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Saulainajā sestdienā, 20.sep-
tembrī, Šķilbēnu pagasta Upītes
ciemā notika 13.Latgalīšu meilys
aiļu i dzīsmu festivāls «Upītes
Uobeļduorzs».  Vecākais latgalie -
šu festivāls nebeidz pārsteigt! Šo -
gad Upītes tautas nama vadītājs
Andris Slišāns bija nolēmis pār-
steigt apmeklētājus. Pirmkārt,
pirms festivāla notika ābeļdārza
stādīšana, un otru pārsteigumu
uzzinājām, kad sākās trīspad-
smitais festivāls. Pavasarī Slišānu
ģimene saņēma Imanta Ziedoņa
fonda «Viegli» iedibināto apbal-
vojumu «Laiks Ziedonim» no-
minācijā «Kedas», bet rudenī
Upī tes Uobeļduorzā skanēja
Imanta Ziedoņa dzeja latgaliski.

Ideja par ābeļdārza stādīšanu
radās Ligitai Spridzānei. Bieži ir
tā, ka cilvēki atbrauc uz Upītes
Uobeļduorzu un prasa, kur tad ir
tas jūsu ābeļdārzs? Tad beidzot būs
gan festivāls Upītes Uobeļduorzs,
gan ābeļu Upītes Uobeļduorzs. Ie-
stādījām 30 ābeles, stādīja māksli-
nieki, kas šogad uzstājās – dzejnie -
ki un mūziķi, stādīja atbalstītāji un
arī apmeklētāji. Vienu ābeli iestā -
dīja arī Viļakas novada priekšsē -
dētājs Sergejs Maksimovs un Zie-
meļlatgales laikraksta «Vaduguns»
redaktors Edgars Gabranovs.

Atklājot festivālu, Andris Slišāns
teica, ka skaitlis trīspadsmit ir pats
laimīgākais skaitlis pasaulē un jau
trīs gadus festivāla dibinātājs On -
tons Slišāns noskatās uz šo pasāku -
mu no debess maliņas un cerams,
ka priecājās par to, ka mēs viņa
tra dī ciju turpinām. Imanta Ziedoņa
dzeju latgaliski iztulkoja Ontona
Slišāna meita Mārīte Slišāne. Kat -
ram festivāla dalībniekam A.Slišāns
dāvināja Anneles Slišānes tamborē -
tos ābolīšus, jo šogad stādītajā ābeļ -
dārzā raža būs sagaidāma pēc pāris
gadiem, bet lai simbols ābols par
festivālu atgādina ik dienu!

«Tulkuot Imantu Zīdūni bej bruo -
ļa Andra ideja. Kaut kod piec bol -
vas Kedas sajimšonys, jis man pīz-
vanieja i stuosteja, ka jam rodusies
ideja, ka tuo kuo ir sanamta bolva,
tod varātu iz Uobeļduorzu Imanta
Zīdūņa dzeju puordzejuot Latgalīšu
volūdā. Un es pīkrytu pamieģinuot.
Andris jov saskaņovatū, ka dreikst
voinā - sazazvonūt ar Imanta dālu
Rimantu. Muns dorbs bej tuods –
izavielietīs dzejuļus piec sovas izvie -
les. Losūt Imanta Zīdūņa dzejuļu
kruojumus, es izavielejutūs dzejūļus,
kas asociativibej kaut kaidā veidā ,
vus moz maņ, sasaistejuos ar tātu
– Ontonu Slišanu. Un cik lai tysna
skanātu dīvaini, bet bej pat tuo-
losu, tekst ir latviski, bet man auto-
matiskil asejuos latgalīšu volūdā.
Man Zīdūns vīnmār tūmār asociejīs
ar puosokuom, tuodieļ bonusā pi
dzejuļīm, puortulkovu posakas kruo-
sainuos. Nazynu, kaids bej rezultats,
tūs prīst cytim i kritiziet cytim, bet

tys bej muņs redzīņs,» iepazīstināja
Mārīte Slišāne.

Ja vienu gadu nav būts festivālā,
tad ir sajūta, ka ir palaisti garām
neskaitāmi jaunumi, neskaitāmas
satikšanās, konstatē, ka ir zināšanu
robs par latgaliešu grupām, dzies-
miniekiem un ailiniekiem. Festivālā
piedzīvo atkal satikšanos prieku ar
māksliniekiem, iepazīstas ar jau -
niem māksliniekiem. Latvijas gal -
vaspilsē tā Rīgā dzīvo daudz latga-
liešu. Liels prieks, ka latgaliešiem
ir vēlme sanākt kopā, muzicēt un
saglabāt latgalisko. Festivālu atklāja
«Ceidari» no Rīgas. Latgales Stu-
dentu centra folkloras kopa «Cei -
dari» ir dibināta 2013. gada maijā.
Folkloras kopas viena no vadītājām
Edīte Husare izstāstīja: «Ideja par
šādas kopas izveidi man bija jau
pirms 4 gadiem. Tad iepazinos ar
topošo etnomuzikoloģi Martu Vai-
vodi. Es atbildu par organizatoris-
kajiem jautājumiem, bet Marta
atbild par muzikālo repertuāru, iz-
pildījumu. Šis ir viens no darbiem,
kuru esmu izdarījusi dzīvē un ar
kuru es lepojos. Kopā darbojās lat-
galieši no dažādām vietām, līdz ar
to katrs kopas repertuārā ienes
savas dzimtās vietas dziesmas».  

Festivāla dalībnieki šogad bija
noskaņoti ļoti romantiski. Dzejniece
Mārīte Slišāne bija izvēlējusies ru -
nāt dzejoļus par mīlestību. Zinaīda
Logina lasīja dzeju, kura bija tapusi
pastaigājoties pa mežu pirms do -
šanās uz festivālu. Līgas Rundānes,
Ligijas Purinašas, Zaigas Lāces

dzeja bija par mīlu un mīlestības
dzejoļi. Pat Raibīs Suns bija sace -
rējis dzejoli par mīlestību, kurā bi -
ja pieminējis Viļakas novadu. Dag -
nija Bramane cilvēkus ir iedalījusi
piecās grupās: pirmie tie, kuri ne -
mīl un negrib mīlēt, otrie – mīl, tad,
kad iedzer, trešie – gribētu mīlēt,
ceturtie – tie, kuri mācas mīlēt un
piektie – tie, kuri mīļo sevi un visu
pasauli. «Tādu Upītē visvairāk šo-
vakar,» tā D. Bramane. Ailiniece
Mārīte Bikovska iedibināja jaunu
tradīciju, ka ailinieki ne tikai lasa
dzeju, bet arī dzied. Aicinot visus
apmeklētājus, kopā nodziedāt dzies-
mu «Auga, auga rožeņa». 

Festivālā pirmo reizi uzstājās
un bija iespējams skatītājiem iepa-
zīties ar folkloras kopu «Gara ta -
ku» jeb, spēlējot ar vārdiem, ar ga -
ra stīgu no Rīgas, pop grupu «Dump -
ling» no Balviem. Pirmo reizi uz -
stājās arī Viļakas novada puiši gru -
pa «Unknown Artist», jauniešu gau -
mei atbilstošas grupas «Šūdīn Pī -
cūs», «Gondreiž 10nīkā» un «Weird
Wednesdays». Dziesminieku Daiņa
Adijāņa un Zemnīka romantiskās
dziesmas ģitāras pavadījuma salauza
nevienas vien daiļavas sirdi.

Vēl lielāks prieks bija piedzīvot
atkalsatikšanos ar iemīļotiem māk-
sliniekiem. Postfolkloras grupa
«Rikši» festivālā uzstājas tikai tre -
šo reizi. Grupas solists Ēriks Zeps
teica, ka jaunības dullumā dziesmu
par pavasari var dziedāt arī tad,
kad gandrīz ir iestājies astronomis -
kais rudens.  

Sirsnīgā Laura Bicāne pēc
dziesmas «Mūžeņs» ar Ontona
Slišāna vārdiem atklāja, ka, jo vai -
rāk dzied šo dziesmu, jo vairāk pa -
tīk, un pačukstēja, ka nākamgad
iznāks viņas otrais solo albums.  

Vincents Kūkojs publiku uzrunā -
ja ar spēcīgu un pārliecinošu uz -
stāšanos, viņa ģitārspēli pavadīja
bundzinieks dēls Rihards. P.S «Sa -
la» no Salnavas, sevi prezentēja pa -
visam īsi – p.s. vecāka gadagājuma
cilvēkiem, lai paliek atmiņā kā pa-
domju saimniecība, bet jaunākiem
ļaudīm kā post scriptum. Grupas
dalībnieks Juris Linužs stāstīja, ka
viņiem ļoti patīkot dzīvā mūzika,
dzirdot, ka Upītē dibinās grupa,
pēc savas uzstāšanās Andrim Sli-
šānam uzdāvināja topošajai grupai
pirmo instrumentu – basģitāru. Fes -
tivāls nevar notikt bez grupas «Bez
PVN». Šogad «Bez PVN» pārstei -
dza, ka var uzstāties duetā «Jurs
Cīn. Cekša k-gs un es». Abi dueta
dalībnieki Guntis Rasims un Juris
Vucāns spēlēja uz sintezatoriem,
uzsākot uzstāšanos, kautrīgi bilda,
«ja mūsu muzicēšana Jums nepatīk,
tad sēdiet, ja patīk, tad stāviet».
Jestrie joki uzrunāja publiku un jau
pēc pirmās dziesmas zālē vairāk
bija stāvētāju nekā sēdētāju.

Festivālā īpašu Upītes t-krekliņu,
uzvarot konkursos, bija iespējams
iegūt savā īpašumā arī pasākuma
apmeklētājiem. Drosmīgākie puiši
bija gatavi dziedāt, dejot, pat, ja
bū tu nepieciešams ar roku izspiest
ābolu sulu, lai īpašumā iegūtu

krek liņu. Andris Slišāns pasākuma
dalībniekus pārsteidza arī trešo
reizi – dāvinot vienam no dalībnie-
kiem vai grupai ierakstu vienai
dziesmai profesionālā ierakstu
studijā Rīgā. «Bez PVN» puiši
veica atbildīgo izlozi un laimīgais
uzvarētājs ir Vincents Kūkojs.

Festivāla īpašīs gosts bija Kārlis
Kazāks. Dziesminieku ar Andri
Slišānu iepazīstināja Edīte Husare.
Kārlis Kazāks šogad Upītē esot jau
trešo reizi, bet vēl nav iemācījies
runāt latgaliski. Dziedāt dziesmas
latgaliski gan iemācījās, izpildīja
dziesmas ar Ontona Slišāna vārdiem
un vienu dziesmu kopā ar folkloras
kopu «Ceidari». «Latgali iepazinu
pateicoties «Ceidara» meitenēm.
Pirmo reizi Upītē viesojos kā Imanta
Ziedoņa fonda žūrijas pārstāvis, lai
iepazītos ar Slišānu ģi meni. Jūsu
Cil vēkos ir maģija. Cilvēciska ma -
ģija ir forša. Sirdī ir iekritusi Upīte.
Raujos, cik varu uz Upīti. Latgales
vide ir burvīga. Novēlu latgaliešiem
turpināt neaprunāt kaimiņus, turpināt
slavēt kaimiņos. Pirmo reizi šo saju -
tu Baltinavā. Novēlu turpināt dzīvot
tāpat kā šodien, dzīvi izdzīvojot,»
sajūtas pauda un vēlēja K.Kazāks.

Laura Bicāne dziedāja: «Nejau -
tāšu tik klusi klusiņām nākšu; pa -
likšu; degšu». Nejautāšu, ilgi nedo -
māšu, bet nākšu nākamgad uz fes-
tivāla četrpadsmito dzimšanas dienu,
lai aizdegtu sirdī mīlestības liesmu! 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Andris Slišāns 
un Vineta Zeltkalne 

Svētki mīlai, dzejai un dziesmai 
jeb Upītes Uobeļduorzam trīspadsmit gadi
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Viïakas no vadâ

AK tU ALItāteS VIļAKAS NoVAdA domē

Septembra sākumā Viļakas
novada domē  domes priekšsē-
dētājs Sergejs maksimovs, iz-
pilddirektore Zigrīda Vancāne,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Sarmīte Šai -
cāne, finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja tamāra Locāne
un ekonomiste diāna Šmite ti -
kās ar pagastu pārvalžu un iz-
glītības iestāžu vadītājiem, lai
pārrunātu par aktuālo tēmu-
pagarinātās dienas grupas no-
drošināšanu jaunajā mācību gadā.

Viļakas novada dome jau ap -
rīļa mēnesī saņēma iesniegumus
no izglītības iestādēm par pagari-
nātās dienas grupas nodrošināšanu
jaunajā mācību gadā. 

Šis jautājums tika skatīts Fi-
nanšu komitejas sēdē, kurā depu -
tāti  atbalstīja un atlika šī jautā -
juma izskatīšanu uz jaunā mācību
gada sākumu. 

Uz 2014. gada 1. septembri
mū su novada izglī tī bas iestādēs
mācās 761 izglītojamais (skatīt
tabulu). Dažās skolās bērnu skaits
ir palielinājies. 

Domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs klātesošos informēja,
ka aktuāla tēma novadā ir iedzī-
votāju izbraukšana uz ārzemēm. 

Apkopojot datus,  pēdējā mē-
nesī iedzīvotāji deklarējušies Liel-
britānijā, Īrijā, Somijā un citās
valstīs. 

Ekonomiste D.Šmite pārvalžu
un iestāžu vadītājus informēja,
ka šajā mācību gadā pedagogu
lik me ir mainījusies pēc Ministru
Kabineta noteikumiem par darba
stāžu no 405-413-420 euro par
darba likmi. 

Direktoru vietniekiem pašval-
dība piemaksās 14 908 euro (pro -
vizoriskais cipars, dati tiks preci -
zē ti) tiem, kuriem nepietiek valsts
piešķirtās mērķdotācijas. Ekono-
miste uzsvēra, ja skolas iekšēji
atrod lī dzekļus no sava budžeta,
tad var domāt par paga ri nāto die -
nas grupu, bet pašvaldībai tādu
līdzekļu nav. 

Katrs izglītības iestāžu direk -
tors dalījās par aktualitātēm savā
iestādē, un pārsvarā visi iestāžu
va dītāji apliecināja, ka pagarinā -
tās dienas grupas problē mu atrisi -
nās paši savā iestādē.

Žīguru pamatskolas direktore
Svetlana Romāne: «Skolā šajā mā -
cību gadā būs apvienotas klases.
Ar apvienotajām klasēm jau strā-
dājam vairākus gadus. Direktoru
vietniekiem līdzekļus atradīsim.
Pagarinātas dienas grupu atļauties
nevarēsim. Šajā pusgadā mēs ar
naudas līdzekļiem iztiksim. Uz pa -
garinātās dienas grupu pierakstī-
jušies 17 bērni.»

Sadarbībā ar Žīguru pagasta
pārvaldes vadītāju pagarinātās die -
nas grupai līdz jaunajam gadam
naudiņa tiks piešķirta no bijušā jau -
niešu iniciatīvu centra paredzētās
darba algas. 

Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Sarmīte Šaicāne
izteica priekšlikumu, ka pagari -
nāto dienas grupu varētu paņemt
bibliotekāri, kuriem pašvaldība
pa pil dus apmaksātu apmēram 2
stundas nedēļā. 

Viduču pamatskolas direktore
Ināra Sokirka: «Mums apvienoto
stundu nav, iestādē mācās 91 iz-

glītojamais. 19 bērni paliek inter-
nātā. 11 stundas ir iedalītas in te -
rešu izglītībā. Skolā ir puišu pār-
svars-59, 32 meitenes. Būtu jādo -
mā par interešu izglītību puišiem,
ko viņiem varētu piedāvāt. Pēc
stundām skolēniem tiek piedāvāts
individuālais darbs mācību priekš-
metos. Citi pēc mācību stundām
dodas mājās, daudzi brīvo laiku
pavada jauniešu iniciatīvu centrā.»

Rekavas vidusskolas direktors
Pēteris Vancāns: «Šogad 1.un 2.
klase ir apvienotas. Palielinājies
bērnu skaits pirmsskolas grupiņās.
Bažas māc par nākamo gadu.
Mazākajiem izglītojamajiem no
13.00-15.00 ir brīvais laiks, pēc
tam sākas sporta un mūzikas sko -
lu mācību process. Mums ir ap-
vienotas bibliotēkas-gan pagasta,
gan skolas, kura strādā līdz vaka-
ram.

Upītes pamatskolas direktore
Svetlana Bukovska: «Kā katru
gadu 1.septembrī skolēnus sagaidīja
sakopta un izremontēta Upītes
pamatskola. Košas samteņu ziedu
rindas pie skolas, sarkanas dālijas,
begoniju krāšņums, neatstāja vie-
naldzīgu nevienu, kas apmeklēja
Upītes pamatskolu Zinību dienā.

It sevišķi gaidīja šos svētkus
pirmklasnieki Ratha, Romāns,
Oļegs, Māra – maza meitene ar lie -
lām baltām bantēm, lepna, nopiet -
na un mazliet uztraukta, bet ar ce -
rības pilnām acīm. Paldies Māras
aizbildnei Aņutai Kondratjukai
par mīļiem vārdiem, ar kuriem pa -
vadīja meiteni uz skolu, par  svēt -
ku noskaņu, kuru dāvāja pirmajā
skolas dienā, par skaisto apģērbu,
kurā Māra jutās kā princese.

Cik maz cilvēkam vajag, lai
justos laimīgs: labu vārdu, siltu
glāstu, sapratni.

Paldies visiem aizbildņiem, ve -
cākiem, vecvecākiem par rūpēm
un atbalstu.

Paldies skolēniem, skolotājiem,
tehniskajiem darbiniekiem par
darbu vasarā.

Paldies Aijai Kornejai, Jurim
Vizulim, Vilhelmīnei Vizulei, Leon-
tīnam Vizulim par darbu skolas
apkārtnes sakopšanā.

Pārsteigums gaidīja arī skolas
ēdināšanas bloka darbiniekus –
jauna plīts, kura nu beidzot tika
uz mū rēta, pateicoties Viļakas no-
vada domes deputāta Leonīda Cvet -
kova atbalstam. Sadarbojoties ar šo
de putātu jau ne pirmo  gadu, es mu
gājusi pie secinā juma, ka Leo nīds
Cvetkovs vienmēr tur doto vārdu.

Paldies meistaram Ērikam Ro-
manovam par priekšzīmīgu darbu
un profesionālo kompetenci.

Lai Dievs svētī visus, kas at-
balstīja, atbalsta un atbalstīs Upī -
tes pamatskolu.»

Viļakas pamatskolas direktore
Anželika Ločmele: «Pils ielā zem
viena jumta atrodas četras izglītības
iestādes un vēl arī Jauniešu ini-
ciatīvu centrs. Šis apstāklis dau-
dzējādā ziņā nosaka bērnu noslo-
gotību un aizņemtību ikdienā.
Konkrēti pamatskolā  darbus plā-
nojam līdz plkst. 15.00, kad pro -
jām dodas sko lēnu autobusi un
kad sākas intensīvākās nodarbības
sportistiem, māksliniekiem un
mūziķiem.»

Viļakas Valsts ģimnāzijā pa-
garinātās dienas grupa nav aktuā -
la. Izglītojamie dodas uz indivi-
duālajām konsultācijām, izmanto
interešu izglītības pulciņus, sporta
un mūzikas un mākslas skolas
piedāvātās mācību programmas.

Aktuāla problēma, ko risināja
pārvalžu un iestāžu vadītāji bija
transporta. Ir saskaņoti autobusu
kursēšanas grafiki.    

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja

tikšanās ar pagastu pārvalžu 
un izglītības iestāžu vadītājiem

PAZIņojUmS
2014. gada 28. augustā domes sēdē tika apstiprināts Vi -

ļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2038. ga -
dam  gala redakcijas projekts (protokols Nr.15, 2.&).

Ar Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–
2038. gadam gala redakcijas projektu var iepazīties Viļakas no -
vada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Viļakas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2038. gadam.

l Vi ïa kas no va da do mes 28.augusta sç des lç mu mi

2014. gada 28. augustā notika kārtējā domes sēde, kurā depu -
tāti izskatīja un apstiprināja 27 jautājumus. deputāti nolēma:

• 1. Uzsākt sagatavošanos Upītes kultūrvēstures muzeja, Reģ.
Nr.90009135277, adrese Akas laukums 1, c.Upīte, Šķilbēnu pag., Viļa -
kas novads, LV-4587, Upītes Tautas nama, Reģ. Nr. 90009135332, adre -
se Akas laukums 1, c.Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587, un
Upītes bibliotēkas, Reģ. Nr. 90009135309, adrese Akas laukums 1, c.
Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587, reorganizācijas proce -
sam, ar mērķi – izveidot jaunu pašvaldības iestādi – Nemateriālās kul -
tūras mantojuma centrs «Upīte» ar trīs struktūrvienībām: Ontona Sliš ā -
na Upītes Kultūrvēstures muzejs, Upītes Tautas nams un Upītes bibliotēka.

2. Uzdod Upītes kultūrvēstures muzeja, Upītes Tautas nama un
Upītes bibliotēkas vadītājiem līdz 14.10.2014. izstrādāt un iesniegt
Nemateriālās kultūras  mantojuma centra «Upīte» nolikuma projektu.

• Pieņemt fizisku personu ziedojumus:
1. 575.55 EUR (pieci simti septiņdesmit pieci euro 55 centi).

Novirzīt ziedojumu 575.55 EUR (pieci simti septiņdesmit pieci euro
55 centi)  nometnes OASIS izdevumu segšanai;

2. 500.00 EUR (pieci simti euro 00 centi). Novirzīt ziedojumu
500.00 EUR (pieci simti euro 00 centi) Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolai ložu šaušanas nodaļas inventāra - pneimatiskā
ieroča un aprīkojuma iegādei.

3. 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi). Novirzīt
ziedojumu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai ložu šaušanas nodaļas in-
ventāra- pneimatiskā ieroča un aprīkojuma iegādei.

• 1. Apstiprināt šādus pakalpojumu tarifus  par ēkas Rūpnīcas ielā 7
(bijusī Kupravas pamatskola) telpu izmantošanu, saskaņā ar kalkulāciju:

1.1. Telpu noma  par 1 kvm mēnesī  1,81 euro (ar PVN  2,19  euro);
1.2. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumiem un elektroenerģiju

no personas dienā – 2,17 euro  (ar PVN 2,63 euro).
• Apstiprināt Rekavas vidusskolas attīstības plānu 2014.–2018. gadam.
• 1. Veikt grozījumus Viļakas novada administrācijas, iestāžu un

struktūrvienību darbinieku  amatu  vienību sarakstā:
1.1. Likvidēt Borisovas Tautas nama šādas amata vienības ar 31.08.2014.:
1.1.1. vadītājs – 1.0 amata vienība;
1.1.2. apkopējs – 0,5 amata vienības;
1.1.3. kurinātājs – 0,5 amata vienības.
2. Piešķirt Vecumu pagasta pārvaldei ar 2014. gada 1. septembri

šādas amata vienības:

• 1. Piešķirt līdzfinansējumu «Balvu rajona Lazdulejas pagasta lauku
iedzīvotāju biedrībai «Lazduleja»»  EUR 1359.96 (viens tūkstotis trīs simti
piecdesmit deviņi euro 96 centi) projektam «Sakoptas vides vei doša na
Šķilbēnu Pareizticīgo baznīcas teritorijā» Nr. 13-0-L413202- 000010.

2. Projekta līdzfinansējumu EUR 1359.96 (viens tūkstotis trīs simti
piecdesmit deviņi euro 96 centi) ieskaitīt biedrības «Balvu rajona
Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrība  «Lazduleja»», reģ. Nr.
40008126526, AS «SEB banka» LV60 UNLA 0050 0208 0083 9 kontā.

3. Biedrībai līdz 2014. gada 28. novembrim jāiesniedz atskaite par
piešķirto līdzekļu izlietojumu.

• 1. Pieteikties Latvijas Futbola federācijas izsludinātajā konkursā par
mazā izmēra (60m x 40m)  futbola laukumu uzstādīšanu projektā «Sintē -
tisko futbola segumu uzstādīšana 2014.–2018. gadā» un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu, kas no -
teikts nolikumā Projekta iesniedzējam.

2.Iesniegt iesniegumu Latvijas Futbola federācijai sintētiskā fut bo -
la laukuma seguma piešķiršanai.

3.Iesniegt Latvijas Futbola federācijai Garantijas vēstuli, ka
Viļakas novada pašvaldība garantē:

3.1.par saviem līdzekļiem sagatavot sintētiskā futbola laukuma
pamatni atbilstoši tehniskajām prasībām;

3.2.par saviem līdzekļiem uzstādīt futbola laukuma apgaismojumu
(ne mazāk kā 250 EV(1x) un nožogojumu;

3.3.pietiekamu sportistu ģērbtuvju pieejamību futbola laukuma
tiešā tuvumā.

2.Garantijas vēstule derīga līdz  projekta realizācijai, bet ne vēlāk
kā līdz 2018.gada 31.decembrim.

3. Futbola laukuma  izveidošanas vieta: Pils iela 14, Viļaka, Viļa kas
novads, LV-4583, zemes vienības kadastra numurs 3815 004 0077  (zemes
gabala kopējā platība 4,4588 ha; sintētiskā futbola laukuma segums
60mx40m).

Ar pilnu Viļakas novada domes 2014.gada 28. augusta  sēdes
protokolu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv
sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Izglītojamo skaits Viļakas novada vispārizglītojošajās
izglītības iestādēs 01.09.2014.

Paskaidrojumi: spec. – speciālā programma, k. – koriģējošā pro-
gramma, v. – vakarskolas programma  5.,6.-gad.+1.-12.kl.=94+618=660

Informāciju sagatavoja-Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne
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Lai iedzīvotājiem Ziemeļ-
latgalē, Latvijā un pasaulē pa-
stāstītu par realizētajiem Leader
projektiem,  biedrība «Balvu
rajona partnerība» nolēma vei-
dot raidījuma ciklu «Izaugmes
ceļi Ziemeļlatgalē». raidījumus
filmē, montē un sagatavo Lat-
gales reģionālā televīzija. tos
ir iespējams skatīties reģionālo
televīziju kanālā re.tV. Šajos
raidījumos visi interesenti varēs
iepazīties ar  biedrību, pašval-
dību, mājražotāju un uzņēmēju
realizētajiem projektiem. 

