievārījums, medus, siers, kūkas utt. Mazpulcēni mā -
cās ne vien pārdot, bet arī reklamēt preci.

Pēc foruma atklāšanas svinīgās daļas mazpulcē -
nus sadalīja pa grupām. Tā foruma organizatori ra -
da iespēju vienlaicīgi nodarbināt ikkatru dalībnieku.
Grupu dalībnieku aktivitātes rotējoši mainījās un

bija iespēja piedalīties gan tirdziņā, gan darbu pre-
zentācijā, gan apgūt aktiermākslu.

Mūsu mazpulcēns Ints Brokāns debitēja, kā ak -
tieris izrādē «Vecīša cimdiņš». Mazpulcēns Marks
Ločmelis tirdziņā prasmīgi reklamēja vecāku saim-
niecībā saražoto un pārdeva visu līdzatvesto produk -
ciju. Arī Ērikai Kalackai izdevās veiksmīgi iztirgot
visu siera rituli, jo prata uzskaitīt visas lābās lietas,
ko pircējs iegūs, ja iegādāsies kaut mazu siera gabali -
ņu. Mazpulcēns Jurģis Milaknis prezentēja savu darbu
un ieguva Latgales mazpulku projektu foruma atzinību,
bet Amandas Prancānes un Andas Keišas darba pre-
zentāciju eksperti atzina par vislabāko – meitenes
Latgales mazpulku projektu forumā ieguva 1. vietu.

Paldies mūsu skolas direktorei par sagādāto
transportu un šoferītim par vizināšanu un atbalstu.

Rekavas vidusskolas mazpulka vadītāja 
Ilze Saidāne

rekavas vidusskolas mazpulcēni Latgales mazpulku projektu forumā

20. oktobrī uz savu pirmo
salidojumu Žīguru kultūras
namā pulcējas krievu dziesmu
ansambļi «Ivuški» doma – sa-
nākt kopā ra dās labu laiku at-
pakaļ un šogad, Latvijas simt-
gades priekšvakarā, viņa tika
realizēta, pateicoties dienvid-
latgales NVo atbalstītajam pro-
jektam LG-2018/NVo-18 «Lat-
gales reģiona «Ivušku» salido -
jums Žīguros». 

Projekta mērķis: iepazīstināt Vi -
ļakas novada iedzī votājus ar slāvu
tautību dažādām tradīcijām, orga-
nizējot Latgales re ģiona mazākum -
tautību kolektīvu ar nosau kumu
«Ivuški» pasākumu, kas vērsts uz
savstarpējas kopīguma izjūtas vei-
došanu starp dažādu nāciju pār-
stāvjiem.

Kolektīvi centās ierasties jau
rīta pusē, lai varētu piedalīties da -
žādās meistardarbnīcās. Sevišķu
interesi izraisīja ziepju pagatavo-
šanas meistardarbnīca 3. kabinetā.
Kultūras nama Zaļajā zālē varēja
aplūkot meistardarbnīcās radušos
darbu izstādi. Tiem, kuriem bija
interese, devās uz Žīguru meža mu-
zeja ekspozīciju pie Annas Āzes.
Toties Mazajā zālē ciemiņu uz-
manību saistīja Žīguru biedrības
«Virica» vadītājas – Valentīna Be -
ča un Andra Korņejeva ar saviem
interesantajiem dabīgo augu pro-
duktiem un zāļu tējām. 

Uz Latgales reģiona  mazākum -

tautību kolektīvu «Ivuški» salido -
jumu – koncertu ieradās seši ko-
lektīvi. Tai skaitā ne tikai no Lat-
gales, bet arī no Olaines. Sagaidot
Latvijas valsts 100gadi, savas dzies-
mas par dzimtās zemes plašumu,
par dzimto pusi, par tēva sētu, par
mīlestību un skumjām, par savu
jaunību izdziedāja:

• krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški», vadītāja Olga Zujeviča,
no Olaines, 

• folklora koris «Ivuški», va-
dītāja  Jelena Burova,no Rēzeknes, 

• senioru krievu vokālais an-
samblis «Ivuški», vadītāja  Larisa
Tukiša, no Dagdas,

• krievu tautas dziesmu ansam -
b lis «Ivuška», vadītāja  Antoņina
Tuča, no Krāslavas,

• Maļinovas saietu nama sievie -

šu vokālā grupa «Ivuški», vadītāja
Aija Ozoliņa, no Daugavpils novada,

• Žīguru kultūras nama krievu
dziesmu ansamblis «Ivuški», va-
dītāja Svetlana Romāne.

Gribu vēl reiz pateikt milzīgu
«paldies» visiem kolektīviem, kas
mēroja tālo ceļu pie mums un dā-
vāja skatītājiem burvīgus mirkļus,
izpildot krievu dziesmas.

Tāpat, liels «paldies» mūsmā -
jas kolektīviem: 

• folkloras kopai «Mežābele»,
vadītāja Valentīna Igovena,

• dejotājiem no dāmu deju ko-
lektīva «Alianse» un vidējās pa-
audzes deju kolektīva meitenēm
«Skatiens», vadītāja Ija Krilova,

• ritmikas grupas «Punktiņi»
dalībniecēm, vadītāja Laima Tim-
mermane,

Sakām paldies senioru vokāla -
jam ansamblim «Sendienas» no
Dagdas, vadītāja Larisa Tukiša,
un solistei Zojai Markelovai no
Maļinovkas, kuri bagātināja mūsu
koncertu. 

Žēl, ka finansiālo problēmu pēc,
uz festivālu nevarēja ierasties tau -
tas deju kolektīvs «Ivuški» no Rī-
gas, jo projektā uz citu reģionu
transporta izmaksas nav attiecinā -
mas. Pēc labi paveiktā darba se koja
atpūtas vakars. Izskanēja doma –
turpināt ansambļu «Ivuški» kopā
sanākšanu. Iespējams, nākošgad
«Ivuškas» satiksies Dagdā.

Paldies mana kolektīva rūķī -
šiem, kas sagatavoja ciemiņiem
saviesīgo vakaru, kluba «Omītes»
vecmāmiņām, it īpaši tā vadītājai
Valentīnai Kaļānei, kas palīdzēja
šī pasākuma organizēšanā, pasā-
kuma apskaņotājam Emīlam Elk-
snītim un vakara vadītājai Ludmilai
Smirnovai

Paldies mūsu uzticīgajiem ska -
tītājiem – krievu dziesmu mīļotā-
jiem!

