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va da skolās

Izlaidums Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes spor ta
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Meža svētki Žīguros

Kas kaitēja nedzīvot
Diža meža maliņā:
Apkārt oši, apkārt kļavi,
Vidū saule ritināj`.

Spīdot atvasaras saulītei, Žī guros jau
piekto reizi tika svi nēti Meža svētki. Šogad
tie bija veltīti purva tēmai, tāpēc svētku ie-
skaņā Nacionālā botāniskā dār za speciāliste
Liena Bleidele snie dza ieskatu lielogu dzēr-
veņu, brūkleņu un zileņu audzēšanā, kā arī
pastāstīja par ogu ķīmis ko sastāvu un pie-
lietojumu. Vēl piektdienas vakarā interesen -
tiem bija iespēja uzzināt par te rapeitiskā
līmeņa ēteriskajām eļļām.

Svētku galvenās dienas pasākumi notika
trīs purvu krustpunk tā – AS «Latvijas valsts
meži» at pūtas vietā «Pie dīķa». Žīguru kul -
tūras nama amatiermākslas kolektīvi bija sa-
rūpējuši īpašu koncertu, kurā tika izdejotas
un izdziedātas meža dziesmas, bet koncerta
izskaņā tika izpildīta mūsu novadnieka Aivara

Lapšāna populārā dziesma «Dzērvenīte». Ša -
jā dienā ar savu klātbūtni mūs pagodināja arī
Viļakas novada do mes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, kurš pasniedza dāvanu biedrībai
«Virica».

Pēc koncerta katram bija iespēja izbaudīt
šo dienu mežā pēc saviem ieskatiem. Kāds
vē lējās uzzināt visu par purva augiem un ie-
dziļināties Zodānu – izgatavot dzērveņogu
piekariņu vai līdzdarboties purva papīra lie -
šanā, bet dažiem par šo dienu būs īpašas at -
mi ņas, to atgādinās veselības spilventiņš.

SIA «Žīguru MRS» piedāvāja izmēģināt
roku malkas zāģēšanā ar sentēvu instrumen -
tiem, pārbau dīt savu veiksmi «Pīļu medībās»,
kā arī iepazīt meža tehniku.

Pēc aktīvās darbošanās visiem bija liels
prieks baudīt saimnieces Valentīnas Kaļānes
sarūpēto gardo zupu pie īpašajiem ugunsku -
riem, kuru kuršanai padomus deva An na Āze.

Dienas izskaņā visi tika gaidīti kultūras

namā, kur bija iespēja aplūkot Žīguru PII
«Lācītis» un Žīguru pamatskolas izglītojamo
radošo darbu izstādi. Smelties enerģijas un
pozitīvisma devu varēja Latgales jauniešu
postfolkloras grupas «Rikši» koncertā, bet
jautri izballēties – kopā ar Zinti Krakopu.

Pasākums tika sarīkots, patei coties Latgales
reģiona attīstības aģentūras atbalstītajam pro-
jektam «Meža svētki Žīguros» Nr.LKP2016/14.

Paldies pasākuma atbalstītājiem: Viļakas no -
vada domei, Latgales reģiona attīstības aģen -
tūrai, AS «Latvijas valsts meži», Žīguru pa -
gasta pārvaldei, SIA «Žīguru mežrūpniecības
sabiedrībai» un «Meža labumu ciemam».

Žīguru Kultūras nama pasākumu 
organizatore Daiga Elksnīte

Tautas deju kolektīvs «Skatiens» Krievu dziesmu ansamblis «Ivuški»

Malkas zāģēšana ar sentēvu instrumentiem (Pēteris Kuzmans piedāvāja sacensties, kurš nozāģēs visplānāko ripu)

Šis projekts tiek realizēts ar «Latgales reģiona attīstības
aģentūras», «Valsts kultūrkapitāla fonda» un AS «Latvijas
valsts meži» finansiālu atbalstu
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Viïakas no vadâ

aktuaLitāteS ViļakaS NoVada doMē

• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā zemes gabalu Pils
ielā 20, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums
3815 004 0134, 2695 m² platībā īpašumā uz pašval -
dības vārda;

2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamu īpašumu – zemes gabalu Pils ielā 20,
Vi ļa kā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3815
004 0134, 2695 m² platībā par brīvu cenu.

• 1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju mēneša darba algas likmi 700.05 euro;

2. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu pe-
dagogu, kuri nodarbināti bērnu līdz 4 gadu
vecumam izglītošanā, mēneša darba algas likmi
620 euro;

3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. septem-
brī.

• 1. Atļaut novirzīt Vecumu komunālās saimnie -
cības ūdensapgādes budžeta tāmei 160.00 euro, Ve-
cumu komunālās saimniecības apkures budžeta
tāmei 150 euro, Vecumu pagasta teritorijas apsaim-
niekošanas budžeta tāmei 150 euro saimniecisko
izdevumu segšanai;

2. Līdzekļus novirzīt no Vecumu komunālās sa-
imniecības budžeta tāmes;

3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Vi -
ļa kas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2016
«Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada bu-
džetu».

• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 15,
Garnizona ielā Nr. 9, Viļakā, Viļakas novads īpa -
šumā uz pašvaldības vārda;

2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 15, Garnizona
ielā Nr. 9, Viļakā, Viļakas novads – par brīvu cenu.

• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts ka -
ses 18186,30 euro (astoņpadsmit tūkstoši viens
simts astoņdesmit seši euro 30 centi) ar tās noteikto
procentu likmi pašvaldības noteikto prioritāro in-
vestīciju projektu īstenošanai – Būvprojektu izstrāde
un autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai
Latgales programmas ietvaros;

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016.
gada septembris;

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas no -
vada pašvaldības budžetu;

4. Aizņēmuma atmaksu veikt, sākot ar 01.01.2017;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi.
• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts ka -

ses 39059,72 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši piec -
desmit deviņi euro 72 centi) ar tās noteikto pro -
centu likmi pašvaldības noteikto prioritāro investīciju
projektu īstenošanai – Mežvidu ēkas remontdarbi
projekta «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pie-
robežā»;

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016.
gada septembris;

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas
novada pašvaldības budžetu;

4. Aizņēmuma atmaksu veikt, sākot ar 01.01.2017;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.
• Piešķirt Medņevas pirmsskolas izglītības iestā -

dei «Pasaciņa» skolotāja palīga (profesija 531201,
saime 29, līmenis I) amata 0,3 vienības iestādes
budžeta ietvaros.

• 1. Pieņemt fiziskas personas naudu summā
100,00 EUR (viens simts euro 00 centi),

1.1. Novirzīt ziedojumu ebreju piemiņas vietas
sakārtošanai un uzturēšanai;

2. Pieņemt juridiskās personas SIA Ķira, Reģ.
Nr.43203002130, naudu summā 200,00 EUR (divi
simti euro),

2.1. Novirzīt ziedojumu Viļakas Valsts ģimnāzijas
saimnieciskajām vajadzībām.

• 1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3878 007 0123 ar platību 0,19 ha statusu no rezer -
ves zemes fonda zeme uz pašvaldībai piekritīgā
zeme;

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3878 007 0123 ar platību 0,19 ha nosaukumu
«Susāji – Pokšova»;

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3878 007 0123, platība 0,19 ha zemes lietošanas
mērķi – (NĪLM kods 1101) zeme dzelzceļa infras-
truktūras zemes nodalījuma josla un ceļu zemes no-
dalījuma josla.

• 1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbil -
dību «METRUM», reģistrācijas Nr.40003388748,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam «Graudiņi», Šķilbēnu pag., Viļakas nov.,
par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3882
005 0041 sadali;

2. Paliekošajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt no-
saukumu «Graudiņi». Mainīt esošo adresi no «Grau -
diņi», Buki, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads uz
«Graudiņi», Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads un
noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējā lauksaim-
nieciskajā ražošanā izmantojamā zeme (NĪLM
kods 0105);

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt
nosaukumu «Trīs graudi». Likvidēt iepriekš piešķirto
adresi «Graudiņi», Buki, Šķilbēnu pagasts, Viļakas
novads. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).

• 1. Sadalīt nekustamo īpašumu «Purviņi» Su -
sā ju pagastā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru
3878 009 0018 (sastāvošu no divām zemes vienī -
bām ar kadastra apzīmējumiem 3878 009 0018 un
3878 009 0019), atdalot no tā zemes vienību ar ka -
dastra apzīmējumu 3878 009 0019 platībā 5,2 ha;

2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3878 009 0019 Susāju pagastā, Viļakas
novadā nosaukumu «Bindri»;

3. Mainīt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3878 009 0019 platība 5,2 ha, lieto -
šanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;

4. Atlikušajam zemes īpašumam atstāt nosauku -
mu «Purviņi», sastāvošu no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0018.

• 1. Izdarīt grozījumu Viļakas novada domes
28.07.2016. lēmumā Nr. 19.& (protokols Nr. 11)
«Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteik -
šanu un lietošanas mērķim piekrītošo zemes pla -
tību» (protokols Nr.11.,&19) un izteikt lēmuma
1.4. apakš punktu šādā redakcijā:

«1.4. Nr. 3898 001 0070, platība 1,64 ha, lieto -
šanas mērķi 0906 – Valsts aizsardzības nozīmes
objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glāb -
šanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu ap-
būve».

• Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
rezerves zemes fonda zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3878 007 0125, platība 0,40 ha, –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar -
bība ir lauksaimniecība.

• Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3882
005 0255, kurš sastāv no trim zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3882 005 0207, 3882 005
0255, 3882 005 0353, piešķirt nosaukumu «Hori -
zonts», atrodas Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā.

• 1. Izdarīt Viļakas pamatskolas nolikumā (turp -
māk – Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot Nolikuma 9.2. apakšpunktu un 11.
punktu;

1.2. Izteikt Nolikuma 10. punktu šādā redakci-
jā:

«10. Izglītības ieguves valoda – latviešu valo-
da».

1.3. Izteikt Nolikuma 24. punktu šādā redakci-
jā:

«24. Dokumentus par izglītības ieguvi Skola iz-
sniedz Vispārējās izglītības likumā un Ministru
kabineta noteikumos noteiktā kārtībā»;

1.4. Izteikt Nolikuma 25. punktu šādā redakcijā:
«25. Skolēnu atstāšanu uz otru gadu, pārcelšana

nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta noteiku-
mi»;

1.5. Izteikt Nolikuma 44. punktu šādā redakcijā: 
«44. Skolēnu pašpārvalde (Viļakas pamatsko -

lā – Skolēnu parlaments) ir sabiedriska skolēnu in-
stitūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar
Skolas pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pa-
špārvalde tiek ievēlēta no 4.-–6. klašu skolēnu pār-
stāvjiem katra mācību gada sākumā.»

Visu 30. augusta kārtējās domes sēdes
protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Paš-
valdība/Domes sēdes.

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina
pieteikties Zelta kāzu jubilārus

turpinot tradīciju, Viļakas novadā tiks sumi nāti
pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un
šogad svin zelta kāzas.

Dalībai pasākumā pāri aicināti pieteikties
Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 2016. g.