Raidījumu cikla «Izaugsmes
ceļi Ziemeļlatgalē» 1.raidījumā

partnerība aicina iepazīties ar in-
formācija par LEADER pieeju,
Balvu rajona partnerību un par
īstenotajiem LEADER projektiem
Baltinavas novadā, kā arī par 4
projektiem Viļakas novadā. 2.rai-
dījumā ir  stāstīts par Viļakas no-
vadā realizētajiem LEADER pro-
grammas projektiem. Viļakas
pusē vislielākā vērtība piešķirta
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanai, kā arī tūrisma
iespēju un sportisko aktivitāšu
dažādošanai un pilnveidošanai.

Turpinās raidījumu sagatavo-
šana par Rugāju un Balvu novados
īstenotiem projektiem. Viens rai-

dījums ir paredzēts uzņēmējdar-
bības projektu prezentēšanai, lai
iedrošinātu un motivētu uzņēmējus
un mājražotājus startēt projektu
konkursos jaunajā plānošanas pe-
riodā. Sekojiet aktuālajai infor-
mācijai partnerības tīmekļa vietnē
www.balvi.partneribas.lv.

Pirmo raidījumu ir iespējams
skatīties, sekojot saitei 

https://www.youtube.com/watch
?v=Ai0GIgBA-2Y un otro raidī-
jumu, uzklikšķinot uz saites
https://www.youtube.com/watch?v
=tqWEu6MBbJI. 

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Raidījumu cikls «Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē»

Vakarā, kad viss ir klusi,
pasaka ir atnākusi

Biedrība «Vecāku klubiņš» iesniedz projektu «Vakarā, kad
viss ir klusi,  pasaka ir atnākusi « biedrības «Balvu rajona par-
tnerība» izsludinātajā KNHm projektu konkursā. Biedrības ie-
sniegtais projekts konkursā guva atbalstu un KNHm piešķīra
eUr 200,00. Viļakas novada dome līdzfinansēja projektu 50 %
apmērā  eUr 200,00. Atbalstītā projekta  Nr. 2014-KNHm-2-04
«Vakarā, kad viss ir klusi, pasaka ir atnākusi»  īstenošanas laiks
2014. gada 1. maijs līdz 2014. gada 15.septembrim.

Klubiņa dalībnieki atsaucās Viļakas pirmsskolas iestādes vadītājas
Lilitas Šneperes, kas ir arī biedrības priekšsēdētāja, aicinājumam pie -
dalīties projektu konkursā ar cerībām realizēt savu ieceri – iegā dā -
ties audumus pēc Gitas Andersones pasakas «Kā pūce uzzināja, kas
ir diena» motīviem teatralizētā uzveduma pasakas tēlu kostīmu pa-
gatavošanai. Ir sašūti un pagatavoti divpadsmit krāšņi dzīvnieku,
putnu un kukaiņu tērpi pieaugušajiem. Šajā uzvedumā ir iesaistīti
iestādes audzēkņu vecāki un vecvecāki gan kā lomu tēlotāji, gan arī
kostīmu izgatavotāji. 

Mēs visi bērnībā esam ar lielu aizrautību klausījušies savu vecā -
ku vai vecvecāku stāstītās pasakas, iedomājušies sevi pasaku varoņu
tēlos, iztēlojušies sevi veicam dažādus varoņdarbus, kuros vienmēr
uzvaram ļaunumu un sasniedzam mērķi. Šī pasaku burvība vēl aiz -
vien saista gan mazos bērnus, gan arī pieaugušos. Tāpēc, vēlēdamies
sagādāt prieku mazajiem pirmsskolas apmeklētājiem, viņu lielākajiem
brāļiem un māsām, kā arī vecākas paaudzes pārstāvjiem, sociālā na -
ma iemītniekiem, kuri ir bieži viesi mūsu iestādē, iestudējām teatra -
lizētu uzvedumu pēc G.Andersones pasakas motīva. 

Lūdzam piedošanu autorei, kuras darbu izmantojām ierosmei, bet
ieviesām savas sižeta līnijas un tēlus, ar kuru palīdzību vēlamies
atklāt gan labo, gan negatīvo mūsu dzīvē. 

Galveno tēlu Pūci, kuru visi uzskata par gudru putnu, viena do -
ma neliek mieru, ļoti gribas noskaidrot, kas mežā notiek pa dienu. Pū -
ce sastop daudzus meža iemītniekus, tos iztaujā, bet skaidru atbildi
tā arī neatrod, jo, cik iemītnieku var sastapt dienā, tik arī darbu un
nedarbu tajā notiek. 

Pasaka liek izvērtēt, vai visas nodarbes, ko katrs dara dienā ir tik
svarīgas, lai tām nodotos, vai draudzība ir uz īsu brīdi vai mūža
garumā, vai ir labi tikai strādāt, gādājot sev iztiku, un neko neredzēt
sev apkārt. Tas ir jāskatās un jāvērtē katram pašam. Mēs ceram, ka
ar pasakas tēlu palīdzību, palīdzēsim skatītājiem novērtēt to, kas
viņiem pieder un ko gribas mainīt.

Liels paldies biedrības «Vecāku klubiņš» biedriem par atsaucību
šī pasākuma tapšanā, Rugāju novada domes darbiniekiem Lienei un
Guntaram  Pipuriem par ieinteresētību un iejušanos pasakas tēlos,
lai turpmāk veicinātu starpnovadu (Viļakas un Rugāju) sadarbību.

PALDIES: Arvja tētim Valērijam Vorobjovam  (pasakas tēls –māksli -
 nieks Dzenis Tenis), Antras māmiņai, arī iestādes skolotājai Līgai
Mūrniecei (Zaķis), iestādes skolotāju palīdzei Līgai Kokorevičai
(Pele), Lienei un Guntaram Pipuriem (Lapsa un Vilks), Roberta un
Oskara māmiņai Edītei Barsovai (Saulespuķe), iestādes saimniecības
pārzinei, arī pasaku tēlu tērpu šuvējai Arguta māmiņai Anitai Šakinai
(Bite), iestādes skolotājai, triju mazbērnu vecmāmiņai Terēzijai Bro -
kānei (Taurenis), iestādes bijušajai darbiniecei, arī pasaku tēlu tērpu
šuvējai, 7 mazbērnu vecmāmiņai Inārai Andrejevai (Mārīte), iestādes
darbiniekiem – Mareka vecākiem Il zei un Dmitrijam, kā arī Marekam
Rēvaldiem (Ežu ģimene), Violas mā miņai Ingai, kura izrādei paga -
tavoja Peles tērpu, iestādes skolotājai, Damiana vecmāmiņai Tatjanai
Aleksejevai par palīdzību izrādes dekorāciju tapšanā, iestādes mūzikas
skolotājai Elitai Loginai par muzikālo nofor mē jumu un līdz dzīvošanu
izrādes gaitā, iestādes skolotājai Salvja māmiņai Inesei Saidai un
skolotājai Gunai Rižanovai (Teicēji un scenārija autore), Pūces lomas
atveidotāja un maskas gatavotāja - Lilita Šnepere.

Paldies visiem par krāšņajiem tērpiem, kas paliks Viļakas pirms -
skolas īpašumā. Mēs neesam profesionāli aktieri, neprotam veidot
izrādes, bet ļoti cenšamies to darīt. Šis projekts mūs vienoja un paši
skaistākie kopā būšanas brīži mums vēl priekšā. Līdz ar projekta
realizāciju nebeidzas mūsu sadarbība.

Vienus no senākajiem dārze-
ņiem – ķiplokus Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta Bākarovas ciemā
audzē jaunais mājražotājs Alvis
Circens. Pēdējos gados Latvijā ir
palielinājusies interese par ķiploku
audzēšanu. Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs ir iz -
devis  bukletu «Ķiploku audzēš -
na Latvijas apstākļos», kas stāsta,
ka «ķiploki ir vieni no senākiem
dārzeņiem, kurus audzēja vēl pirms
3000 (dažos izdevumos 5000 un
pat 7000) gadiem, un tie tiek pie -
minēti Bībelē un Korānā. Latvijā
ķiploki aptuveni pirms 700 gadiem
ir nokļuvuši pamatā no Krievijas
puses, kur tie nonākuši caur Bi-
zantiju. Ķiploki vienmēr uzskatīti
par spēcīgiem antiseptiķiem un
pretindi. Senie dziednieki uzsvēra
ķiploku lieliskās spējas atjaunot
audus. Mūsdienās ir pierādīts, ka,
cilvēkam regulāri lietojot ķiplokus
četrus gadus, bioloģiskā nozīmē
viņš ir par 15 gadiem jaunāks

nekā viņa vienaudži. Ķiploks sa -
tur vairāk nekā 400 vielu, kas ir
vērtīgas cilvēka veselībai, bet ta -
jā esošais selēns aizkavē nove-
cošanos. Latvijā viens cilvēks ga -
dā vidēji svaigā veidā patērē līdz
1,5 kg ķiploku».

Lai veicinātu lauku saimnie-
cības ražošanas attīstību un kon-
kurētspēju, Alvis Circens nolēma
piedalīties biedrības «Balvu rajona
partnerība» izsludinātajā projektu
konkursā 7.rīcībai «Lauku saim-
niecību modernizācijas veicināšana
un mājražotāju konkurences pa-
augstināšana». 2014.gada sākumā
projektu iesniedza vērtēšanai, šo-
pavasar projekts tika atbalstīts
un šovasar projekts ir realizēts.

Projekta Nr. 14-07-LL04-
L41100-000004 «dārzeņkopības
nozares attīstīšana A. Circeņa
saimniecībā» mērķis bija iegā-
dāties ķiploku stādītāju. Modernā
iekārtā palielina ražošanas efek-
tivitāti, ātrāk, vienādos attālumos,

dziļumā var sastādīt vairāk ķiplo -
kus, tādejādi ir iespējams paplaši -
nāt apstādītos laukus un ir sama-
zinājies roku darbs stādīšanas pro -
cesā. «Sākotnēji biju domājis ie-
gādāties divrindu ķiploku stādā -
mo, taču, izpētot tirgus cenas, pie -
dā vājumu, sapratu, ka izdevīgāk
ir iegādāties četrrindu ķiploku
stā dāmo. Jo parasti, uzsākot jaunu
darbības virzienu, liekas pietiks
ar minimālo, bet vēlāk saproti,
ka vajadzēja tomēr ņemt iekārtu
ar lielāku jaudu un funkcijām.
Lai pilnībā modernizētu ķiploku
audzēšanu, vēl būtu nepieciešams
iegādāties smalcinātāju, šobrīd
500 kg līdz 1 tonnai ķiploku pa
dai viņām ir jāsadala pašiem ar
rokām, vēl būtu jāiegādājas ra -
vē tājs un specializēts kombains
ražas novākšanai. Svarīgi ir do -
māt kā ražošanu padarīt tehnisku,
jo nav darbaspēka, daudz cilvēku,
kuri būtu gatavi čakli un atbildīgi
strādāt. Lai attīstītu ražošanu ir
nepieciešama laba tehnika», par
projekta realizēšanas gaitu un nā -
kotnes plāniem stāsta Alvis Cir-
cens. Viņš izteica vērtējumu, ka
vēlētos, lai mājražotāju projektiem
būtu lielāka summa vienam pro-
jektam, jo tehniskās iekārtas mak -
sā sākot no 15 – 20 tūkstošiem euro.
Al vis Circens plāno arī nākotnē
pie dalīties lauku attīstības projektu
konkursos. Šī projekta kopējās iz -
maksas bija Eur 13032,91, Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku
attīstība atbalstīja projekta reali-
zēšanu ar summu Eur 6462,60.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Ķiploku audzēšana Šķilbēnu pagastā

«Vakaros, kad viss ir klusi,
Rokas klēpī salikusi,
Vecmāmiņa attin viņu –
Pasaciņu kamoliņu.
Sanāk milži, putni, zvēri,
Vilki, gaiļi, zaķi, jēri,

Sanāk tuvi, sanāk tāli,
Līdzi vedot trešo brāli.
Trešo brāli pastarīti,
Melno princi, princesīti…
Sanāk, sastājas ap mani, –
Pasaciņa, skani, skani!»

(I. Lasmanis)
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Viļakas novada medņevas
pagasta biedrībai «Visi kopā»
projektu Nr. 2014-KNHm-2-
16 «melodijas meitenes» izdevās
realizēt pilnā apmērā, tā, kā
bijām domājušas un iecerējušas. 

Projekta mērķis bija uzšūt jau -
nus skatuves tērpus sieviešu vo-
kālajam ansamblim «Melodija»,
lai koncertos priecētu pagasta un
novada iedzīvotājus ne tikai ar
dziesmām, bet arī ar skaistiem
tērpiem. Doma par jaunajiem tēr -
piem bija jau sen, jo Melodijas
meitenes ir aktīvas, dzīvespriecī -
gas un skanīgas, daudzās vietās
mums ir jāuzstājas, līdz ar to tēr-
piem ir ļoti svarīga loma, tāpēc
esam prie cīgas, ka šogad izdevās
ieceri realizēt. 

Saņemot pozitīvu rezultātu
no «Balvu rajona partnerības»
par projekta atbalstu, maija mēne -
sī biedrības «Visi kopā» dalīb nie -
ki: projekta vadītāja Skaidrīte Šai -
cāne un Melodijas meitenes – an -
sambļa vadītāja Inita Raginska,
dalībnieces Ināra Sokirka un Ma-
ruta Prancāne devāmies uz audu -
mu veikalu Balvos, taču tur ne-

atradām sev patīkamu un skaistu
audumu, tāpēc devāmies uz Gul-
benes audumu veikalu «Kameja».

Melodijas meitenēm desmit
gadu laikā ir izveidojusies laba
un sirsnīga kopā būšana un vie -
nāda gaume, tāpēc, apskatot au-
dumu veikalā «Kameja» Gulbenē,
bijām pārliecinātas un saviļņotas
par lillā krāsas audumu, kas iz-
skatītos skaisti un gaumīgi. Tik
lielā daudzumā, protams, auduma
uz vietas nebija, tāpēc bija arī
citi piedāvājumi, kuri mūs neuz-
runāja. Uz Gulbenes veikalu iz -
nāca braukt vairākas reizes, līdz
visu sakārtojām un iegādājāmies
auduma 40 metrus. Projekta ko-

pējās izmaksas ir EUR 800,00,
KHNM fonds atbalstīja ar EUR
400,00.

Nu, mēs – Medņevas meitenes
esam jaunos, skaistos, žilbinošos
tērpos, kuri sastāv no trīs daļām-
svārkiem, topa un žaketes. Sirsnīgu
un mīļu Paldies mēs sakām par
atbalstu Lilitai Dravniecei, par
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Viļakas novada domei, par atbals -
tu projekta īstenošanā šoferim
Jānim Vancānam un Medņevas
pagasta pārvaldniekam Pēterim
Pravam. 

Teksts: projekta vadītāja
Skaidrīte Šaicāne

Foto: no personīgā arhīva

Melodijas meitenēm jauni tērpi

Biedrība «Vide.Cilvēks. Kul-
tūra» veiksmīgi realizēja pro-
jektu Nr. 2014-KNHm-2-15
«Skatuves tērpi Viļakas līnij-
dejotājām». Projekta mērķis
bija iegādāties materiālus un
sašūt jau nus, košus skatuves
tērpus, lai līnijdejotājas labi
justos un varētu priecēt daudzos
pasākumu apmeklētājus gan
ar savu sniegumu, gan ar skais-
tiem tērpiem. Kopējās projekta
izmaksas ir 396,33 euro, no
tiem 198,16 euro – KNHm fi-
nansējums. 

Projekts tika apstiprināts, fi-
nansējums piešķirts un nācās
ķerties klāt projekta realizācijai,
kas negāja tik gludi, kā sākumā
bija cerēts. Līnijdejotājas kopā
ar projekta vadītāju Silviju Ku -
prišu, Viļakas kultūras nama va-
dītāju Akvilinu Jevstigņejevu un
līnijdeju kolektīva vadītāju Aiju
Leitenu veidoja tērpu skices,
veica nepieciešamos mērījumus
un aprēķinus. Problēmas sagādā -

ja nepieciešamā auduma iegāde.
Vairākkārt apmeklējām audumu
veikalus Balvos un Gulbenē, jo
nevarēja sameklēt audumu vaja-
dzīgajā daudzumā, krāsā, kvali -
tātē. Audumu blūzēm un vestēm
iegādājāmies Rīgā SIA «ANVI
AM», svārkiem – veikalā «Ka-
meja» Balvos. 

Rezultātā tika iegādāti visi
nepieciešamie mate riāli un dejotājām
sašūtas blūzes, vestes un svārki.

Līnijdejotājas ir gandarītas par
paveikto. Jaunie tērpi padarīs
efektīgāku kolektīva uzstāšanos,
vairos dejotprieku, sniegs jaunu
enerģiju un radīs entuziasmu.

Sirsnīgs paldies Viļakas nova -
da domei par līdzfinansējumu,
šoferim Atim Šimkevičam par
atbalstu projekta īstenošanā.

Teksts: projekta vadītāja 
Silvija Kupriša

Foto: no personīgā arhīva

Viļakas līnijdejotājām jauni skatuves tērpi

Bagātīgajam KNHm fonda atbalstīto un šoruden veiksmīgi
pabeigto projektu sarakstam pievienojas arī biedrības «Virica»
realizētais projekts Nr. 2014-KNHm-2-08 «Ceļā uz Žīguru meža
ciemu…» Kopējās projekta izmaksas eUr 800, no tiem eUr
400 KNHm fonda sniegtais atbalsts un eUr 400 Viļakas novada
domes līdzfinansējums.

Projekta mērķis bija: sakārtot
un labiekārtot videi draudzīgu
atpūtas vietu pie Žīguru estrādes,
turpinot popularizēt Žīgurus kā
Meža ciemu.

Iebraucot Žīguru pagastā pa-
veras acīm tīkama ainava – me -
ži, Vjadas upes ieleja, sakopta
teritorija – Žīguri rada aprūpēta
un mīlēta ciema iespaidu. Reali-
zējot šo projektu, gribējām pa-
stiprināt pozitīvās emocijas, ko
vienmēr rada sakoptas vietas un
kopīgs darbs.

Pēc projekta atbalstīšanas lē-
muma iegādājāmies kokmate -

riā lus, nepieciešamos palīgrīkus, kokmateriālu apstrādes līdzek ļus,
skaidu plati un jumta klājumu, apstrā dājām koku ar dekoratīva jiem
aizsardzības līdzekļiem, sagādājām granti, savācām akmeņus
ugunskura vietas norobežošanai, izrakām un izveidojām ugunskura
vietu, izveidojām soliņus, atkritumu kasti, «stalažgaldus», informācijas
plāksnes pie dabas objektiem, atjaunojām sirniņmājiņu (āra tualeti),
tiltu pāri grāvim, papildus uzbūvējām at sevišķu tiltiņu piekļuvei no
ceļa. Tika cirsti krūmi, pļauta zāle, radās doma vairāk izmantot dabā
pieejamo, tāpēc atpūtas vieta tika pa pildināta ar akmeņiem, kas var
kalpot kā galdiņi, sēžamie. Nāca jaunas idejas, vēlēšanās paplašināt
sakārtojamo teritoriju – un tā tika iztīrīts pakalniņš, kurš paver ska -
tienam estrādi, jauno atpūtas vietu, uz tā parādījās romantisks so -
liņš... Par to īpašs paldies Aleksandram Veselovam.

Tika strādāts gan individuāli, gan organizētas talkas/talciņas.
Projektā iesaistītie cilvēki izmantoja arī savus personīgos darbarīkus,
pat ziedoja materiālus.

Paldies par atbalstu Žīguru pagasta pārvaldei un, personīgi,
Oļegam Keskam.

Paldies Jānim Bečam, Voldemāram Zazerinam, Voldemāram Mi-
ņinam, Annai Āzei, Helvijam Krilovam, Kristeram Kaņepem,
Dreikam Ludikovam, Oskaram Bečam, Raivo Repšam, Ketijai un
Aurikai Vasiļjevām, Anatolijam Kokorevičam, Guntim un Evelīnai
Taukuļiem, Ligitai Volkovai, Eleonorai Maršavai, Valentīnai Kaļānei,
Ērikai Zaharovai, Ērikai Ivanovai, Ievai Klimovičai, Martinai Gert -
rū dei Pavlovai un Aleksandram, Veronikai Sotovai, Viktoram Zah-
vajevam, Romānam Jeršovam, Albīnam Korņejevam, Jurim Gav -
rilovam, Nikolajam Volkovam, Nikolajam Romanovam.

Paldies visiem, kas veltīja savu laiku un darbu projekta rea -
lizēšanā! 

Projekta koordinatori – Valentīna Beča, Andra Korņejeva.
Foto no personīgā arhīva

Šovasar Šķilbēnu pagasta
Čilipīnes kapsētā centīgi strādāja
Pēteris Ločmelis, jānis mežals,
Andris mežals, Kristaps Loč -
melis, Nauris Konovalovs, dāvis
Serds, reinis mežals. Viņi pie-
dalījās Nīderlandes KNHm
fonda atbalstītā projekta Nr.
2014-KNHm-2-06 «Šķilbēnu
pagasta Čilipīnes kapsētas gal-
venā celiņa  rekonstrukcija»
realizācijā.

Čilipīnes ciema kapi ir viena
no lielākajām kapsētām Šķilbēnu

pagastā. Kapsētas platība ir ap ~
1,3 ha un šeit ir ap ~ 300 apbedī -
jumu vietām. Te savus aizgājējus
apglabā piederīgie arī no Balvu
un Baltinavas novadiem, daudziem
piederīgie šobrīd dzīvo tuvākos
un tālākos Latvijas novados.

Projekta mērķis bija veikt
Čilipīnes kapsētas galvenā celiņa
rekonstrukciju. Projekta rezultātā
izbūvēts jauns galvenais celiņš,
nodrošināta droša pārvietošanās
un cienīga aizgājēja izvadīšanā.
Jau nais pakāpju celiņš ir ērtāks
un piemērotāks uzkāpšanai līdz
kap sētas kapličai. Projektu ar

Eur 400,00 atbalstīja KNHM
fonds, tik pat lielu summu līdzfi-
nansēja Viļakas novada dome un
papildus dar biem finansējumu
ziedoja iedzīvotāji, kuriem pie-
derīgie ir apglabāti šajā kapsētā.

«Šīs vasaras karstums traucēja,
jo darbi notika lēnāk nekā plā -
nots. Vienu mēnesi ļoti centīgi
strādāja pie būvniecības darbiem.
Karstuma dēļ bija jāstrādā vēlu
vakaros un agri rītos, jo dienas
laikā nebija iespējams strādāt tik
fiziski smagu darbu. Bet projekta
ter miņš bija pietiekošs, lai paveiktu
ieplānotos darbus vasaras laikā»,

par projekta gaitu stāsta kapu ve-
cākā Emerita Ločmele.

Lielu paldies darba grupas lo-
ceklis Jānis Mežals saka Viļakas
no vada domei, kas nodrošināja
līdzfinansējumu projektam, un
visiem ziedotājiem, kuri ziedoja,
lai iecerēto mērķi izdotos sasniegt.
«Patei cos arī biedrībai «Aicinā-
jums»un tās vadītājai Skaidrītei
Krakopei par atbalstu projekta
sagatavošanā un iesniegšanā. Pal-
dies, ka sa dzir dējāt mūsu vajadzību
un palīdzējāt to īstenot!» saka
Jānis Mežals.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Projekta aktivitātes Čilipīnes kapsētā

Jauna atpūtas vieta Žīguros
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jau ilgu laiku tika meklēts risinājums Kultūras
centra zāles un skatuves telpas galvenajai problēmai
– bezgaisam, jo pašam centra man ventilācijas
sistēmas, kas sagādāja neērtības gan koncertu, izrāžu
un citu centra pasākumu darbībai. tikai meklēts
efektīvs risinājums, un centra budžetā piešķirtajiem
līdzekļiem tika izvēlēts uzstādīt gaisa kondicionierus. 

Meklējot atbilstošas iekārtas jaudas, specifikācijas un
cenas ziņā – tika izvēlēti Ekonomiskākie Gree Hansol
Nordic inverter siltumsūkņi, kuru lielākie plusi ir: G10
Hi-Efficient inverter 2-pakāpju kompresors, I-feel funk -
cija pultī, kondicionieris vien mēr izslēdzot pats sevi
izžāvē, lai nerastos tajā sēnītes un baktē rijas, atkausēšanās
ziemā notiek pēc reālās vajadzības nevis tai mera, 7

iekšdaļas gaisa plūsmas āt rumi, +8 grādu funkcija un ga-
rantēta darbība no -25 līdz +45 grādiem. 

Kompresori ir aprīkoti ar G10 zemo 16hz apgriezienu
funkciju, elektronikā ir iebūvēts sprieguma stabilizators,
līdz ar to iekārtas strādā sprieguma robežās no 150-260v.
Gaisa kondicionieri izslēgtā veidā patērē tikai 0,5-1w
elektrību, turklāt citu ražojumu kondicionieri vidēji 2-
10w. Iekārtu piegādi, montāžu un instruktāžu veica «SIA
Akvapro».

Šo iekārtu plusus pirmie novērtēja Kultūras centra
paši mazie dejotāji – kuri ierodoties uz savu mēģinājumu
tika sagaidīti siltā telpā, jo šī iekārtas lieliski pilda
sildītāju funkciju ar mazu jaudu.  

Foto un teksts: Kristīna Lapsa

Kultūras centrā «rekova» uzstāda modernus
siltumsūkņus – kondicionierus

Vecumu pagasta skolēnu,
Susāju pagasta autobusa

kustības grafiks 2014./2015.
mācību gadam 

*Darba dienās – Pirmdienas rīts un Piektdienas va -
kars,Vecumu pag.reiss.

* Darba dienās (P,O,T,C,P) Autobuss kursē rīta reisus
Susāju pagasta, piektdienās vakara reiss (Viduči –Susāji)!

Saulainais rotaļu laukums
bērniem Rekovas ciemā

Pavasarī un vasaras sākumā rekovas ciemā ak tī -
vi strādāja būvfirmas darbinieki, kuri īstenoja reka -
vas vidusskolas siltināšanas projektu, bet biedrības
«dardedze»  dalībnieki, rekavas vidusskolas skolēnu
vecāki paši saviem spēkiem, ieguldot brīvprātīgo
dar bu, uzsāka neliela projekta Nr. 2014-KNHm-2-13
«Saulainais rotaļu laukums bērniem» īstenošanu.
Projekts saņēma Nīderlandes KNHm fonda finansē -
jumu eur 400,00. Viļakas novada dome atbalstīja
biedrības «dardedze» iniciatīvu un līdzfinansēja
pro jektu ar eur 400,00.