Cerībā uz nākamo tikšanos  
Žīguru kultūras nama krievu
dziesmu ansambļa «Ivuški» 
vadītāja Svetlana Romāne

Pa dzimto pusi mani pavadīja dzīve…

rudens 
mēneši 
Viļakas 
pamatskolā

Ir pagājis septembris un
oktobris – divi no deviņiem
mācību gada mēnešiem. Noti-
kumu bijis daudz. Vēlamies
padalīties ar iespaidiem un
emocijām, kuras izbaudījām,
tos apmeklējot, organizējot un
līdzdarbojoties.

Saulainais mācību gada sākums
bija bagāts  ar pasākumiem,
mācību darbu, ko piedāvāja dažādi
projekti, iestādes un mūsu sadar-
bības partneri. ESF projekta “At-
balsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros
5.un 6.klases skolēni piedalījās
Meža festivālā. Ar meža nozari
saistīts bija arī sestklasnieku brau-

ciens uz A/S Latvijas Valsts Meži
rīkoto karjeras pasākumu Velēnas
apkārtnes mežos. Nepieredzēti
un interesanti  bija apmeklēt
Linu talku, par uzaicinājumu uz
to paldies sakām Viļakas novada
domes Tehniskās nodaļas darbi-
niecei Kristīnei Rundzānei. Alūk-
snes rudenīgo skaistumu baudījām,
pateicoties iniciatīvas “Latvijas
skolas soma” finansējumam.
Skolas pārstāvji bija klāt arī ini-

ciatīvas atklāšanas pasākumā
Arēnā Rīga. Bija noderīgi un in-
teresanti būt klāt arī VUGD mā-
cībās, kas notika ģimnāzijas ēkā
un ko mēs vērojām pa mūsu
skolas logiem.

Ne mazāk saturīgas bija pašu
organizētās aktivitātes. Zinību
dienā, lielajā atkalredzēsanās brīdī,
īpašu suminājumu saņēma 16
pirmklasnieki un viņu audzinātāja.
Latvijas valsts svētkiem par godu

tika veidots rudens ziedu un
augļu paklājs, kas priecēja acis
līdz pat oktobra vidum. Tika
svinēta Skolotāju diena, kad par
mācību nodarbību vadīšanu rūpējās
ģimnāzijas vecākie skolēni un
īpašu pārsteigumu skolotājiem
sagādāja 4.un 6.klašu skolēni.
Saulainu oktobra pēcpusdienu
veltījām  talkai skolas parkā un
pēc tam mielojāmies ar garšīgajām
un sātīgajām pankūkām. Piekt-

klasniekus ar jautrām rotaļām,
maskarādēm un dejošanu diskotēkā
skolasbiedri ievadīja lielo skolēnu
kārtā. Un, protams, mācījāmies!
Gan klasē un sporta zālē, gan
brīvā dabā un rotaļā.

Klāt nākamais darba cēliens,
kad svinēsim mūsu valsts simtgadi.

Lai mums visiem sokas!
Teksts: skolas direktore

A.Ločmele
Foto: skolotāja L.Ozola
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Viļakas no vadā 2018. gada oktobris

AKTIVITāTeS SoCIāLAJā Sfērā /BAz NīCAS drAu dŽu zI ņAS

Šī gada 11. oktobrī rēzeknē
Austrumlatvijas radošo pakalpo -
jumu centrā «zeimuļs» notika
Labklājības ministrijas Latgales
plānošanas reģiona ikgadējā me-
todiski-informatīvā sanāksme.
Sanāksmē piedalījās Viļakas no-
vada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Anita upīte, Sociālā dienesta va-
dītāja Ilze Šaicāne un sociālais
darbinieks darbam ar  ģimenēm
ar bērniem Vita Prancāne. 

Reģionālās sanāksmes galve-
nais mērķis – akcentēt sadarbības
nozīmi starp pašvaldības sociālo
dienestu un bāriņtiesu, dalīties la -
bās prakses piemēros un veicināt
efektīvu starpinstitucionālo ko-

munikāciju, kā arī informēt par
aktualitātēm jomā.

Sanāksmi atklāja Ilze Skrode -
le-Dubrovska, Labklājības ministrij -
as Metodiskās vadības un kontroles
departamenta direktora vietniece,
kas uzsvēra, ka tuvojas gada bei -
gas, katrai iestādei jāveic darba
analīze un pārskats.

Drošības policijas pārstāvis ie -
pazīstināja ar reliģiskās radikali-
zācijas tendencēm Latvijā, īpaši
pievēršoties tieši bērniem un jau-
niešiem raksturīgajām pazīmēm,
kas var liecināt par viņu iespējamo
radikalizēšanos.

Sociālās pakalpojumu  aģen-
tūras pārstāve dalījās stāstījumā

par Ārpusģimenes atbalsta aprūpes
centriem, kur palīdzību var saņemt
audžuģimenes, aizbildņi un adop-
tētāji. Tuvākais mūsu novadam
šāds centrs atradīsies Gulbenē.

Dienas otrajā pusē labās prak ses
ietvaros savu pieredzi par veiksmī -
gu sadarbību starp Bāriņtiesu un
Sociālo dienestu sniedza Preiļu no-
vada sociālā dienesta vadītājs un
Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Disku -
siju vadīja supervizore, kas iesais -
tīja aktīvā diskusijā pārējos semi -
nāru dalībniekus.

Informāciju un foto sagatavoja
Viļakas novada Sociālā dienesta

sociālais darbinieks ģimenēm 
ar bērniem Vita Prancāne

Labklājības ministrijas metodiski-informatīvā
sanāksme Latgales plānošanas reģionā

«Kamēr medus lās un maize abrā rūgst,
lai labu vārdu nekad nepietrūkst,
ko citiem dot no sirds bez malas un bez gala,
līdz pasaulīte kļūst kā liela, gaiša sala...
Tur patvērumu gūs ikkatrs, kam ir auksti
un raudzīsies, kā sniegos rozes plaukst...

Lai mīļas, siltas, gaišas būtu mājas
mums visiem vienā aplī jānostājas.
...kamēr medus lās un maize abrā rūgst,
lai labu vārdu nekad nepietrūkst.»

Sveicu Viļakas novada seniorus 
Starptautiskajā Senioru dienā!

Esiet priecīgi un aktīvi!
Saglabājiet un vairojiet 

savu radošumu!
Viļakas novada sociālo 

aprūpes iestāžu vadītāja
Līna Barovska

3. oktobrī Viļakas novada
aprūpes iestāžu kolektīvi pul-
cējās, lai teiktu labus vārdus un
sveiktu savus iemītniekus Starp-
tautiskajā veco ļaužu dienā!

Šogad seniorus sveica īpašs
kolektīvs – Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte» ekso-
tisko deju grupa «Samija». Aprūpes
iestāžu iemītnieki bija patīkami
pārsteigti, jo nekad šādas dejas ne-
bija redzējuši, īpaši tika novērtēti
krāšņi un grezni tērpi. Meitenes
dejoja gan Vēderdejas, gan Romu
dejas.