10. oktobrim. Papildu informācija pa tālruni 64507226.

l Viļakas novada domes 2016. gada 30. augusta kārtējā sēdē nolēma:

Viļakas novada dome aicina pieteikt
pretendentus Viļakas novada domes

apbalvojumu saņemšanai Valsts svētkos
2016. gada 17. novembrī Valsts svētku pasākumā tiks pasniegti

Viļakas novada domes apbalvojumi – atzinības un Pateicības raksti.
Domes deputāti, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji, ne valstis kās

organizācijas, profesionālās asociācijas, fiziskas un juridiskas
personas tiek aicināti pieteikt fiziskas un juridiskas personas vai
personu grupas – kolektīvus – par profesionālu ieguldījumu konkrētā
jomā un par individuāliem vai kolektīviem sasniegumiem.

Atzinības un Pateicības raksti tiek piešķirti, pamatojoties uz
nolikumu «Par Viļakas novada domes apbalvojumiem», ko var
izlasīt Viļakas novada domes mājaslapas www.vilaka.lv sadaļā
«Pašvaldība/Nolikumi».

Nolikuma pielikumā ir iesniegums, kas jāaizpilda un:
• jāiesniedz Viļakas novada domē (Lietvedības, komunikācijas un

informācijas nodaļā, Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka);
• jāsūta pa pastu uz adresi: Viļakas novada dome, Abrenes iela

26, Viļaka, LV-4583;
• elektroniski parakstīts jāsūta uz Viļakas novada domes elektro -

niskā pasta adresi dome@vilaka.lv, tematā norādot «Iesnie gums ap-
balvojuma piešķiršanai» līdz 24. oktobrim.

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja Rūta Cibule

Laba ziņa pašvaldības iedzīvotājiem
Viļakas novada domes kasē, kupravas, Žīguru, Susāju, Ve-

cumu, Medņevas un Šķilbēnu pagastu pārvaldēs ir uzstādīti
PoS termināli – elektroniska ierīce, kas dos iespēju norēķināties
ar maksājumu kartēm: american express, MasterCard, Visa,
Visa electron, Maestro – neatkarīgi no tā, kurā valstī tā izdota
vai kura banka to izdevusi.

Iedzīvotājiem ir radīta ērtāka apmaksas kārtība, jo POS ter -
minālu programmatūra nodrošina, ka, ievadot personas datus, ie-
dzīvotājiem ir iespēja precīzi norādīt visus apmaksājamos rēķinus,
pat ja rēķins nav paņemts līdzi, kā arī veikt to apmaksu.

ar norēķinu kartēm var apmaksāt:
‚ nekustamā īpašuma nodokli,
‚ nomas maksu par zemi,
‚ īres maksu,
‚ komunālos maksājumus,
‚ pašvaldības un valsts nodevas,
‚ maksājumus par izglītības pakalpojumiem un citus.

Septembrī Viļakas novadā viesojās 12. Saeimas deputāts Jānis
trupovnieks. Viļakas novada domē sarunās kopā ar domes priekš -
sēdētāju Sergeju Maksimovu tika runāts par ceļu no Borisovas
uz Mežvidiem. 

S. Maksimovs un J. Trupovnieks apmeklēja uzņēmuma «SRC Bra -
sa» šūšanas cehu Vecumu pagasta bijušās Mežvidu pamatskolas tel -
pās. Šūšanas ceha darbinieki vairākkārt ir sūdzējušies par ceļa kvali -
tāti. Ziemā atsevišķos posmos ir ļoti bīstami, bijušas vairākas avāri -
jas. Tāpat tika runāts par autoceļa P35 Balvi – Viļaka – Vientuļi pos -
mu, kas šķērso Viļakas pilsētu. Tā kā šie jautājumi skar Satiksmes mi-
nistriju, tika noorganizēta tikšanās ar Satiksmes ministrijas parlamentāro
sekretāru Edgaru Tavaru.

Viļakas novada iedzīvotāji ir sūdzējušies par radio uztveršanu.
Radio pārklājuma kartē Viļakā teorētiski radio nav uztverams, plānots
šo situāciju mainīt. Vairāk informācijas www.vilaka.lv

Jāņa Trupovnieka vizīte
Viļakas novadā
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Viïakas no vadâ

PaŠVaLdīBaS aktuaLitāteS

1. esi pieklājīgs!
Laba pārvaldība sākas ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un dar-

binieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu
iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz
pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem.
Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pie -
nākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais
veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot labu pārval-
dību.

Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai

Lai apturētu dabas piemēs-
lotāju nosodāmo rīcību pret
vidi un līdzcilvēkiem, Viļakas
pilsētā, problēmzonās, kur tiek
novērota nelegāla atkritumu
izmešana, tiek izvietoti infor-
matīvi baneri. tajos paustais
vēstījums «Nemēslo! Mēs šeit
dzīvojam!» atgādina, ka piemēs -
lotās vietas nepaliek nepamanī -
tas, un tās rada nepieļaujamus
dzīves apstākļus apkārtējai sa-
biedrībai.

Baneru izvietošana ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstī -

bas ministrijas (VARAM), AS
«Latvijas valsts meži» (LVM),
Latvijas Pašvaldību savienības,
Vidzemes plānošanas reģiona un
SIA «ZAAO» kopīgais ieguldījums
Latvijas simtgadei veltītajā vides
iniciatīvā «100 darbi Latvijai».

Baneri tiek izvietoti visās 28
zaao darbības reģiona pa-
švaldībās. Viļakas pilsētā tie at-
rodas pie kultūras un radošo
industriju centra (klostera ielā
1) un pie Viļakas muižas kom-
pleksa jeb linu fabrikas (Pils
ielā 9a).

Vides aizsardzības un reģionā -
lās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards: «Ikvienam iedzīvotājam
jāatceras, ka nevietā izmesto at-
kritumu apsaimniekošana notiek
par pašu maksātajiem nodokļiem.
Jo vairāk līdzekļu pašvaldībai
jāatvēl negodprātīgu pilsoņu at -
stā to atkritumu savākšanai no
mežiem, ceļmalām, ezeru krastiem
un citām nepiemērotām vietām,
jo mazāk naudas paliek dzīves
telpas kvalitātes uzlabošanai. Pie-
mēram, bērnu rotaļu laukumu un
sporta laukumu izveidei, publisko

peldvietu ierīkošanai. Turklāt šā -
das informatīvas kampaņas palī -
dzēs iedzīvotājiem veidot izpratni
par vidi, kurā dzīvojam, kā izdarīt
videi draudzīgākas izvēles un ne-
piesārņot to. Šāda pieeja ir daudz
efektīvāka un motivējošāka, nekā
sodu piemērošana.»

Vienlaikus VARAM atgādina,
ka atkritumu radītājam ir pienā -
kums noslēgt līgumu par sadzīves
atkritumu savākšanu ar savas pa-
švaldības izvēlētu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāju, kuram ir
noslēgts līgums ar pašvaldību. Ad -
ministratīvo pārkāpumu ko dek sā
par sadzīves atkritumu radītāja ne -
piedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā sadzīves atkritumu apsaim -
niekošanā paredzēts naudas sods
fiziskajām personām – no 70 līdz
700 euro, bet juridiskajām perso-
nām — no 430 līdz 1400 euro.

«AS «Latvijas valsts meži»
(LVM) viens no stratēģiskajiem
mērķiem ir veidot sabiedrības sa-
udzīgu attieksmi pret vidi, tāpēc
uzņēmums ik gadu organizē un
iesaistās daudzos vides izglītības
projektos, uzrunājot Latvijas sa-
biedrību, sākot ar mazākajiem
pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņiem un skolēniem, līdz pat
pedagogiem un vecākiem. LVM
kopā ar tīru mežu aizstāvi Cūk -
menu dažādās vides izglītības
aktivitātēs mudina iedzīvotājus
saudzēt Latvijas mežus, šķirot at-
kritumus un nemēslot mežā,
rosina bērnos atbildību pret vidi,
veicina videi draudzīgu domāšanu
un vairo izpratni par vērtīgo un
lieko dabā. Mežs klāj vairāk ne -
kā pusi Latvijas un koku mums
pietiek, bet mēs negribam, lai arī

atkritumi klāj pusi Latvijas,»
stāsta LVM pārstāvis Ainārs Sed-
lenieks.

«Pašvaldības iegulda nozīmī -
gus resursus, tajā skaitā nodokļu
maksātāju naudu, lai radītu atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmu
un veidotu pieejamu, lietošanai
ērtu infrastruktūru atkritumu iz-
mešanai tiem paredzētās vietās.
Talkas diena reizi gadā, kad do-
damies savākt citu izmestus at-
kritumus, neatrisina dabas pie-
mēslošanas problēmu, visam pāri
stāv cilvēka saprāts, inteliģence
un sirdsapziņa. Baneri palīdzēs
pašvaldībām kaut nedaudz izmai -
nīt mēslotāju apziņu, atgādinot,
ka šāda rīcība nav akceptējama
visai sabiedrībai,» uz sver ZAAO
valdes priekšsēdētājs Aivars Sir-
mais.

Jau ziņots, ka, gatavojoties Lat -
vijas simtgadei, atkritumu apsaim -
niekošanas uzņēmums ZAAO ir
uzsācis vides iniciatīvu «100 dar -
bi Latvijai» un aicina iedzīvotājus
apvienot savas zināšanas, idejas,
prasmīgās darba rokas un resursus,
lai līdz 2018. gada 18. novembrim
kopīgiem spēkiem paveiktu vis -
maz 100 nozīmīgus darbus vides
labiekārtošanā, izdaiļošanā un iz-
glītībā. Savu labo vides darbu ai-
cinām piereģistrēt iniciatīvas
mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.
Visi darbu veicēji tiks iemūžināti
«100 darbi Latvijai» liecībās, kas
paliks vēsturē.

Papildu informācija: Līga Iva -
nova, 26464686, info@100dar-
bilatvijai.lv, www.100darbilatvijai.lv

Foto: Lietvedības, komuni-
kācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Rūta Cibule

Viļakas novada pašvaldība gatava
apturēt dabas piemēslotājus
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Viïakas no vadâ

PaŠVaLdīBaS aktuaLitāteS

adrese: Viļakas novada dome, abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583. darba laiks: P, o, t, C, P no plkst. 8:30-12:00; 12:30-17:00.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts
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1. SePteMBriS ViļakaS NoVada SkoLāS

rekavas vidusskolā svinīgajā līnijā, kuru tradicionāli uzsākām
ar Latvijas valsts himnu un pabeidzām, aizvadot 1. klasi uz pirmajām
stundām, valdīja pozitīva gaisotne, jo priecājāmies par daudzajiem
jaunajiem skolēniem. Tad klases kopā ar audzinātājiem devās uz ne-
tradicionālajām 1. septembra stundām – «Labo atzīmju makšķerēšanu»,
«Zini vai mini!», «Veltījums skolai uz asfalta» un citām. Bija iespēja
atcerēties nesen notikušās olimpiskās spēles, apskatīt skolas
piederumu izstādi muzejā, ievingrināt balsi karaoke un noskatīties
valsts prezidenta 1. septembra uzrunu.

aina keiša

Tradicionāli Viļakas pamatskola Zinību dienu uzsāka plkst. 9:00
ar svinīgo pasākumu skolas zālē. Īpaši šie svētki bija 9 pirmklasniekiem.
Viņiem tika pasniegtas skolēnu apliecības – pirmie dokumenti, kas
apliecina piederību skolai, vecāki vēlējumu nodziedāja kopīgā
dziesmā, lielākie skolasbiedri dāvināja mazus zvaniņus. Zinītis un
Nezinītis vēlēja visiem 75 skolasbērniem, vecākiem, darbiniekiem iz-
došanos un pacietību. Pēc pasākuma skolēni un skolotāji devās uz
pirmo stundu jaunajā mācību gadā, bet vecāki – uz kopsapulci. Vēlāk
notika arī pirmā Skolas padomes sēde un tika ievēlēta tās priekš -
sēdētāja – Olga Abramova.