Rekavas vidusskolas direktors Pēteris Vancāns ir ļoti
priecīgs un pateicīgs Rekavas vidusskolas pirmsskolas
gru piņas bērnu vecākiem Denisam Maksimovam, Ser -
gejam Romanovam, Vintaram Krakopam, Viktoram So-
bolam, Ilgvaram Kozlovskim, Raitim Borisam, Ronaldam
Spridzānam, Sergejam Maksimovam, Andrim Gabrānam,
Normundam Lapsam, Modrim Slišānam, Jānim Kozlovskim,
Genādijam Mičam un darbu vadītājam Aldim Koniševam
par atsaucību un ieguldīto darbu, lai bērniem taptu jauns
rotaļu laukums Rekovas ciema centrā. 

«Par jaunu rotaļu laukumu sapņojām jau sen, rakstī -
jām projektus, bet tie netika atbalstīti. Esam priecīgi, ka
šoreiz KNHM fonds un biedrība «Balvu rajona partnerība»
atbalstīja mūsu projektu,» stāsta projekta koordinatore
Elita Siliņa.

Projekta mērķis ir labiekārtot bērnu rotaļu laukumu
Rekovā, renovējot esošās metāla detaļas, demontējot no-
lietojušās un bīstamās koka konstrukcijas un izgatavojot
trīs jaunus koka elementus. Projektā bija jāizgatavo trīs
jauni rotaļu laukuma elementi: mājiņu ar kāpelējošo sie -
nu, kāpnēm; smilšu kasti ar nosedzamu virsmu; balasta
baļķi uz ķēdēm. «Izgatavotie elementi ir izdevušies
daudz labāk nekā bijām plānojoši. Projekta īstenošanu
iesākām kā bijām iecerējuši, betonējām pamatus jaunajiem
koka elementiem, iebetonējot arī dzelzs stiprinājumus,
pie kuriem stiprināja kokmateriālu. Svarīgi, lai kokmateriāls
neatrastos zemē, bet būtu piestiprināts pie dzelzs kons-
trukcijas, jo koks, atrodoties zemē, ātrāk satrūd. Balasta
baļķis izdevās izgatavot kā plānots. Bet mājiņa un smil -
šu kaste izdevās daudz lielākas nekā bijām domājuši. Pa-
teicoties vecāku izdomai un mākslinieciskajam talantam,
mājiņā dzīvo arī saulainais zaķis, izveidota interesanta
kāpelējošā siena,» par projektā paveikto stāsta Pēteris
Vancāns.

Projekta rezultātā ir radīta bērniem un ģimenēm
drau dzī ga un droša vide, kur var atpūsties un rotaļāties.
«Realizējot projektu, iegādājāmies vēl papildus krāsu, jo
tās bija nepieciešams vairāk nekā bija plānots projektā.
Šos izdevumus sedza vecāku ziedojumi. Pateicoties ve -
cā ku atbalstam drīz taps laukuma nožogojums, kā gribē -
jām pagājušā gada projektā. Sētai mietiņus, dēļus un krā -
su ziedo pirmskolas grupiņas bērnu vecāki. Top šūpoles,
kas nav vēl uzstādītas, bet jau kuru katru brīdi jābūt- pie
mājiņas,» pastāsta Elita Siliņa.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Elita Siliņa un Vineta Zeltkalne

Viļakas novada Viļakas pilsētas, 
Susāju pagasta skolēnu

autobusa kustības grafiks
2014./2015. mācību gadam

2014.gada 2. septembri

Darba dienās – P,O,T,C, P  
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Pagastu pārvaldes ir iestādes,
kur pa gastu iedzīvotāji griežas
pirmkārt. jaunajam mācību ga -
dam sagatavotas mācību iestādes,
sāk plānot jaunā gada budžetu.
Plašāk par padarīto un iecerēto
pagastu informācijā.

Vecumu pagastā notiekošo
stāsta pārvaldes vadītāja Ligija
Logina:

• Pagasta pārvalde likuma
«Par pašval dībām» un Ve cumu
pagasta pārvaldes nolikuma ietvaros
veic nekustamā īpašuma nodokļu,
komunālo maksājumu iekasēšanu,
pabalstu izmaksu, izsniedz izziņas,
deklarē personas, kā arī veic
citas likumā noteiktās funkcijas.

• Pagasta pārvalde arī turpmāk
rūpēsies par pašvaldības ceļu se-
guma uzturēšanu, labošanu un
atjaunošanu. Auto ceļa posmā Ve -
cumi – Robežnieki ar 2014.gada
15. sep tembri tiks uzsākta caurteku
nomaiņa un autoceļa posma la-
bošana. Plānota pārējo autoceļu
salabošana, grants iestrāde. 

• Tiek veikta pagasta teritorijā
esošo, bet uz pašval dības vārda
nereģistrēto ceļu reģistrēšana un
dokumentācijas sakārtošana (re -
ģistrēts ceļš Borisovā, kas ved uz
līvānu mā jām, līdz mājai «Up-
mala», pašvaldības auto ceļu «Ve-
cumi – Upmala», «Slīpači – Gor-
šāni», kā arī autoceļa «Ņemecki
– Rejeva», re ģistrē šana atrodas
beigu stadijā). 

• Tika veikta smilts atradnes
«Badnova» krājuma atli ku ma ap-
rēķināšana, uzsākta dokumentu
tālāka kārtošana.

• Pagasta pārvalde piedalās
pagaidu sabiedrisko dar bu projekta
realizēšanā, pagasta pārvaldē
2014.gadā tiek nodarbināti 6 bez-
darbnieki. Pagaidu sabiedrisko
dar  bu veicēji tiek nodarbināti mal -
kas sagatavošanas darbos un Ve-
cumu pagasta teritorijas labie-
kārtošanā.

• Tika veikti Borisovas ciema
labiekārtošanas darbi. Kapsētu teri -
torijas appļaušana un uzkopšana.

• Tika veikti meža izstrādes
un kopšanas darbi (ko pējā platība
8.4 ha). Kā arī tika veikta kailcirtes
izstrāde (2.0 ha) platībā. Ie gūtais
materiāls (baļķi) tika realizēti par
ko pējo summu 20031,71 euro,
no tiem 12831,98 euro tika sa-
maksāti par meža izstrādi un
kokmateriāla nogā dā šanu pie liel-
ceļa, kā arī materiālu izvešanas
ceļa nostiprināšanu.

• 15. m³ kokmateriālu tika sa-
zāģēti būvmateriālos, un uzcelti
divi jauni malkas šķūņi (Vecumu

pagasta pārvaldei un Borisovas
Tautas namam).

• Pagasta pārvalde turpina mal -
kas sagatavošanas darbus Pagasta
pārvaldes iestādēm,» Kārkliņu»
mājai, Mežvidu pamatskolai.

• Ar «Kārkliņu» mājas 1. un
2. ieejas iedzīvotāju da ļēju līdz-
finansējumu tika veikts kapitālais
mājas jumta remonts pirmajai un
otrajai ieejai.

• Tika iegādāts un nomainīts
sūknis ap kures sistēmai «Kārkliņu»
mājai, kā arī plā nots iegādāties
dziļurbuma sūkni Borisovas ūdens-
tornim. 

• Tiek pārņemta Mežvidu pa-
matskolas ēkas apsaimnie košana,
uzraudzība un veikta teritorijas
apsaimniekošanu.

• Budžeta iespēju robežās
plānojam veikt kosmētisko remontu
Borisovas Tautas nama skatuvei.

• Pagasta pārvalde aktīvi sa-
darbojas ar Viļakas nova da Sociālo
dienestu un Viļakas novada bā-
riņtiesu, kā arī Viļakas pilsētas
iestādēm. Ar transportu atbalsta
Viļa kas novada sporta komandas.
Veicina iedzīvotāju problēmu
veiksmīgu un ātru risināšanu.

Par notiekošo medņevas pa-
gastā informē lietvede maruta
dzanuška:

«Pagasta pārvalde pamatojoties
uz likuma «Par paš val dībām»,
pārvaldes nolikumu veic nekustamā
īpašuma nodokļu, komunālo mak-
sājumu iekasēšanu, pabalstu iz -
maksu, sniedz iedzīvotājiem
dažāda veida izziņas, at bild uz
iesniegumiem un sūdzībām, veic
personu deklarēšanu dzīvesvietā,
sadarbojas ar novada Sociālo
dienestu, bā riņ tiesu, lauku attīstības
konsultanti.

Pagasta pārvalde cenšas uztu -
rēt kārtībā pašvaldības teritorijā
esošos ceļus. Tika ap pļau tas visu
ceļu grāvmalas, veikts bedrīšu
re  monts uz Mežmalas ielas gar
veikalu. Pat reiz notiek visu ceļu
greiderēšanas darbi.

2014. gadā ik mēnesi sabied-
riski derīgos darbos nodarbināti
astoņi cilvēki. Šie cilvēki strādā
arī skolā un pirmsskolas izglītības
ie stādē. Ikdienā tiek veikti labie-
kārtošanas dar bi pagasta centrā,
tiek sagatavota malka  cent ra
katlu mājai, izpļautas grāvmalas.
Pirms ka pus svētkiem tika appļautas
kapsētu teritorijas. 

Regulāri notiek appļauta un
sakārtota teritorija attīrīšanas ie-
kārtās un ap ūdenstorni. 

Komunālajā saimniecībā va -
sarā tika veikta ūdenssistēmas

spiedbāku un tīklu skalošana un
dezinfekcija.  

Ūdens atdzelžošanas iekārtās
regulāri tiek veiktas teh nis kās ap -
kopes, ūdens filtru skalošana un
nomaiņa.

Kanalizācijas sistēmām tiek
regulāri veikti atsūknēšanas darbi,
notiek kanalizācijas aku tīrīšana,
sūknētavu apkopes. 

Pašreiz tiek sagatavota apkures
sezonai centra katlu māja. 

Oktobrī atsāks darbu Medņevas
Tautas nama paš dar bības kolek-
tīvi.»

Žīguru pagasta pārvaldes
vadītājs oļegs Kesks: 

1) Daudzdzīvokļu mājas Vi-
ļakas ielā – 20 pabeigts jumta re-
monts un veikti dažādi remontdarbi
pagasta dzīvokļos(krāsnis, plītis,
skursteņi u.c.)

2) Pabeigti Upes «Virica» atjau -
noša nas un upes rak ša nas darbi
un ieplānota mākslī gās ūdenstilpnes
(Dzidruška) tīrīšana;

3) Veikta Žīguru pagasta estrā -
des un tās apkārtnes ģenerālā at-
tīrīšana un sakopšana;

4) Noslēgusies vides kampaņa
«Mežainā nedēļa Žī guros», kuru
realizēja biedrība «Virica;

5) Pabeigti un noslēgušies
projekti sa dar bībā ar bied rī  bām
«Žīguri MRS», kura pieda lījās
projektā par plud males labiekār-
tošanu un biedrību «Virica», kura
piedalījās projektā par estrādes
teritorijas labiekārtošanu;

6) Turpinās bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas un pasā-
kumu organizēša nas vie tas un tel -
pas iekārtošana un remont darbi;

7) Aktīvas darbības notikušas
bērnu, jau nie šu un pieaugušo da-
žādu sporta pasākumu, aktivitāšu
jomā.»

Šķilbēnu pagasta pārvaldes
vadītājs Andris mežals nosauc
ievērojamākos darbus:

1. Stiglavas gravās:
– atjaunotas koka kāpnes;
– regulāri tiek pļauta zāle, sa-

kopta teritorija;
– novākti bīstamie koki.
2. Piedalāmies pašvaldības te -

 ritorijā esošo 12 kapsētu sakopša -
nas talkās, uzturam sa kop tus
brāļu kapus un Brīvības cīnītāju
pie miņas vietas. 

3. Rekavas katlu mājai:
– uzstādīts jauns apkures katls;
– veikts katlu mājas un kuri-

nātāju atpūtas istabas kosmētiskais
remonts;

– ierīkota pelnu glabātuve;

– saremontēta zāģu skaidu
gla bātava, uzlikta jauna aizsarg -
siena pie transpor tiera.

4. Rekavas vidusskolas teritorijā
veikti la bie kārtošanas darbi.

5. Balkanu Dabas parkā:
– uzbūvētas jaunas šūpoles;
– estrādes sienām noņemta

vecā krāsa;
– regulāri tiek sakopta teritorija,

pļauta zāle, novākti sausie koki,
zāģēta malka;

– šķūnim nomainīts bojātais
šī feris.

6. Rekovā un Upītē tika skalo -
tas un tī rītas kanalizācijas nosē-
dumakas, tiek laboti ūdensvada
bojājumi Rekovas, Šķilbanu un
Upītes ciemos.

7. Pagasta iedzīvotājiem tiek
sniegti asinizācijas mu cas pakal-
pojumi.

8. Upītes bibliotēkā ieliktas jau -
nas dur  vis. 

9. Regulāri tiek sakopti Šķil-
banu, Rekovas un Upītes ciemu
teritorijas, tiek pļautas ceļu grāv-
malas un greiderēti ceļi.

10. Ceļu un ielu remonti:
– Grohovas ielai uzbērts 16 m³

grants;
– Darba ielai uzbērts 16 m³

grants;
– Ceļam Upīte – Ančipova

uzbērts 8 m³ grants;
– Ceļam Upīte – Ivanovka

uzbŗts 56 m³ grants;
– Ceļam Šķilbani – Ančipova

– Lotuši – Baltinavas pagasta ro-
beža uzbērts 88 m³ grants;

– Ceļam Tribunova – Riosari
Bākarova: ielikta 1 caurteka, uz-
bērts16 m³ grants;

– Ceļam Zaļčupe – Zatišje
uzbērts 40 m³ grants;

– Ceļam Šķilbani – Rekovas
ferma uz bērts 5 m³ grants.

Kupravas pagastā par pa-
veikto vasaras sezonā informē
pagasta pārvaldes vadītājs Alek-
sandrs tihomirovs: 

1. Siltumtrases atslēgšana Drau -
dzības ie las namam Nr. 9 un jau -
nas siltumtrases izbū ve uz pagasta
pārvaldes ēku.

2. Energoefektivitātes paaug-
stināšanai, otrās kontūras montāža
apkures katliem .

3. Remontdarbi jaunajās pasta
telpās.

4. Kosmētiskie remonti dzī-
vokļos.

5. Pamatskolas ēkas konservā -
cija.

6. Tautas nama pārvietošana
uz pagasta pārvaldes telpām.

Par Susāju pagastā paveikto
stāsta pār valdes va dītājs juris
Prancāns:

• Notiek algoto sabiedrisko
dar ba veicēju darba organizēšana
un pārbaude pagasta ceļa grāvju
attīrīšanai no krūmiem.

• Graustu nojaukšana Keišos,
teritorijas sakopšana.

• Veikta(3x) pagasta ceļu pla-
nēšana un ceļu nesošās klātnes
nostiprināšana ceļa pos mos Klā-
ni–Gruzdova, Tutinava–Geinova,
Kraukļeva–Sils, Meirova–Tuti-
nava.

• Izskaloto caurteku remonts
ceļa posmā Eržepole–Tepenīca.

• Pagasta ceļu appļaušana –
jūnijs.

• Vēdeniešu kapos tualetes
jumta nomaiņa, solu, norādes re-
monts, teritorijas appļaušana.

• Kultūras pasākumu organi-
zēšana – Liel dienu pasā kums foto
akcija, senioru vakars, siera sie -
šana, Līgo pasākums, An nas diena.

• Skolēnu un citu novadā ne-
pieciešamo pār vadājumu organi-
zēšana ar autobusiem Ford Transit
un BMC 215 SCB, autobusu ap-
kope un uzturēšana tehniskā kār-
tībā.

• Iedzīvotāju pieņemšana, dek-
larēšana, maksājumu pie ņem ša -
na. Sūdzību, ierosinājumu izska-
tīšana, palīdzība dažādu problē -
mu risināšanā.

Viļakas pilsētā iedzīvotāji
grie žas pie Viļakas novada
domes speciālistiem. tehniskās
nodaļas vadītājs mārtiņš rēd-
manis par saimnieciskajiem
darbiem Viļakas pilsētā:

• Algoto pagaidu sabiedrisko
darbu organizēšana;

• Pilsētā tika veikta koku kop -
šana un bīs tamo koku novākšana;

• Grāvmalu attīrīšana no krū-
miem;

• Teritorijas appļaušana;
• Pilsētas degradējušo vietu

attīrīšana Su sāju pagasta Keišos,
Balvu ielā, Liepnas ielā un Gar-
nizona ielā, ap kār tējās teritorijas
sakopšana;

• Zaļās zonas kopšana – dzīv-
žogu ap grie  ša na, apstā dījumu vei-
došana un kopšana;

• Pašvaldības īpašumu remonti
finansiālo iespēju robežās un ap-
saimniekošana;

• Viļakas sociālās aprūpes
cent rā tika izremontēta istabiņa;

• Pilsētas kapu kopšana, bīs-
tamo koku novākšanā pieaicināta
tika firma. 

Paveiktie un plānotie darbi pagastu pārvaldēs

l Īsās ziņas

• 10. septembrī Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs piedalījās Latgales plānošanas reģiona
pašvaldību sanāksmē, kas notika Latgales plānošanas
reģiona pārstāvniecībā Rīgā. Sanāksmes darba  kārtībā
tika izskatīti jautājumi par Latgales programmas sagata-
vošanas gaitu ES fondu 2014.–2020. gada periodam, par
Latgales plānošanas reģiona pārstāvniecību ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda
uzraudzības komitejās. 

Pēc Latgales plānošanas reģiona pašvaldību sanāksmes
notika Latvijas Pašvaldību savienības domes sēde. No va -
du un pilsētu domju priekšsēdētājiem Ministru prezidentei
Laimdotai Straujumai uzmanību vērsa uz daudziem
problēm jautā ju miem, kas saistīti ar pašvaldību nākamā
gada bu džeta veidošanu. 

• 19.septembrī Viļakas novada domē pieredzes apmai -
ņas braucienā bija ieradušies Varakļānu novada domes
deputāti, kuri tikās ar Viļakas novada domes priekšsē -

dētāju Sergeju Maksimovu, domes deputātiem un darbi-
niekiem. Apmeklēja Viļakas novada ievērojamākos
objektus.   

• 2014. gada 24. septembrī plkst. 11.00 Vientuļos, Ve -
cu mu pagastā, Viļakas novadā notiks pamatakmens ie-
mūrēšanas pasākums robežšķērsošanas vietas «Vien tu ļi»
izbūves darbu uzsākšanai.

• No 17.–18. oktobrim Viļakā, Viļakas pamatskolas
2.k ategorijas šautuvē Pils ielā 11a notiks B.Bondara pie -
mi ņas balvas izcīņas ložu šaušanā sacensības, kuras mēr -
ķis ir noskaidrot  labākos šāvējus un komandas šī spor ta
veida interesentu vidū Viļakas un tuvākajos novados.

Sacensības organizē Viļakas novada Bērnu un jaunat -
nes sporta skola sadarbībā ar Viļakas novada domi, Viļa -
kas Valsts ģimnāziju, Viļakas pamatskolu, citām organizā -
cijām un privātpersonām. Ar sacensību nolikumu var ie -
pazīties Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā,
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Sports.
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IZGLītīBA

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
gadskārtējo izglītības konferenci rīkoja
pirms jaunā mācību gada sākuma, pul -
cinot pirmsskolas izglītības, vispārizglī-
tojošo, profesionālo ieviržu iestāžu di-
rektorus, vietniekus, metodisko apvienību
vadītājus, Vecāku konsultatīvās pa domes
pārstāvjus  un visus pedagogus.

Konferences dienas pirmajā daļā notika
darbs novada izglītības iestāžu administrā -
cijas un mācību priekšmetu metodiskajās
apvienībās.

Ar skaistām atziņām un dziesmām kon -
 ferences dienas otro daļu atklāja Kubulu
jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Anas-
tasija Ločmele).

Izglītības darbiniekus un  visus konfe-
rences interesentus sveica Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
kurš uzsvēra, ka bērnos un jauniešos ir
svarīgi ieaudzināt saskarsmes, komunikācijas
prasmes, neaizmirstot tikumiskumu, tau-
tiskumu, latviskumu un ģimeniskumu.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Sarmīte Šaicāne sveica visus klā-
tesošos ar tuvojošos jaunā mācību gada
cē lienu ar vēlējumu, lai visiem kopā ir dar -
ba prieks, radošas idejas, zināšanu kāre,
optimisms un darba spars, prasme pateikties
un prasme lūgt piedošanu, vēlme darboties
vienotā saimē – skola un ģimene, un sa-
biedrība.

Par sirdsgudrību, sirds siltumu un mī-
lestību, ko dāvāja saviem skolēniem, viņu
vecākiem, kolēģiem un līdzcilvēkiem pār-
valdes vadītāja Viļakas novada domes,
Pār valdes un visas novada pedagogu sai -
mes pateicās Kupravas un Mežvidu pa-
matskolas direktorēm, pedagogiem un no-
vēlēja, lai viņus ikbrīd pavada ticība, cerī -
ba un mīlestība. 

Tika sumināti pedagogi, kuri 2012./2013.
un 2013./2014. mācību gadā ieguvuši
4.kvalitātes pakāpi: Svetlana Bukovska,
Sandra Bukša (Upītes pamatskola); Aina
Cibule, Aina Golubeva, Ilze Saidāne, Ivita
Slišāne (Rekavas vidusskola); Daiga Elksnī -
te (Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde);
Līga Leitena, Ineta Lindenberga, Rasma
Vilkaste (Viļakas Valsts ģimnāzija); Irēna
Logina, Inese Rēvalde (Viļakas pamatskola);
Inita Raginska, Lilita Šaicāne (Viduču pa-
matskola); Elita Logina (Viļakas pirmsskolas
izglītības iestāde); Ēvalds Vancāns (Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola).
Skolotāju Valentīnu Korņejevu sveica aize -
jot pelnītā atpūtā,  Lilitu Spridzānu uzsākot
pedagoga darbu Upītes pamatskolā un
Inesi Kokoreviču, kura turpinās darbu Re-
kavas vidusskolā.

Par Valsts izglītības satura centra ak-
tualitātēm stāstīja vecākā referente audzi-
nāšanas darbā Evija Pelša. Viņa uzsvēra
par galvenajām prioritātēm audzināšanas
darbā: par skolēnu patriotismu un kultūri-
dentitāti un valstisko apziņu, skolēnu iz -
pratnes pilnveidošanu par cilvēkdrošības
jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru,
cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā
arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. In-
formēja par pedagogu profesionālo piln -
veidi, par valstiskās audzināšanas programmas
metodiskajiem ieteikumiem.

Par Izglītības kvalitātes valsts dienesta
aktualitātēm jaunajā mācību gadā klātesošos
iepazīstināja Ivans Jānis Mihailovs. Pie
ak tualitātēm minams, ka izstrādāti jauni
izglītības iestāžu paraugnolikumi, kurus
2014. gada jūlijā apstiprinājusi Izglītības
un zinātnes ministrija. Informēja par  izglī -
tības programmu licencēšanu, izglītības
ie stāžu vadītāju vērtēšanu, pedagogu pri-
vātpraksēm, neattaisnotajiem kavējumiem,
sodīto pedagogu izvērtēšanu.

Par aktualitātēm bērnu tiesību nodroši-
nāšanu izglītības iestādēs informēja Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bēr -
nu tiesību aizsardzības departamenta Valsts
bērnu tiesību aizsardzības vecākā inspek -
tore Gunita Kopeika. 

Izglītības darbiniekus konferences no-
slēgumā sveica Viļakas novada domes priekš -
sēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs un par
jaunumiem banku karšu jautājumā stāstīja
bankas «Citadele» pārstāvji.

Veiksmīgu un radošu jauno 2014./15.
mācību gadu!

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja

Gadskārtējā  novada izglītības darbinieku konference

Konferences dalībniekus uzrunāja Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 

Valsts izglītības satura centra vecākā re-
ferente Evija Pelša

Domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids
Cvetkovs

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis
Ivans Jānis Mihailovs

Kubulu jauktais vokālais ansamblis

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kursi

Izglītības,kultūras un sporta pārvalde or-
ganizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursus «Scenārijs – sarīkojuma li-
terārais un dramaturģijas pamats» (kursu va-
dītāja Anna jansone) 12 stundu apjomā.

Kursu tēmas: Scenārijs – sarīkojuma literārais
un dramaturģijas pamats; tēmas izvēle; tēmas
pamatojums; ideja, tās izpratne; idejas līnijas
virzība; iecere, tās veidošana; scenārija rakstīšanas
periodi, veidi, plāni, paņēmieni. Montāža;
montāžas lapa; dokumentālā un mākslinieciskā
materiāla atlase. Sižets; sižeta gaitas nozīme;
komandas izveide un komandas darbs. Scenārija
vērtēšanas pamatprincipi. Svētku scenārija
uzbūve, sarīkojuma režija.

Kursi notiks 27.–28. oktobrī 
Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Sīkāka informācija pa tel.  26291160 (Biruta),
epasts: izg.nodala@vilaka.lv, 

biruta.minina@inbox.lv.

Būt vienmēr tur, kur tevi gaida,
Un vienmēr gaidītam jebkur,
Un, daloties ar savu smaidu,
Tev prieka dzirkstīm guni kurt.
Un sajust, kurā brīdī vajag
Ko labu kādam pasacīt,
Kad vajag, vienkārši kā draugam
Tev kādu savās skavās vīt.
Jo bēdas, dalītas uz pusēm,
Kļūst mazas, tās ir tikai nieks,
Bet, ja tu dalies savā priekā,
Tas dubultojas, dubultprieks...

/Aija Celma/

SVEICAM SKOLOTĀJU DIENĀ VISUS BIJUŠOS, ESOŠOS 
UN TOPOŠOS NOVADA SKOLOTĀJUS, NOVĒLOT VIŅIEM SPĒKU,

SIRDSMIERU UN MILZU PACIETĪBU ŠAJĀ  SKAISTAJĀ, 
BET NEBŪT NE VIEGLAJĀ MISIJĀ – BŪT PAR SKOLOTĀJU! 

VĒLAM, LAI  PĀRLIECĪBA PAR JŪSU MISIJAS NENOVĒRTĒJAMO
NOZĪMI KATRA CILVĒKA DZĪVĒ DOD  JUMS SPĒKU UN IZTURĪBU!

Lai izdodas ikdienā nosargāt sirdsdegsmi, radošu
garu, iemantot un  saglabāt savu skolēnu mīlestību!