Koncerta laikā katram senio -
ram tika pasniegta dāvana – perso-
nīgais foto, ko bija uzņēmuši ne ti -
kai iestāžu darbinieki, bet arī pro -
fesionāli fotogrāfi. Dāvana tika sa-
ņemta arī no brīvprātīgā darba vei-
cējas Danas no Ukrainas, kura va-
saras laikā apkopoja dažādus senio -
 ru stāstus un izveidoja grāmatu.

Pateicamies eksotisko deju gru -
pai «Samija», personīgi vadītājai
Ilzei Leišavniecei par veltīto lai -
ku un krāšņo koncertu!

Starptautiskā veco ļaužu diena

Sveicam Visus Viļakas novada seniorus 
Starptautiskajā veco ļaužu dienā!

Vēlam veselību 
un tuvo cilvēku sirds siltumu!
Teksts: Viļakas novada sociālo aprūpes 

iestāžu vadītāja Līna Barovska  
Foto: darbinieces Sņežana Košļeva 

un Valentīna Slišāne

dzīves vērtības
oktobra mēnesī īpaši tiek apliecināta dieva tautas mīlestība

uz Jaunavu Mariju. Šo mīlestību pauž arī rožukroņa lūgšana.
Šajā mēnesī mēs svinam Jaunavas Marijas – rožukroņa Kara -
lienes – dienu. oktobris ir īpašs mūsu Kunga Mātes godi nāšanas
laiks. rožukronis ir apceres un lūgumu lūgšana. Pateicoties ro-
žukroņa lūgšanai, mēs ejam Marijas skolā, lai kopā ar viņu
iepazītu Jēzu Kristu. Šī lūgšana mūs ieved dzīvajā komūnijā ar
Jēzu, jo godinot Māti, mēs uzlūkojam, iemī lam un pielūdzam
Viņas dēlu. rožukronis ir lūgšana, kas nemitīgi atklāj no jau -
na, palīdz iedziļināties Kristus dzīves un kalpošanas noslēpumos. 

Oktobris tiek dēvēts par Rožukroņa mēnesi. Rožukronis ir mana
mīļākā lūgšana. Tā ir brīnišķīga savā vienkāršībā un dziļumā. Mēs
varam ļoti daudz lūgt un saņemt no Dieva. Neuztversim savu ticību
kā pašmērķi, bet kā lielu nepelnītu dārgumu, kuru esam saņēmuši
no Dieva un kurā esam aicināti dalīties. Dieva Māte ir visu cilvēku
Aizbildne, kas pieejama visiem un nevienam neliedz savu aizstāvī-
bu.

Smagos pārdzīvojumos mēs neaizmirstam, bet stiprināmies,
pieminot Kristus krustu un augšāmcelšanos. Dievs mūs nav atstājis,
bet ir izredzējis, lai arī mums būtu sava daļa pie Kristus krusta un
uz va ras. Tādēļ viņš modina mūsos upura gribu, lai mēs ticībā
satvertu Pestītāja rokas un paliktu par svētību nākamām paaudzēm.
Tikai šāda ticība var celt jau nu dzīvi. Šīs ticības lieciniece ir
kristīgā Baznīca. 

Pati esmu augusi ticīgā ģimenē, kur esmu iemā cīta mīlēt darbu,
ticēt Dievam un lūgties. Es mīlu sa vu novadu, pagastu, ciemu.
Dzīvoju ciemā ar tādu interesantu, skaistu nosaukumu «Krustacelms»,
kur agrāk bija lielas ģimenes. Te dzīvoja strādīgi, ticīgi cilvēki, kas
prata mīlēt savu zemīti, smagi strādāja un svētdienās atrada laiku,
lai vairākus kilometrus ietu kājām, brauktu ar zirgiem uz baznīcu.
Augot savās mājās, atmiņā ir palikuši apstrādātie kukurūzas un sa-
ulespuķu lauki, kuros varēja «pazust». Basām kājām izskrieti baltā
un sarkanā āboliņa lauki. Neaizmirstami ir skaistie sestdienu va -
kari, kad katrā sētā ganījās govis, tika kurināta pirtiņa. Pļavas pil nas
ziediem, virmoja tāda enerģija, ko smelties no dabas! Lai, kur
cilvēks dotos, visspēcīgākās sajūtas ir savā zemē, savās dzimtajās
mājās, tā ir vieta, kur smelties spēkus, rast mieru un dziedināt sevi
no visiem dzīves grūtumiem.

Es lepojos ar saviem vecākiem. Mans tētis bija pra sīgs darbā,
liels meistars, kurš cēla mājas, pie pra sīts muzikants. Ir spēlējis 40 kāzās.
Dieva dots ta lants bija būt muzikantam. Atceros savu vecmammu,
ku ra ce pa garšīgas pankūkas, abas kopā gājām ganīt goti ņas. Ganos
līdzi bija lūgšanu grāmata un Rožukronis. 

Savs ciems un mājas man ir tā vieta, kur es jūtos labi, tā ir mana
miera osta. Esmu ļoti pateicīga sa viem vecākiem par to, ka manī ie-
audzināja mīlēt sa vu zemi.

Tagad dzirdu vecākus sakām, ka viņu bērni ir ie dzīvojušies ārze -
mēs. Vai viņi tur ir laimīgi? Lūgsi mies, ticēsim un cerēsim, ka Latvijā
atgriezīsies jau ni, enerģiski, zinoši un strādīgi cilvēki – ar jaunām
idejām un prasmēm.

Šajā lielajā dzīves steigā apstāsimies, pierimsim, padomāsim
par veciem un slimiem cilvēkiem. Ieklausīsimies savos bērnos, pa-
domāsim par saviem līdzcilvēkiem. Modināsim savu sirdsapziņu –
uz kurieni mēs ejam, kur steidzamies? Vai mums nav par daudz
steigas, stresa, izpriecu, izklaides? Vai tas mums ir tik vajadzīgs?
Iztiksim ar mazumiņu cilvēcības, radīsim ap sevi mieru.

Biruta Bukovska
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IedzīVoTāJu zINāŠANAI / SPorTA AKTIVITāTeS 

Broņislava Bondara piemiņas turnīrs ložu šaušanā

2018. gada 3. novembrī notiks
Viļakas novada sacensības spiningošanā uz IČAS upes

Sacensību sākums 3.11.2018. plkst. 10.00
Iepriekšēja pieteikšanās oBLIGāTA,

lai risinātu kopēja transporta jautājumu (jāpiesakās līdz 1.11.2018.  plkst.
22.00    zvanīt Pēterim – mob. tālr. 27824570)

Izbraukšana no rekavas stāvlaukuma plkst. 7.00
dalības maksa sacensībās nav noteikta

Aicinām piedalīties interesentus!  Veiksmīgus lomus! 
Sacensību organizators Pēteris Vancāns 

2018. gada 26.–27. oktobrī
Viļakas pamatskolas šautuvē no -
tika Viļakas vidusskolas ilggadē -
jā šaušanas pulciņa un trenera
Broņislava Bondara piemiņas
balvas izcīņa ložu šaušanā. Sa-
censības organizēja Viļakas no-
vada sporta skola, sadarbībā ar
Viļakas novada domi, Viļakas pa-
matskolu un Viļakas Valsts ģim -
nāziju. 