Lai mums visiem veicas!
Direktore A. Ločmele

Un atkal 1. septembris… Žīguru pamatskolā rīts sācies netipiski
rosīgs – skolotāji rudens ziedu aromātu apreibinātās un uzpostās
telpās gaidīja skolēnus un skolēni, it īpaši pirmklasnieki, satraukti
gaidīja savu tikšanos ar skolu un skolotājiem.

Kā jau ierasts, galvenie dienas varoņi bija 1. un 9. klase, savukārt
8. klases skolēni, pārtopot dažādos pasaku varoņos, rūpējās par ikvie -
na skolas apmeklētāja labo noskaņojumu. Apsveikuma vārdi izskanēja
un dāvaniņas tika saņemtas gan no skolas direktores Sanitas Orlovskas,
gan pirmklasnieku audzinātājas Aijas Orlovskas, gan 9. klases skolē -
niem, gan Žīguru pagasta pārvaldnieka Oļega Keska, gan Viļakas
novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķes
Gintas Locānes. Jau pirmajā skolas dienā 1. klases skolēniem tika dots uz-
devums salikt attēlu un izlasīt tur uzrakstīto. Pēc uzdevuma izpildes
visiem klātesošajiem nācās secināt, ka šie bērni skolā būs draudzīgi,
zinoši un atraktīvi. Neiztrūkstoša tradīcija, ko ik gadu sarūpē pagasta
pārvaldnieks Oļegs Kesks, bija torte pašiem jaunākajiem skolas gaitu
uzsācējiem. Šogad tā bija īpaši krāšņa – ar skolas foto. Muzikālu
sveicienu svētku dienā sagatavoja Annija Plačinda, Emma Buhtina ar
savu atbalsta grupu un vienotais 8. klases «koris». Noslēgumā 9. kla -
ses skolēni kopā ar 1. klasi iezvanīja pirmo stundu šajā mācību gadā.

Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un piedzīvojumiem bagāts
2016./2017. mācību gads!

Žīguru pamatskolas 8. klases skolēni

2016. gada 1. septembris.
Gada 244. diena. Līdz gada

beigām – 121 diena.
Diena, kad Latvijā 832 skolas

ver durvis veseliem 200 000 sko-
lēnu.

Kopā ar viņiem arī mēs – Vi-
duču pamatskola, kura 1. oktobrī
atvērs savā vēstures grāmatā jau
108. gada lappusi.

Skolotāji, tehniskie darbinieki,
vecāki un 93 skolēni.

Kā daļa no visas Latvijas, kā
daļa no visas pasaules.

Taču Pasaule ap mums šobrīd
ir liela, plaša un visai nemierīga.

Bēgļu straumes. Terorisma
draudi. Valstu apvērsumi. Eiropas
Savienības sašūpošanās.

Viss, kas šobrīd notiek pasau -
lē, ietekmē katru no mums, visu
mūsu dzīvi.

Un katrs mēs ar savu rīcību
varam ietekmēt procesus, kas
notiek pasaulē.

Novēlēsim saviem skolasbēr -
niem:

1. Esiet saticīgi, draudzīgi,
saprotoši! Un pasaulē būs vairāk
miera.

2. Neesiet vienaldzīgi! Un ar
jums nevarēs manipulēt!

3. Vairāk sarunājieties un uz-
klausiet viens otru! Un, lai iero-
bežojas saskarsme virtuālajā pa-
saulē!

es pavisam droši varu ap-
galvot, ka šie likumi darbojas!
Jo Vidučos ir:

v visprofesionālākie skolo -
tāji;

vvisčaklākie tehniskie dar bi -
nieki;

v visatsaucīgākie vecāki;
v vislielākais atbalsts no

Medņevas pagasta pārvaldes un
Viļakas novada domes;

v un vislabākie skolasbērni
no 1. līdz 9. klasei!

Un tāpēc šogad mēs esam vislie -
lākā pamatskola Viļakas novadā.

56 zēni, 37 meitenes. Pirmajā
klasē – 8 skolēni un viņi jau prot
mums visiem atgādināt senu lat-
viešu dzīves gudrību:

Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju.
Visi man naidinieki, 
Kad es naida cēlājiņa.
Ir skaista un mazliet neparasta

diena.
Svētku pasākumā visi kopā

skatāmies Valsts prezidenta uzru -
nu, dziedam par Brīnumzemi,
palielāmies, ka esam lidojuši ar
Gaisa balonu, vēlreiz papriecāja-
mies par bērnu veidotajiem dar -
biem pavasara konkursam, jo
gan rotaļu vilciens, gan robots un
vairākas citas rotaļlietas ir atnāku -
šas pavadīt bērnus uz skolu. Tad
vēl izpētām Saulītes, Ūdeņu un
Debesu burtus, noskatāmies un
izdziedam filmu par alfabētu, ko -
pā ar vecākiem, skolas un pagasta
darbiniekiem izlasām Zinību
dienas stāstu, turklāt izrādās, ka
daži bērni ir ēduši īstu «Burtiņu
zupu»! Uzzinām, ka mūziķis Re-
nārs Kaupers, kurš ir uzrakstījis
dziesmu animācijas filmai «Joka
pēc alfabēts», ir pat pratis piedzimt
1. septembrī!

Apsveikumi, ziedi skolotājiem,
pirmais zvans pirmajai klasei. Pa
kuru laiku 9. ir izauguši tik lieli?
Skolā ir sācies Jaunais gads…

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Gan mūsu skolai, gan visām

novada izglītības iestādēm!
Viduču pamatskolas

direktore Ināra Sokirka

«Uz bumbas zemes apaļās
Bērniņš mazs runāt mācījās...»

Pirmā skolas diena ir vienīgā gadā, kad pa skolas celiņu kā balti
taureņi lidinās meiteņu baltās matu lentes un uz skolu plūst rudens
puķu upes. 1. septembra rīts upītes pamatskolā iesākās ar skolas
kolektīva, vecāku un ciemiņu pulcēšanos uz Zinību dienas pasākumu
skolas zālē. Arī Pepija Garzeķe mūsu skolu bija nolēmusi saukt par
savējo un ieradusies, lai sveiktu pirmklasnieku Madaru un pati
pieteiktos mācībām skolā. Grūtības tikai sagādāja izvēle: «Kurā klasē
lai mācās? Devītajā? Bet varbūt piektajā? Bet varbūt pavisam labāk
būtu sākt ar pirmo klasi?» tā skaļi prātoja Pepija.

Veiksmīgu Jums visiem jauno mācību gadu!
Skolotāja Sandra Bukša,

Irēnas Romkas foto

Atkal skolas pagalms pildās
ar zeltītām lapām, dārzos zied as-
teres, un košās saulespuķes māj
ardievas vasarai. Mēs steidzam
pildīt plaukstas ar rudens sauli.

Mirklis nomaina mirkli, gads
gadu, vienus svētkus nomaina ci -
ti, bet nezūdošs paliek dotais sil-
tums, prieks un labestība. Ar jau-
nām iecerēm, idejām un darbiem
klāt skolas laiks!

Ikviena skolas bērna un dar-
binieka sirdī ielīst prieks par at-
kalredzēšanās iespēju, reizē iezogas
satraukums un skumjas, ka beidzas

bezrūpīgā vasara un sāksies at-
bildīgs, nopietns darba cēliens.

Šogad Viļakas Valsts ģimnā -
zijas kolektīvs Zinību dienu pava -
da īpašā gaisotnē. Viļakas skolām
jubilejas gads – 150 svin pirmā
skola pilsētā, VVģ aprit 85 gadi
un atjaunotai ģimnāzijai jau 20
darba gadi. Augustā skola svētkus
svinēja kopā ar viesiem – skolu
kolēģiem, draugiem, labvēļiem
un bijušajiem absolventiem, bet
1. septembrī no jauna izbaudījām
svētku sajūtu kopā ar skolēniem,
skolas saimi un vecākiem.

Svētku dienu iesākām ar pie-
miņas brīdi pie Piemiņas akmens
skolas pagalmā, lai uzrunātu visus
skolas aizgājušos piederīgos, kuri
mums sveicienus sūta no mākoņ-
maliņas.

Pasākuma turpinājumā, kas no -
tika ģimnāzijas zālē, izstaigājām
skolas vēstures līkločus, vienojā-
mies dziesmās un prezentējām
projektu nedēļā paveikto, izzinot
izglītības sistēmas īpatnības dažā -
dos laika periodos.

Protams, mīļi un ar prieku ti ka
uzrunāti ģimnāzijas jaunie klašu
kolektīvi – 7. un 10. klase. Lai
iedrošinātu «jauniņos», kopā vē-
lējām – būt atvērtiem, radošiem,
zinātkāriem un pārliecinātiem.

Pasākumā piedalījās un visus
klātesošos sveica Viļakas Romas
katoļu draudzes priesteris G. Sku-
tels.

Noslēgumā gan skolēni un
skolotāji, gan tehniskie darbinieki
un vecāki, gan viesi un bijušie
absolventi baudīja svētku kūku,
vēlot sev un skolai gaismas, sau -
les un spēka apmirdzētu ceļu pre tī
rītdienai.

Skolotāja I. Lindenberga

Vilakas novada_SEPTEMBRIS_avize.qxd  19.09.2016  17:18  Page 5



6

Viïakas no vadâ

aktuaLitāteS ŠķiLBēNu SoCiāLāS aPrūPeS MāJā

augusta nogalē Šķilbēnu so-
ciālās aprūpes mājas kolektīvs
piedalījās Latvijas pašvaldību
sociālās aprūpes institūciju ap-
vienības darbinieku sporta svēt-
kos «ar sauli un vēju spēlējoties».
Svētki norisinājās Ventspils no-
vada kempingā «Miķeļtornis»
pie jūras krasta.

Šogad spēļu organizētāji bija
Ventspils Sociālās aprūpes nama
«Selga» vadība kopā ar saviem
darbiniekiem un atbalstītājiem.
Sporta spēļu mērķis bija veicināt
veselīgu dzīvesveidu, saliedēt ko-
lektīvu, attīstīt darbu komandā un
savstarpēju sapratni. Stiprināt in-
stitūcijās strādājošo emocionālo
kopības sajūtu ar spēļu palīdzību.