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vārdā vadītāja 
Sarmīte Šaicāne

Darba jubilejas  2014
Šogad Viļakas novada pedagogi Skolotāju

dienu kopīgi atzīmēs 3. oktobrī Upītē, kur
svētku organizāciju un vadīšanu uzņēmies Upī -
tes pamatskolas kolektīvs, direktore Svetlana
Bukovska. Šis ir jau piektais gads, kad Izglītī -
bas, kultūras un sporta pārvalde suminās Dar -
ba jubilārus novada izglītības iestādēs. 

45 gadi – Irēna Keiša, Virgīna riekstiņa
40 gadi – Getrūde Logina, Biruta miņina
35 gadi – daina Pužule, Lilita Šaicāne, 

Igors Šnepers
30 gadi – Ināra Sokirka, Lilija Zondaka, 

Svetlana jurjāne, tatjana Nāgele
25 gadi – Guntis Priedeslaipa, Ilze Saidāne, 

Inese Petrova, Ilze Strapcāne
20 gadi – Biruta Logina, Irēna Logina, 

Inese Circene, Sandra Andrejeva
10 gadi – jānis dokāns, Karīna romanova, 

Inese Saida, daiga elksnīte
5 gadi – Vladislavs Skromāns

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Sarmīte Šaicāne sveic pedagogus,
kuri ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi 
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KULtūrA

dziedot, jo trešdiena viņnedēļ
bija īpaši lietaina, Viļakas fol-
kloras kopa «Atzele» tomēr de -
vās plānotajā ceļojumā uz Lī-
gatnes novadu un Siguldu. 

Zinoša, smaidīga gide un pa-
matīgs slapjums no debesīm pa-
vadīja atbraucējus ekskursijas
laikā pa Līgatni, kur pārsteidza
pilsētas skaistā daba, vēsturiskā
(divsimt gadu!) ar papīrfabrikas
uzcelšanu radusies apbūve, rokām
raktais ezeriņš un kanāls, līgatniešu
radošums un strādīgums, pauguru
smilšakmens atsegumos  izrokot
alas un ierīkojot tur pagrabus
dārzeņu glabāšanai. Uz visiem
apskates objektiem ir mūsdienīgi
labiekārtotas tūrisma takas, jo
Līgatnes papīrfabrikas ciemata
vēsturiskais centrs ir Eiropas mē-
roga unikāls strādnieku ciemata
pilsētbūvniecības ansamblis, kas
2011. gadā ticis atzīts par Latvijas
uzvarētāju konkursā «Eiropas iz-
cilākie tūrisma galamērķi».

Pabijām arī mājīgajā Amatu
centrā, kas atrodas vienā no vēs-
turiskajām papīrfabrikas strād -
nieku koka rindu mājām. Šeit ie-
kārtota aušanas darbnīca, apska -
tāmi vietējo amatnieku darbi un
meistardarbnīcās izgatavotās lie -
tas kā grozi, karotes, pītas mēbeles,
rotaļlietas no koka un auduma,
adījumi, izšuvumi utt.. 

Debesis noskaidrojās un jau
bez lietus šaltīm tika apskatīts
lašu ceļš uz Līgatnes upes un iz-
baudīta pārvizināšanās pār Gauju

ar pārcēlāju, kuras laikā kolektīvs
izdziedāja situācijai piemēroto
dziesmu «Puor upīti dīgu vilku».

Tālāk ceļotāji, atkal pamatīga
lietus pavadīti, devās uz Gaujas
nacionālo parku, kur divas stundas
ilgais pārgājiens pa Līgatnes da -
bas takām bija ļoti interesants.
Arī lietus mitējās un netraucēja
klātienē iepazīt slavenos Līgatnes
lāčus, lāceni Ilzīti, caunas, vāveres,
pūces, grezno ūpi, aļņus, bet daži
parka iemītnieki, kā sesks un
lūši, tomēr nebija izvilināmi tu -
vākai apskatei. 

Pēc viesošanās zemnieku sa-
imniecībā, kur audzē strausus,
ceļotāji atgriezās Siguldā, lai
pabūtu Siguldas pilī un iepazītos
ar bruņinieku apģērbu un ieročiem,
neizpalika arī kāpšana pils skatu

tornī, no kura varēja redzēt Tu -
raidas pili, skaisto dabas ainavu
un arī gaisa tramvaja braucienu.
Izmirkuši, bet gandarīti par saturīgi
pavadīto dienu, pēc Siguldas ap-
meklējuma ekskursanti devās mā-
jup, ceļā izdziedot daudz jau zi-
nāmu dziesmu un iemācoties jau -
nu «Kļovīts auga vorteņūs». Un
skanēja braši, jo pavadījumu uz
vijoles kā allaž izspēlēja Ilona. 

Folkloras kopas «Atzele» ko-
lektīvs pateicas Viļakas novada
do mei par jubilejas dāvanu –
auto busu ekskursijai, bet šoferītim
Zig frīdam – par komfortablo brau-
cienu.

Kopā ar «Atzeli» brīnišķīgu
atvaļinājuma dienu pavadīja

Viļakas kultūras nama  
pasākumu organizatore 

Silvija Kupriša

rīgā, 28. augustā Latvijas
Na cio nālajā bibliotēkā norisi-
nājās atklāšanas nedēļas Novadu
diena. tajā piedalījās gandrīz
500 dalībnieki no visiem Latvijas
novadiem. 

Diena iesākās ar Novadu die -
nas svinīgu atklāšanu, taču uzreiz
pēc tam katrs Gaismas pils stāvs
tika atvēlēts kādam Latvijas no-
vadam. Vidzeme sevi prezentēja
2.stāvā. Latgale pieskandināja 
3. stāvu, kur uzstājās arī Medņevas
pagasta folkloras kopa ‘Egle’ un
kapela ‘Egle’.  ‘Egle’ ar saviem
dzie dājumiem uzstājās 4 reizes
ik pa pusstundai dienas garumā.
Tās repertuārā skanēja gan valši,
gan kāzu dziesmas. Dažubrīd rit-
miskās dziesmas bija tik jestras
un lustīgas, ka klausītāji meta pie
malas kūtrumu un kautrīgumu un
grieza dančus. Savukārt, atlikuša -
jos – 4., 5. un 6. stāvā – saim -
niekoja attiecīgi Kurzeme, Zem -
gale un Sēlija. Pātraukumu brī -
žos visos stāvos notika visu dalīb -
nie ku sadziedāšanās, tādā veidā
raisot brīnišķīgas un pacilājošas
emocijas un radot kopības sajūtu.

Līdztekus Novadu dienai Gais-
mas pils Mezonīnā (1,5. stāvā)
tika atklāta fotoizstāde ‘Latvijas

mazās gaismas pilis’, kā arī pre-
zentēts šai izstādei veltīts kata -
logs. Katalogā līdzās novadu bib -
liotē ku fotogrāfijām ir bibliote -
kāru stāsti par savu pilsētu,
pagastu un bibliotēku. 

Izstādes atklāšanā svinīgu uz-
runu teica arī arhitekts un izstā -
des kurators Jānis Dripe un kultū -
ras ministre Dace Melbārde. Fo-
toizstādē apskatāmas 59 biblio -
tēkas, kuras pēdējo 10 gadu laikā
ir uzbūvētas no jauna vai arī tās
piemeklējušas citas pozitīvas pār-
maiņas. Starp 59 bibliotēku fo-

togrāfijām aplūkojama arī Viļakas
novada bibliotēka. Izstādes atklā -
šanā piedalījās arī Viļakas novada
bibliotēkas vadītāja Vija Cir cāne
un bibliotekāres Aija Lesniece un
Sandra Dvinska. 

Izstāde ‘Latvijas mazās gaismas
pilis’ būs skatāma Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas jaunajā ēkā
līdz 18. septembrim, pēc tam tā
kļūs par ceļojošo izstādi un būs
redzama citviet Latvijas novados. 

Santa Bondare, 
Viļakas novada Tūrisma 

centra vadītāja

Novadu diena Gaismas pilī

«Kādā lietainā dienā...»

Dzejas dienas Žīguros
Šobrīd jau droši var teikt, ka rudens kā devīgs mākslinieks

dabas ainavā sācis ievilkt visdažādākās krāsu gammas. dienas
manāmi sarūk. dārzos būkšķēdami vēl joprojām krīt āboli. Pa -
mazām dzērves jau kārtojas rindās, lai aizlidotu uz siltajām
zemēm. Šajā laikā, kad mūs pārņem nevaldāma vēlme brist pa
rudens piebirušu lapu paklāju, dzejas dienu laiks ir klāt.

Arī šogad Žīguros šis laiks bija īpaši skaists. Turpinot iesākto tra -
dīciju, Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda un
Žīguru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita
Orlovska apvienoja savus radošos spēkus, lai bērniem interesantā
veidā pavēstītu, ka dzeja var aizraut ikvienu, ka dzeja pievelk.

11. septembra rītā uz tikšanos ar mazajiem PII «Lācītis» biblio -
tēkas apmeklētājiem bija atnākusi lellīte Lolīte (Anastasija Plačinda),
kura pastāstīja bērniem, ka šajā dienā dzejniekam Rainim ir dzim ša -
nas diena. Mazie klausītāji ar aizrautību klausījās lellītes Lolītes
stāstījumā par Raiņa dzīvi, par to, kā viņš kļuva par dzejnieku un kā
iepazinās ar savu mūža mīlestību Aspaziju, kā arī par dzejnieka lite -
ratūras darbiem. Lellīte Lolīte neaizmirsa pastāstīt arī par to, kā viņa
nokļuva pie savas saimnieces, kā spēlējās un kā iemācījās tik labi
lasīt. Savukārt bērni Lolītei pastāstīja, ka viņiem arī ir mīļākās lelles,
ar kurām tie labprāt spēlējas, pārģērbj un liek gulēt. Kopā būšanas
prieks bija patiess!

12. septembra pēcpusdienā uz ne mazāk aizraujošu tikšanos Žīgu -
ru bibliotēkā ežu ģimene (Anastasija Plačinda, Sanita un Žaklīna Or-
lovskas) aicināja Žīguru pamatskolas 1.–4. kl. skolēnus. Nākot cie -
mos pie bērniem, eži pa ceļam bija savākuši dažādas rudens veltes un
īpašas kļavu lapas, uz kurām rudens vēji bija uzrakstījuši skaistus
dzejoļus. Bērni ar neviltotu prieku izvēlējās lielākās un skaistākās
kļavu lapas, lai izlasītu un uzzīmētu savu dzejoli īpaši tam paredzētā
logā. Ežu saime centās palīdzēt ikvienam «māksliniekam».

Savukārt 5.–9. kl. skolēnus bibliotēkā pārsteidza ikdienas draugs
Dators (Anastasija Plačinda) un viņa līdzbiedrs Datorvīruss (Žaklīna
Orlovska). Viņu uzdevums bija pārliecināt datorlietotājus, ka dzeja
arī datorā (tāpat kā grāmatā) ir lipīga un pievelk pat tos skeptiķus,
kuri apgalvo, ka dzeja ir garlaicīga. Skolēniem tika dota iespēja par to
pārliecināties pašiem, meklējot sev tīkamākos vai piedāvātos dzejoļus
portālā letonika.lv un pēc tam zīmējot mandalas.  

Kā atmiņu par Dzejas dienām ikviens bibliotēkas apmeklētājs –
gan mazais, gan lielais – saņēma Žīguru bibliotēkas grāmatzīmes un
rudens našķus – ābolus.

Liels paldies Žīguru bibliotēkas vadītājai Anastasijai Plačindai
par ieguldīto darbu pasākumu tapšanā!

Žīguru pamatskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Sanita Orlovska sadarbībā 

Žīguru bibliotēkas vadītāju Anastasiju Plačindu
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KULtūrA

turpinās 2011.gadā apstip-
rinātais Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas sadarbības projekts
«museum Gateaway», kura rea-
lizācija turpināsies visu 2014.
gadu. Projekta specifiskie mēr -
ķi ir muzeju personāla kompe-
tences uzlabošana, kopēja mu-
zeju tūrisma produkta izstrāde,
pamata infrastruktūras un mu-
zeju ekspozīciju uzlabošana, kā
arī mārketinga aktivitāšu attīs-
tība un ieviešana. Lai padziļinātu
mūsu zināšanas muzeju jomā,
Latgales plānošanas reģions no-
organizēja muzejniekiem pie-
redzes apmaiņas braucienu no
21.-25. augustam uz Itālijas un
Austrijas muzejiem. 

Sākumā devāmies uz Itāliju,
kur apmeklējām Eiropas vecāko
Kapitolija muzeju, kas atrodas
blakus Romas forumam. 

Muzejs pārsteidza ar saviem
plašumiem, ekspozīcijām un
daudzveidību. Muzeja telpas izvie -
totas trīs ēkās. Muzeja kolekcijas
ir apjomīgas – antīkās Romas
statujas, viduslaiku un renesan -
ses mākslas darbi u.c. Ik uz soļa
jūtama skulptūru varenība un
majestātiskums. Tika apskatīts
arī Kolizejs viens no senās Romas

impērijas simboliem, kas vēl jo-
projām ir Romas vizītkarte. Ne-
izpalika brauciens arī uz Vatikānu,
kur bija vienreizēja iespēja apska -
tīt Vatikānu un tajā izvietotos
muzejus. 

Austrijā apmeklējām leģendā -
ro Swarovski muzeju, kur visi
eksponāti ir no kristāliem. Pats
muzejs atrodas zem zemes. Muze -
ju veido 16 dažādi eju labirinti,
kurus pavada dažādi skaņu efekti
un daudzveidīgie mākslinieciskie
noformējumi. 

Swarovski muzejs nav tradi-
cionāls muzejs, tajā nav attēlota
uzņēmuma attīstības vēsture, nav
atsevišķi izcelti īpaši kolekcijas
dārgumi, bet kristāls ir attēlots
dažādās variācijās. Muzejs pie -
saista apmeklētājus ar inovāci -
jām, kur katra ekspozīciju zāle ir
kā cita pasaule. Šajos muzejos
rodas vēlme atgriezties vēl un
vēl. 

Pieredzes apmaiņas brauciens
uz Itālijas un Austrijas muzejiem
paver plašāku skatu muzeju ek-
spozīciju izveidē un jaunāko teh-
noloģiju izmantošanā. Kaut gan
Kapitolija un Swarovski muzeji
nav tradicionāli muzeji, tomēr
eksponātu saglabāšanā un restau-

rēšanā varam mācīties daudz
jauna. Piemēram, Kapitolija muzejā
glabājās tūkstošiem eksponātu
no antīkas pasaules, kurus muzejs
veiksmīgi saglabā vēl joprojām.
Daudz jaunas informācijas iegu -
vām muzeja ēku plānošanā, īpaši
Swarovski muzejā, kas veidots
labirinta stilā. 

Teksts: Viļakas novada 
muzeja vadītāja R.Gruševa,

Upītes Kultūrvēstures muzeja
vadītāja L.Spridzāne. 

Foto: Aivars Jankovskis, 
Inta Danovska

Viļakas novada muzeju darbinieku pieredzes
apmaiņas brauciens uz Itāliju un Austriju

Līdz 20. gs 40-tajiem gadiem mūsu pusē skaidiņu jumti klāja
gandrīz katras lauku sētas ēkas. Mūsu senči deva priekšroku lietām,
kas nāk no dabas, kalpo ilgi un droši, turklāt tās bija ekoloģiski tīras
un piemērotas Latvijas ainavai, tās ir gadu simteņiem pārbaudītās
vērtības. Viļakas novadā šīs tradīcijas turpina Rundzānu ģimene -
tēvs Māris (51 gadi) un dēls Gatis (29 gadi). Augusta pēdējā
sestdienā visiem pasākuma dalībniekiem bija vienreizējā iespēja
redzēt un pašiem piedalīties skaidiņu plēšanā un jumta klāšanā. 

Meistardarbnīcas dalībnieki ar lielu interesi iesaistījās dažādās
aktivitātēs. Viss sākās ar baļķa tēšanu – mizas noņemšanu nozāģētam
kokam. Interesanti, ka šai aktivitātei bija nepieciešami vairāki
instrumenti. Tas ļoti piesaistīja skolēnu interesi. 

Nākamais skaidiņu sagatavošanas posms bija bluķa pāršķelšana
vairākās daļās, lai tālāk – jau ar īpaša motorizēta darbarīka palīdzību
– plēstu skaidiņas. Tad sekoja sagatavoto skaidiņu šķirošana, jo ne
visas der jumtu klāšanai. Plēstajām skaidiņām ir savdabīga smarža,
kas lielākai daļai dalībnieku asociējās ar svaiga arbūza smaržu. Abi
meistari jau iepriekš bija sagatavojusi divslīpju jumtiņu, kur
vajadzēja sagatavotās skaidiņas uzklāt.

Paralēli darba procesam tēvs un dēls Rundzāni stāstīja par koku
izvēli skaidiņām. Izrādās, liela loma ir arī laika apstākļiem, kādos
koki nocirsti. Saistošs arī bija viņu stāstījums par skaidiņu plēšanai
nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, skaidiņu apstrādes procesu un
skaidiņu jumtu uzklāšanas tradīcijām, kas Latvijas teritorijā ir
atšķirīgas. 

Skaidiņu uzklāšana jumtam bija ļoti interesants un atbildīgs
moments, - katra skaidiņa jāuzliek precīzi, pretējā gadījumā lietus
laikā griesti būs slapji. Pasākuma dalībnieki, īpaši jaunākā paaudze,
ļoti rūpīgi un uzmanīgi lika skaidu pie skaidas, tā kā mācīja un rādīja
meistari. 

Meistardarbnīca turpinājās ar nelielu ekskursiju, kur tika parādīti
objekti, kas klāti ar skaidiņu jumtu. Mums patiess prieks, ka Viļakas
novadā dzīvo cilvēki, kuri piekopj vecās tradīcijas, turpina tās attīstīt
un pats galvenais - dalās savās zināšanās ar citiem. Dalībniekiem ļoti
patika skaidiņu plēšanas meistardarbnīca, un daudzi jautāja: «Kad
vēl notiks skaidiņu plēšana?»

Īpašu paldies gribam teikt Rundzānu ģimenes meistariem –
Mārim un Gatim – par izzinošu, interesantu un saistošu skaidiņu
plēšanas un jumta uzklāšanas iemaņu demonstrējumu un stāstījumu.
Liels paldies Rundzānu ģimenes saimniecēm par gardo cienastu un
domes šoferītim Zigfrīdam.

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

Foto: Santa Bondare un Maija Boldāne

Skaidiņu plēšanas meistardarbnīca 
pie Gata un māra rundzāniem

Amatniecība ir pastāvējusi tūkstošiem gadu, un nav zaudējusi savu nozīmi arī šodien. Viļakas
novadā dzīvo cilvēki, kas vēl joprojām tur godā šīs tradīcijas. 30. augustā ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda un Viļakas novada domes atbalstu Brontos, medņevas pagastā notika skaidiņu plēšanas
meistardarbnīca, kuru vadīja Gatis un māris rundzāni. meistardarbnīcas mērķis bija sniegt
izpratni par skaidiņu plēšanas tradīcijām Viļakas novadā. Pasākumā, kopīgas darbošanās laikā,
katram dalībniekam veidojās iemaņas darbā ar koku, izpratne par skaidiņu plēšanas un jumta
klāšanas tradīcijām Viļakas novadā.
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Platsliežu dzelzceļš
Žīguru pagasta teritorijā

1902.gadā (dažos vēstures
avotos – 1904.gadā) no Rēzeknes
– Rītupes līnijas  Abrenes stacijas
rietumu virzienā līdz Sitai tika
izbūvēts platceļu ( 1524 mm ) at-
zarojums. Līnijas kopgarums bija
67 km. To izbūvēja Valsts Ziemeļ -
rietumu dzelzceļu pārvalde. Līnija
tika izbūvēta ar mērķi – labāk iz-
mantot Ziemeļlatgales mežus.

Pirmā pasaules kara laikā
dzelzceļa līniju Abrene – Sita sa-
vienoja ar līniju Sita – Gulbene.

Tas tika izdarīts reizē ar 105 km
garās platceļu līnijas Ieriķi –
Gulbene būvi. Abrenes – Sitas
posms tika pagarināts par 22 km
līdz Gulbenei. Tā šis mežu eks-
pluatācijas vajadzībām būvētais
dzelzceļa atzarojums kļuva par
svarīgu 89 km garo Gulbenes –
Abrenes līniju. Dotā dzelzceļa
līnija apkalpoja Ziemeļlatgales
vietējās satiksmes vajadzības.
Reizē tā deva šim Ziemeļlatgales
apgabalam tiešu un ērtu satiksmi
ar Vidzemi un Rīgu pa līniju
Ieriķi – Gulbene. 

Līdz ar līnijas Abrene – Sita
izbūvi Žīguri kļuva par nelielu
dzelzceļa staciju, kas atradās 23
km no Abrenes un 38 km no Sitas.
Abrenes (Pitalovas) – Sitas līnija
gāja caur Viļakas pagastu, Žīguru
dzelzceļa stacija atradās uz bijušās
Marienhauzenas muižas zemēm.
Kad 1891. gadā sāka bū vēt dzelz-
ceļu, tā sliedes netika lik tas caur
Viļaku, bet gan caur mui žai pie-
derošajiem lielajiem mežiem, lai
vieglāk varētu izvest un pārdot kok-
materiālus. Tā gan Viļaka, gan Balvi
palika sāņus no dzelzceļa līnijas. 

Spriežot pēc Latvijas Valsts
vēstures arhīvā atrodamās infor-
mācijas par vilcienu kustību un
vagonu apgrozību Abrenes (Jaun-
latgales) stacijā 1937.gadā, pa
dzelzceļu tika pārvadātas dažādas
preces – lauksaimniecības pro-
dukcija (lini, linsēklas, presēts
āboliņš, auzas, rudzi, mieži), zirgi
un govis, mākslīgie mēsli, būv-
materiāli (ķieģeļi, cements, skai -
das, māla caurules, laukakmeņi,
bluķi, būvpakulas, baļķi un dēļi),
pārtikas preces (cukurs, sāls, deg-
vīns), petroleja, kurināmais (malka,
akmeņogles), mežrūpniecības pro-
dukcija (stabi, baļķi, mieti, bērza
bluķi), sliedes, svaru darbnīca,
pat automobilis.

Latvijas dzelzceļu virsvaldes
dokumentācijā par 1926.gadu sa-
glabājusies informācija par atse-
višķiem Žīguru stacijas darbinie-
kiem.  Tā, piemēram, kopš 1921.g.
1.maija par Žīguru stacijas priekš-
nieku strādāja Belojs Miķelis.
No 1926.g. 1.janvāra par stacijas
priekšnieka palīgu strādāja atva-
ļinātais kaprālis, rezervists Zacēvs
Pavels. Par pārmijniekiem Žīguru
stacijā strādāja – zemessargs Bo-
risanovs Miķelis, atvaļinātais diž-
kareivis Kerans Augusts, atvaļi-
nātais kareivis Kuzmanovs Stepans.
Otrās šķiras priekšstrādnieks
Žīguru stacijā kopš 1919.g. 1.jūnija
bija Jegorovs Jānis. Savukārt par
remontstrādniekiem stacijā strādāja
– Jeromans – Bukovskis Augusts
Jāņa d. un Romanovskis Aleksandrs
Staņislava d. Par tilta sargu kopš
1926.g. 1.marta strādāja Korņevs
Aleksandrs Jēkaba d., viņš dzīvoja
Viļakas pagasta Žīgurovas ciemā. 

Pēc algu izmaksu sarakstiem
par 1931.g. var redzēt, ka Kupravas
un Žīguru stacijās dotajā gadā
strādāja 20 strādnieki un dienas
amatnieki: vienkārša darba strād-
nieki Puzins Kuzma, Vasiļjevs Pā -
vels, Maksimovs Jānis, Lūsis Jā -
nis, Nikolajevs Jānis, Grigorjevs
Aleksis, Barkans Stepans, Alek-
sejevs Jefims, Kokarevičs Ernests,
Jeromans Aloizis, Kokarevič Al-
frejs, Dadžans Antons, Bukovskis
Donats, Bukovskis Antons, Osipovs
Aleksandrs, Petrovs Augusts, Bu-
kovskis Jānis, Bukovskis Tadeušs,
kvalificēti zemrači Trikuļs Antons,
Bukovskis Tadeušs. Samaksa bija
pēc stundu likmes. Vienkārša dar -
ba strādnieks par vienu stundu
saņēma Ls 0,38, turpretī kvalificēts
zemracis – Ls 0,46. Atkarībā no iz -
strādāto stundu skaita mēnesī (116
– 200 stundas) strādnieki kopā ar
piemaksu saņēma Ls 44,96 – 77,52. 

Abrenes – Sitas dzelzceļa lī -
ni ja, kas savu darbību sāka ar mēr -
ķi – pārvadāt pamatā meža mate-
riālus, laika gaitā tika pievienota
dzelzceļa līnijām Sita – Gulbene

un Gulbene – Ieriķi. Tādējādi
līnija Abrene – Sita no mazsvarīga
vietējas nozīmes dzelzceļa kļuva
par vispārnozīmīgu līniju, kas
savienoja šo Ziemeļlatgales  novadu
ar Rīgu un bija  nozīmīgs posms
arī Latvijas sakariem ar Krieviju.

Līdz ar dzelzceļa līnijas Abrene
– Sita (vēlāk Abrene – Gulbene
un Abrene – Ieriķi – Rīga) at tīs -
tību, attīstījās arī Žīguru dzelzceļa
stacija. 1920. gada 1.maijā Latvijas
dzelzceļa galvenais direktors iz -
deva rīkojumu par pieturas punkta
izveidi starp Kuprovu un Viļakiem
uz Vecgulbenes – Pitalovas līnijas
sākot ar 1920. g. 1. jūniju. Caur
Žīguru staciju kursēja vilcieni, kas
pārvadāja lauksaimniecības, cel-
tniecības, mežrūpniecības preces
un pārtikas preces. Žīguru stacija
galvenokārt kļuva par meža mate -
riālu un malkas piegādātāju Lat -
vijas tirgum. Tādējādi tika sekmēta
meža izstrāde Žīguru apkārtnē.

Strādājot meža darbos, papildus
ienākumus guva apkārtējo ciemu
zemnieki. Žīguru dzelzceļa stacija
viņiem deva iespēju pārdot arī
savu lauksaimniecības  produkciju
Latvijas tirgum. Daudzi apkārtējo
ciemu vīrieši rada sev jaunas dar -
ba vietas uz dzelzceļa. Tātad
dzelz ceļa līnijas Abrene – Sita iz -
būve kļuva par pirmsākumu Žī gu -
ru kā apdzīvotas vietas izveidei.