Sacensības tiesāja 3. kategori -
jas tiesnesis Ēvalds Vancāns, sa-
censību galvenais sekretārs – Ul -
rihs Pozņaks.  Piemiņas sacensībās
piedalījās un klāt bija dēls Edgars
Bondars,  meita Inese ar  dēlu Jāni
Smirnovu 

Pēc sacensībām visi devās uz
Miera kapiem, lai noliktu ziedus
un iedegtu svecītes B.Bondara at -
dusas vietā.

Šogad sacensībās startēja: divas
Viļakas  novada Bērnu un jaunat -
nes sporta skolas komandas, «Ozol-
zīle», «Meirova» un VUGD (uguns-
dzēsēji)  komanda.

Dalībnieki startēja vingrināju -
mos ar pneimatiskajiem un maz-
kalibra ieročiem. Pēc divu dienu
spraigām sacensībām ceļojošo kau -
su ieguva Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas pirmā

komanda. Komandā startēja Arvis
Pužulis, Didzis Aleksāns un Sa-
manta Jugane. Otrajā vietā – Ozol -
zīle», trešajā – «Meirova».

Paldies  Bondaru un Smirnovu
ģimenēm par  ieguldījumu mate-
riālā atbalsta sniegšanā ložu ša-
ušanas nodaļas bāzes stiprināšanai,
visiem sacensību dalībniekiem,
tiesnešiem, sekretāriem, palīgiem,
skolas medmāsai, Viļakas pamat-

skolas direktorei A.Ločmelei un
Viļakas Valsts ģimnāzijas direktorei
S.Šaicānei, kā arī novada domei
un tās priekšsēdētājam S. Maksi-
movam par atbalstu sacensību sek-
mīgai norisei un  iesākto tradīciju
saglabāšanu un turpināšanu.

Informāciju sagatavoja 
Inese Petrova, 

Viļakas BJSS direktore

Viļakas novada Bērnu 
un jaunatnes Sporta skolas

VfS sacensības 4 – cīņā
25. oktobrī Viļakas Bērnu un jaunatnes Sporta skolā notika VFS

sacensības 4 – cīņā. Sacensībās piedalījās Sporta skolas visu nodaļu
izglītojamie ar saviem treneriem, kuri bija arī tiesneši. Dalībnieki
startēja piecās vecuma grupās. Jaunākajā vecuma grupā sacentās
2009.gadā dzimuši un jaunāki. Katrā vecuma grupā pirmo trīs vietu
ieguvēji tika apbalvoti ar Viļakas novada Bērnu un jaunatnes Sporta
Skolas diplomiem. Pēc sacensībām visi cienājās ar saldumiem.

Uz tikšanos nākamajās sacensībās!
Direktora vietniece izglītības jomā Dina Krakope
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Viļakas no vadā 2018. gada oktobris

JAuNIeŠu AKTIVITāTeS  / SPorTA AKTIVITāTeS

Noslēdzas jauniešu struktu -
rētā dialoga projekts Nr.. 2017-
1-LV02-KA347-001627 «Help!»,
kura ietvaros jaunieši no Viļa -
kas, Balvu, Gulbenes un Alūksnes
novadiem ieguvuši jaunas zinā -
šanas un pieredzi jauniešu līdz-
dalības un jaunatnes plāno ša -
nas dokumentu izstrādes jomā. 

Viļakas novadā jaunieši atska -
tījās uz projekta norises gaitu un
izvērtēja tā rezultātus jauniešu fo -
ruma «Ko nu?» ietvaros, kurš no -
tika šī gada 24. oktobrī Balkanu
kalnu dabas parkā. Pasākumā pie -
dalījās Viļakas novada jaunieši,
jaunatnes darbinieki, kā arī Balvu
Bērnu un jauniešu centra speciā -
liste jaunatnes politikas jautāju -
mos Gunita Prokofjeva un Eiropas
brīvprātīgā darba veicēji – Maike
no Vācijas un Beka no Gruzijas.

Iesākumā projektu «Help!» pre-
zentēja aktīva tā dalībniece Krista
Gavrilova, kā arī jaunatnes lietu
speciāliste Madara Jeromāne, lai
jauniešus iepazīstinātu ar projekta
mērķiem, tā norises gaitu un Vi -
ļakas novada jaunatnes plānošanas
dokumenta mērķiem, kuri izkris-
talizējušies projekta norises gaitā. 

Kopīgi esam nonākuši pie se-
cinājuma, ka galvenais mērķis ir
jauniešu līdzdalības veicināšana,
jo tas ir kā pamats efektīvai jau-
natnes sfēras darbībai – ja jaunietis
iesaistās sev būtisku jautājumu
izlemšanā, apkārt notiekošo pro -
cesu līdzveidošanā un uzlabošanā,
kā arī ir ieinteresēts ietekmēt sa-
biedriskos procesus. Šobrīd lie -
lākā daļa jauniešu gaida rezultā -
tu no citiem – ja jāorganizē akti-
vitāte vai pasākums, tad vieglāk
ir ierasties uz gatavu aktivitāti un
izteikt par to savu viedokli, bet
nevis iesaistīties tā plānošanā un

īstenošanā. Protams, neizpaliek
tā jauniešu daļa, kura nāk ar savu
iniciatīvu un ar prieku ir darītāji,
kuri cenšas pārliecināt pārējos, ka
tas ir interesanti un patiešām liet-
derīgi jaunieša izaugsmei. Lai vei-
cinātu jauniešu līdzdalību, nepie-
ciešams popularizēt ne tikai Jau-
niešu domes darbību, bet arī sko-
lēnu pašpārvaldes, kurās jaunieši
piedalās viņiem svarīgu lēmumu
pieņemšanā. Kā viens no veidiem,
kurš veicinātu jauniešu līdzdalī -
bu, tika atzīts jauniešu iniciatīvu
konkursa organizēšana, kurā jau-
nietim būtu iespēja iesniegt savus
projektiņus un labākie no tiem
tiktu īstenoti un finansiāli atbals -
tīti. Šādā veidā jauniešos iespē -
jams veicināt atbildības sajūtu,
kā arī rastos pārliecība, ka ikviens
jaunietis var izdarīt kaut ko patstā -
vīgi sabiedrības labā, jo šis kon -
kurss būtu vērsts uz sabiedrisko
labumu. Jauniešu līdzdalības veids
ir arī tikšanās ar politiķiem, lai dis-
kutētu par jauniešiem aktuāliem
jautājumiem, tāpēc jaunieši vēlē -
tos organizēt sistemātiskas nefor -
mālas ceturkšņa tikšanās ar poli-

tiķiem, kas jau ir apspriests jau-
tājums, bet līdz šim nav izdevies
to ieviest realitātē un šīs tikšanās
notikušas spontāni pēc nepiecie-
šamības.