Pirms došanās uz Miķeļtorni
katrai komandai bija jāizdomā no -
saukums, jāpārdomā komandas
noformējums, izskats un jāizpilda
mājas darbs – jāsagatavo priekš-
nesums «Ar sauli un vēju spēlē-
joties», kuru vēlāk prezentēt spor -
ta svētkos pārējām komandām.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mā -
jas kolektīvs startēja ar nosau ku -
mu «Čaklās bitītes». Jau iepriekš
rūpīgi tika pārdomāts komandas
noformējums, izveidots karogs ar
nosaukumu, uzšūti tērpi, sagata -
vots priekšnesums un tam nepie-
ciešamie aksesuāri.

Pasākuma dienā pēc komandu
reģistrācijas kapteinim tika izsnieg -
ta karte ar atzīmētām uzdevumu
vietām. Katrai komandai bija jāpie-
dalās 10 disciplīnās: «Saules sta -
ru mētātāji», «Spēcīgākais sau les
bērns», «Saules zaķi», «Met saulīti
groziņā» utt., kurās tika vēr tēts āt -
rums, spēks, izturība, sa  liedētība
un komandas gars. Katrā disciplī -
nā varēja piedalīties tikai 6 cilvē ki,
pārējie sniedza morālu atbalstu.

Sporta svētkos piedalījās 25
komandas no visas Latvijas, vai -
rāk nekā 230 dalībnieku. «Čak lās
bitītes» sportoja no sirds un pār -
veda mājās kausu! Komanda iegu -
va II vietu stafetē «Lielo īkšķu
mizotāji», šo uzvaru palīdzēja ie -
gūt Francis Bukšs – 0:1684 min
nomizojot kartupeli boksera cim-
dos. Balvā komanda ieguva ne
tikai kausu, bet arī naudu – īpašu
Ventspils naudu – ventus –, ar ko
varēja norēķināties dažādos tū -
risma objektos.

Ventspils ir ļoti zaļa un ziedoša
pilsēta, to rotā unikālas puķu
skulptūras un figurāli veidoti ap-
stādījumi. Labiekārtota pludmale,
Piedzīvojumu parks, neskaitāmi
bērnu rotaļu laukumi un dažādu
krāsu, izmēru gotiņas piesaista
uzmanību.

Lai izbaudītu visu Ventspils
krāšņumu, Šķilbēnu sociālās ap-
rūpes mājas kolektīvs pēc sporta
svētkiem devās ekskursijā. Kā
pirmo apskates objektu kolektīvs
izvēlējās Livonijas ordeņa pili –
vienu no atpazīstamākajiem Vent-

spils simboliem. Pilī tika apskatīta
arī kāzu tērpu izstāde, kas tapa
sadarbībā ar Aleksandra Vasiļjeva
fondu un Ventspils pašvaldības
atbalstu. Izstādē bija eksponēti
50 vēsturiski un unikāli kāzu tēr -
pi no 1860.–2010. gadam, ko papil -
dināja bagātīgs aksesuāru klāsts.
Pēc pils apskates ekskursanti de -
vās pastaigā pa Vecpilsētu, apska -
tot Tirgus laukumu, Rātslauku -
mu, Nikolaja ev. lut. baznīcu,
Starptautisko Rakstnieku un tul-
kotāju māju u.c. Ekskursiju no-

slēdza Piedzīvojumu parkā, kur
bija iespēja uzkāpt mākslīgi vei -
dotā kalnā (58 m virs jūras līme -
ņa) un apskatīt visu pilsētu, Kur -
zemes mežus un jūru.

Paldies komandai «Čaklās bi-
tītes» par radošumu, entuziasmu,
sportisko garu un jauku kopā bū-
šanu!

Paldies organizētājiem, perso -
nīgi Gundegai Mekšai, par svētku
rīkošanu un lielisku atpūtu!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītniecei
Stanislavai krakopei 90 gadu jubileja

«Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!»

/A. Āre/

6. septembrī Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājā 90 gadu jubileju 

nosvinēja Stanislava Krakope.
Visu dienu jubilāre bija uzmanības centrā, saņemot

apsveikumus un siltus sveicienus gan no kolektīva,
gan no radiem un draugiem.

Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas kolektīvs novēl stipru ve-

selību un Dieva svētību tur-
pmākajiem dzīves gadiem!

Pirmais solis pretī rudenim – Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
(turpmāk – ŠSaM) septembra sākumā tika rīkotas veselības die -
nas. Sakarā ar savu cienījamo vecumu un fiziskās veselības stā -
vokli, kas neļauj iemītniekiem aktīvi sportot, pasākuma tēmas
tika veltītas veselīgam uzturam. Nedēļas ietvaros tika pārrunātas
dažādu augļu, dārzeņu un ogu ārstnieciskās īpašības, kā arī
veidi, kā pagatavot sev veselīgu ēdienu.

Pirmajā dienā iemītnieki pul-
cējās ēdamzālē un gatavoja dažā -
dus salātus. Lielākā daļa salātos
izmantoto sastāvdaļu bija pašu
dārzā audzētas. Kopīgi tika paga-
tavoti 5 veidu salāti: burkānu/ķip-
loku, kāpostu/puravu, topinam -
būra, ābolu un saldie – augļu sa -
lāti. Visiem gribējās nogaršot
salātus no topinambūra, jo daudzi
bija dzirdējuši un redzējuši šo

dārzeni, bet nebija mēģinājuši to lietot uzturā. Topinambūrs – ziemas
dārzenis – bagāts ar C un B grupas vitamīniem, tajos trīs reizes
vairāk dzelzs nekā kartupeļos, burkānos un bietēs. Pagatavots kopā
ar āboliem un burkāniem, tas garšoja lieliski. Gatavošanā tika
izmantota olīveļļa, kas satur vērtīgas vielas.

Nākamajā veselības dienā tika spiestas sulas no dārzeņiem, aug -
ļiem un ogām. Pirms garās ziemas nepieciešams uzņemt pietiekamu
daudzumu vitamīnu, lai tie nodrošinātu organisma normālu funkcio -
nēšanu! Izspiestas ķirbju, gurķu, ābolu, burkānu un biešu sulas
iepriecināja klātesošos ne tikai ar savu bagātīgu vitamīnu krājumu,
bet arī ar burvīgajām krāsām, aromātu un garšu!

Trešajā diena kolektīvs klausījās iemītnieka Pētera Pužuļa saga ta -
votu stāstu par pīlādžiem, pīlādžu ogām. Ne visi zināja, ka kompo -
nen tu, kas ietilpst pīlādžu sastāvā, dēļ to izmanto vīrusu slimību,
aknu, paaugstināta asins spiediena, sāpoša kakla ārstēšanai.

Pēdējā veselības nedēļas diena tika veltīta kaut kam saldam un
garšīgam – ievārījumu degustācijai. ŠSAM darbinieki sagādāja ievā -
rījumu un degustācijas laikā bija jāmin, no kā tas ir pagatavots. Ievā -
rījumu klāsts bija bagātīgs, nogaršots tika aveņu/upeņu, dzērveņu/val-
riekstu, zemeņu, kazeņu, lāceņu, ābolu un zaļo tomātu ievārījums! Ar
pienu un baltmaizi ievārījumi garšoja ikvienam.

Pirmais solis pretī rudenim ir sperts, un organisms ir stiprināts ar
vitamīniem! Kopīga laika pavadīšana un darbs ienes prieku un pozitī -
vismu! Paldies visiem par iesaistīšanos veselības dienu organizēšanā!

Teksts: Šķilbēnu SAM sociālā darbiniece Kristīna Pumpa
Foto: Šķilbēnu SAM vadītāja Līna Barovska

Veselības dienas Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā

Mūziķi izpildīja savas zinā-
mākās un kādam varbūt mazāk
zināmas dziesmas. Dzejnieks Gun -
tars Račs lasīja savu dzeju, kā arī
dziedāja, apmainoties vietām ar
solistu Zigfrīdu Muktupāvelu,
kurš ieņēma bundzinieka vietu.

Koncerts izskanēja pozitīvā
gai sotnē, pēc tā tika sveikti jubi -
lāri, vēlot panākumus arī turpmāk.

Paldies grupai «bet bet» par
skaisto un sirsnīgo koncertu, svei -
cam jubilārus!

Teksts: Lietvedības, komuni-
kācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Rūta Cibule

Foto: Vitolds Circenis

SSppoorrttaa   ssvvēēttkkii   VVeenntt sspp ii ll īī

«bet bet» 25 gadu jubilejas koncerts Viļakā
kuLtūra

20. augustā Viļakā «Lielo jubilejas koncertu» ietvaros viesojās grupa «bet bet». Grupas
dalībnieki, svinot 25 gadu jubileju, 2016. gada vasarā uzstājās vietās, kur nebija muzicējuši vai
bija uzstājušies ļoti reti.
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aktuaLitāteS ViļakaS SoCiāLāS aPrūPeS CeNtrā

No 17. jūnija līdz 2. septem-
brim Viļakas Sociālās aprūpes
centrā (turpmāk VSaC) notika
remontdarbi – virtuves blokā,
kāpņu telpās un gaiteņos.

2. septembrī Viļakas sociālās
aprūpes centra remontdarbu pie-
ņemšanā piedalījās Viļakas nova -
da domes priekšsēdētājs S. Mak-
simovs, Viļakas novada domes

izpilddirektore Z. Vancāne, bū-
vuzraugs V. Pužulis, remontdarbu
uzņēmēji – SIA «ArhiProf» val -
des loceklis R. Pužulis, SIA «Ar-
hiProf» atbildīgais būvdarbu va-

dītājs M. Verjanovs, SIA «Baltijas
Celtnieks» prokūrs O. Koļada,
SIA «Baltijas Celtnieks» būvdar -
bu va dītājs J. Čubars, SIA «Baltijas
Celtnieks» būvdarbu meistars 
A. Matisāns un citas pieaicinātās
personas.

Šobrīd turpinās renovēto telpu
labiekārtošana un mēbeļu uzstā-
dīšana. Ar mākslinieces Antas
Zeltiņas atbalstu koridoru sienas
iegūst jaunu elpu.

Ir prieks un gandarījums par
paveikto.

VSAC kolektīvs un klienti ir
priecīgi būt savās mājās, kuras
ieguvušas nu jau citu izskatu. Vir -
tuves darbinieces drīzumā atgrie -
zīsies savā darba telpā, līdzko
būs uzstādītas jaunas virtuves ie-
kārtas.

VSAC kolektīvs un klienti
sirsnīgi pateicas visiem, kas snie -
dza atbalstu remontdarbu laikā
un klientu pārvietošanā uz Vidu -

ču pamatskolas internātu:
Viļakas novada domes izpil-

ddirektorei Z. Vancānei.
Viduču pamatskolas direktorei

I. Sokirkai, Viduču pamatskolas
skolotājai A. Smuškai, Viduču
pamatskolas saimnieciskās daļas
pārzinim A. Locānam, Viduču
pamatskolas ēdnīcas pavārēm un
personīgi E. Babānei.