Laika posmā pēc Otrā pasaules
kara Latvijas dzelzceļa līnijas, tai
skaitā arī līnija Pitalova – Rīga,
ietilpa PSRS dzelzceļa tīklā. 

Kopš 1991. gada septembra vi -
sas Latvijas dzelzceļa līnijas at ra -
dās valsts uzņēmuma «Latvijas
dzelzceļš» pārziņā. Dzelzceļa lī -
nijā  Rīga –  Pitalova notika iz-
maiņas, šī līnija tika saīsināta
līdz stacijai Vecumi. 

90. gados žīgurieši varēja iz-
mantot pasažieru vilcienu Rīga –
Ieriķi – Vecumi (vēlāk – galapunkts
bija Žīguros), Rīga – Pļaviņas –
Vecumi, Pļaviņas – Žīguri pakal-
pojumus. Tāpat dzelzceļš tika iz-
mantots kravu pārvadājumiem. 

Dzelzceļa stacijas klienti šai
laikā bija SIA «Skaidnis», «Linda»,
«Cords», «Diller», «Points», «Ska-
ras», «Viator», «Agroķīmija»,
«Ad –rem», pašvaldības uzņēmums
«Balvu Enerģija», uzņēmumi «Bal-
vu ceļi», «Frejs». Lielākā da ļa no
tiem bija mežizstrādes un kokap -
strādes uzņēmumi, kas pa dzelzceļu
nosūtīja kokmateriālus uz ostām. 

Ilgtermiņa līgums ar VAS
«Latvijas dzelzceļš» par vagonu
padošanu kravu pārvadāšanai bija
noslēgts arī vienam no tajā laikā
lielākajiem  Balvu rajona uzņē-
mumiem SIA «Žīguru MRS».
Gadā  SIA «Žīguru MRS» savu
kravu pārvadājumiem izmantoja
vairāk kā 1000 dzelzceļa vagonu. 

2000.gada 15.septembrī eks-
pluatācijā tika nodots ceļa Žīguri
– Viļaka jaunais segums. Arī SIA
«Žīguru MRS» līdz ar to pavērās
plašas iespējas izmantot savu
kravu pārvadāšanai autotransportu.
Taču kokmateriālu nogādāšanai
ostās un pārstrādes uzņēmumiem
SIA «Žīguru MRS» deva priekš-
roku dzelzceļam, jo tas ir stabilāks
un drošāks. 

Samazinoties dzelzceļa pasa-
žieru skaitam, deviņdesmito gadu
nogalē vilcieniem tika samazināts
vagonu skaits. Maršrutā Rīga –

Žīguri līdz Gulbenei lokomotīve
vilka 5 vagonus, bet Balvu posmā
palika tikai 1 vagons. Maršrutā
Rīga – Vecumi gan lokomotīve
vilka 6 vagonus. Lielākais braucēju
skaits parasti bija pirmdienas
rītos, kad uz studijām galvaspilsētā
devās studenti. Taču vilciena sa-
tiksmi izmantoja arī daudzi rajona
iedzīvotāji, dodoties darba gaitās,
kā arī personīgo darīšanu kārtošanā.
Ar 1999. gada 1.oktobri tika pār-
traukta pasažieru pārvadāšana ar
vilcienu Pļaviņas – Žīguri. Sākot -
nēji maršruta slēgšanu nosauca
par eksperimentu, taču jau tad
dzelzceļnieki bija pārliecināti, ka
kustība šajā dzelzceļa līnijā tiks
pārtraukta uz visiem laikiem. 

2001.gada pavasarī valsts Teh-
niskā inspekcija veica dzelzceļa
posma Gulbene – Vecumi tehniskā
stāvokļa pārbaudi. Pēc pārbaudes
tika secināts, ka ceļa stāvoklis
ne at bilst Dzelzceļa tehniskās eks-
pluatācijas noteikumu prasībām
un nenodrošina vilcienu kustības
drošību.

Pamatojoties uz dotajiem valsts
a/c «Latvijas dzelzceļš» Tehniskās
inspekcijas pārbaudes rezultātiem,
a/c «Latvijas dzelzceļš» ģenerāl-
direktors A.Zorgevics izdeva rī-
kojumu ar 2001.gada 1.jūliju pār-
traukt pasažieru vilcienu kustību
posmā Gulbene – Vecumi. 1.jūlija
rītā, kas 2001.g. iekrita svētdienā,
Žīguru dzelzceļa stacijā piestāja
pēdējais no Rīgas atnākušais vil-
ciens. Ceļu vilcienam izgaismoja
žīguriešu iedegtās svecītes. Pēdējā
braucienā līdz galastacijai Vecumos
un atpakaļ uz Žīguriem devās
krietns pulciņš žīguriešu – gan
cienījama vecuma sirmgalves, ku -
rām ar vilcienu saistījās viss Žī -
gu ros pavadītais mūžs, gan cilvēki
brieduma gados, kuriem dzelzceļš
bija darba vieta, gan skolas ve -
cuma bērni, kuri kļuva par lieci-
niekiem vēsturiskam notikumam
– pēdējam vilciena reisam. Tika
dāvāti ziedi konduktorēm un vil-
ciena mašīnistiem. Spalgi iesvil-
pjoties, vilciens devās ceļā uz
Rīgu… Pēdējo reizi. Vienīgi dzel-
zceļa stacijā palika skumīgs pa-
vadītāju pulciņš, degošās svecītes
un mēma cerība – «Atgriezies».

Pēc pasažieru vilciena slēgšanas
vēl palika cerība, ka netiks slēgta
kravu pārvadāšana pa dzelzceļu.
Cerību viesa tas, kas SIA «Žīguru
MRS» bija noslēgts ilgtermiņa
sadarbības līgums ar a/s «Latvijas
dzelzceļš». 

Neskatoties uz visiem argu-
mentiem dzelzceļa saglabāšanai,
Valsts a/s «Latvijas dzelzceļš» ģe -
nerāldirektora 2001. g. 31. jūlija
rīkojums Nr. D-3/231 skanēja
nepārprotami – slēgt vilcienu kustī -
bu iecirknī Gulbene – Vecumi no
2001.g. 1.septembra. Līdz ar to va -
gonu padošana un novākšana pa
SIA «Žīguru MRS» pievedceļu
tika pārtraukta.

Sakarā ar to, ka vairākus ga -
du desmitus dzelzceļa līnija Rīga
– Pitalova netika kapitāli remon -
tēta, tā pakāpeniski nolietojās.
Pārņemot dzelzceļu savā īpašumā
pēc Latvijas neatkarības atgū -
ša nas, a/s «Latvijas dzelzceļš»
šai dzelzceļa līnijai arī neveltīja
pietiekamu uzmanību, to remon -
tējot tikai fragmentāri. Dzelzceļa
līnija kļuva satiksmei nedroša.

dzelzceļi Žīguru pagasta teritorijā
VēStUreS LAPPUSēS IeLūKojotIeS

Žīguru dzelzceļa stacija

Kantora ēka

«Bija laiks, kad divi draugi katru dienu satikās:
Mazais gāja meža darbos, lielais ļaudis vizināj’.
Tas nekas, ka tie viens otram tikai reizēm uzsvilpa,
Ļaudis draugus savus ļoti iztālēm vēl gaidīja.
Čuk, čuk, ripo, ripo mazais vilcieniņš,
Čuk, čuk, ripo, ripo lielais vilcieniņš,
Čuk, čuk, ripo, ripo rēgu vilcieniņš,
Čuk, čuk, ripo, ripo sapņu vilcieniņš...»
tā mazliet skumji skan mūsu novadnieka Aiņa Šaicāna

sacerētā dziesma «Sapņu vilcieniņš». tā ir dziesma – veltī jums
diviem vil cieniem, kas kādreiz satikās, strā dāja un cits citam
palīdzēja cie matā ar skanīgu nosaukumu «Žīguri».

Kā apdzīvota vieta Žīguri ir radies jau 20. gadsimta sāku mā
līdz ar platsliežu dzelzceļa Abrene (Pitalova) – Sita celt niecību.
tālāko tā attīstību ir veicinājis šaursliežu dzelzceļš, kas bija celts
ar mērķi – izvest kokmateriālus līdz Žīguru dzelzceļa stacijai.
tātad ciemats savu vēsturisko gaitu sācis, pateicoties mežam un
dzelzceļam. Lai nebūtībā neaizietu vēsturiskās liecības par dzelz -
ceļiem Žīguros, tika savākts un apkopots materiāls par platsliežu
un šaursliežu dzelzceļu. Pie tam abi dzelzceļi šodien jau ir vēstu -
re, tie ir slēgti.

Šim pētījumam nozīmīgumu piešķir tas, ka aprit 110 ga di,
kopš tagadējā Žīguru ciemata teritorijā uzbūvēta dzelzceļa līnija
Abrene – Sita, un 2012.gadā apritēja 85 gadi, kopš uzbūvēta
šaursliežu dzelzceļa līnija Lauri – Žīguri, kas lika pamatus
Žīguriem kā apdzīvotai vietai. tādējādi pētī jums ieņem svarīgu
vietu  Žīguru pagasta vēstures izpētē.
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Viïakas no vadâ

VēStUreS LAPPUSēS IeLūKojotIeS
Līnija nekļuva arī par starpvalstu
pārva dājumu ceļu starp Latviju un
Krie viju. Pieaugot autotransporta
nozī mei, uzlabojoties autoceļu kva -
li tā tei, dzelzceļa līnija pakāpeniski
zau dēja savu nozīmi un tika slēgta.

Šaursliežu dzelzceļš
Žīguros

Pēc Pirmā pasaules kara meža
bagātību racionālai izmantošanai
un izvešanai tika  izbūvētas šaur-
sliežu dzelzceļa līnijas. 

Mežu materiālu izvešanai
1927. g. Latvijas  Tirdzniecības un
Rūpniecības banka izbūvēja 33 km
garu 750 mm platuma pievedceļu
no Žīguriem caur Liepnas un Vi-
ļakas mežiem ziemeļu virzienā.
Tas bija Žīguru – Lauru šaursliežu
dzelzceļš. Šajā apvidū minētā
banka bija nopirkusi lielas meža
platības un, sākot ar 1927.g., tās
izcirta. Iegūtos meža materiālus
izveda pa pievedceļu līdz Žīguru
stacijai. 

Latvijas  Tirdzniecības un Rūp -
niecības bankas uzdevumā visus
ar celtniecību un mežu pārvadāšanu
saistītos darbus rīkoja Latvijas  Tir -
dzniecības un Rūpniecības bankas
pilnvarnieks Fridrihs Zommers
un uzņēmēji Pēteris Zeltiņš un
Adalberts Pussels. 

Klājot dzelzceļa virsbūvi, tika
izmantotas 9 m garas sliedes. Vie -
na kilometra noklāšanai tika iz-
mantotas 25 t sliežu. Virsbūves
uzlikšana 21 km garumā izmaksāja
Ls 139460.

Dzelzceļa vajadzībām tika ie-
gādāts arī ritošais inventārs. Tas bija:

1) 2  trīsasīgās lokomotīves 8
t svarā, katra maksāja Ls 16000,

2) 32 atklātās platformas, kat -
ra uz divasīgiem truļiem, 1,15 t
smaga, celtspēja –  8-10 t, katras
izmaksas – Ls 1250, 

3) 1 dienesta vagons, kura iz-
maksas sastādīja Ls 1600,

4) vagonu remonta rīki un ie-
rīces,

5) 1 drezīna par Ls 3400.
Kopā ritošā inventāra iegāde

izmaksāja Ls 77000. 
Dzelzceļa sliedes, kā arī pirmo

tvaika lokomotīvi iegādājās no
Vācijas. Gulšņus dzelzceļam, sa-
vukārt, izgatavoja tepat uz vietas
mežā. Dzelzceļa būvniecības dar -
bos piedalījās ap 500 cilvēkiem.
1927.g. 15. augustā, kad bija ie -
rīkoti 33 km dzelzceļa, tika rīkota
liela balle. Kā atceras kādreizējais
šaursliežu dzelzceļa celtniecības
dalībnieks Bernards Kuzmans,
tad uz svinībām no Rīgas ieradās
Latvijas Tirdzniecības un Rūpnie -
cības bankas pārstāvji. Spēlēja or -

ķestris, tika klāti galdi. Svinībās
varēja pamieloties ar vārītiem vē -
žiem un uzdzert kausu putojoša
alus, jo svinībām bija sagādātas
20 lielas alus mucas un liels katls
ar vēžiem. 

Žīguru stacijas ēkas būvei
1926. gada maija mēnesī pienāca
pirmais vagons ar ķieģeļiem. 1927.
gadā uzcēla divstāvu stacijas ēku.  

Latvijas  Tirdzniecības un Rūp -
niecības banka 1928.g. 15.februārī
bija noslēgusi līgumu ar Zemko-
pības Ministrijas Zemkopības de-
partamentu par nekultivēta meža
zemes gabala 13 ha platībā izno-
māšanu pie Žīguru stacijas. Šis bi -
jušās Viļakas muižas gabals kļuva
par atbalsta punktu tālākai pieved -
dzelzceļa izbūvei, saimniecisko ēku
būvei darbinieku vajadzībām, ģi-
menes dārzu ierīkošanai, materiālu
noliktavas ierīkošanai. 1928.g. 6.no -
vembrī tika slēgts papildus līgums
uz 25 gadiem par nekultivēta
15,718 ha liela meža zemes gaba -
la izmantošanu. Nomas nauda par
doto zemes gabalu bija Ls 260 gadā.

Uzņēmēji Pēteris Zeltiņš un
Adalberts Pussels dotajā zemes
gabalā pie Žīguru stacijas izbūvēja
vairākas ēkas:

1) dzīvojamo māju – divstāvu,
koka, ar skaidu jumtu, uz cementa
pamata ar abpusēju apmetumu,
16 istabas un virtuve,

2) ēku ar novietni 18 zirgiem,
vāguzi, maizes ceptuvi, 2-istabu
dzīvokli ar virtuvi,

3)  betona ledus un sakņu pa-
grabu ar žāvētavu,

4) strādnieku māju, 2 istabas
ar virtuvi – koka guļbūve ar
skaidu jumtu,

5) dzīvojamo māju – 4 istabas
ar virtuvi apakšstāvā un augšstāvā,
ēka – stāvbūve ar skaidu jumtu,

6) kūti- 16 lopiem, pusstāvs –
akmeņu mūra, skaidu jumts, 

7) siena šķūni – koka stabu ar
dēļu apšuvumu un skaidu jumtu.

Vienā no uzbūvētajām ēkām
tika ierīkots uzņēmēju kantoris. 

Neskatoties uz grūtībām un
izdevumiem, tika izrakti novad-
grāvji, izlauzti celmi un kultivēta
zeme 9 ha platībā. Tajā tika iesēti
rudzi, kvieši un āboliņš. Uz sta -
ciju tika iestādīta bērzu aleja. 

Viļakas pagasta Žīguru novadā
20.gs. 20. – 30.gados atradās lieli
mežu masīvi, kas aizņēma 6121 ha
lielu platību. Līdz ar dzelzceļa iz -
būvi sākās strauja meža izstrāde,
kokmateriālu pārdošana uz Rīgu.
20-jos gados ar mežizstrādi nodar -
bojās uzņēmēji P.Zeltiņš un A.Pus-
sels, bet 30-jos gados koku tirgo -
tava piederēja Secenam Ābramam. 

Pa šaursliežu dzelzceļu līdz
Žīguru stacijai tika piegādāti kok-
materiāli un malka. Tālāk no šaurs -
liežu dzelzceļa platformām kok -
materiāli tika pārkrauti platceļu
dzelzceļa vagonos un vesti uz
Rī gu. Laika posmā no 1922.g.
līdz 1927.g. pārvadāto preču dau-
dzums pakāpeniski pieauga, sa-
sniedzot 14793 t 1926./1927.g.
Protams, lielāko pārvadājumu da -
ļu sastādīja kokmateriāli.

1935.gadā Latvijas  Tirdznie-
cības un Rūpniecības banka no nā -
ca finansiālās grūtībās un saskaņā
ar MK 1935.g. 17.septembra lē-
mumu (Valdības Vēstnesis Nr.
212/ 1935.g.) tās lietas pārņēma
Latvijas Kredītbanka. Arī uzņēmēji
P.Zeltiņš un A.Pusselis uz doto
laika posmu bija Latvijas Kredīt-
bankas parādnieki. Parāda kop-
summa sastādīja Ls 211377,95.
Dotajā  situācijā uzņēmēji P.Zeltiņš
un A.Pusselis nolēma dzēst parādu
Latvijas Kredītbankai, pārdodot
Žīguru – Lauru (750 mm) pie-
veddzelzceļu līdz ar visu inventāru
un ēkām par Ls 40000. Pārdošanu
apstiprināja 1936.gada 9.jūnija
lī gums starp akciju sabiedrību
«Latvijas Kredītbanka» un P.Zeltiņu
un A.Pusseli. Pirms līguma slēg-
šanas 1936.g. 6.martā uz Žīguru –
Lauru šaursliežu dzelzceļa notika
pārbaude. Dzelzceļa kopējā vērtība
tika noteikta – Ls 88968,20. 

Žīguru – Lauru šaursliežu dzel-
zceļa līnija tika pārdota Zemkopības
Ministrijai. 1936.gada 11.jūnijā
būvinženieris Bernhards Skulte
kā Latvijas Kredītbankas pārstāvis
to nodeva Zemkopības Ministrijas
Mežu Departamenta valdīšanā,
lietošanā un īpašumā. Dzelzceļu
saņēma Liepnas virsmežniecība.  

Pēc Otrā pasaules kara Žīguros
sāka strādāt Mehanizētais meža
izstrādes punkts, kas ietilpa Viļa -
kas mežrūpniecības sastāvā. Me-
hanizētā meža izstrādes punkta
kopējā platība sastādīja ap 14000
ha. Šaursliežu dzelzceļu izmantoja,
lai no cirsmām izvestu kokmate-
riālus. Katru gadu no kopējā iz-
vešanas plāna ap 85 % izveda pa
šaursliežu dzelzceļu. Pārējos 15%
izveda ar automobiļiem vai zir giem.

Pirmās lokomotīves, kuras iz-
mantoja kokmateriālu aizvešanai
uz Žīguru dzelzceļa staciju, bija
saņemtas no Vācijas. Tās strādāja
līdz 1947. gadam, tad saņēma jau -
nas no Somijas. Savukārt tās no-
mainīja ar Padomju Savienībā ra -
žotajām. Viens no pirmajiem lo-
komotīves vadītājiem bija Vladimirs
Miņins, kas uz šaursliežu dzelzceļa
ir nostrādājis 36 gadus. Pirmo lo-

komotīvju vadītāji bija arī Igna-
tovičs, Bogdanovičs, Šketiks. 

Arī pēc Otrā pasaules kara
kokmateriālu izvešana no meža
cirsmām notika galvenokārt pa
šaursliežu dzelzceļu. Žīguros lejas
gala krautuvē kokmateriālus pār-
strādāja un krāva platsliežu dzel-
zceļa vagonos. Tālāk kokmate -
riā lu ceļš bija pa platsliežu dzelz -
ceļu uz Rīgu. Sešdesmito gadu
vidū šaursliežu dzelzceļu nomai -
nīja autotransports. Mežā kokmate -
riāls no cirsmām tika izvilkts ar
traktoru palīdzību. Tālāk kokma-
teriālu ar speciālām vinčām iekrā -
va smagajās automašīnās un aiz-
veda uz Žīguru lejas gala krautuvi,
kur veica tālāko pārstrādes darbu. 

Blakus Žīguru lejas gala krau-
tuves teritorijai pakāpeniski vei-
dojās meža strādnieku ciemats.
Tika būvētas dzīvojamās mājas
Mehanizētā meža izstrādes punkta
strādniekiem, MRS pārvaldes ap-
arāta un inženiertehniskajiem dar-
biniekiem.

Elektrību ražoja vietējā spēk-
stacija, bet 1962.g. Žīguri tika
pie slēgti Ķeguma HES.

1956.g. 1. jūnijā darbu uzsā -
ka bērnudārzs (paredzēts 50 bēr-
niem), bet  skola, kas bija pare -
dzēta 170 skolēniem, ekspluatāci -
jā  tika nodota 1956.g.

Medicīniskās palīdzības snieg-
šanai strādniekiem 1954.g. tika uz-
būvēta ambulance. 1955.g. te ie-
rīkoja slimnīcu 25 slimniekiem.
Slimnīcu apkalpoja 1 ārsts, feldše -
ris, medmāsa un vairākas sanitāres.

1954.g. Viļakas MRS pabeidza
būvēt jaunu strādnieku ēdnīcu.
Tā varēja apkalpot līdz 250 cil vē -
ku dienā. Maizi žīguriešiem cepa
1954.g uzceltā ceptuve. Diennaktī

tā spēja dot vairāk kā 2 t maizes.
Blakus mežrūpniecības saimnie-
cības kantorim atradās jauktu pre -
ču veikals. Preces veikalam deva
Abrenes rajona patērētāju biedrība,
bet piegādāja tās MRS automašīnas.

Pakāpeniski Žīguri no nelielas
apdzīvotas vietas dzelzceļa tuvumā
pārvērtās par skaistu ciematu.
1958.g. 18. janvārī LPSR Augstā -
kās Padomes Prezidijs pieņēma
dekrētu par apdzīvotas vietas Žī -
gu ri pārveidošanu par ciematu.

Abi dzelzceļi – gan platsliežu,
gan šaursliežu – Žīguros ir beiguši
pastāvēt. Taču abi dzelzceļi ir kļu -
vuši par pamatu Žīguru ciemata
attīstībai. Ar dzelzceļu ir izaugu -
šas vairākas žīguriešu paaudzes.
Bet šodien paliek tikai atmiņas
un dziesmas par šo dzelzceļu.

P.s. Strādājot pie pētnieciskā
darba «Dzelzceļi Žīguru pagasta
teritorijā»,  tika izmantoti doku-
menti no Latvijas Valsts Vēstures
Arhīva, Latvijas Vēstures Arhīva,
Alūksnes Zonālā Valsts Arhīva.
Arhīvu materiāli par Žīguru pa -
gasta teritoriju tika pētīti pirmoreiz.
Tāpat tika izmantoti Latvijas dzelz -
ceļa vēstures muzeja materiāli, da -
žādu laika periodu avīzes un žur-
nāli, rokasgrāmatas, enciklopēdi -
jas, vārdnīcas, daudzu vēsturnieku
pētījumi, kā arī cilvēku atmiņas.

Pētnieciskais darbs «Dzelzceļi
Žīguru pagasta teritorijā» Luda
Bērziņa Starptautiskā pedagogu
radošo darbu konkursā 2008.gadā
ir apbalvots ar Goda rakstu un ir
piešķirta Speciālā balva par ra-
došumu novadpētniecībā un Lat-
vijas vēstures izzināšanā.

Vēstures maģistre, skolotāja
Maruta Brokāne

Šaursliežu dzelzceļa lokomotīve

Vagonu iekraušana
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Latvijā ir vairāk kā 800
publisko bibliotēku-unikāls iz-
ziņas un informācijas avots -
Gaismas tīkls.

Pēdējo desmit gadu laikā no
jauna uzceltas vai pārbūvi piedzī-
vojušas daudzas Latvijas publiskās
bibliotēkas. Tas liecina par  pašval -
dību apņēmību un izpratni par
bibliotēkas funkcijām, saturu un
nepieciešamību vietējai sabiedrībai.
Arī Viļakas novada pašvaldība ir
ieguldījusi ievērojamus līdzekļus
Viļakas novada bibliotēkas /VNB/
attīstībā. 2012.gada vasarā bibliotēkā
ieradās Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas pārstāvji, arhitekts Jānis
Dripe, lai iemūžinātu renovētās
Viļakas novada bibliotēkas telpas,
iekļaujot VNB projektā «Latvijas
Gaismas pilis. 21.gadsimta Latvijas
jaunās bibliotēkas». Tā ir lieliska
iespēja pastāstīt sabiedrībai daudz
plašākā kontekstā par notiekošajām
pārmaiņām šeit –Viļakas novadā. 

28. augustā ar plašu kultūras
programmu norisinājās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas atklāšanas
nedēļas Novadu diena, kuras ie-
tvaros Gaismas pils Mezonīnā
notika fotoizstādes «LATVIJAS
MAZĀS GAISMAS PILIS» at-
klāšana. Fotoizstādē apskatāmas
59 Latvijas bibliotēkas, kas pēdējo
gadu laikā piedzīvojušas pozitīvas
pārmaiņas. Izstādes rīkotāji vēlas
uzsvērt, ka uzcelta ne vien jauna
Nacionālās bibliotēkas ēka, arī
Latvijas pilsētas un pagasti iegūst
savas vietējās Gaismas pilis.

Izstādei tiek veltīts katalogs, kur
līdzās fotogrāfijām ir arī bibliote -
kāru stāsti par savu pilsētu un bib -
liotēku. Izstādes atklāšanā arhitekts
un izstādes kurators Jānis Dripe
sacīja: «Šis ir gaismas punktu vi-
zualizācijas projekts un stāsts par
pozitīviem procesiem Latvijas
bibliotēkās no Līvāniem līdz Val-
mierai, no Kursīšiem līdz Medu-
miem vai Jumurdai, Mārupei un
Zorģiem. Lai arī mērogi un rocība
bieži ir nesalīdzināmi, mēs centā-
mies pamanīt ne vien izcilību, bet
arī labo gribu visos Latvijas no-
vados. Mūsdie nīga bibliotēka sen
vairs nav tikai grāmatu glabātuve.
Labajos piemē ros tā ir vietas dvē-
sele. Tur kopā lie liski sadzīvo
kultūras manto jums un mūsdienu
tehnoloģijas, grāmata un virtuālais
teksts, mazpilsētu miers un pasaules
elpa, arhitektūra un saturs.»

Izstāde «Latvijas mazās gaismas
pilis» ir skatāma Latvijas Nacionā -
lās bibliotēkas jaunajā ēkā līdz
18. septembrim. Pēc tam tā tiks
izstādīta arī citviet Latvijas novados.
Viļakas novada bibliotēkā tā būs
skatāma 2015.gada maijā.

Paldies Viļakas novada Domei
par iespēju apmeklēt izstādes at-
klāšanu, folkloras kopai un kapelai
«Egle» par emocionālo dziedāšanu
un muzicēšanu visas dienas garumā,
piepildot jauno Gaismas pili ar
senatnes elpu, ar Latgalei raksturīgo
kolorītu un dzīvīgumu, jo dzīves
krāsas, smaržas un gara mirdzums,
ko paši radām un kopjam, ir tas
pamats, uz kura katrs no mums
var sākt celt savu pili – Gaismas!