Kā viens no mērķiem neizpa-
liek arī jauniešu neformālās iz-
glītības pilnveidošana un veicinā -
šana. Neformālās izglītības tēma
ir aktuāla vienmēr, tāpēc tās no -
rises procesus nepieciešams uzla -
bot regulāri. Jauniešiem patīk piln-
veidoties ārpus formālās izglītī -
bas rāmjiem, jo neformālajā izglī -
tībā mācāmies darot, mācāmies
viens no otra, netiek piešķirts vēr-
tējums – izvērtējam paši sevi un
šis vērtējums vienmēr ir pozitīvs –
prieks par jauniem sasniegumiem
un iegūtajām prasmēm. Lai sasnieg -
tu šo mērķi, nepieciešams izzināt
jauniešu viedokli par viņiem ak-
tuālajām neformālās izglītības tē-
mām, tāpat kādās jomās jaunietis
vēlas gūt pieredzi. Joprojām neiz -
prasts un aktuāls jautājums ir in-
formācijas piegādes veids un laiks
– kā un kur jaunietim ērtāk iegūt
viņam aktuālu informāciju.

Kā trešo galveno mērķi izvir-

zām jauniešu brīvprātīgā darba
veicināšanu, jo novadā jau ir izvei -
dota Brīvprātīgā darba sistēma,
taču tā ir tikai nesen ieviesta un
ir jāpopularizē ne tikai jauniešu,
bet arī pašvaldības un nevalstisko
iestāžu vidū, lai jaunietim būtu
plašākas iespējas darīt brīvprātīgo
darbu un pilnveidot savas prasmes
praktiskā veidā. Tāpat Viļakas no-
vada jaunieši uzsākuši darbību
Latvijas Sarkanā Krusta kustībā,
kas ir lieliska iespēja dalīties pie-
redzē ar citu novadu un citu valstu
jauniešiem, kā arī izmantot daudzas
citas iespējas, ko piedāvā šī bied-
rība- tāpēc vēlamies popularizēt
arī jauniešu iesaistīšanos Latvijas
Sarkanajā Krustā. Jauniešiem ak-
tuāla arī gada jaunieša titula ie-
gūšana, kas ir patīkams un moti-
vējošs apbalvojums ikvienam jau-
nietim, kurš ar atdevi iesaistījies
ne tikai brīvprātīgajā darbā, bet ir
bijis aktīvs arī jauniešu līdzdalī -
bas procesos. Tāpēc ir jāizstrādā
noteikumi, kādā  kārtībā tiks pie-
šķirts šis tituls.

Jaunieši diskutēja par šo mērķu
sasniegšanas iespējām un aktuālā -
kos jautājumus pārrunāja ar nova -
da domes deputātiem – Valdu Bu -
zijanu, Raimondu Slišānu un Lī nu
Barovsku, kura kā iestādes va dī -
tāja jauniešiem piedāvā ne tikai
brīvprātīgā darba iespējas, bet jau -
niešus ievirzījusi arī Latvi jas Sar-
kanā Krusta kustībā. Arī Vi ļakas
novada domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs apciemoja jau-
niešus un iemūžināja mirkļus va-
kara pārsteigumā – «Foto pieturā»,
kurā jaunieši fotografējās un iegu -
va jaukas foto grāfijas. 

Tāpat tika diskutēts par nākošā
gada aktivitāšu un pasākumu plā -
nu, kā arī par iespējām sadarboties
ar Eiropas brīvprātīgā darba vei-
cējiem. Joprojām jaunieši gatavi
īstenot tradicionālos pasākumus,
kuri notiek ik gadu, tapa arī jau -
nas idejas, kuras centīsimies rea -
lizēt nākošā gada ietvaros, pie-
mēram, viena no interesantākajām
idejām ir «Stompaku misija», ku -
rā jaunieši dosies velopārgājienā
kopā ar Balvu jauniešiem, lai iz-
zinātu vēstures notikumus un aiz -
raujoši pavadītu laiku. 

Stompaku purvs atrodas ceļa
posmā Balvi- Viļaka, tāpēc abu
novadu jaunieši brauks ar velosi-
pēdiem viens ot ram pretī un tik -
sies aptuveni pusceļā, kur atrodas
arī stāvlaukums, kurā iespējams
noorganizēt pat ballīti meža vidū.
Neizpalika arī idejas, kas ir izai-
cinājums ne ti kai jauniešiem, bet
arī politiķiem, piemēram, spēļu
va kars ar politiķiem vai suši ar
politiķiem.

Vakara noslēgumā bija iespē-
jams apmeklēt saunu un vienoties
kopīgās dejās un dziesmās ģitāristu
pavadījumā, ko nodrošināja Vilis
Cibulis, Kristiāns Šaicāns un Rē-
valds Šakins, kurš šobrīd studē
politoloģiju, bet ar prieku ieradās
uz forumu, lai iesaistītos sava no -
vada jauniešu lēmumu pieņemša -
nas procesos.

Paldies ikvienam, kurš iesais-
tījās foruma organizēšanā un at-
balstīja tā īstenošanu!

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no pasākuma arhīva

Viļakas novada jauniešu forums «Ko nu?»

«Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 «Help!» tika finansēts
ar Eiropas Komisijas «Erasmus+: Jaunatne darbībā», kuru Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publi -
kācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbil -
dību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

Šī gada no 12. līdz 14. ok-
tobrim Aizputē notika Starp-
tautiskās Arvīda Manfelda pie-
miņas sacensības ložu šaušanā.

Šaušanā ar pneimatisko pistoli
ar personīgo rekordu 3. vietu ju-
niorēm izcīnīja Gunita Šakina.
Lielajā finālā (junioru un sievie-
šu kopējā konkurencē) ieņēma 
6. vietu.

Arvis Pužulis ar personīgo
sasniegumu, šaujot ar mazkalibra
šauteni (no trīs stāvokļiem –
celis, guļus, stāvus), no katra stā-
vokļa 20 ieskaites šāvieni  junio-
ru konkurencē izcīnīja 3.vietu.