Tehniskās daļas vadītājam 
M. Rēdmanim, šoferiem A. Bēr-
ziņam, F. Bukšam, palīgstrādnie-
kiem V. Šateram, A. Zelčam, 
L. Brokānam, D. Vēveram.

SIA «Amati» direktoram A.
Andrejevam.

Viļakas SAC kolektīva vārdā
sirsnīgi Pateicos centra klien -
tiem un klientu tuviniekiem, pa-
ziņām par izrādīto atbalstu un sa-
pratni!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

I. Šaicāne

Viļakas sociālās aprūpes centra senlolotais sapnis piepildījies

«Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava.
Citas bildes pasaulē
man tik skaistas nava.
Tur ir tāds kā novakars,
saule laižas slīpi,
zelta pienenes tu spraud
kafijkannas snīpī.»

(I. Ziedonis)

Fotogrāfija ir mirkļa iemūži-
nātājs, kas spēj atgādināt pozitīvos
mirkļus arī pēc ilga, ilga laika.
Laba fotogrāfija «runā» ar skatītā -
ju, tā stāsta par cilvēku likteņiem,
viņu jūtām un pārdzīvojumiem.

26. augustā Viļakas sociālā ap -
rūpes centra iemītniekiem un
darbiniekiem bija iespēja iemūži -
nāt pozitīvus mirkļus, skatienus
un smaidus.

Šo iespēju izmantoja gandrīz
visi centra iemītnieki un darbi -
nieki. 

Satraucošs un rosīgs bija pats
gatavošanās process. Centra kun-
dzes pārcilāja savus tērpus, meklē -
jot piemērotāko. Klāt tika pielai-
kotas rotaslietas, piemēram, dzin -
tara krelles, saktas, rokassprā -
dzes. Centra kungi, nespējot pre-
toties dāmu valdzinājumam, iz -

teica komplimentus. Tas bija ļoti
patīkami.

Sirsnīgs paldies lieliskajai
fotogrāfei kitijai dzintarei,
kura atrada radošu pieeju kat-
ram iemītniekam, lai iemūžinā -
tu skaistāko kadru.

Rezultātā tapa individuālo
bilžu galerija, draugu un kolektīva
foto. Bildes runā pašas par sevi,
tās izstaro pozitīvismu un sirds
siltumu.

Teksts: Viļakas sociālās
aprūpes centra darbiniece

Inese Logina
Foto: Kitija Dzintare

fotosesija Viļakas sociālās aprūpes centrā

9. septembrī Viļakas pa-
matskolas 5. un 6. klases skolēni
un klases audzinātājas kopā ar
Viļakas novada muzeja darbi-
niecēm devās nelielā ekskursijā
pie Viļakas ezera. 

Ekskursija notika Eiropas kul-
tūras mantojuma dienu ietvaros.
Katru gadu Eiropas kultūras man-
tojumu dienu tēmas ir atšķirīgas
no iepriekšējiem gadiem. Šogad
tā bija kultūrvēsturiskās ainavas,
lai akcentētu tās īpašo lomu
cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā.
Kultūrvēsturiskā ainava ir veido-
jusies, mijiedarbojoties dažādiem
cilvēku darbības un dabas fakto-
riem. Tā atspoguļo noteiktas tra-
dīcijas un vēsturiskus notikumus.
Viļakas un tās apkārtnes attīstībā
liela loma jau kopš seniem laikiem
bija Viļakas ezeram.

Pirmās mūsdienu Viļakas ap-
metnes ir veidojušās ap Viļakas
ezeru, jo senatnē, tāpat kā mūs-
dienās, cilvēku saimnieciskajai
darbībai bija nepieciešams ūdens.
Ezera dabas ainava ir nozīmīga,
jo ezerā atrodas sala, uz kuras
kādreiz atradās Marienhauzenas
pils, kura kopš seniem laikiem
nodrošināja mūsu drošību no da-
žādiem ienaidniekiem. Laikam
ejot, ezera krastā tika uzceltas da -
žādas kultūrvēsturiskas celtnes –
Marienhauzenas muiža, Viļakas
Valsts ģimnāzija, Viļakas pamat-
skola, Viļakas linu fabrika u.c. Vi -
sas nozīmīgākās kultūras un izglī -
tības ēkas tika koncentrētas apkārt
Viļakas ezeram.

9. septembra pusdienlaikā sā -
kās mūsu izzinošā ekskursija. Pir -
mais pieturas punkts bija ceļš pa

Liepnas ielu. Apstājāmies punktā,
no kura, iespējams, agrāk bija iz-
veidots koka tilts no ezera krasta
līdz salai – visīsākais ceļš līdz sa -
lai. Skolēni uzzināja, kas ir kul-
tūrvēsturiskā ainava, kā tā veido-
jusies un kāpēc to tik būtiski ir
saaudzēt, kopt un mīlēt. Tika la sī -
tas dažas teikas un nostāsti, kā ra -
dās Viļakas ezers, par salu un tās
noslēpumiem. Nākamā pietura bi -
ja Viļakas ezera pludmale, kur sko -
lēni ieklausījās Marienhauzenas
pils stāstos un piedalījās aktivitā -
tē – apskatīja dažādas senas foto -
grāfijas – kultūrvēsturiskās dabas
ainavas un Marienhauzenas pils-
drupu skatus. Katram skolēnam

bija jāizvelk viena lapiņa ar kādu
interesantu faktu par Viļakas ez -
ru un jānolasa tas pārējiem. Vēlāk
devāmies pie bijušajām Marien-
hauzenas muižas saimniecības ēkām,
kur skolēni iepazina arī Viļakas
linu fabrikas vēsturi.

Pie muižas bijušajām saim-
niecības ēkām skolēni sadalījās
četrās grupās, kur katrai grupai
tika iedots kāds priekšmets, kurš
bijis atrasts Viļakas ezera apkārt -
nē. Skolēnu uzdevums bija rak-
sturot šos priekšmetus – noskaid -
rot priekšmeta nosaukumu, pie-
lietojumu un aptuveno izgatavo-
šanas laiku. Pasākuma noslēgumā
secināja, kurš no priekšmetiem ir

vissenākais un kurš – jaunāks.
Ekskursijas laikā skolēni iepa -

zina Viļakas ezera nozīmi Viļakas
attīstībā, uzzināja par kultūrvēs-
turiskajiem pieminekļiem, kuri
uzcelti ezera krastā un veido Viļa -
kas ezera kultūrvēsturisko aina -
vu, turklāt gandrīz visi pieminekļi
ir Valsts un vietējas nozīmes kā
arheoloģijas, tā arhitektūras pie-
minekļi.

Liels paldies Viļakas pamat-
skolas 5. un 6. klasei, skolotājām
Mārītei, Ilzei un šoferītim Zigfrī-
dam.

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

Viļakas ezers un tā apdzīvotība ezera krastos
MuzeJa  aktuaLitāteS
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kuLtūra

16. augusta pēcpusdienā jau-
niešu deju kolektīva «Bitīt’ ma-
tos»dejotāji, mērojuši ceļu uz
rīgu, kāpa uz kuģa M/S isabelle
klāja, lai visi kopā baudītu se-
zonas noslēgumu kruīza brau-
cienā. Sadalījušies kajītēs (ma -
zās, bet ļoti mājīgās) pa 4 cil -
vēki, nobaudījuši vēlās pusdie -
nas, jaunieši devās iepazīt kuģa
piedāvātās atpūtas un izklaides
iespējas.

Pirmā pietura – augšējais, ār-
ējais kuģa klājs, kur vērojām, kā
mūsu nākamā triju dienu māja
atiet no Rīgas ostas. Pirmajā va -
karā mums bija lieliska iespēja
apmeklēt koncertu-konkursu, ku -
rā muzicēja bērni un jaunieši no
Baltkrievijas, Krievijas un Zvied-
rijas. Latviešu polkas lēcām pie
dzīvās mūzikas un baudījām deju
grupu krāšņos priekšnesumus. Da -
žas bitītes piedalījās arī loterijā,
bet diemžēl veiksme šoreiz nebija
mūsu pusē. Tomēr par to nesku-
mām un devāmies uz kuģa 10.
klāju, kur draudzīgi kompānijās
– pa četri, pa divi vai pa vienam
– dziedājām latviešu labākās
dziesmas karaoke bārā.

Pamostoties no rīta, mūsu acu
priekšā pavērās krāšņs skats uz
Zviedrijas salām un saliņām. Pēc
pietauvošanās ostā, devāmies ap-

skatīt Stokholmu, tās ēkas, kuģīšus
un jahtas piestātnēs un vidi (jāsaka
godīgi – mūsu Rīga ir skaistāka
un tīrāka). Atpakaļceļā uz ostu
mūs nesagatavotus pārsteidza
lietus. Samirkām, bet par to mēs
neraizējāmies, jo uz kuģa mēs
sildījāmies un atpūtāmies saunā.

Plašā jūra atkal mūs sveicināja
ar burvīgajiem skatiem, krāšņo
saulrietu un patīkamo jūras smar -
žu. Tuvojoties naktij, jūra parādīja
savu varenumu un kļuva pavisam
nemierīga. Mūsu Isabelle tika svai-
dīta kā maza sērkociņu kastīte lie -
lajos jūras viļņos. Staigājām pa

kuģa klāju, šūpojoties no vienas
sienas līdz otrai. Tās mums bija
jaunas, neiepazītas sajūtas. Lielākā
daļa no mums šīs izjūtas vēlreiz
nevēlētos pieredzēt. Lielie viļņi
daudziem lika palikt gultās.

Piestājot Rīgas ostā, mēs ne-
slēpām prieku par atgriešanos
Latvijā, jo nekur nav tik labi kā
mājās. Gribas pateikt paldies vi -
siem labajiem rūķīšiem (arī mūsu
vecākiem), kas palīdzēja īstenot
mūsu atpūtu pēc labi padarīta
darba.

Teksts un foto no «Bitīšu»
personīgā arhīva

VIĻAKAS KULTŪRAS NAMS AICINA:
Ja JuMS Patīk dziedāt, 

deJot, ViNGrot, MuziCēt 
uN SPēLēt teātri –

NāCiet MūSu PuLkā –
ViļakaS kultūras nama amatiermākslas

kolektīvos:
F deju kopa «DĒKA»
F vokālais ansamblis «CANSONE»
F līnijdeju grupa «Ziemeļmeitas»
F bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši»
F bērnu vokālā grupa «Pogas»
F bērnu ansamblis «Podziņas»
F mūsdienu deju grupa «NOLA»
F jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos»
F senioru dāmu deju kopa «INTRIGA»
F jauno ģitāristu grupa
F etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»
F folkloras kopa «Atzele»
F Atzeles muzikantu kapela
F krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška»
F dramatiskais kolektīvs
F vingrošana (pilates)
Jūs gaida kultūras darbinieki, kolektīvu vadītāji un,

protams, jau dziedošie, dejojošie, muzicējošie un teātri
spēlējošie mūsu kolektīvu dalībnieki!