Vija Circāne,
Viļakas novada bibliotēkas

direktore

Latvijas mazās gaismas pilis
KULtūrA

Noslēdzies Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Bērnu litera-
tūras centra organizētais dom-
rakstu konkurss bērniem «Kā
atmodināt Saulcerīti?». Pavisam
no visas Latvijas tika iesūtīti
259 darbi, konkursā piedalījās
Viļakas pamatskolas skolnieces
Santa Saida, Katrīna Narubina,
Svetlana Harkina, egija Koko-
reviča, Ieva martiņenko, Keita
emīlija orlovska, kuras atsaucās
Viļakas novada bibliotēkas va-
dītājas Vijas Circānes aicinā-
jumam piedalīties konkursā. Bal -
vā meitenes un skolotāja Ine se
rēvalde saņēma ielūgumu pie-
dalīties karnevālā. 

8. septembrī Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmas ietvaros,
Starptautiskajā rakstpratības dienā
norisinājās vērienīgais un krāšņais
karnevāla gājiens bērniem «Gribu
iet uz bibliotēku!», ko organizēja
Latvijas Nacionālā bibliotēka un
nodibinājums «Rīga 2014». Kar-
nevālā piedalījās 1500 bērni no
visas Latvijas, kuri no Rātslaukuma

pāri Akmens tiltam devās uz
jauno Nacionālo bibliotēku. Šajā
pasākumā bērni demonstrēja pašu
veidotus krāšņus karnevāla tērpus
par mīļākās grāmatas tēmu, Viļa -
kas dalībnieki pārtapa ežos, Ginta
Locāne ietērpās Viļakas eža tērpā,
ļoti daudzi karnevāla viesi un da-
lībnieki sajūsmināti fotografējās
ar mūsu ežuku, karnevālā kopā
ar mums devās arī  Kultūras me-
todiķe  Sandra Ločmele,  pie bib-
liotēkas  bērni melnos kraukļus
pārkrāsoja baltus, piedalījāmies
Gaismas pils iepazīšanas spēlē,
Latgales grupa darbojās Letonikas
un Baltijas centrā, aplūkojām Dai -
nu skapi, darbojāmies radošajās
darbnīcās, ieklausījāmies dzejas
lasījumos, īpašs prieks bija satik -
ties ar Inesi Zanderi, ar kuru ie-
pazināmies pavasarī  Viļakas no-
vada bibliotēkas organizētajā pa-
sākumā, dāvanā saņēmām grāma -
tu «Atmodināt Saulcerīti», kurā
publicēti konkursa uzvarētāju dar -
bi. Karnevāla noslēgumā noklau-
sījāmies Dzelzs Vilka Jauno Jāņu

Orķestra koncertu. Mēs esam ļoti
priecīgi, ka piedalījāmies šajā pa -
sākumā, ka mums bija iespēja ap -
meklēt Gaismas pili.

LNB Bērnu literatūras centra
vadītāja un karnevāla gājiena or-
ganizatore Silvija Tretjakova teica:
«Mēs ielūdzām bērnus no visas
Latvijas piedalīties šajā krāšņajā
pasākumā. Ar karnevālu Latvijas
Nacionālā bibliotēka grib izcelt
lasošus, rakstošus, zinātkārus
un radošus bērnus kā vērtību un
da rīt zināmu, ka Gaismas pils ir
viņiem atvērta zināšanu ieguvei
un personības pilnveidošanai».

Rīgā apmeklējām arī Eiropas
Savienības māju, kur uzzinājām
lietderīgu informāciju par Eiropas
Savienību.

Braucienu organizēja  Balvu
Centrālās bibliotēkas darbinieki,
paldies par labi organizēto ekskur -
si ju, īpašs paldies Ligitai Pušpu-
rei.

Viļakas pamatskolas skolotāja
Inese Rēvalde

Gribu iet uz bibliotēku!

12. septembra pēcpusdienā  garāmgājēji  neizpratnē brīnījās,
kas notiek skolas pagalmā? No  lielā ceļa uz skolas pagalmu stie -
pās skolēnu un skolotāja ķēde. Pie lielceļa bija uzraksts «talli -
na», pa vidu – «rīga», pie skolas – «Viļņa». Skolēnu un skolotāju
ķēde cauri skolai devās uz sporta namu, kur skanēja neoficiālā
Baltijas ceļa himna «Atmostas Baltija» trīs Baltijas valstu valo -
dās. tā sā kās Baltijas ceļa 25 gadu atceres pasākums mūsu skolā.

Pasākuma ieskaņā skanēja Zinaīdas Lazdas dzejolis « Bites», ku -
ra pamatdoma ir turēties pie savas dzimtenes kā bites rudenī turas pie
bišu mātes. Vēstures skolotāja Ivita Slišāne pastāstīja par Baltijas ce -
ļa ideju un 23.augusta notikumiem 1989. gadā. Skatoties prezentāciju,
skolēni centās iztēloties 600 km garo cilvēku ķēdi no gandrīz 2 mil -
joniem cilvēku, kurus vieno ideja par neatkarību.

Par to dienu izjūtām atmiņās dalījās žurnāliste Zinaīda Logina,
kas Atmodas laikā aktīvi darbojās Tautas frontē un piedalījās arī Ba -
tijas ceļa akcijā. 

«Tad, kad tipogrāfijā salika toreiz vēl Komunistiskās partijas ru -
po ru – avīzi «Vaduguns», bet jau tuvojās Atmodas laiks, partijas
bied  ru sacerētos rakstus, kuri neatbilda Latvijas Tautas frontes mēr -
ķiem un taktikai, es bez redaktora atļaujas lappušu montāžas procesā
izņē mu laukā un devos līdzi taksometra šoferim uz Madonas tipogrā -
fiju, lai pasekotu, ka tos materiālus neieliek. «Vaduguns» iznāca ar
baltām lapām, ar piebildi – te vajadzēja būt tādam un tādam Komu -
nistiskās par tijas autora rakstam. Kad man kā «Vaduguns» un «Balvu
Atmo das» burtlicei prasīja pārlikt avīzi un ievietot manus izņemtos
rakstus, es ieslēdzos tualetē, un avīze «Vaduguns» tiešām aizgāja pie
lasītāja ar baltiem laukumiem,» tā stāstīja žurnāliste. Viņa atcerējās,
ka cil vēku ķēdē stāvot, visi rokās sadevušies kādas 15 minūtes. Tad
kuri nājuši ugunskurus un dziedājuši latviskas dziesmas.

Klausoties stāstītajā, mēs domājām par drosmi un neatlaidību, kas
vajadzīga cīnoties par kādu ideju. Par Zinaīdas dzīves moto kļuvis
mammas teiktais: «Kuodu dzeivi izdūmuosi, tuodu dzeivuosi.»  Arī
klātesošajiem tika vēlēts, izdomāt sev skaistu, interesantu dzīvi un
tiekties uz to. 

Rekavas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
Aina Keiša

Baltijas ceļš 
ievijas
Rekavas
vidusskolā

Kultūras pasākumi novadā
b 26. septembrī plkst.15.00 Medņevas Tautas namā

Pensionāru pēcpusdiena
b 27. septembrī plkst.14.00 Viļakas kultūras namā Pen -

sionāru pēcpusdiena
b 26. septembris plkst.14.00 Viļaka novada muzejā Pa -

sā kums «Skolnieks cauri laikiem»
b 29. septembra līdz 3.oktobrim Medņevas bibliotēkā

«Miķelītis bagāts vīrs». No dabas veltēm veidosim rudenīgo
Miķeļdienas kompozīciju.

b 30. septembrī Viļakas novada bibliotēkā Dzejas die -
nas pasākums «Dzejas atspulgi dzejnieka Jāņa Baltvilka
zīmē». Organizē – Susāju pagasta kultūras organizatore sa -
dar bībā ar Viļakas novada bibliotēku.

b 30. septembrī Viļakas novada bibliotēkā Dzejas die nu
pasākums «Zib ik zarā, slēpjas katrā ēnā vārdos ne no saukti
dzejolēni». Dzejas atspulgi dzejnieka Jāņa Baltvilka jubilejas
zīmē.

b 12. oktobrī plkst. 17.00 Viļakas kultūras namā NBS or -
ķestra koncerts. Orķestra programmā – jautrās instru men tālās
kompozīcijas un vokālā programma ar latviešu strēlnieku
dziesmām.

b Visu mēnesi Medņevas bibliotēkā «Bērnu žūrija –
2014» ir klāt! Lasi un piedalies arī Tu!» Bērnu iepazīsti -
nāšana ar grāmatām un iesaistīšana «Bērnu, jauniešu žūrijā»

Kultūras, bibliotēku un muzeju pasākumu plāni ska -
tāmi Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Kultūra/Kultūras norises novadā
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VeCāKIem
l mēbeles mācību telpās: iestādes mēbeļu

augstumam (skolēna galdam un krēslam) ir jābūt
at bilstošam skolēna augumam1. Sēžot augumam ne -
piemērotās mēbelēs, tiek traucēta pareizas stājas at -
tīstība, rodas muskuļu sasprindzinājums, kas var iz -
raisīt galvassāpes, savukārt sēdēšana neērta pozā –
nogurumu; 

l telpu apgaismojums: mācību telpās jāno dro -
šina dabiskais (logu) un mākslīgais apgaismojums.
Telpās bez dabiskā apgaismojuma var ierīkot tua -
leti, dušas telpu vai garderobi. Apgaismojumam ir
jābūt pietiekami intensīvam un vienmērīgam, ir
jāno drošina tāfeles apgaismojums bez atstarošanās.
Mācību telpā, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tos
aprīko ar saules aizsargierīcēm (žalūzijas, aizkari);

l Plaukti mācību grāmatu uzglabāšanai: pār -
liecinieties, ka mācību iestādē skolēniem ir nodro ši -
nāta iespēja glabāt nepieciešamās lietas, pie mē ram,
individuāli slēdzami skapīši vai plaukti mā cību grā -
ma tu glabāšanai, lai grāmatas un citus sma gus mā -
cību piederumus nav ikdienā jānēsā somā. Jaunāko
klašu skolēnu vecākus aicinām pārliecināties, ka
bērns nepiepilda skolas somu ar liekiem, sma giem
priekšmetiem, kas mācībām nemaz nebūs nepieciešami; 

l telpu mikroklimats: minimālajai pieļaujamajai
gaisa temperatūrai mācību telpās, aktu zālē, sporta
zālē, garderobē un tualetēs jābūt 18 C. Izglītības
iestādēs mācību telpas jāvēdina regulāri – pēc kat -
ras mācību stundas. Ja bērns mājās stāsta par nogu -
rumu, galvassāpēm un grūtībām koncentrēties mā cību
stundu laikā, pievērsiet tam uzmanību – šīs sajūtas
var liecināt par to, ka mācību telpas netiek pietie -
koši bieži vēdinātas. Šajā gadījumā vecāki var vēr -
sties pie skolas vadības, lai sarunu ceļā vie notos, ka
tel pas tiek vēdinātas regulāri;

l medicīniskā palīdzība: pārliecinieties, ka iz-
glītības iestādē ir medicīnas māsa vai kāds cits
apmācīts darbinieks pirmās palīdzības sniegšanā,
kā arī pieejami medicīniskie pakalpojumi profilaktiskai
veselības aprūpei;

l Izglītības iestādes tualetes telpas: pārliecinieties,
ka skolā audzēkņiem ir iespēja nomazgāt rokas un ka
tualetes ir aprīkotas ar papīru vai salvetēm, ziepēm,
roku nosusināšanas līdzekļiem (dvieļi, salvetes vai
elektriskais roku žāvētājs). Atgādiniet bērniem, ka
regulāra roku mazgāšana (pēc tualetes apmeklējuma,
pirms ēdienreizes, atgriežoties mājās no skolas) ir
svarīgs profilaktisks pasākums, lai izvairītos no sa-
slimšanas ar kādu no infekcijas slimībām.

Rūpējieties par skolēna veselībai nekaitīgu mā -
cī bu vidi arī mājās – nodrošiniet skolēnu augumam
atbilstošas darba mēbeles, parūpējieties par dabisko
un mākslīgo apgaismojumu un labu psihoemocionālo
klimatu.

Papildus atgādinām par prasībām, kas jāievēro
pirmsskolas izglītības iestādēm un citām bērnu pie-
skatīšanas vietām (bērnu pieskatīšanas centriem,
rotaļu/nodarbību centriem u.c.). Apmeklējot bērna
pirmsskolas izglītības iestādi vai citu audzināmā pie -
skatīšanas vietu, pievērsiet uzmanību telpu un to
aprīkojuma tīrībai, mēbeļu tehniskajam stāvoklim.
Pārbaudiet, vai tualetē ir nodrošināti higiēnas pie -
derumi (jābūt roku mazgātnēm, klozetpodiem vai
sēdpodiem ar individuālo marķējumu, tualetes pa -
pīram vai salvetēm, roku mazgāšanas un nosusināšanas
līdzekļiem). Pievērsiet uzmanību arī tādai prasībai
kā izlietnes augstums – pārliecinieties, ka bērns to
var sasniegt. 

Atcerieties, ka pakalpojuma sniedzējam ir pie-
nākums neuzņemt bērnus ar šādām infekcijas sli mī -
bu pazīmēm – caureja, vemšana, paaugstināta ķer -
meņa temperatūra, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzel -
te, infekciozas izcelsmes izsitumi u.c. pazīmēm. 

Apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi vai ci -
tu bērnu pieskatīšanas vietu, pārliecinieties arī, ka
teritorijas daļa, ko izmanto bērni, ir iežogota. Bērnu
rotaļu zonā uzstādītajām ierīcēm un konstrukcijām
ir jābūt stabilām, zem visa rotaļu laukuma aprīko ju -
ma ir jābūt pamatnei, kas mīkstina piezemēšanos vai
varbūtējo kritienu (piemēram, smiltis, smalkā grants,
gumijas segums). Ierīcēm nedrīkst būt atskabargu,
asu, nelīdzenu malu, spraugu vai bojājumu. Bērnu
rotaļlietām pirmsskolas izglītības iestādē jābūt tīrām. 

Papildus informācijai: prasības vispārizglītojoša -
jām iestādēm regulē Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumi Nr.610. «Higiēnas prasības vis-
pārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
un profesionālās izglītības iestādēm». Prasības bēr -
nu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem regulē
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Nr.890. «Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu».

Aicinām iepazīties ar Veselības inspekcijas sa-
gatavotajām infografikām vecākiem: «Sakārtota
sko las vide Tavam skolēnam!» un «Sakārtota vide
Tava bērna dārziņā!», kā arī sagatavoto infografiku
skolēniem: «Parūpējies par savu labsajūtu skolā!».

Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas
preses sekretāre Agnese Gusarova 

Tālrunis: 67819677, 28342858; 
e-pasts: agnese.gusarova@vi.gov.lv

______________________________________
1 Informāciju par mēbeļu augstuma atbilstību izglī -

tojamā augumam skatīt Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr.610 «Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēm» 1.pielikumu. 

Sākoties jaunajam mācību gadam, Veselības inspekcija vēlas
pievērst vecāku uzmanību dažādām noteikumu prasībām, kas ir
jāievēro vispārizglītojošajās skolās, lai izglītības iestāde būtu
sakārtota un bērnu attīstību veicinoša vide:

Sakārtota skolas vide
tavam bērnam
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diakons juris Skutels vasaras praksi
šogad pavadīja Baltinavas un Šķilbēnu
romas katoļu draudzēs. rīgas Garīgā
semināra students, divdesmit trīs gadīgais
juris Skutels par diakonu tika iesvētīts
2014. gada 1. jūnijā Svētās mises laikā
rēzeknes jēzus Sirds katedrālē. Baltina -
vas un Šķilbēnu draudžu gados vecākie
ticīgie atceras, ka šajās draudzēs vasaras
praksē ir bijuši Garīgā semināra studenti,
bet vēl nebija kalpojis diakons. tāpēc
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāves -
ta Staņislava Prikuļa ziņu, ka šogad ne-
pilnus divus mēnešus draudzē kalpos
diakons, cilvēki uztvēra ar prieku un ar
nepacietību gaidīja pirmo satikšanos ar
diakonu.

Juris Skutels ir dzimis Daugavpilī. Ju -
ris nav cēlies no dzimtas, no kuras būtu nā -
kuši priesteri. Pētot radu rakstus, šādu
fak tu nav atklājis. Ir atklājies vienīgi tas,
ka nesen iesvētītais priesteris Guntars Sku -
 tels esot attāls radinieks. Pirms Garīgā se-
mināra svētceļojumos esot gājis trīs reizes
no Līksnas. Šajos svētceļojumos nostiprinā -
jās pārliecība atsaukties Dieva aicinājumam
un doties studēt uz Garīgo semināru. Pirms
Garīgā semināra viņam ir bijusi pieredze
kalpot baznīcā pie altāra kā ministrantam,
bet tikai neilgu laiku.

Visspilgtāk no šīs prakses Jurim Sku -
telam atmiņā paliks iespēja sprediķot kat -
ru dienu, jo priesteri Staņislavs Prikulis un
Ivars Vigulis deva šo iespēju, lai prakses
laikā būtu iespējams praktizēties. «Gata-
vojoties svētceļojumam, man bija unikāla
iespēja iepazīties ar draudzes locekļiem.
Mums bija izveidojusies laba komanda, ar
kuras palīdzību mums izdevās labi novadīt
svētceļojumu. Šis nebija mans pirmais
svēt ceļojums, ko organizēju. Esmu jau bi -
jis svētceļojuma organizators un garīgais
vadītājs. Šī svētceļojuma organizatoru ko-

manda man palīdzēja noorganizēt ēdināšanu,
nakšņošanu, sarunāja pavāru, u.c., par ko
es viņiem esmu bezgala pateicīgs. Pateico -
ties komandas darbam, mans galvenais uz -
devums bija rūpēties par garīgo vadību svēt -
ceļojuma dalībniekiem», stāsta J. Skutels.

Diakons var darīt visu, ko dara prie -
steris, izņemot – celebrēt Svēto Misi, dot
grēku piedošanu un sniegt Slimnieka sa-
kramentu. «Katru gadu semināristiem ir
trīs prakses: Ziemassvētku, Lieldienu un
lielā vasaras prakse. Kad es šogad devos
uz vasaras praksi, es nezināju, ko no tās
sagaidīt, jo nepazinu šīs draudzes. Bet es
neraizējos par darbu, kas mani tur sagaidīja,
jo biju noskaņojies darīt visu, uz ko Dievs
mani aicinātu caur draudzes prāvestu. Šī
bija viena no labākajām praksēm, kur es
varēju mācīties pastāvību, t.sk. saimniecis -
kos darbus – gatavot ēst, mazgāt traukus,
mazgāt un gludināt personīgo veļu, uzkopt
māju, pļaut mauriņu, to pļaujot ar trimmeri
un mauriņpļāvēju. 14. augustā Aglonā
pirmo reizi kristīju bērniņu. Laulāt gan vēl
nav sanācis, uz ko diakonam ir visas tiesī -
bas. Šādas prakses ir svarīgas. To var salī-
dzināt ar cilvēku, kurš vēlas iemācīties pel -
dēt. Viņš sākumā iemācās teoriju, bet vē -
lāk viņam ir vajadzīga prakse, bez kuras
no viņa nekāds labais peldētājs nevar sa -
nākt. Līdzīgi ir ar topošajiem priesteriem.
Šādas prakses ir ļoti būtiskas priestera for-
mācijas ceļā, lai viņš spētu teoriju pielietot
dzīvē», tā prakses nozīmi vērtē J. Skutels.

Juris Skutels ir bijis praksē pie Kalupes,
Nīdermuižas, Ārdavas, Dubnas prāvesta,
vairākkārt Krāslavā, praksē bijis arī Ludzā,
Pildā, Rēzeknē, Preiļos, Krustpilī un Līksnā.

Rīgas Garīgā seminārā topošajiem prie -
steriem pasniedz mācību priekšmetu ho-
milētiku, kurā māca kā pareizi veidot spre -
diķi. Līdzīgi kā skolniekiem māca rakstīt
sacerējumus, kas sastāv no ievada, iztirzā -

juma un nobeiguma, tā arī sprediķi sastāv
no šīm trīs daļām. «Homilētikas nodarbībās
mēs iepazīstamies ar izcilākajiem spredi-
ķotājiem, pārrunājam to, kā labāk veidot
sprediķi. Katram priesterim ir jāatrod savs
stils, ar kura palīdzību viņš labāk spētu iz-
teikties. Es savu stilu vēl neesmu pilnībā
izkopis. Gatavojot sprediķi, es parasti mē -
ģinu uz lapas pierakstīt galveno domu,
plā na punktus, tos apvijot ar pamattekstu,
un tad saviem vārdiem to pārstāstu ticī -
gajiem. Ja es nolasu uzrakstītu sprediķi,
tad tas tik labi neuzrunā ne mani pašu, ne
cilvēkus,» atklāja diakons. Šķilbēnu drau -
dzes ticīgos uzrunāja Jura Skutela sprediķos
pastāstītā personīgā pieredze, un, stāstot
par lūgšanas nozīmi, ticīgie, pateicoties
vienkāršajam diakona minētajam piemēram,
atcerēsies, ka ir svarīgi dienas beigās pa-
teikties Dievam, minot konkrētas, skaidri
nosauktas lietas, par ko tieši pateicamies.
«Pirmkārt, uzsākot lūgšanu, ir svarīgi sa-
gatavoties tai, noskaņojot un atverot sirdi
sarunai ar Dievu. Dievs ir Persona, un
līdzīgi kā ar jebkuru citu personu, mums
visa uzmanība sarunā ir jāvelta tai, lai tas,
ar kuru mēs runājam, mūsos klausītos un
mēs viņu dzirdētu. Otrkārt, svarīgi ir zi -
nāt, ko Tu vēlies no Dieva un, treškārt,
vienmēr būt gatavam pieņemt Dieva gribu,
lai arī kāda tā būtu,» tā pamācīja diakons.

Ja, kalpojot draudzē, būtu situācija, ka
jaunieši neiet uz baznīcu, neapmeklē Sv.
Mises, topošais priesteris izmantotu tradi-
cionālās metodes kā aicināt jauniešus nākt
uz baznīcu. Viņš noorganizētu lūgšanas
grupiņas, Alfas kursus, dotos uz skolu, lai
uzrunātu bērnus un jauniešus. Viņš atklāja
arī ceļu kā uzrunāt cilvēkus, lai viņi
sadzirdētu Dieva aicinājumu un priestera
teikto. «Lai kādu cilvēku iepazīstinātu ar
Dievu, sākumā šis cilvēks pats būtu
jāiepazīst. Jāiepazīst viņa garīgās attīstības

līmenis. Esmu ievērojis, ja cilvēkam tiek
sludināts Evaņģēlijs bez iepriekšēja ievada
un bez priekšstata par šo cilvēku, tas cil -
vēku neuzrunā. Tad viņam var pastāstīt sa -
vu liecību, kas man ir Dievs, un ko Viņš
manā labā ir paveicis. Ja cilvēku tas sāk
interesēt, tad var sākt piedāvāt vairāk in-
formācijas par Dievu, par attiecībām ar Vi -
ņu, par Baznīcu, kalpošanu tajā, u.c.,» dar -
bības soļus atklāja diakons Juris Skutels.

«Katru vakaru es pateicos Dievam par
nodzīvoto dienu, par saņemtajām žēlastī -
bām, par konkrētām lietām, ko dienas
laikā esmu saņēmis vai piedzīvojis, par
labām un ne tik labām, par visām, tās no-
saucot vārdā. Ikdienā es, kā jebkurš pa -
tiess kristietis, saskaros ar pārbaudījumiem,
kurus Dievs pieļauj, manai attīstībai un
svēttapšanai. Tie ir kārdinājumi, visāda
veida pārbaudījumi, kurus palīdz pārvarēt
un cīnīties ikdienas lūgšana. Jēzus ir tei -
cis: «Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka
nekrītat kārdināšanā!» (Mt 26, 41a) Ik -
dienas lūgšana, kas ir dialogs ar Dievu, ir
kristieša pamataicinājums, kuru es mēģinu
īsteno savā dzīvē, un uz to aicinu arī citus,
atklājot tā skaistumu un pievilcību,» aici -
nāja Juris Skutels.

Jaunieši no Balviem un Baltinavas,
kuri piedalījās svētceļojumā Baltinava –
Aglona 2014, atzina, ka šis esot bijis ga -
rīgi piepildītākais svētceļojums, un pateicās
Jurim Skutelam par sniegto atbalstu un
garīgo stiprinājumu.

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu ticīgie
pateicās Dievam par iespēju iepazīt un ie -
mīļot sirsnīgo un vienkāršo diakonu Juri
Skutelu. Novēl Jurim Dieva palīdzību, iz-
turību, spēku un degsmi iet šī aicinājuma
ceļu, kalpot draudzēs un palīdzēt cilvēkiem
atrast ceļu pie Dieva!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: no personīgā arhīva

diakona vasara Baltinavas 
un Šķilbēnu draudzēs

BAZ NīCAS drAU dŽU ZI ņAS!

l Svecīšu vakari 

Viļakas romas katoļu draudzes kapsētās 
4. oktobrī plkst. 16.00 Vedeniešu kapos;
11. oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos;        
18. oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos;         
25. oktobrī plkst. 16.00 Viļakas Mateuša kapos.

Šķilbēnu un Baltinavas romas katoļu draudzes kapsētās
4. oktobrī plkst. 15.00 Čilipīnes kapos; plkst. 17.00 Vilkovas kapos;
11. oktobrī plkst. 15.00 Buku-Zelču kapos; plkst. 17.00 Breksenes kapos;
18. oktobrī plkst. 15.00 Plieševas kapos; plkst. 17.00 Dansku kapos;
25. oktobrī plkst. 15.00 Merkuzīnes kapos; plkst. 17.00 Slobodas kapos;
8. novembrī  plkst. 15.00 Plešovas kapos; plkst. 17.00 Dukuļevas kapos;
15. novembrī plkst. 15.00  Bēliņu kapos; plkst. 17.00 Ploskīnes kapos;
22. novembrī plkst. 15.00 Augstasila kapos.
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jAUNIeŠU AK tI VI tā teS

Vasaras noslēgumā – 30. au-
gustā, kad skolēni gatavojas at-
sākt skolas gaitas, tika atklāta
jaunā Viļakas jauniešu iniciatīvu
centra filiāle. 