Personīgos sasniegumus uz-
rādīja Arvis Bičkovskis un Samanta
Jugane.

Didzis Aleksāns šaujot ar

pneimatisko šauteni lielajā finālā
izcī nīja 2. vietu.

Paldies izglītojamajiem par
izturību, vecākiem par sapratni
un at balstu, izglītojamo trenerim
Ēvaldam Vancānam par sniegtajām
pras mēm un iemaņām!

Informāciju 
sagatavoja direktore

Inese Petrova

Arvīda Manfelda piemiņas sacensības ložu
šaušanā Aizputē
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Viļakas no vadā2018. gada oktobris

SPorTA AKTIVITāTeS 

Šī gada 6.oktobrī Tukuma Sporta skolas šautuvē
notika Latvijas 2018.gada jaunatnes čempionāta sa-
censības ložu šaušanā vecākajā vecuma grupā.

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu sa-
censībās pārstāvēja- Didzis  Aleksāns, Arvis Pužulis,
Samanta Jugane un Gunita Šakina.

1.vietu  vingrinājumā PŠ-60 (pneimatiskā šautene 60
šāvieni stāvus)  izcīnīja Didzis Aleksāns.

3.vietu šajā pašā vingrinājumā PŠ-60 ieguva Arvis Pužulis. 
Abi jaunieši uzrādīja personīgo rekordu.
Ar personīgo rekordu startēja  Gunita Šakina, kā arī

savu iespēju robežās Samanta Jugane.
MIX (jauktā komanda ar pneimatisko šauteni) finālā

4.vietu ieguva Didzis Aleksāns un Samanta Jugane.
Paldies izglītojamo trenerim Ēvaldam Vancānam!
Lai veiksmīgi starti turpmāk!

Informāciju sagatavoja direktora p.i. Inese Petrova

Šī gada septembrī dobelē notika kārtējās ložu
šaušanas trenera Ilgoņa freimaņa Starptautiskās
piemiņas sacensības ložu šaušanā. 

No Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas sacensībās piedalījās – Didzis Aleksāns, Ar -
vis Pužulis, Arvis Bičkovskis, Samanta Jugane un
Gunita Šakina.

1. vietu vīriešiem ar personīgo rekordu (604
punkti) vingrinājumā PŠ-60 (pneimatiskā šautene
60 šāvieni stāvus)  izcīnīja Didzis Aleksāns.

Ar personīgajiem sasniegumiem startēja Samanta
Jugane PŠ -60 un MŠ-60 (mazkalibra šautene 60
šāvieni guļus no rokas), Gunita Šakina PP-60
(pneimatiskā pistole 60 šāvieni), Arvis Bičkovskis
un Arvis Pužulis (MŠ-60).

Līdzi juta ložu šaušanas treneris Ēvalds Vancāns
un autovadītājs Atis Šimkevičs.

Informāciju sagatavoja direktora p.i. 
Inese Petrova

Ilgoņa freimaņa Starptautiskās
sacensības ložu šaušanā

Latvijas 2018. gada jaunatnes čempionāts ložu šaušanā vecākajā vecuma grupā

oktobra sākumā riteņbrau-
cēji pulcējās Šķilbēnu pagasta
Balkanos uz Viļakas novada čem-
pionātu riteņbraukšanā.

Sacensību dalībnieku skaits šo-
 reiz bija salīdzinoši neliels, kas
mani pārsteidza, jo parasti uz ri-
teņbraukšanu pulcējās pāri div-

desmit pieciem riteņbraucējiem.
Uz starta līnijas stājās 16 dalībnieki. 

Sīvākā cīņa par medaļām iz-
vērtās divās vecuma grupās, kurās
bija lielākais dalībnieku skaits.

Sacensību jaunākajam dalībnie -
kam bija 4 gadi, bet vecākajam –
77 gadi. Līdz ar to arī distance, ko

veica riteņbraucēji bija gan 0,5 km,
gan 25 km gara, t. i., atbilstoši
dzimuma un vecuma grupai. 

Sacensībās piedalījās ne tikai Vi-
ļakas novada riteņbraucēji, bet arī
sportisti no Balviem un Gulbenes.

Paldies dalībniekiem par at-
saucību! Paldies sacensību star -
terim Jāzepam Saidānam, sekretā -
rei Ru dītei Mičai. Paldies par fo -
to Inesei Matisānei.

Šīs bija pēdējās vasaras – ru-
dens posma sacensības Balkanos.
Gaidīsim, kādu ziemu daba dāvās
mums pēc karstās vasaras, lai
varētu slēpot atjaunotajās Balkanu
slēpošanas trasēs. 

Šķilbēnu pusē līdz gada noga -
lei vēl notiks sacensības: novusā
un zolītē. Ar riteņbraukšanas re-
zultātiem var iepazīties Viļakas
novada mā jas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Sports.

Pēteris Vancāns

Viļakas novada čempionāts riteņbraukšanā

Viļakas
novada

čempionāts
vasaras

makšķerēšanā
rēzeknes upē

Tāpat kā iepriekšējos
gados, tā arī šogad vasaras
makšķernieki sacentās uz
rēzekne upes. Makšķenie-
ku sacensībās uz rēzeknes
upes visiem sacensību da-
lībniekiem var nodrošināt
vienādus apstākļus, lai pie-
kļūtu izvēlētajai makšķe-
rēšanas vietai. 

Šogad vasaras makšķe-
rēšanas dalībnieku skaits
krasi bija pieaudzis pat līdz
20 dalībniekiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados – uz lieliem lo miem šajā sacensību
vietā necerējām. Vienīgi veiksme un meistarība varēja ietekmēt loma
apmēru.

Sacensībām izvēlētā diena bija ļoti saulaina un silta. Lielisku no-
skaņojumu brauciena laikā uz un no sacensībām radīja pieredzējušu
makšķernieku stāsti, kādi ir bijuši šajā interesantajā brīvā laika
pavadīšanas nodarbē.

Makšķerēšanas sacensības ilga 4,5 stundas. Veiksmīgākā diena
makšķerēšanai izrādījās Aldim Prancānam, kuram izvēlētajā vietā
izdevās piemānīt divus plaužus, no kuriem vienu arī dabūt krastā. 

Alda Prancāna loms sacensību beigās izrādījās arī lielākais, kas
ļāva izcīnīt pirmo vietu kopvērtējumā. Otrajā vietā atstājot Raimondu
Plešu un trešajā – brāli Vitoldu Prancānu.

Šogad starp sacensību dalībniekiem bija arī seši jaunieši vecumā
līdz 18 gadiem. Tāpēc rezultātu vērtē šana arī notika divās grupā:
pieaugušo un jau nie šu grupā.

Jauniešu grupā pirmā vieta Danielam Rudzišam, otrā – Kristeram
Babānam, trešā – Sentim Strumpem.