Svātki upītie –
sylti i mīļi

Šogad «Svātki upītie» aiz-
vadīti divās saulainās, siltās un
radošās dienās. Viss iesākās 
20. augusta pusdienās, kad upī -
tes tautas namā sāka pulcēties
bērni ar saviem vecākiem uz
brīnumjauku izrādi, ko mums
dāvināja profesionālais neatkarī -
gais teātris «dirty deal teatro»
no rīgas. Brīnišķīga, jauka un
ļoti interesantā izrāde pēc iman -
ta ziedoņa pasaku motīviem
«Blēņas un Pasakas» patika gan
bērniem, gan vecākiem.

Pēc izrādes visi svētku dalīb-
nieki devās laukā, kur katram
bija iespēja piedalīties dažādās
meistardarbnīcās. Katrs varēja
iemēģināt rokas, izšujot sev vilnas
brošu, izveidojot balona dinozauru,
ar alvas un lodāmura palīdzību
veidot vadu figūras, pīt meldru
rokassprādzes, aust vertikālo
lupatu deķi, iemācīties veidot ce-
pumus «žagariņi» un, protams,
izveidot lielu apsveikuma uzrakstu
no āboliem grupai «bet bet» 25
gadu jubilejā.

Ābolu apsveikums tika veidots,
jo nākamā aktivitāte bija grupas
«bet bet» 25 gadu jubilejas mini-

koncerts Upītes Tautas namā. Šis
apsveikums nebija vienīgais pār-
steigums grupai «bet bet» un
koncerta klausītājiem, vēl pār-
steigumus bija sarūpējuši Upītes
un Rekovas ritmikas mazākie de-
jotāji, nodejojot deju ar «bet bet»
dziesmu. Grupa «Unknown Artist»
arī grupai veltīja savu un «bet
bet» dziesmu, bet folkloras kopa
«Upīte» grupai veltīja viņu dzies-
mu, iztulkotu latgaliešu valodā
un aranžētu polkas versijā. Pēc
patīkamajiem apsveikumiem notika
grupas «bet bet» sirsnīgais koncerts.
Koncerta laikā mūziķis un dzej-

nieks Guntars Račs Upītes biblio -
tēkai uzdāvināja savu grāmatu.

Pēc koncerta bija maza atpūtas
pauze, pēc kuras svētku dalībnieki
pulcējās pie Upītes pamatskolas,
kur sadalījās četrās komandās,
devās uz parku «Ontona Slišāna
duorzs», sacenšoties nakts tumšu -
mā dažādās interesantās atrakcijās,
un uzvarētāji nopelnīja brīvbiļetes
un nākamās dienas lielo notikumu.

Pēc nakts trasītes Upītes Tautas
namā varēja ļoti labi izdejoties
grupu «Medņevas muzikanti» un
«Unknown Artist» spēlētajos valša
ritmos.

21. augusts iesākās atkal ar
rosību, sagaidījām nākamos cie-
miņus – Latvijas Nacionālā teātra
tehniskos darbiniekus -, kuri sa-
būvēja izrādi, tad jau atbrauca
aktieri, un sāka nākt skatītāji. Jau
trešo gadu uz Latvijas Nacionālā
teātra izrādi apmeklētāju bija
pilna zāle. Izrāde šajā gadā nebija
komēdija, kur jāsmejas un jāsmejas,
bet tā bija ļoti interesanta un tajā
pašā laikā ļoti nopietna, par
ģimenes vērtībām mūsdienās. Pēc
izrādes «Ceļā uz mājām» visi
skatītāji devās uz mājām ar ļoti
lielu daudzumu pārdomām.

Liels paldies ZS «Kotiņi» par
atbalstu, pabarojot abu dienu vies -
māksliniekus. Liels paldies meistar -
darbnīcu vadītājiem: Ligitai Spri -
dzānei, Lienītei Slišānei, Sandrai
Bukšai, Annelei Slišānei, Mārim
Keišam, Mārītei Slišānei un Irēnai
Romkai. Liels paldies Viļakas
novada domei par projekta līdz-
finansējumu. 

Vislielākais paldies Valsts Kul-
tūrkapitāla fondam par projekta
finansēšanu.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

11. septembrī folkloras ko -
pa «upīte» agrā rītā devās uz
Lietuvas Paņevežas rajona cie -
mu «upyte», kur piedalījās kon -
certā un pasākumā «Linu die-
nas».

Jūlijā starp Nemateriālās kul-
tūras mantojuma centru «Upīte»
un Paņevežas rajona Upytes cie -
ma amatniecības centru izveido -
jās sadraudzība, kas tagad jau ir
pārtapusi par sadarbības partne -
rību. Upytes ciemā Lietuvā ir

senās amatniecības centrs, kur
bērniem māca aust, strādāt ar
mālu, māca tradicionālo svētku
paražas un dažādas prasmes, kas
nepieciešamas linu apstrādes pro-
cesā.

11. septembrī pasākumā «Linu
dienas» folkloras kopa «Upīte»
sniedza koncertu un vadīja Zie-
meļlatgales danču nodarbības.
Vēl piedalījāmies linu plēšanas,
linu kulstīšanas un sukāšanas
meistardarbnīcās. Vērojām māla

cepļa izņemšanas procesu. Ap-
meklējām Linu muzeju, kas ierī -
kots senās vējdzirnavās.

Lietuvā sapratām, cik lielu
uzmanību cilvēki te pievērš tradi -
cionālo amatu saglabāšanai un
pārmantošanai – viss ir atjaunots,
sakopts, izremontēts. Prieks būt
tādā vietā.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors 
Andris Slišāns

folkloras kopa «upīte» koncertē Lietuvas upytē

kā «Bitītes» pa Baltijas jūru brauca...
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kuLtūra

Festivāla organizatori nodro-
šināja visus uzturēšanās izdevu -
mus (viesnīca un ēdināšana) un
transportu uz lidostu Rumānijā.
Lidojums – Rīga – Frankfurte –
Bukareste – par saviem līdzekļiem.
Transports uz Rīgas lidostu un
atpakaļ – Viļakas novada domes
atbalsts.

7 ļoti piesātinātas, interesantas
un skaistas ceļojuma dienas. No
11. – 17. augustam. 11. augustu pa -
autobusiem, gan pārsēžoties li-
dostās, gan lidojot virs Eiropas.
Ap pusnakti esam Otopeni pilsētā,
(netālu no Bukarestes) lielākajā
starptautiskajā Rumānijas Henri
Coanda lidostā. Kad ieraugām,
kā uz ielām tek jautri strautiņi,
saprotam, ka Latvijas lietus mūs
ir godam pavadījis līdz Rumāni -
jai. Vēlāk vietējie teiks, ka līdz ar
mums ir atlidojusi īsta svētība, jo
viņi lietu neesot redzējuši jau 
2 mēnešus. Atbildam, ka mēs to
«svētību» šogad labprāt atstātu
pie viņiem...

Tiekam sagaidīti, iekārtoti
Kalarašu pilsētas jaunajā viesnīcā
Hestia. Šoferis runā angliski. Kā
izrādīsies, šeit angliski runā visi:
sākot ar meitenēm–gidiem, bei -
dzot ar  pavāriem ciema ēdnīcā.

12. augusta rītā visiem grupu
vadītājiem pieņemšana novada
un pilsētas administrācijā. Abas
ar kapelas vadītāju Initu un Agri,
kurš labi runā angliski, tiekam
aizvestas uz Kalarašu pilsētas
(ap 70 000 iedzīvotāju) Kultūras
centru, kur un pie kura arī notiek
visas lielākās festivāla aktivitātes.
Iepazīšanās, apsveikumi, dāvanas,
suvenīri, fotosesijas. Ļoti liela,

grezna, plaša ēka ar marmora ap-
dari, kur izvietota visa novada un
pilsētas administrācija un Kultū -
as centrs. Iepazīstamies ar spāņu
grupas vadītāju Mirenu, turki uz-
dāvina dekoratīvu šķīvi, rumā -
ņi – krāšņu tautisku somu ar vie-
tējiem suvenīriem un bukletiem.

Latvijas lietus pacietīgi gaida
mūs aiz durvīm… Nu, nekas.
Vieglāk aklimatizēsimies. Un vēl
katru rītu, vakaru, pusdienas un...,
šķiet, ka jebkurā diennakts laikā
mūs gaida 3 meitenes: tulki Io -
landa un Adīna, kā arī atbildīgā
persona Daniela. Atbildīga ne pa
jokam, jo jau pirmajā rītā mums
tiek paziņots, lai mēs bez pava-
donēm nesperam ne soli ārpus
hoteļa. Saprotam, ka, ja mums
bez viņu sankcijas uz kājas uzkāps
kaut vai rumāņu muša, meitenes
dabūs smagi trūkties no vadības...
Jā, drošības pasākumi šeit ne pa
jokam. Drošības policija ik pēc
pāris metriem. Sākumā esam vieg -
lā neizpratnē, tad nospriežam, ka
drusku par daudz, tad pierodam
un patiešām visu festivāla laiku
jūtamies brīvi, droši un pasargāti.
Pēdējās dienās arī Daniela un
abas meitenes redz, ka mēs uzve-
damies labi, neklīstam, kur neva -
jag, un vispār ļoti patstāvīgi tie -
kam galā ar visām aktivitātēm,
un nomierinās.

Iolanda un Adīna ir 11. klases
(izlaiduma) skolnieces, kuras pa-
vada festivāla viesus kopā ar
citiem brīvprātīgajiem jauniešiem.
Ļoti jaukas, laipnas, labi audzinā -
tas, izpalīdzīgas meitenes, kuras
lieliski runā angliski un pavada
mūs visu festivāla laiku.

12. augusta pēcpusdienā –
oficiāla festivāla atklāšana, gājiens,
Lielais atklāšanas koncerts. At-
klāšana notiek Kultūras centra
zālē. Uz skatuves – katras valsts
pārstāvji, karogi, grupu vadītāji.
Katram vadītājam ir jāsaka kāds
vārds. Man ir iespēja to izdarīt
rumāniski, tāpēc izpelnāmies lie -
lus aplausus. Vēlāk kādā no fes-
tivāla koncertiem pienāk meitene
un pateicas visu rumāņu kolektīvu
vārdā par šo apsveikumu viņu
dzimtajā valodā.

HORA MARE ir starptautisks,
praktiski pasaules mēroga festivāls,
kurš šeit notiek jau 24. reizi.
Kaut kas līdzīgs mūsu «Baltikas»
festivālam. HORA MARE – tul-
kojumā: «Lielais draudzības un
goda aplis, kopīgā nacionālā de -
ja». Šoreiz festivālā piedalās 9
valstis: Bosnija un Hercegovina,
Gruzija, Serbija, Spānija, Slovā -
kija, Turcija, Vjetnama, Rumānija
un Latvija, kuru pārstāvam mēs.
Turpat uz skatuves iepazīstos ar
serbu kolektīva vadītāju Drago -
nu un Bosnijas un Hercegovinas
gru pas vadītāju Annu. Anna ar
kolek tīvu nesen ciemojusies Igau-
nijā. Sarunu varam risināt krievu
valodā.