Kopš atslēgu saņemšanas, jau-
nieši ik dienu nāca un rosījās cent -

riņā. Tapa idejas ēkas atklāšanai,
bija jāsakopj un jāiekārto gan
iekštelpas, gan teritorija, ko jau -
nieši veica ar lielu prieku un en-
tuziasmu. 

Atklāšanā tika veidota kolāža,
kurā katrs, kurš ieradās uz pasā-

kumu, atstāja savu pirkstu nospie -
dumu un parakstījās. Kopīgi pār-
šķirstījām Viļakas jauniešu inicia -
tīvu centra pastāvēšanas laika spilg -
tāko notikumu lappuses. Ņemot
vērā, ka centrs pastāv tikai nepil -
nus divus gadus, jauniešiem ir ar
ko lepoties – gan ar interesantiem
pasākumiem, gan ar sasniegumiem,
gan realizētiem projektiem.

Ar savu ierašanos jauniešus
pa godināja novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, kā
arī Valsts meža dienesta vecākais
mežzinis Māris Leitens, kurš bija
nodevis jauniešu centram ēkas a t -
slēgas – šie viesi kopā ar jauniešu
centra vadītāju Madaru svinīgi
pār grieza atklāšanas lentu, kuras
viens gabals tika piestiprināts pie
hēlija baloniem un palaists debe -
sīs. Pēc kopīgiem fotomirkļiem
ciemiņi varēja aplūkot centra tel -
pas un sasildīties pie tējas krūzes,
kā arī pacienāties ar zupu, kuru
jaunieši bija uzvārījuši uz uguns-
kura. Pusnakts pārsteigumā visus
iepriecināja svētku salūts.

Paldies visiem ciemiņiem, ku -
ri mūs iepriecināja ar skaistiem
novēlējumiem, dāvanām un zie-
diem! Paldies sakām arī Viļakas
novada domei par atbalstu jauniešu
centra filiāles iekārtošanā. 

Vislielākais paldies jauniešiem,
kuri nāca un darbojās un vienmēr
bija, ir un būs tik atsaucīgi! 

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas jauniešu iniciatīvu centra

vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Atklāta Viļakas jauniešu iniciatīvu centra filiāle Viļakas jaunieši piedalās
«Vislatvijas spēka dienā»

Kārtējo gadu Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrība sa -
darbībā ar VAS «Latvijas dzelzceļš» organizēja Vislatvijas spēka
dienu.

Šis ir viens no ielu vingrotāju interesantākajiem pasākumiem,
kad ikvienam tiek dota iespēja pārbaudīt savus spēkus, dodoties uz
tuvāko Spēka punktu pievelkoties maksimāli daudz reizes.

Par godu VAS «Latvijas dzelzceļš» 95. gadu jubilejai šogad visā
Latvijā bija 95 Spēka punkti. Arī Viļakas jaunieši šī gada 14.septembrī
devās uz tuvāko Spēka punktu, kurš atradās Balvos. Šajā Spēka
punk tā 2014. gada rekordu uzstādīja Viļakas jaunietis Deivis Dvins -
kis, pievelkoties 34 reizes un pārvarot arī savu personīgo pagājušā
gada Vislatvijas spēka dienas rekordu – 24 reizes. Balvos piedalījās
64 dalībnieki, Viļakas pilsētu pārstāvēja Elvis Logins, Arvils Zelčs,
Vairis Ločmelis, Gints Dvinskis, Deivis Dvinskis, Intars Zondaks,
Rēvalds Šakins un citi. Visā Latvijā kopumā piedalījās 6027 dalīb -
nieki, kuri pavisam kopā pievilkās 67594 reizes. Jaunākajam dalīb nie -
kam bija tikai nepilni divi gadi, bet vecākajam – astoņdesmit astoņi.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne. Foto: Andris Zelčs

Izglītība un konkursi
vides kvalitātes
uzlabošanai

SIA ZAAo (ZAAo) arī šajā
mācību gadā aicina skolas un
pirmskolas izglītības iestādes
iesaistīties ra došos, izglītojošos
un praktiskos konkursos par
vides tēmu. tāpat reģionālajā
atkritumu apsaimniekošanas
centrā «daibe» turpināsies mā-
cību programmas īstenošana,
padziļināti nodrošinot zināšanas
par dabas sistēmām un proce-
siem, kā arī cilvēka un vides
mijiedarbību. 

ZAAO vides izglītība ir vērsta
uz bēr nu un jauniešu līdzdalību
vides kvalitātes uzlabošanā. Iz-
mantojot saistošas izglītošanas
formas tiek piesaistīta bērnu, jau-
niešu un viņu vecāku uzmanība

aktualitātēm atkri tumu jomā, vei -
dota izpratne par videi draudzīgu
atkritumu apsaimniekošanu un
lietota iepakojuma nodošanu otr-
reizējai pārstrādei, saudzējot dabas
resursus.

Projektam «Cilvēks vidē» šis
būs jau četr padsmitais norises
gads. Skolu audzēk ņiem ir iespēja
darboties pie cos aizraujošos un
interesantos konkursos: «ZAAO
pastkar te»; «ZAAO mēneša jau-
tājums», otrreizējo materiālu vāk-
šanas akcija, «Vides spēles» un
jaunums – skeču kon kurss
vidussko lām «»Es iesaistos «Bez
atkritumiem» kustībā»». Vidus-
skolas klasēm projektu nedēļā
piedā vā sim arī tēmas pētnieciskiem

darbiem. Pirmsskolas izglītī bas
iestā žu bērni aicināti iesaistīties
konkursos: «ZAAO pastkarte»,
otrreizējo materiālu vākša nas
akcija un radošajā konkursā
«ZAAO glezna».

Jaunieši aicināti piedalīties
arī individuālos konkursos un
aptaujās sociālajā tīklā draugiem.lv
profilā «ZAAO EKO burziņš».
Konkursu uzvarētājiem tiek pie-
šķirtas balvas.

Papildus informācija par
ZAAO vides izglītības pro jekta
«Cilvēks vidē» konkursa noliku-
miem un pieteikšanos, kā arī mā-
cību programmas tēmu piedāvā-
jums atrodams ZAAO mājas 
lapā www.zaao.lv, sadaļā «Sa -

biedrības izglītošana».
2013./2014. mācību gadā kon-

kursos iesaistījās 74 skolas un 39
pirmsskolas izglītības iestādes no
ZAAO darbības reģio na, savukārt
mācību programmas nodarbī bās
pieda lījās 770 skolēni, sertifikātus
sa ņēma 40 dažāda vecuma kla šu
grupas no 32 vispārizglītojošām
izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane, SIA ZAAO 
sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, 
LV-4201. Mob.tālr.:26610013,
e-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv, 
Draugiem.lv/zaao,
Facebook.com/ZAAOwaste

Izdots 17. Dzejas
Almanahs

jau septiņpadsmito reizi iz-
nāk Latgales dzejnieku kop-
krājums, kura veidotāja ir olga
orsa, bet grāmatas iznākšanu
atbalsta rēzeknes novada dome,
rēzeknes pilsētas dome, a/s
rē zeknes autobusu parks. Šoreiz
krājuma tapšanā lielu ieguldī-
jumu devusi arī dzejniece Līvija
Liepdruviete.

Tā ir brīnišķīga tradīcija – ik
rudeni, dzejas dienu laikā – pulcē -
ties Rēzeknes novada domes zālē,
kur viesus vienmēr patīkami pār-
steidz īpaši pārdomāts noformējums.
2014. gada dzejas almanahā pub-
licējušies gandrīz 70 autori, ap-
mēram puse no viņiem raksta
dzeju krievu valodā. Krājumā ir
arī ārpus Latvijas dzīvojošu autoru
darbi. Šogad dzejas krājumā pub-
licēti Viļakas iedzīvotāju –  Rutta

Jeromānes un Ilzes Keišas darbi. 
Šogad dzejas svētki autorus

pulcināja 12. septembrī. Vārds
tika dots autoriem, kuri pirmo
reizi publicējas almanahā, kā arī
jubilāriem, tāliem viesiem un pa-
švaldības pārstāvjiem.

Uz  grāmatas vāka šoreiz ir
Dzejnieks – Antons Kūkojs, lai

gan pieminekļa bronzā iekalts,
tomēr laikabiedru atmiņās dzīvīgs.
Viņa dēls Vincents Kūkojs ģitāras
pavadījumā dziedāja dziesmas ar
saviem un tēva tekstiem. Pasākumu
kuplināja koris «Ivuški», dziemas
dziedāja arī Inga Kaļva.

«Piedalīšanās starptautiskos
projektos rada iespēju cildināt

mūsu Dzimteni tālu pasaulē,
veidot pozitīvu Rēzeknes tēlu.
Krājuma galvenā vērtība ir dzīvais,
patiesais, poētiskais vārds par
kvēli mīlēto zemi, par katra latga-
lieša sirdij dārgām, daudz cietušās
dzimtenes vietām, kā arī augstāko
jūtu – vispārcilvēciskas mīlestības
apdzejošana» – atzīst Olga Orsa.

Dzeja, dziesmas un ziedi,
ziedi... Tā radošā un draudzīgā
gaisotnē aizritēja vairākas stundas,
atkaltikšanās prieks, jauni iespaidi
un jaunais dzejas krājums katram
rokās. 

Informāciju sagatavoja 
Madara Jeromāne

Foto: Madara Jeromāne
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Šķilbēnu sociālās aprūpes
mā jas iemītniekiem ļoti garšo
sēnes, un šī gada rudens sēņu
mī ļo tā jiem ir dāvājis bagātīgu
ražu.

Lai izbaudītu svaigu gaisu,
me ža smaržu un sēņošanas prieku,
iemītnieki kopā ar darbiniekiem

devās mežā. Nepilnas stundas lai -
kā tika piepildīti visi trauki ar daž -
nedažādām sēnēm – baravikām,
sviesta bekām, apšu bekām, 
bērzlapēm un vilnīšiem.

Sēņotprieks ir visiem, taču,
visnotaļ, sarežģītais un laikietil-
pīgais darbs – sēņu tīrīšana netīk

visiem, tomēr iemītniece Stefānija
šo darbu paveica ar lielāko prieku,
sagādājot lielisku maltīti visiem
iemītniekiem!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas 
vadītāja Līna Barovska

SSēēņņuu   llaa iikkss

Informatīvās dienas par īstenotajiem
LEADER projektiem Ziemeļlatgalē
Biedrība «Balvu rajona partnerība» oktobrī organizē divas

informatīvās dienas par īstenotajiem LeAder programmas
projektiem Balvu, Viļakas, rugāju un Baltinavas novados. In-
formatīvo dienu ietvaros interesentiem tiks nodrošināts transports
un iespēja apmeklēt vairāk kā 40 projektu īstenotājus Zie meļ -
latgalē, iepazīties ar pro jektu rezultātiem, gūto pieredzi projektu
realizēšanā un to sniegto ieguldījumu lauku teritoriju attīstībā.
Projektu maršrutā ir iekļauti biedrību, pašvaldību, uzņēmēju
un mājražotāju realizētie projekti pēdējo divu gadu laikā.

Informatīvās dienas notiks:
2014. gada 8. oktobrī.

Tiks ap smeklēti LEADER pro jektu īstenotāji Viļakas un Balti -
navas novados.

Izbraukšana no Balviem (caur Viļaku, apmeklē jam Baltina vas
no vadā realizētos projektus, at pa kaļ caur Viļaku atgriežamies Bal -
vos), precīzu maršrutu  izsū tīsim dalībniekiem. 

Brau cienam pieteik ties līdz 2014. gada 1. oktobrim!

2014. gada 22. oktobrī. 
Tiks apmeklēti LEADER projektu īstenotāji Balvu un Rugāju

nova dos. Izbraukšana no Balviem, pre cīzu maršrutu izsūtīsim dalīb-
niekiem. 

Braucienam pieteikties līdz 2014. gada 15. oktobrim!
Aicinām pieteikties biedrības «Balvu rajona partnerība»

bied rus, projektu īstenotājus un citus interesentus, rakstot
biedrības  «Bal vu rajona partnerība» stratēģijas administratīvajai
vadītājai Svet lanai tomsonei uz e-pastu: svetlana.tomsone@
gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26691977.

Informāciju sagatavoja stratēģijas administratīvā vadītāja
Svetlana Tomsone

tūrISmS

Augusta mēnesī Viļakas no-
vada e-pastā saņēmām vēstuli
no senioru grupas «Ceļotprieks»
vadītājas Veltas Brūveres vēstuli.
ļoti atvainojamies, ka nebija
iespēju ievietot rakstiņu Viļakas
novada augusta mēneša infor-
matīvajā izdevumā «Viļakas
novadā».

Senioru grupas «Ceļotprieks»
vadītāja Velta Brūvere: «Jau dau-
dzus gadus «Ceļotprieks» pa va-
sarām apceļo savu dzimto Latviju.
2014.gada 27. jūlija karstā svēt -
dienā bija pienākusi kārta Viļa -
kas novadam.

Bijušo Balvu rajonu bijām
apmeklējuši jau vairākkārt, un
vienmēr mūs bija priecējusi ap-
kārtnes skaistā daba, kultūrvēs-
turiskās vērtības un laipnie cilvē -
ki. Mums veicās arī ar pavado -
ņiem – vietējiem gidiem. Tā, pie -
mē ram, iepazīt Rugājus, Medņe -
vu, Baltinavu un Balkanu kalnus
mums līdzēja dzejnieks un fol-
klorists Antons Slišāns.

Arī šoreiz  mums baudīt maz-
pilsētas Viļakas savdabīgo skais-
tumu un novērtēt kultūrvēsturis -

kās vērtības palīdzēja erudīts un
zinošs gids – Marjans Locāns.

Mēs varējām priecāties par
Viļakas ezeru ar vienīgo salu, uz
kuras atrodas Marienhauzenas
pils drupas, varējām apskatīt trīs
konfesiju dievnamus – Viļakas
Vissvētās Dievmātes Patvēruma
pareizticīgo baznīcu (1871.g.),
kas atrodas Viļakas visaugstākajā
punktā – 120 m virs jūras līmeņa

(seno latgaļu Eržepoles pilskalnā);
Viļakas evaņģēliski luterisko baz-
nīcu, kas uzcelta kalnā, no kura
paveras skaists skats uz egļu ie-
skauto «gotikas pērli» – Vissvētākās
Jēzus Sirds Viļakas Romas katoļu
baznīcu (19.gs.beigas).

Pateicoties gidam, mums bija
iespēja baudīt arī brīnišķīgu ēr-
ģeļmūzikas koncertu Janīnas 
Dukaļskas izpildījumā, par ko

liels paldies viņiem abiem. 
Pabraukuši garām jaunajam

Viļakas pulkstenim burta «V»
veidā ar «ezīti uz ciparnīcas»,
devāmies uz Žīguriem pie Annas
Āzes. Pati būdama gadiem saistīta
ar mežu, Anna ir izveidojusi brī-
nišķīgu privāto Meža muzeju,
kas ļauj arī apmeklētājiem iepazīt
meža faunu un darbības mežā.

Iepazīšanos ar Viļakas novadu

noslēdzām Katlešos ar ekstrēmu
gājienu pa Liepnas upi. Par spīti
mūsu gadiem (vecākajam –77
gadi) un lielajam karstumam,
mēs veiksmīgi nokļuvām līdz ap-
sūnojošajam milzenim – 4 metrus
augstajam Katlešu dižakmenim.         

Paldies Annas kundzei par to,
ka iedrošināja un pavadīja mūs,
un paldies mums pašiem, ka to
spējām.».

rīgas senioru grupa «Ceļotprieks» apceļo Viļakas novadu

rudenīgi saulainajā 18. sep-
tembra rītā rekavas vidusskolas
1.–2. klases skolēni un pirmssko -
las grupas bērni kopā ar savām
skolotājām m. Bukšu, V. Kuz-
minu, e. Siliņu, ar audzinātāju
palīgiem Ilonu un Annu devās
rudens ekskursijā uz Balkanu
dabas parku ar mērķi veicināt
pirmsskolas sadarbību ar sā-
kumskolu un radīt bērniem po-
zitīvu emocionālo pacēlumu.

Pirms doties ceļā, pārrunājām
drošības noteikumus, kas jāievēro
braucot autobusā un pastaigājoties
pa mežu. 

Balkanos vērojām brīnišķīgo
rudens dabu, krāsainās rudens
lapas, dažādas koka skulptūras,
ieklausījāmies meža un nogrimušās
baznīcas zvanu skaņās. 

Pēc pārgājiena pa Balkanu
parku devāmies pie ugunskura.
Tur mūs sagaidīja Vija ar smar -

žīgu piparmētru tēju, ko baudījām
kopā ar  līdzi paņemtajiem našķī -
šiem. Visu ekskursijas laiku vecā -
kie bērni pēc vajadzības palīdzēja
jaunākajiem bērniem.

Svaigā gaisā viss bija ļoti gar -
šīgs!  

Skolā atgriezāmies pietiekami
noguruši, bet laimīgi.

Tekstu sagatavoja
E.Siliņa, V.Kuzmina

Foto M.Bukša

ekskursija pa Balkanu dabas takām

Interešu izglītība izglītības iestādēs
Interešu izglītības mērķdotāciju sadales vērtēšanas komisija

ša jā mācību semestrī no valsts saņemtās interešu izglītības mēķ -
dotācijas izglītības iestādēm, kas šogad sastāda 104 mācību stun -
das, sadalīja proporcionāli skolēnu skaitam vispārējās izglītības
iestādēs ar ieteikumu izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt iedalītās
stundas pēc interešu pulciņu vadītāju iesniegtajām programmām.

Apstiprinātas 59 programmas: kultūrizglītībā – 37,  vidē –
10,  sportā – 11,  tehniskā jaunrade - 1.

Ar interešu izglītības pulciņiem izglītības iestādēs Viļakas
novadā 2014. g. 1. semestrī var iepazīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv sadaļā Izglītība
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Šī gada 7. septembrī skrējēji
pulcējās pie rekavas vidusskolas,
lai piedalītos tautas skrējienā. 

Šis skrējiens notiek jau daudzus
gadus, taču tā popularitāte pēdē -
jos gados bija kritusies, toties šo -
gad skrējienā piedalījās skrējēji
ne tikai no Viļakas novada, bet
arī no Balvu un Gulbenes nova-
diem. Dalībnieki sacentās 10 km,
6 km, 3 km un paši jaunākie 500
m distancēs.

Patīkami, ka skrējienā piedalījās
ģimenes, kopā ar bērniem skrēja
arī vecāki. Patīkami, ka rekaviešos
atgriežas sacenšanās prieks, kā
agrāk. Patīkami, ka arvien vairāk
vecāki un bērni saprot, ka skriešana
ir lētākais veids, kā nostiprināt sa -
vu veselību. Mazliet pārsteidz tas,
ka pārējās novada skolas necenšas
piedalīties šādos skrējienos.

Skrējienā šogad startēja 42
skrējēji, no kuriem jaunākajam
bi ja 2 gadi, bet vecākajam –
vairāk kā 70 gadi. Visi sacensību
dalībnieki saņēma diplomus un

saldumu balviņas, 2. un 3. vietu
ieguvēji saņēma diplomus un
medaļas, bet 1.vietu ieguvēji sa-
ņēma vēl arī kausus. Bija arī pār-
steiguma balvas – T-krekli ar uz-
rakstu «Balkanu apļi». Šīs balvas
saņēma rekavietes Marija un

Terēze Maksimovas, gulbenieši
Antis Zunda un Sandra Volodina,
balvenieši Juris Kairišs un Ēriks
Apšenieks.

Liels paldies visas sezonas
garumā par sniegto palīdzību
Inesei Šakinai, paldies Dacei un

Andrim Spridzāniem, par sniegto
atbalstu sacensību tiesāšanā.
Paldies Intai Ločmelei par bildēm.
Paldies novada priekšsēdētājam
un Šķilbēnu pagasta pārvaldes
va dītājam par skrējēju kolonas
pavadīšanu.

Nākamās sacensības notiks
14. septembrī Balkanos, kur no-
skaidrosim labākos riteņbraucējus
Viļakas novada čempionātā.

Vēlu visiem veiksmīgus turp -
mākos startus!

Pēteris Vancāns

Piektdien, 12. septembrī,
skaistajā rudens dienā  Žīguru
pludmales laukumā tika noslēgta
volejbola sezona 2014. Sezonas
noslēguma mērķis bija noskaid-
rot spēcīgāko Žīguru jauniešu
komandu.

Uz turnīru ieradās 9 jauniešu
komandas, kuru sastāvā bija gan

meitenes, gan zēni. Spraigā cīņā
mūzikas pavadījumā uzvaru guva
komanda «Fifasport ™» – Linda
Makarova un Līga Sergejeva, 

2. vieta «Botaņiki» – Kristers
Šaicāns un Artūrs Meijers, 

3. vieta «Just» –  Ieva Klimo-
viča un Edvīns Volkovs.

Volejbola sezona 2014 tika

noslēgta turnīra dalībniekiem vie-
notajā dejā ap volejbola lauku-
mu.

Paldies, komandām par at -
bals tu un sportisko garu!

Teksts: Žīguru pagasta 
sporta organizators

Ginta Locāne
Foto: Veronika Sotova

tautas skrējiens rekova – Balkani – rekova
SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Pludmales sezonas noslēgums Žīguros

Sporta-Spēka diena 
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

Piektdienas rīts Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē sākās ar
vērienīgu vingrošanu. Iestādē  svinēja Sporta-Spēka dienu. ārā
bija saulaina, silta  rudens diena un visas grupiņas ar skolotājām
pul cējās iestādes priekšā, kur notika kopīgā iesildīšanās. Iesil dī -
šanos vadīja divi pavāri lielās baltās cepurēs un priekšautos (sk.
Guna un sk. elita). Ar dažādām kustībām tika attēlota putras vā-
rīšana. Lai būtu stipri un veseli ir daudz jāvingro un labi jāēd.
Pēc kopīgās iesildīšanās visi tika aicināti uz saviem laukumiem
turpināt iesākto vingrošanu.

Jaunākās grupiņas bērniem bija dažādas aktivitātes ar vingrošanas
riņķiem, lielajām bumbām un baloniem, skriešana, lekšana kā īstiem
sportistiem.

Vidējās grupas bērni kā čakli rūķīši nopietni strādāja. Tie imitēja
došanos uz mežu pa līkumotu taciņu lasīt sēnes, ābolu ražas novāk -
šanu un kartupeļu talku.

Vecākās grupas bērniem bija stafetes ar dažādiem interesantiem
uz  devumiem. Komandas kapteiņus izvēlējās ar interesantu skaitāmpantu
palīdzību. Darbojās ar lecamauklu, bumbas mešanu, ķeršanu, skrieša -
nu un izlīšanu caur vingrošanas apli un nobeigumā spēlēja jautru kus -
tī bu rotaļu. Savukārt,  sagatavošanas grupas bērni bija sadalījušies
četrās ko man dās un arī viņiem vajadzēja pārvarēt šķēršļu joslu,
bumbiņu mešanu un imitēt rudens ražas vākšanu. Atraktīvi piedalījās
kustību rotaļā mednieki un pīles.

No attāluma jau bija dzirdama bērnu jautrā čalošana un uzvaras
sau cieni. Pa to laiku, kamēr visi aizrautīgi vingroja, tur pat netālu ku -
rējās ugunskurs un vārījās miežu putraimu biezputra. Kad visi jau
bija izvingrojušies un piekusuši, tad tika aicināti uz biezputras ēšanu.
Tā bija ļoti garšīga un mums visiem ļoti garšoja. Paldies pavārītēm!

Diena bija izdevusies ļoti jauka, un tas bija lielisks piedzīvojums
mums visiem!

Skolotāja – Līga Mūrniece

Šī gada 14.septembrī Bal-
kanos pulcējās riteņbraucēji,
lai sacenstos par Viļakas čem-
pionāta medaļām. Sacensībās
startēja 20 dalībnieki dažādās
vecuma grupās. jaunākajam
bija 5 gadi, bet vecākajam 72
gadi. Arī distances bija dažādas
- no 1,6 km līdz 21,8 km. 

Arī šoreiz sacensībās redzējām
ģimenes: Miču ģimene, Krakopu

ģimene un Trubņiku ģimene, tas
nozīmē, ka daudzās ģimenēs ar
fiziskajām aktivitātēm viss ir 
kārtībā. Patīkami, ka mums ir ri-
teņbraucēji arī virs 70 gadiem,
kas var pievarēt pat 22 km dis-
tanci.

Kā jau bija gaidāms, kārtējo
uzvaru garajā distancē izcīnīja
Juris KAIRIŠS, aiz sevis atstājot
Arti LOGINU un Ēriku APŠE-

NIEKU. Godalgoto vietu iegu -
vēji saņēma Viļakas novada čem-
pionāta medaļas un saldumu bal-
viņas. 

Vasaras sezona tuvojas noslē-
gumam, varbūt vēl sarīkosim ru-
dens krosu, bet tad gan gatavosi-
mies ziemai. 

Lai Jums visiem veiksmīgi
turpmākie starti!

Pēteris Vancāns

Sacenšas riteņbraucēji
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LAUKSAImNIeKU ZI NāŠA NAI!

Pārtikas un veterinārais dienests informē 
par interaktīvo karti

Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaim-
niecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas
un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu iz -
platīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā, PVd ir izveidojis
interaktīvo karti «Cūku (t.sk. nomedīto meža cūku) un to pro-
dukcijas pārvietošanas ierobežojumi āfrikas cūku mēra (āCm)
skartajās teritorijās».

Karte ir pieejama mājas lapas www.pvd.gov.lv pirmās lapas Ak-
tualitāšu sadaļas labajā pusē, skat. informatīvo saiti: http://www.pvd.
gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uzraudzba/acm_karte

Ar 4 krāsām iezīmēti pagasti, pēc kurām var atpazīt karantīnas
kritisko teritoriju (III riska teritorija); karantīnas inficēto teritoriju
(II riska teritorija); karantīnas riska teritoriju (I riska teritorija) un
ārkārtas situācijas teritoriju. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir katrā
teritorijā, jānospiež kar tē uz izvēlētā pagasta un atvērtajā infor -
matīvajā logā būs aktuālā informācija. Karte ir interaktīva, to iesp -
jas pietuvināt un uzzināt par riska zonām un ierobežojumiem.

Anna Joffe, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Lai lauksaimniekiem sniegtu
atbalstu jauno zaļināšanas pra-
sību ievērošanai, LAd ir saga-
tavojis īpašu Zaļināšanas kal-
kulatoru.