Paldies sacensību dalībniekiem par atsaucību un veiksmīgus
lomus turpmāk! Paldies šoferim Aivaram Circenam.

Vēl šogad ir plānotas sacensī bas novusā un zolītē.
Ar rezultātiem var iepazīties Viļakas novada mājas lapā

www.vilaka.lv sadaļā Sports.
Sacensību tiesnesis P. Vancāns
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Viļakas no vadā 2018. gada oktobris

IedzīVoTāJu zINāŠANAI

Upītes bibliotēkas jaunie darba laiki
upītes bibliotēka vienmēr priecā-

jas par katru lasītāju. Tādēļ klientu
ērtībām pielāgo savu darba grafiku.
Turpmāk bibliotēkai būs šāds darba
laiks:

Pirmdiena – brīvs
Otrdiena – plkst. 12.00–18.00
Trešdiena – plkst. 9.00–15.00
Ceturdiena – plkst. 12.00–18.00
Piektdiena – plkst. 9.00–18.00
Sestdiena – plkst. 11.00–14.00
Svētdiena – brīvs

Kultūras namu un Tautas namu pasākumu plāns novembra mēnesim

Informāciju apkopoja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe Sandra Ločmele ( tel. 26699149)

Prasības kandidātam:
– vismaz vidējā izglītība;
– labas datora lietotāja prasmes (MS Office

programmas, Internet);
– prasme sagatavot ziņojumus, atbildes vēstu-

les;
– B kategorijas autovadītāja apliecība;
– normatīvo aktu un obligātās dokumentācijas

pārzināšana kompetences jautājumos;
– labas sadarbības un komunikatīvās pras-

mes;
– spēja plānveidīgi organizēt darbu.
– pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā

tiks uzskatīta par priekšrocību;
– ugunsdrošības vai darba drošības kursu ser-

tifikāta esamība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:
– nodrošināt un veikt iestādes un tās teritorijas

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
– plānot un uzraudzīt remonta, rekonstrukcijas

un renovācijas darbu veikšanu, pārzināt un
uzraudzīt remontdarbu norisi, 

– nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības,
elektrodrošības un citu ar tiešajiem amata pienā-
kumiem noteikto normatīvo aktu ievērošanu; 

– rūpēties par ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu uzturēšanu darba kārtībā; 

– veikt ēku un teritorijas apzaļumošanas dar-
bus;

– izstrādāt remontdarbiem nepieciešamo
naudas līdzekļu pieprasījumu, saimniecisko
līdzekļu apgrozījumu apjomu;

– veikt pārtikas, saimniecības un higiēnas
preču pasūtījumus;

– vadīt pavāru un palīgstrādnieka darbu.

Piedāvājam:
• ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz

6 darba dienām atbilstoši amata pienākumu
izpildes rezultātiem;

• iespēju izmantot iestādes autotransportu
amata pienākumu veikšanai;

• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, ap-
meklējot seminārus un mācību kursus;

• darba alga 312,-EUR mēnesī.

ŠĶILBēNu SoCIāLāS APrūPeS MāJA
reģistrācijas Nr. 90009135296

aicina darbā Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzini uz 0,5 slodzi uz nenoteiktu laiku

CV sūtiet  uz e-pastu lina.barovska@inbox.lv
ar norādi «PārzINIS» līdz 2018. gada 31. oktobrim.
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IedzīVoTāJu zINāŠANAI

Pēc pavadītas siltas un saulainas va-
saras, laiks strauji ir kļuvis vēsāks, un
kā liecina pieredze, katru gadu, sākoties
aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku
skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts
ar apkures lietošanu – netīrītiem dūm-
vadiem, bojātu un nepareizu apkures
ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VuGd), sā-
koties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus
iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ie-
rīces un uzstādīt dūmu detektorus!
Šogad ar apkures problēmām saistītos
ugunsgrēkos gāja bojā jau 10 cilvēki 

Kā liecina VUGD apkopotā informācija,
2017.gadā tika reģistrēti 1053 ugunsgrēki,
bet šogad reģistrēti 323 ugunsgrēki, kuru
iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi,
nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures
sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu
pārkāpumi. Apmēram puse no šiem uguns-
grēkiem izceļas nepareizas apkures ierīču
lietošanas dēļ. 

Ar apkures lietošanu saistītos uguns-
grēkos pērn gāja bojā 14 cilvēki, bet cieta
69 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures prob-
lēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā
jau 10 cilvēki, bet cietis – 31. Ugunsgrēkus,
kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek bo -
jāts īpašums, var novērst, regulāri veicot
dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures
ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas 
jāveic dūmvada tīrīšana

Ugunsdzēsēji glābēji 2018.gadā jau
457 reizes devās uz izsaukumiem, kuros
dūmvados dega sodrēji un katru gadu tiek
reģistrēti vairāk nekā 500 šādu izsaukumu.
Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot
jebkuram cietajam kurināmajam, uz
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu,
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina
apkures ierīces darbības efektivitāti, bet
sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo pro -
duktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa
mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo
apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu
karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degt-
spējīgām sienu, griestu un jumta konstruk -
cijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada,
bet arī visas ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms apkures se-
zonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem
un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko
vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai ser -
tificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju
saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu,

viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dū-
meņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem
iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz
1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā ku -
rināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra
vēl vismaz vienu reizi apkures sezonas
laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 
1. martam). Līdzās tam reizi piecos gados
jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā
stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts
speciālists. 

Apkures iekārtu un ierīci, kurā par ku-
rināmo izmanto gāzi, tīra un tās tehnisko
apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic
ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav no tei -
cis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk
par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas
dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas ka -
nālu pārbaude. 
Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina

liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas

sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām
notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās.
Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu
iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot
caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzu-
mam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionē-
šanas un ventilācijas sistēmās rada aiz-
degšanās iespēju. Putekļu un tauku slānim
aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns
liesmas var ātri izplatīties. Lai to novērstu,
ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās
gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aiz-
sargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpār-
bauda un jāattīra ne retāk kā reizi piecos
gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne
retāk kā reizi trijos gados.

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga
apkures  sistēmas pārbaude

Ja pirms apkures sezonas mājoklī veik ti
remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un
bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas
līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas
izmantots sienas, griestu vai jumta konstruk -
cijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks
par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada
nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrī-
šanas lūkas – nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana

Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras,
ka tā laika gaitā nolietojas – var izdegt ce-
peškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā
parādīties spraugas, caur kurām nāk dūm-
gāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas
lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama

atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās
plai sas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, no-
stiprinot durtiņas. 

dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bo -

jā ugunsgrēkā, VUGD aicina ierīkot dūmu
detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes
noplūdes detektorus, kas mājokļa iemītniekus
ar skaļu signālu brīdinās par draudošajām
briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka vis-
biežāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts laikā,
kad mājas iemītnieki guļ. 