Unikāla iespēja visu redzēt
tuvplānā. Tiešā un pārnestā nozī -
mē. Krāšņi tērpi, ugunīgi tempe-
ramenti un ritmi, mūzika, kuru
dzirdot nav iespējams mierīgi
nostāvēt uz vietas, sirsnīgi cilvēki
un pārliecība: «Vairāk tādu festi-
vālu, tautu draudzības, tikšanos,
un pasaulē būs mazāk karu!»

Ar prieku un pārsteigumu ska -
tāmies, kā, sākot skanēt nacionā-

lajām rumāņu melodijām, skatītāju
vidū izveidojas vairāki apļi un
tauta vienkārši dejo savu Horu,
arī pavisam mazi bērni. Tas ir
viņu: kultūra, mūzika, saknes.

Mēs redzam, kā Turcijas valsts
himnas atskaņošanas laikā turku
folkloras grupas puiši zibenīgi
nomet cigaretes, mobilie telefoni
pazūd kabatās, paši, izstiepušies
miera stājā, ar neviltotu degsmi
dzied līdzi.

Cik patiess un nopietns ir spā -
ņu grupas patriotisms gan puišu
kara dejā, gan meiteņu zemnieku
dejas solī!

Aizrauj slovāku un serbu gru -
pu sniegums ar savām liriska -
jām un ritmiskajām dejām, dzies-
mām, melodijām. Redzams, ka
viņi izturas pret savas tautas kul -
tūru ar milzīgu cieņu, ieinteresē -
tību un viņiem tas sagādā patiesu
prieku.

Vjetnamiešu perfektais snie-
gums ienes tālo džungļu un rīsu
lauku motīvus.

Gruzīnu bērnu kolektīva mei-
tenes netverami viegli un graciozi
slīd virs skatuves dēļiem, un
zēnu melnie ādas zābaki izvirpuļo
tādus ritmus, ka acis nespēj sekot
līdzi.

Mums ir zināms pārsteigums,
ka tādu folkloras kopu kā pie
mums, Latvijā (dziedātāju), šeit
nav. Pārsvarā – dejotāji. Ir muzi-
kanti, ir daži dziedātāji, bet pār -
svarā paši dejotāji arī dzied. Ir
tikai solisti, kas dzied tautasdzies -
mas ar fonogrammām. Nu ko, ot -
rās dienas lielajam koncertam āt -
ri pārveidojam savu programmu,
ieliekot arī līdzi paņemtās rotaļ-
dejas, kuras bija plānotas tikai kā
rezerves koncertnumuri. Mūsu
programma tiek pavadīta ar ovā-
cijām. Ir izskanējuši Tolku bolsi,
izdancotas «Cyuka dričūs», «Pan-
kūkas» un «Juoņa poļka», saģērbta
un atdota tautās «līgava». Ļoti
patīkam gan skatītājiem, gan or-
ganizatoriem. Spāņi saka, ka mēs
esam ienesuši festivālā patīkamas
pārmaiņas. Pie mums nāk fotog-
rafēties, jautā, no kurienes esam
un kā šeit jūtamies.

Jūtamies ar katru dienu labāk.
Latvijas lietus nomierinājies,
redzot, ka ar mums viss kārtībā,
ir devies atpakaļ uz dzimteni.
Gaiss iesilst. Pēdējās divās dienās
termometrs rāda skaitli +37. Taču
gaiss ir sauss un viegls, tāpēc
karstumu izturēt nav pārāk grūti.

Katru dienu dažādi pasākumi
un koncerti. Pa ceļam uz kāda
koncerta vietu apstājamies vietējā
svētvietā. Cik saprotam no gides

stāstītā, te ir Sv. Marijas parādīša -
nās vieta, kur izaugusi brīnumai -
na roze un ir avots ar svētūdeni.
Arī Rumānijā 15. augustā ir lieli
Dievmātes svētki un svētvietas
pagalmā jau ir sabraukuši cilvēki
ar veselām ģimenēm, lai paliktu
šeit 2–3 dienas un lūgtos.

Mums ir 2 izbraukuma kon -
certi uz ciemiem. Viens – palielā
un labiekārtotā Unirejas ciema
Kultūras namā kopā ar serbu ko-
lektīvu. Otrs – Dragos Voda cie -
mā, kur vietējais klubs izskatās
kā pirmsrevolūcijas laikos celts.
Bēdīgi, taču šeit vietējās skolas
jumts arī gandrīz brūkot uz gal -
vas. Bērnu daudz, taču vietējā
angļu valodas un deju skolotāja
entuziaste tikai ar saviem spēkiem
un vecāku atbalstu ir panākusi,
ka sākumskolas deju kolektīvam
ir sašūti jauni tērpi un mazie dan-
cotāji par godu ārzemju ciemiņu
atbraukšanai svinīgi un smaidīgi,
spodri baltās blūzītēs un izšūtos
kreklos beidzot kāpj uz skatuves.
Mūsu un spāņu priekšnesumu
laikā šūpojas skatuves dēļi un
sāk kustēties arī pati skatuve.
Mēs esam pirmie. Paldies Dievam,
neielūzām. Spāņi saīsina program -
mu, ugunīgākie ritmi tiek atcelti
un… skatuve iztur arī viņus. Pēc
koncerta braucam vakariņās dažu
kilometru attālumā uz greznu, pri -
vātu restorānu, kas pieder vienam
no vietējiem varasvīriem. Jā.
Kontrasti…

Pēc ieilgušā festivāla Lielkon -
cetra dalībniekiem plānotas vaka -
riņas Borčas upes otrā krastā.
Dienvidu nakts satumst pēkšņi,
arī dzestrums kļūst visai jūtams,
taču kur gan vēl ap plkst. 2:00
naktī Rumānijā, kuģīti gaidot, tik
skanīgi padziedāsi «Timsins guo-
ja»?... Vakariņas, ugunskurs, torte.
Turpinās festivāla romantika.

Noslēguma koncertam esam
ieplānojuši pārsteigumu. Kā pēdē -
jo sākam dziedāt rumāņu tautas-
dziesmu par to, kā «zvaigžņu
gaisma spīd acīs un kājas nogu-
rušas, taču jākāpj uz leju pie avo -
ta garām riekstu un egles kokam».
Esam iemācījušies ļoti populāru
dziesmu, jo jau ar pirmajiem vār-
diem skatītāju rindās sākas ovā -
cijas un aplausi. Mirkli jāpagaida,
tad varam turpināt.

Noslēgums. Uz skatuves va-
dītāji, valstu karogi, festivāla or-
ganizatori. Viens dejotāju pāris
no katras valsts kolektīva kopā ar
pārējiem izdanco noslēguma Ho -
ru. Arī mūsu Agris un Lilita.
Skaisti. Pateicības vārdi, ziedi,
aicinājumi atbraukt arī turpmāk
un krāšņais HORA MARE festivāls
ir izskanējis.

Prieks, gandarījums, lepnums,
pateicība, nenovērtējama pieredze.
Visu nedēļu esam laipni uzņemti,
apsargāti, atsaucīgi pavadīti uz
visām aktivitātēm un pat iepirk -
šanās gājienos, labi ēdināti un at-
pūtušies lieliskā viesnīcā, katru
dienu koncertējuši.

Paldies Kalarašu Kultūras cen-
tram par ielūgumu un iespēju
piedalīties! Paldies Viļakas novada
domei par atbalstu! Paldies šoferim
Aivaram par pacietību!

Ceram, ka brauksim vēl! Var -
būt nākamgad uz citu valsti. Bet
kādreiz vēl noteikti apciemosim
saulaino Rumāniju un neaizmir-
stamo festivālu HORA MARE!

2016. gada septembrī
Folkloras kopas «Egle» 
vadītāja Ināra Sokirka

«egle» starptautiskajā Cioff festivālā
Hora Mare rumānijā

Pavasarī Medņevas pagasta folkloras kopa un kapela «egle» saņēma piedāvājumu
piedalīties starptautiskā Cioff («international Council of organizations for folklores

festivals and folk art» / «Starptautiskā folkloras festivālu un tautas mākslas organizāciju
padome».) festivāla rumānijā atlasē. tika nosūtīts pieteikums, foto, «egles» darbības apraksts un
aprīlī saņēmām oficiālu ielūgumu uz festivālu Hora Mare.
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Informācija jauniešiem!
Iesākoties jaunajam mācību gadam, arī Viļakas

novada Jau niešu dome atsāk savu darbību. Šogad
Jauniešu domes prezi dente ir Semenovas jauniete Laila
Milakne, kuras vadībā tiek plā nots paveikt nopietnu
darbu – izveidot Viļakas novada jau natnes politikas
stratēģiju. Jauniešu domes sēdes notiks divas reizes
mēnesī Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā, par to, kurās
dienās un cikos notiks tikšanās, kopīgi vienosimies
pirmās tik šanās laikā.

Jauniešu domes darbībā var iesaistīties visi interesenti,
ku riem rūp jaunatnes sfēras attīstība, ikviens, kurš vēlas
iesaistīties un organizēt jauniešu aktivitātes un sadarboties
arī ar citu no vadu jauniešiem. Jauniešu domes kolektīvs
ir cilvēki, kuri pārstāv visa novada jauniešu intereses,
tiekas ar novada domes deputātiem, kā arī domes darbi-
niekiem, lai kopīgi diskutētu par jauniešiem aktuāliem
jautājumiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie prezidentes
Lailas Milaknes vai jaunatnes lietu speciālistes Madaras
Jeromānes.

Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja Madara Jeromāne

JauNieŠu aktuaLitāteS

Noslēdzies projektu konkursa «atbalsts jauniešu centru dar bības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu» projekts nr.4-27/2 «Nāc un pie dalies!», kurš
Viļakas novada jauniešiem deva iespēju pilnveidot savas prasmes gan organizējot, gan piedaloties četros
pasākumos - jauniešu neformālās izglītības konferencē «Nāc un piedalies!», kura norisinājās Viļakas
Valsts ģimnāzijā šī gada 29. aprīlī, orientēšanās sacensībās «ezītis miglā» 20. maijā dabas parkā «Bal -
kani», simulācijas spēlē «Mini ciems» Viļakas pamatskolā no 13.-–17. jūnijam un starppaaudžu sporta
spēlēs Semenovā 20. augustā.

Projekts atbalstījis jau tradicionālus pasākumus, kuri jau iepriekš atzīti Viļakas novadā un ar prieku var
teikt, ka finansējis arī pavisam jaunu aktivitāti – simulācijas spēli «Mini ciems», kurš noteikti kļūs par
tradīciju un iespēju robežās to organizēsim katru gadu. Projekts veicinājis starppaaudžu sadarbību, jo visās
projekta aktivitātēs iesais tījās visi interesenti neatkarīgi no vecuma, kopīgi realizējot jauniešu idejas.
Pateicamies projekta atbalstītājiem: Valsts Jaunatnes programmai, Jaunatnes starptautisko projektu aģentūrai
un Viļakas novada domei, kā arī visiem, kuri atbalstījuši projekta aktivitātes, lai kopā mēs sa sniegtu vēlamo
rezultātu!

Informāciju sagatavoja  Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Realizēts projekts «Nāc un piedalies!»

augusta nogalē Viļakas Jau-
niešu iniciatīvu centra jaunieši
devās piedzīvojumā uz igauniju,
lai piedalītos starptautiskā pro-
grammas erasmus+ jauniešu
apmaiņas projektā nr. 2016-
ka105-23 «Grab control».