Kalkulatorā, ievadot informā -
ciju par savu saimniecību, lauk-
saimnieks varēs uzzināt un aprē-
ķināt, vai plānotās zaļināšanas
pra sības viņa saimniecībā ir ie-
vērotas vai arī vēl ir jāveic pa pil -
dus pasākumi. 

Kalkulatorā ir iespējams ievadīt
informāciju par izvēlētajām kul-
tūrām, kuras lauksaimnieks plāno
audzēt, norādīt arī konkrētas pla-
tības, ievadīt eko loģiski nozīmī -
gās platības un ci tu informāciju.
Kalkulators automātiski aprēķi -
na, vai ir ievērota prasība par
kul tūraugu dažādošanu un vai
ekoloģiski nozīmīgās platības 

at stā tas pietiekamā apjomā. 
Kalkulators ir pieejams LAd

mājaslapā un LAd elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā. Lai
to izmantotu, nav nepieciešams
būt LAD Elektroniskās pieteikša -
nās sistēmas (EPS) klientam. 

LAD atgādina, ka, lai 2015.
gadā saņemtu platību maksājumus
pilnā apjomā, būs jāievēro zaļi-
nāšanas prasības. Pamatā platību
maksājumi 2015.gadā sastāvēs
no divām galvenajām daļām –
Vienotā platību maksājuma un
maksājuma par klimatam un videi
labvēlīgas lauksaimniecības praksi
jeb zaļināšanu. Saimniecībām, ku -
ru aramzemes platība būs 10ha
un vairāk, zaļināšanas prasības
būs jāievēro obligāti.

Plašāka informācija par visām
zaļināšanas prasībām un izņēmu-

miem ir publicēta LAD mājaslapā
izvēlnē «Zaļināšana».

LAD aicina visus lauksaim-
niekus savlaicīgi reģistrēties EPS,
jo 2015.gadā, lai pieteiktos platību
maksājumu saņemšanai, lauksaim -
niekiem, kuru aramzemes platība
būs 10ha un vairāk, reģistrēties
EPS vajadzēs obligāti. 

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumos var vērsties pēc konsul-
tācijas jebkurā LAD klientu ap-
kalpošanas centrā, rakstot e-pas -
tu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000 vai
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrā.

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000
Informācija žurnālistiem:
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

LAd ir sagatavojis atbalsta rīku lauksaimniekiem –
zaļināšanas kalkulatoru

LAd Ziemeļaustrumu re-
ģionālās lauksaimniecības pār-
valdes organizētajos mācību se-
mināros augusta un septembra
mēnešos speciālisti jau dalīb-
niekus informēja par jaunajām
zaļināšanas prasībām, kas būs
jāievēro platību maksājumu
pieteicējiem 2015. gadā. 

Klienti, kuru pieteiktā aram-
zeme pārsniedz 8ha, no LAD ir
saņēmuši vēstules un informatīvo
materiālu par zaļināšanas prasību
izpildi. Tie klienti, kuru teritorijās
atrodas ekoloģiski jutīgi aizsar-
gājamie zālāji, kurus nedrīkst uzart,
arī ir saņēmuši vēstules. Ja, saņe -
mot minētās vēstules, ir radušies
jautājumi vai neskaidrības – zva -
niet vai nāciet pie mūsu klientu
apkalpošanas speciālistiem. Kopā
risināsim neskaidros jautājumus.

Ar 4. septembri ir pieejama
LAD mājaslapas www.lad.gov.lv
jaunā, mūsdienu prasībām atbilstošā
versija. Ir gana daudz jauninājumu,
kas mājaslapu padara vienkāršāku,
klientiem saprotamāku un praktiski
izmantojamāku. Bez tam šeit ērti
atrodams īpašs atbalsta rīks lauk-
saimniekiem – Zaļināšanas kalku -
lators. Izmantojot to, katrs klients
var ievadīt konkrēti savus datus
gan lauku līmenī, gan pa kultūrām
un saņemt informāciju par zaļinā -
šanas prasību izpildi. Sīkāku in-
formāciju par kalkulatora darbību
var saņemt mūsu pārvaldē gan
personīgi, gan telefoniski. Esmu
pārliecināta, ka katrs, kas izmēģinās
šo jauno rīku, bez problēmām sa-
pratīs, ka zaļināšana pēc savas būtī -
bas nav nekādas īpašas un neiz-

pildāmas prasības, bet reāli izpil-
dāmas, klimatam un videi labvē-
līgas lauksaimniecības prakses.

Atgādinu arī par reģistrēšanos
LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS), jo ar 2015. gadu vi -
siem klientiem, kuru aramzemes
platība būs lielāka par 10 ha, būs jā -
būt EPS lietotājiem. Tas nepiecie -
šams, lai jau piesakoties var pārbau -
dīt vai iezīmētās platības atbilst
pieteiktajām; līdz ar to iespējams
izvairīties no neprecizitātēm nā-
kotnē. Reģistrēties EPS var katrā
LAD Klientu apkalpošanas daļā.

Ziemāju sēja jau sākusies. Ai-
cinu visus savlaicīgi plānot savu
sējumu struktūru, lai 2015.gada
pavasarī platību pieteikumus va -
ram aizpildīt un iesniegt mierīgā,
lietišķā darba ritmā. Vēl vairāk!
Vēlos, lai 2015.gada rudenī, kad
LAD inspektori jau būs veikuši
pārbaudes, nerastos nepatīkamas
situācijas, kad atklāsies nesakritības
ar pieteikto un dabā esošo. Šeit
vietā atgādināt, ka ja netiks no-
drošinātas zaļās komponentes pra -
sības, tiks piemērots samazinājums
un administratīvais sods.

Protams, apzinos, ka neskaidrī -
bu vēl ir daudz, jo noteikumu veidā
informācija vēl nav nostiprināta.
Bet mums visiem tas ir materiāls
ar ko strādāt, lai iespējami labāk
sagatavotos nākamā gada tiešo
maksājumu sezonai ,un izlemtu
kādiem maksājumu veidiem iz-
devīgāk pieteikties. Pastāvēs iespē -
ja pieteikties arī uz «Mazo lauk-
saimnieku atbalsta shēmu», kas
paredz ikgadēju fiksētu maksājumu
uz saimniecību 500 EUR/gadā.

Mazie lauksaimnieki atbrīvoti no
zaļināšanas prasībām un savstar-
pējās atbilstības kontrolēm, un
samazinājumiem. Pievienoties šai
shēmai varēs tikai vienu reizi-
līdz 2015.gada 15.maijam, izstāties
jebkurā laikā.

Aicinu visus savlaicīgi plānot
savas sējumu platības, ietverot videi
labvēlīgās prasības, lai arī periodā
līdz 2020. gadam saņemtu tiešos
maksājumus pilnā apmērā, kā to
nosaka gan Eiropas Savienības, gan
Latvijas normatīvie dokumenti.

Noteikti iespējams neskaidros
jautājumus risināt pie saviem lauk -
 saimniecības konsultantiem, kā
arī LAD klientu apkalpošanas da -
ļās. Atgādinu darba laikus:

Pirmdien 8.30-18.00; Otrdien-
Ceturtdien 8.30-17.00; Piektdien
8.30- 16.00. Telefons 644711838. 

Pieņemam arī:
Balvos, Brīvības iela 46a, 2.

stāvā, ceturtdienās 8.30-17.00, tāl -
runis 28613278

Alūksnē, Dārza ielā 11, 1. stāvā,
110. kab., otrdien 9.00-16.00.

LAD mājas lapā ir sadaļa «Jau-
tājumi un atbildes», kur var izlasīt
un atrast sev atbilstošu situāciju,
vai uzdot konkrēti savu jautājumu.
Izmantosim piedāvātās iespējas
un sekosim līdz visam jaunajam!

Saulcerīte Indričeva
Ziemeļaustrumu reģionāla
lauksaimniecības pārvaldes

vadītāja Lauku atbalsta dienests
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-

4401, Latvija. Tālr.: +371 64471262
Fakss: +371 64471843
saulcerite.indriceva@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv

Atgādinām! No 2015. gada jāievēro zaļināšanas prasības

Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās
lauksaimniecības jomā

Valdība 26. augustā atbalstīja Zm sagatavotās izmaiņas bio -
lo ģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, lai
uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jo -
mā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot
nozares attīstību kopumā.

Izmaiņas nosaka, kas ir industriālās lauksaimniecības mēslošanas
līdzeklis, rīcību neatbilstību un pārkāpumu gadījumos. Izmaiņas arī
paredz iespēju kontroles institūcijai anulēt sertifikātu, ja uzņēmējs
viena kalendārā gada laikā neveic darbību bioloģiskās 

lauksaimniecības jomā. Tāpat nosacījumos precizētas prasības
sabiedriskās ēdināšanas jomā, lai veicinātu sabiedrisko ēdināšanas
uz ņē mumu sertifikāciju. Prasībās arī precizēts, ka sabiedriskās
ēdinā ša nas uzņēmumā, kurš sertificēts kā bioloģiskās lauksaimniecības
uz ņē mums, nav atļauts izmantot ģenētiski modificētus organismus.

Izmaiņas paredz deleģēt kontroles institūcijām tiesības izsniegt
atļaujas, veicot sertifikāciju trešajās valstīs. Kārtībā tiek precizēti arī
atsevišķu atļauju izsniegšanas termiņi, lai atvieglotu bioloģiskajiem
lauksaimniekiem atļauju saņemšanu.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis». Plašāka informācija par grozījumiem
Ministru kabineta (MK) 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485
«Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība»
pieejama MK mājaslapā. 

Zemkopības ministrijas informācija

Zemkopības ministrija (Zm)
informē, ka šoruden Latvijas
piena produktu ražotājiem at-
vērsies Ķīnas tirgus, kas dos ie-
spēju mūsu uzņēmumiem daļu
saražotās produkcijas eksportēt
uz Ķīnu, kuras tirgus ir ļoti
liels, turklāt augošs un tāpēc
perspektīvs.

Jau šā gada jūnijā, zemkopības
ministram Jānim Dūklavam tie-
koties ar Ķīnas Tautas Republikas
galvenās kvalitātes uzraudzības,
pārbaudes un karantīnas pārvaldes
ministru Ži Šupingu, tika saskaņots
Latvijā ražoto piena produktu
sertifikāts eksportam uz Ķīnu –
kopējā eksporta atļauja. 

«Tuvākajā laikā tiks sākts Lat-
vijas piena pārstrādes uzņēmumu
reģistrācijas process eksportam
uz Ķīnas tirgu. 

Jau septembrī Latvijā ieradī -
sies Ķīnas sertifikācijas institūci -
jas eksperti, lai pārbaudītu konkrē -
tu Latvijas piena pārstrādes uz-
ņēmumu atbilstību reģistrācijai
eksportam uz Ķīnu. 

Esmu gandarīts, ka Latvija būs
pirmā Baltijas valsts, kam būs ser -
tifikācija piena produktu eksportam
uz Ķīnas tirgu,» uzsver zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.

ZM un Pārtikas un veterinārā
dienesta eksperti sadarbību ar Ķī -
nas Tautas Republiku par Lat vijā

ražotās produkcijas eksportu uz
šo valsti sāka jau 2013. gadā. Pērn
notika ZM un PVD pārstāvju tik-
šanās ar Ķīnas kompetentās ie-
stādes, kas ir atbildīga par uzņēmu -
mu atzīšanu produkcijas ekspor -
tam, speciālistiem, lai apspriestu
sadarbību. Šīs tikšanās laikā Latvija
un Ķīna vienojās, ka Ķīnas ek -
sperti apmeklēs Latvijas gaļas un
piena ražošanas uzņēmumus. 

Plānots, ka šā gada novembrī
jaunu eksporta tirgu apgūšanai
Latvijas piena produkcijas ražotāji
varētu piedalīties starptautiskā
pārtikas izstādē  Pekinā, Ķīnā. 

Zemkopības ministrijas 
informācija

Šoruden Latvijas piena produkcijai atvērsies Ķīnas tirgus

Izstāžu kompleksā Rāmava, no 9. līdz 12. oktobrim vienlaicīgi
notiks trīs izstādes Lauksaimniecības Tehnika 2014, Lauku Sēta
2014 un Šķirnes Trusis 2014. Šajā izstādē būs plaši pārstāvētas lauk-
saimniecības, mežizstrādes, produkcijas pārstrādes, vides veidošanas
un labiekārtošanas nozares. 

Aicinām Jūs apmeklēt izstādes un gūt pozitīvu pieredzi 
tiekoties un izveidot kontaktus ar nozaru uzņēmumiem 

un apmeklēt profesionālus seminārus.
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Ie dZI Vo tA jU ZI NāŠA NAI!

AicinājumS
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas

Viļakas nodaļa (turpmāk LSK Viļakas nodaļa)
aicina Viļakas novada iedzīvotājus, kuri no-
nākuši dzīves grūtībās un kuriem ir nepiecie-
šama palīdzība, griezties ar iesniegumu LSK
Viļakas nodaļā, aprakstot un pamatojot palīdzības
nepieciešamību. Pēc iesnieguma saņemšanas, LSK Viļakas
nodaļas biedri to izskatīs un iespēju robežās, piesaistot
ziedotājus, mēģinās sniegt palīdzību. 

Iesnieguma paraugi ir atrodami mājaslapā www.vilaka.lv sa -
daļā Sociālā sfēra vai Parka ielā 2, Viļakā pie Innas Rēdmanes.

Iesniegumus var iesniegt elektroniski: lsk_vilaka@inbox.lv,
personīgi vai nosūtot pa pastu: LSK Viļakas nodaļai, Parka

ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583. 
Nodaļas vadītāja atgādina, ka NAUDA netiek ziedota!

LSK Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska
(tālr. 26345617)

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde
paziņo, ka 2014. gada 14. augustā tika atklāta

informātīvā mājas lapa
www.monsinjorspeterisvilcans.lv

Monsinjora PĒTERA VILCĀNA (Cap. S.S., gen. vic.) pie minek -
lim nepieciešamā summa – eUr 2984,00 ir savākta (10.09.2014.)
un piemineklis tika uzstādīts 2014. gada 20. septembrī.

PALdIeS ZIedotājIem! 
Dr.Vilim Mileiko (Kanāda)
Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu 
baznīcas draudzei,prāvestam  Viktoram Naglim
Atašienes Marijas leģiona māsām «Rīta zvaigzne»
Preiļu katoļu draudzei, dekānam Jānim Stepiņam
Andrim Vaivodam (1972)
Jānim Pabērzam (1958)
Broņislavai Škaparei (1949)
Inai Muravskai (1967)
Annai Cimbulei (1940)
Agnesei Barkānei (1990)
Marjanam Locānam (1958) 
Irenai Gendelei (1968)
Terēzijai Babānei (1976.)
Teklai Cepurniecei (1935)
Jāzepam Pastaram (1940)
Inārai Meijerei (1972) 
Ainai Breidakai (1950.)

PALdIeS rAdIem!
Broņislavam un Olgai Vilcāniem, Aijai Vilcānei.
Ģertrudai (dzim.Vilcāne) Putniņai, Jāzepam Putniņam, Freibergu

ģimenei,  Cimbuļu ģimenei.
Jāzepam Vilcānam, Rutai Ruzgai. 
Fonda valde
22029791
e-pasts: monsinjors_pv@inbox.lv

Latvijas Sarkanā Krusta
Balvu komitejas (turpmāk LSK)
Viļakas nodaļa pateicas katram
ziedotājam, kurš sniedza atbals -
tu akcijai «Skolas soma» ar
mērķi palīdzēt Viļakas novada
pirmklasniekiem uzsākt skolas
gaitas.

LSK Viļakas nodaļa savu dar-
bību uzsāka 2013.gada aprīlī, kā
tradīciju ieviešot pirmklasnieku
sveikšanu 1.septembrī. Akcija
«Skolas soma» norisinājās jau
otro gadu, piesaistot aizvien vai -
rāk jaunu atbalstītāju. Šogad zie -
dot visjaunākajiem novada sko-

lēniem tika aicināti arī Viļakas
no vada uzņēmēji. 

Rīkotās akcijas «Skolas so -
ma» laikā tika saziedotas dažādas
kancelejas preces un somas. 

Viļakas novadā ir 37 pirmklas -
nieki. Katram pirmklasniekam
pirmajā skolas dienā tika dāvāts
zīmēšanas bloks, pildspalvas, zī-
muļi, burtnīcas, krāsainie krītiņi,
flomāsteri, līme un citas skolai
noderīgas kancelejas preces.

LSK Viļakas nodaļas vadītāja
pateicas visiem ziedotājiem, kuri
atbalsta labus darbus un labprāt
iesaistās rīkotajās akcijās.

Sirsnīgu Paldies saku:
1. Santai Bondarei 
2. elīnai Bukšai
3. Žanetai Kraujai
4. Innai rēdmanei
5. madarai jeromānei
6. SIA «toode» Balvu filiāles

pārstāvei marutai jeromānei
7. SIA «Balvu Bildes»
8. SIA «tik-tak»
9. SIA «Litiņa»
10. Skaistumkopšanas salo-

nam «La&Lii»
Teksts: LSK Viļakas nodaļas

vadītāja Līna Barovska
Foto: Vita Dortāne

Akcijas «Skolas soma 2014» atskaite
«Cilvēki ir dzimuši, lai palīdzētu cits citam, kā roka
palīdz rokai, kāja kājai un augšžoklis apakšžoklim.»

/marks Aurēlijs./ Rudens 
gadatirgus Viļakā

1. oktobrī no plkst. 8.00 Viļakā,
Tautas ielā, Rudens Gadatirgus

Aicinām tirgoties zemniekus, zemnieku
saimniecības, lauku individuālos

ražotājus, amatniekus,  dārzkopjus 
un citus interesentus.

12. septembrī notika 6. pie-
robežas uzņēmēju partneriāts
Baltkrievijā, pilsētā dokšici. to
organizēja dokšicu rajona izpild -
komiteja (Baltkrievija) sadarbībā
ar eiroreģiona «Pleskava – Li-
vonija» Igaunijas un Latvijas
sekcijām un Pleskavas apgabala
tirdzniecības un rūpniecības ka -
meru. Partneriāta mērķis bija
veicināt sadarbību starp part ne -
riāta dalībvalstu pierobežas uz-
ņēmējiem un uzņēmējdarbību
veicinošajām institūcijām. 

Uzņēmēji uz tikšanos bija ie-
radušies no Baltkrievijas, Igaunijas,

Krievijas un Latvijas. Sarunās
piedalījās arī pārstāvji no Balvu,
Alūksnes un Viļakas novadiem.
Uzņēmumu SIA ‘Ķira’ pārstāvēja
Alberts Draviņš, Viļakas novada
domi – Leonīds Cvetkovs, kurš arī
bija Viļakas novada delegācijas
vadītājs, un Viļakas novada Tū -
risma informācijas centru –Santa
Bondare. 

Jāsaka, ka partneriāta dalībnieki
bija ieinteresēti un spriežot pēc
pirmajiem iespaidiem sadarbība
uzņēmēju starpā arī varētu izvei-
doties. Šis brauciens bija arī vēr -
tīgs pieredzes apmaiņas ziņā, jo

bija interesanti uzzināt kā strādā
uzņēmēji citās valstīs. 

Tā kā partneriāts tika rīkots
reizē ar Dokšicu pilsētas svētkiem,
tad bija lieliska iespēja redzēt svēt -
ku krāšņo koncertu ar paš darb -
nieku temperamentīgām dzies -
mām un dejām, izstaigāt amat -
nie ku tirdziņus un apskatīt pašu
Dok šicu pilsētu. Atpakaļ ceļā iz-
devās apskatīt tādas skaistas pil -
sētas kā Braslava un Glubokoje. 

Informāciju sagatavoja 
Santa Bondare 

Viļakas novada Tūrisma 
informācijas centra vadītāja

6. pierobežas uzņēmēju partneriāts Baltkrievijā

Lauku atbalsta dienests
(LAd) informē, ka tiks sniegts
atbalsts jaunu kūtsmēslu krā-
tuvju būvniecībai, esošo kūt-
smēslu krātuvju rekonstrukcijai,
nepieciešamo būvmateriālu un
stacionāro iekārtu iegādei. Pa-
sākuma mērķis ir modernizēt
lauksaimniecības uzņēmumus,
lai uzlabotu to ekonomiskās
darbības rādītājus un konku-
rētspēju. 

Sešpadsmitās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana Lauku
attīstības programmas pasākumam
«Lauku saimniecību modernizā-
cija» lauku saimniecībām notiks
no 2014. gada 17. oktobra līdz
2014. gada 19. novembrim. Ko-
pējais publiskais finansējums pa-

sākumam ir 2 000 000 EUR, pro-
jektu īstenošanas vieta – visa Lat -
vijas teritorija. Iesniegto projektu
īstenošanas beigu datums ir 2015.
gada 1. jūlijs.

Maksimālās attiecināmās iz-
maksas publiskā finansējuma ap-
rēķināšanai lagūnu būvniecības
projektiem tiek noteiktas 30
EUR/m³, virszemes metāla kons-
trukciju krātuvēm 40 EUR/m³ un
betonētajām kūtsmēslu krātu -
vēm maksimālās attiecināmās iz-
maksas publiskā finansējuma
aprēķinā šanai ir noteiktas 49,80
EUR/m³.

Plašāka informācija par atbals -
ta pretendentiem, atbalsta intensi -
tāti un citiem jautājumiem, kā arī
projekta iesnieguma veidlapa un

metodiskie norādījumi tās aizpil-
dīšanai ir atrodami LAD mājas
lapā. Projekti tiks īstenoti Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimnie -
cības fonda lauku attīstībai (EL-
FLA) un Lauku attīstības program -
mas (LAP) pasākuma ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz
LAD reģionālajās lauksaimniecī -
bas pārvaldēs vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā,
Republikas laukumā 2, 2. stāva
foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000 
Informācija žurnālistiem:
LAD Sabiedrisko 
attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 
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Pateicoties par jauko braucienu un
sveicot visus Meža svētkus, kultūras nama
kolektīvi bija sarūpējuši īpašu koncertu
«Pīlādžu liesmās». 

Meža svētki šoreiz notika estrādē, jo tā
bija lieliska iespēja novērtēt biedrības «Vi -
rica» realizēto projektu «Ceļā uz Žīguru
Meža ciemu…» un pateikties projekta
koordinatorēm Valentīnai Bečai un Andrai
Korņejevai. Aktīvās žīgurietes arī šai die -
nā bija sarūpējušas aktivitātes – akmeņu
dekupāžu ugunskura rotāšanai, paliktņu
izgatavošanu zupas ēšanai un «augstceltņu»
būvēšanu.

Anna Āze visus iepazīstināja ar dažādām
pīlādžu šķirnēm, lapu herbāriju, informēja
par pīlādzi kā ārstniecības augu, kā arī
piedāvāja degustēt pīlādžu tēju, ievārījumus,
želejas un kompotus. 

Pīlādžu ziedi un ogas priecē dvēseli,
bet tā kā pīlādžogas galā ir saskatāms krusts,
tad latvieši pīlādžiem piedēvē ļauno garu
atbaidīšanas un atturēšanas spējas – svētku
dalībniekiem bija iespēja mājās doties aiz-
sargātiem ar pīlādža medaļu kaklā.

Sportiski noskaņotiem svētku apmek-
lētājiem tika piedāvāta iespēja uzspēlēt
Meža boulingu Ginta Locānes vadībā.

Arī šogad SIA «Žīguru MRS» bija pa-
rūpējušies par interesantām aktivitātēm-
«Šaušana pa lidojošo šķīvīti», «Desu grie-
šana», «Zābaku mešana uz krāsns», «Nam-
dara prasmes».

Pēc aktīvas darbošanās sekoja izrāde
«Vai Pūce uzzināja, kas ir diena?», ko
mums dāvāja biedrība «Vecāku klubiņš»,
prezentējot projektu, kurā izgatavotas 12
skaistas maskas.

Pēc izrādes  tika apbalvoti veiksmīgākie
aktivitāšu dalībnieki, bet pēc tam visi cienā -
jās ar Valentīnas Kaļānes sarūpēto meža zupu.

Dienas noslēgumā visi tika gaidīti kul-
tūras namā, kur bija aplūkojama mazu un
lielu žīguriešu radošo darbu izstāde
«Pīlādži» un patiesu baudu dvēselei sniedza
Ievas un Aivara Lapšānu koncerts.

Pusnaktī balles apmeklētājus priecēja
salūts, ko bija sarūpējis Jānis Trupovnieks,
Zaļo un Zemnieku savienības deputātu
kandidāts.

Cerot, ka šajos svētkos ir iegūts kaut
nedaudz pīlādžu spēka, ka Žīguros augošie
pīlādži  mūsu mazo pagastu sargās arī tur-
pmāk,

Daiga Elksnīte, Žīguru kultūras nama 
pasākumu organizatore

Viļakas novada
Dzimtsarakstu nodaļa

aicina pieteikties 
Zelta kāzu jubilārus
turpinot tradīciju, arī šogad Vi-

ļakas novadā tiks sumināti pāri,
kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus
un šogad svin Zelta kāzas.

Dalībai pasākumā aicinām pieteik -
ties līdz 2014. g. 15. oktobrim Viļakas
novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

Papildus informācija pa tālruni
64507226. 

Viļakas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Vija Gaiduka

Viļakā Kultūras un radošo industriju centrā skatāma fotoizstāde «dzīves steigā nepamanām»,
kura tapusi vides kampaņas «meža nedēļa Žīguros»  ietvaros. foto mirkļus notvēra māra āze,
marika Beča, Andra Korņejeva.

Foto izstāde «Dzīves steigā
nepamanām …»

mEŽA SVĒTKi ŽĪGuROS
Krīt ilgu pilns un klusu smeldzošs būrums Tiks zemei viņas pirmā rudens gaisma
Un sirdij liek kā  jāņtārpiņam degt, Un izsalkušam putnam maize tiks,
Kad oranžsārtais pīlādžogu sūrums Un balsi atgūs cilvēks aizsmakušais,
No manas zemes pīlādžogām tek. Un sasildīsies nosalis un pliks.

(O.Vācietis)
20. septembrī, kad bija iesilusi skaistā atvasaras diena, Žīguros sākās neierasta

rosība, jo tika svinēti meža svētki. Šogad svētkus atklāja dažādu laiku meža
tehnikas parādes brauciens. Vissenākais palīgs cilvēkam visos darbos bija zirgs,
tāpēc parādes sākumā brauca Leonīda Putnāna vadītais kumeliņš. tam sekoja
SIA «Žīguru mrS» organizētā tehnikas parāde, kurā amatiermākslas kolektīvu
dalībniekiem bija iespēja atcerēties vai pirmo reizi izbaudīt romantisko braukšanu,
kad vējš plīvo matos.