No 2017. gada 1. septembra objektā, ku -
rā ir gāzes aparāts, kura jauda ir lielāka

par 50kW, vai tas atrodas pagrabā vai co-
kolstāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi sig-
nalizējošs detektors. Savukārt no 2020. ga -
da 1. janvāra visas dzīvojamās ēkas un dzī -
vokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autono -
miem detektoriem.

VuGd aicina neatlikt rūpes par sa vu
drošību uz nākamo apkures sezonu un
iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt serti -
ficētu speciālistu pārbaudīt apkures ierī -
ču un iekārtu tehnisko stāvokli.

Plašākai informācijai: Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības infor-
mēšanas nodaļa. Tel. 27098250, 67075871,
prese@vugd.gov.lv 

Pirms apkures sezonas iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
8. novembrī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas) plkst. 10.00–17.00

JAuNuMS: Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – EUR 19
Pacientiem  lūdzu veikt  pierakstu «LATVIJAS  APTIeKā»  Balvu  ielā 5 vai  pa tālr. 27088322

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPoJuMu NodroŠINA Mfd veselibas grupa

IzMeKLēJuMI
Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 

uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – EUR 2,85
• Bez nosūtījuma – EUR 20

rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – EUR 6,50
* KArdIoGrAMMA – EUR 5 
(bez ģime nes ārsta nosūtījuma)

* d VITAMīNA NoTeIKŠANA EUR 4,50

Piesakies apmācībām Latgalē 
un saņem līdz 5000 EUR 
savas idejas realizācijai

Biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» ar Lr
Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu valsts budžeta apakš-
programmas «Sabiedrības saliedētības pasākumi» ietvaros
2018. gada 16. novembrī daugavpilī rīko projektu apmācības
Latgales NVo pārstāvjiem.

Apmācībās Eiropas līmeņa eksperta vadībā notiks diskusija
par jaunākajām metodēm satrpkultūru dialoga veicināšanā. Ap-
mācības veicinās arī biedrību saliedēšanos un jaunu ideju
ģenerēšanu turpmākajiem projektiem, no kurām 2 – 3 labākās
idejas gūs iespēju saņemt kopējo finansējumu 5000 EUR apjo-
mā.

Interesentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 7. no-
vembrim, aizpildot anketu: ej.uz/apmacibas16novembris.

Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots. Atlasītie apmācību
dalībnieki, izvērtējot dalībnieka motivācijas aprakstu un
pārstāvēto NVO, tiks informēti pēc 2018.gada 10.novembra.

Semināra dalībniekiem 16.novembrī no Rēzeknes uz
Daugavpili un atpakaļ tiks nodrošināts transports.   

https://lpr.gov.lv/lv/2018/piesakies-apmacibam-un-sanem-
lidz-5000-eur-savas-idejas-realizacijai/ 

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedris-
ko attiecību speciālists (tālr. 65423801, www.lpr.gov.lv)
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Viļakas no vadā 2018. gada oktobris

(Sākums 1. lpp.)

Liels prieks par sadarbību ar
Viļakas Romas un Šķilbēnu kato -
ļu baznīcām. Viļakas apkārtnē po -
ļu muižnieki valdījuši vairāk kā
300 gadu, un spēcīgi ietekmējusi
mū su kultūras attīstību. Viena no
sva rīgākajām un redzamākajām
atstātajām kultūras vērtībām ir ka-
toļu ticība, kas nodota no paaudzes
paaudzē. Izstādi veido nozīmīgi
reliģiskie priekšmeti, kuri kādreiz
atradušies 2. Marienhauzenas ko -
ka katoļu baznīcā. Ļoti svarīgas
konsultācijas bija arī ar citu no -
zaru pārstāvjiem, it īpaši filolo -
ģiem, jo izstāde ir veidota trīs va-
lodās-latviešu, poļu un angļu va-
lodās.

Mums ir paveicies ar māksli-
nieku, kurš ir uzklausījis un sa-
dzirdējis mūsu vēlmes.  Mums ir
milzīgs prieks, ka Viļakas novada
vadība saprot, ka vēsture ir neat-
ņemama mūsu dzīves sastāvdaļa,
kuru nedrīkst aizmirst. Prieks, ka
novads nebaidās riskēt atbalstot
starptautiska mēroga izstādes.

Izstādes laikā ar savām dzies-

mām mūs priecēja Viļakas novada
folkloras kopas «Rekavas dzintars»
un «Egle». Esam saņēmuši apsvei -
kumu par izstādes izveidi no Lat -
vijas valsts prezidenta Raimon da
Vējoņa. Citāts no preziden ta apsvei -
kuma «Esmu pārliecināts, ka šī
izstāde sniegs zināšanas un izglītos
ne tikai vēstures interesen tus, bet
arī radīs interesi daudziem Latvijas
un Polijas iedzīvotājiem, tādējādi
sekmējot mūsu valstu cie  šo sadar-

bību arī nākamajos gadsimtos».
Izstādes atklāšanā piedalījās

un labus vārdus sacīja un vēstures
nozīmīgi akcentēja Viļakas nova -
da domes priekšsēdētājs S. Mak-
simovs, Latvijas vēstnieks Polijā
E. Bondars, Polijas vēstniece Lat -
vijā M. Mihališina, Kultūras Mi-
nistrijas parlamentārā sekretāre
M. Zeimule, Latvijas Nacionālā
vēs tures muzeja direktors A. Ra -
diņš, Valsts arheoloģijas muzeja

Varša vā, Baltu arheoloģijas depar -
ta men ta vadītāja A.Bitner Wrob-
lewska, Viļakas Romas katoļu baz-
nīcas priesteris G. Skutels, Šķil -
bēnu katoļu baznīcas priesteris
St. Prikulis. 13. Saeimas deputāts
J. Bordāns.

Šodienas izstāde ir ļoti nozīmī -
ga, jo paceļam mūsu novada vēs -
turi citā līmenī un veidojam starp -
tautiskās attiecības ar mūsu kolē-
ģiem Latvijā un ārzemēs.

Izstāde būs skatāma līdz 2019.
gada 24. februārim. Līdz ar izstā -
des apmeklējumu piedāvājam arī
jaunu tūrisma programmu. 

Sīkāka informācija
facebook.com/ Viļakas novada
tūrisma informācijas punkts.

Liels paldies visiem tiem, kuri
piedalījās izstādes veidošana.

Tekstu sagatavoja: Viļakas
novada muzeja direktore

R. Gruševa

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

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

Izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija.
Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture» atklāšana
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