Projekta tēma bija bizness un
uzņēmējdarbība, tāpēc jaunieši
piedalījās dažādās ar šīm tēmām
saistītās nodarbībās un aktivitātēs
zinošu treneru vadībā, lai piln-
veidotu savas zināšanas un iema -
ņas. Noslēgumā jaunieši izstrādā -
ja biznesa plānus un cīnījās par

naudas balvu 50 euro vērtībā, kas
bija motivācija izstrādāt pēc
iespējas labākus darbus. Mūsu
jaunieši palika godpilnajā otrajā
vietā un guva skatītāju simpātiju,
naudas balvu atstājot Gruzijas
jauniešu komandai, taču par to
nesatraucās, jo abi Viļakas jaunie -
šu biznesa plāni tika atzinīgi no-
vērtēti un tika izstrādāti tā, lai tos
būtu reāli īstenot Latvijas un
Viļakas novada vidē.

Projektā piedalījās jaunieši no
Igaunijas, Latvijas, Ukrainas un
Gruzijas, tāpēc nacionālajos

vakaros tika dota iespēja izprast
kultūru daudzveidību un iepazīt
arī attālāku valstu kultūras iezī-
mes.

Jauniešu apmaiņas projekti
uzlabo jauniešu komunikācijas
un prezentēšanas prasmes, pro -
tams, arī svešvalodu zināšanas.
Vienmēr ir jāpiedomā, kā labāk
izteikties, lai cilvēks, kurš nāk no
pavisam citas vides un kultūras,
spētu uztvert teikto pareizi. Neat-
ņemama sastāvdaļa ir savas valsts
prezentēšana, kas ir būtisks uz-
devums, kurš jāveic ar izdomu

un oriģinalitāti, jo interneta re -
sur sos jebkurš var atrast kādu
video vai prezentāciju par Latviju.
Šoreiz Latvijas nacionālajā vaka -
rā jauniešu apmaiņas dalībnie -
kiem bijām sagatavojuši aktivi -
tātes un uz devumus, caur kuriem
varēja uzzināt interesantus fak -
tus par Latviju, neizpalika arī ko -
pī ga zupas un Latvijas saldumu
ēšana.

Jauniešu apmaiņā tika veici -
nāta arī turpmāka starptautiska
sadarbība un jauniešos radās vēl -
me piedalīties arī citos kopīgos
projektos.

Jauniešu apmaiņas dalībniece
Laila Milakne atzīst, ka pavadītā
nedēļa Igaunijā deva jaunu piere -
dzi un zināšanas uzņēmējdarbī -
bas, biznesa uzsākšanas un starp-
tautiskas komunicēšanas jomā.
Visas nedēļas garumā mēs varējām
izbaudīt un iejusties citu valstu
iedzīvotāju lomās – pirmajā vakarā
bijām mēs paši – latvieši -, otrajā
vakarā jutāmies kā Ukrainā, tre -
šajā vakarā – kā Igaunijā, kur arī
patiesi atradāmies, kā arī Gruzijā,
kas mums ļoti patika. Īpaši mums
garšoja gruzīnu saldums čurčela!
Visinteresantākais bija biznesa
idejas meklēšana un biznesa plāna
rakstīšana, kas būs noderīga pie-
redze. Asas izjūtas izraisīja šau -

šana ar loku un ieroci. Pēdējā va-
karā dančus griezām igauņu jau-
niešu grupas mūzikas pavadībā.

Savukārt Elīna Sprukule teic,
ka šī jauniešu apmaiņa bija vērtīga
pieredze, kura dzīvē noderēs. Ne -
dēļas laikā jauniete uzzinājusi
daudz jauna par biznesu un tā uz-
sākšanu. Darbs komandās uzla -
bojis komunikācijas un sadarbības
prasmes. Pavadītais laiks, kurā
iepazinusi Igaunijas cilvēkus,
dabu un kultūru, bijis ļoti intere-
sants. Jauniete nonākusi pie seci-
nājuma – dzīvojam tik tuvu, to -
mēr esam ļoti atšķirīgi.

Paldies mūsu Igaunijas par-
tneriem par iespēju piedalīties
projektā un ceram arī uz turpmāku
sadarbību!

Informāciju sagatavoja Viļa-
kas Jauniešu iniciatīvu centra

vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Viļakas jaunieši piedalās starptautiskā projektā

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

Jau piekto gadu
norisinās «Jaunais dj»

Šķilbēnu pagasta rekovā 9. septembrī norisinājās
jauno dj pasākums, kura galvenais mērķis ir
piedāvāt jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku, mācoties kādu jaunu iemaņu, šoreiz diskotēkas
dj lomu izspēlēja tikai divi dalībnieki. Lielākais
dalībnieku skaits bija 2014. gadā, kad piedalījās
septiņi jaunie dj. 

Šī pasākuma ideja sevī ietver iespēju parādīt sevi
un saprast, ka arī būt par Dj nav viegls uzdevums.
Šogad jaunos censoņus uzpasēja Mikus Maksimovs,
kurš pirms pasākuma veica īsu apmācības kursu, kā
rīkoties ar Dj pulti. Paldies šī gada drosminiekiem Sil-
vesteram Kozlovskim –Dj Anonymous -– un Markum
Maksimovam – Dj MAC -, kuri lieliski tika galā ar
doto uzdevumu.

Kultūras centra «Rekova» vadītāja
Kristīna Lapsa
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Vasara jau ir izskanējusi ar dažādiem svētkiem un pasākumiem.
Visiem ir ierasts, ka izlaidumu laiks parasti ir jūnija mēnesis.

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola savu izlaidumu
svinēja 31. augustā, proti, pēdējā 2015./2016. mācību gada dienā.
Izlaidums tika organizēts Rekavas vidusskolā. Apliecību par pro -
fesionālās ievirzes izglītību saņēma septiņi distanču slēpošanas
izglītojamie un viens ložu šāvējs. Apliecības saņēma Silvesters
Kozlovskis, Paula Ločmele, Markus Maksimovs, Niks Mičs, Renārs
Mičs, Igors Prancāns, Ainārs Vasiļjevs un Artis Jevdokimovs.
Pasākumā valdīja sirsnīga un patīkama gaisotne. Svinīgo daļu ar
uzrunu atklāja direktors Ēvalds Vancāns. Direktora vietniece
izglītības jomā Inese Petrova teica apsveikuma vārdus, kā arī nolasīja
direktora rīkojumu par izglītojamo atskaitīšanu no sporta skolas
distanču slēpošanas un ložu šaušanas nodaļām. Apsveicēju pulkam
pievienojās izglītojamo treneri Pēteris Vancāns, Ēvalds Vancāns un
Līga Careva, kā arī novada metodiķis un sporta skolas volejbola
nodaļas treneris Ervīns Veļķers.

Izglītojamajiem visi vēlēja neaizmirst sportu, neapstāties pie
sasniegtā, likt lietā un izmantot gūtās prasmes un iemaņas, neaizmirst
savu skolu, trenerus, turpināt pilnveidoties un izglītoties. Paldies iz-
glītojamajiem par centību un izturību, apgūstot profesionālās ievirzes
izglītības programmas distanču slēpošanā un ložu šaušanā, viņu
vecākiem par līdzdalību un atbalstu, treneriem Pēterim Vancānam,
Ēvaldam Vancānam un Līgai Carevai par sniegtajām prasmēm un ie-
maņām, Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimo -
vam, kā arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei
Circenei par atbalstu un sapratni!

Lai veicas turpmāk!
Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā

Inese Petrova

izGLītīBa

«Bērzes Strazdi» turpina iesāk -
tās labdarības iniciatīvas – kopīgiem
spēkiem ar Anglijā dzīvojošajiem
tautiešiem un savos organizētajos
izklaides pasākumos vāc līdzekļus
mazturīgo izglītības iestāžu Latvijas
lauku novados atbalstam.

«Gada sākumā biedrība ar mū -
su tautieša Lielbritānijā Jāņa Ābo -
liņa iniciatīvu saņēma grandiozu
ziedojumu – 42 kastes ar pilnīgi
jaunu skolas apģērbu no angļu

skolas apģērbu izplatītāja «UK Na -
tional Suppliers of School Uni -
form Direct». Skolas formas un
drēbītes puikām un meitenēm ve -
cumā no 6-16 gadiem (bikses,
svārki, krekli, zeķes, džemperi, t-
krekli) līdz jaunā mācību gada
sākumam nolēmām nogādāt di -
vām mazturīgām izglītības iestā -
dēm Latvijas lauku novados», sa -
ka «Bērzes Strazdi – Labdarība»
akciju vadītājs Toms Zeltiņš.

Kā allaž, lielākās grūtības ak-
cijas organizēšanā sagādāja gandrīz
pustonnu smagās kravas nogādā-
šana Latvijā, pateicoties dažiem
retiem un pašaizliedzīgiem pār-
vadātājiem starp Angliju un Lat -
viju – «Pakubuss.lv» un Dainim
Storastītim, Artūram Aleksējevam
un mikroautobusu nomas uzņē-
mumam «Supernoma.lv», pēc lū-
gumu apzināšanas un drēbju šķi-
rošanas, 9. augustā tik nepiecie-
šamās skolas drēbītes tika nogādātas
Upītes pamatskolā un Maltas
speciālajā internātvidusskolā. 17
kas tes ar nelietotiem skolas un
sporta apģērbiem, siltām virsjakām
un skolas somām no Anglijas sa-
ņēma Upītes pamatskola, kura
atrodas Viļakas novada Šķilbēnu
pagastā, 23 kastes – Maltas spe -
ciālā internātpamatskola Rēzek -
nes novadā, bet 2 kastes – Iecavas
pirmsskolas izglītības iestāde «Dar -
tija» un kāda mazturīga daudz -
bērnu ģimene Valmierā.

Labdarības organizācijai «Bēr-
zes Strazdi» 2015. gada septembrī
ar pasākumos Anglijas latviešiem
iegūtajiem līdzekļiem un domu-
biedru atbalstu izdevās uzcelt spor -
ta laukumu Strazdumuižas inter-
nātvidusskolas bērniem ar redzes
invaliditāti. Ziemassvētkos orga-
nizācija piepildīja Upītes pamat-
skolas bērnu un jauniešu sapņus,
nodrošinot skolas audzēkņus ar
mācību procesam un radošai iz-
glītībai nepieciešamām lietām.
Šogad apvienība iesaistījās arī
kaimiņzemē – Īrijā – mītošo tau-
tiešu projektā Valmieras vājdzir -
dīgo internātskolas atbalstam. Ar
latviešu un uzņēmēju «Folmanis
Construction LTD» un «Baltijas
Bērnu Fonda» saziedotajiem lī-
dzekļiem internātskola maijā tika
pie nepieciešamiem un Latvijā
darinātajiem 84 jauniem gultas
ve ļas komplektiem no Latvijas
tekstila ražotāja Baltijā «Mežro -
ze». Biedrības rīkotajās, lielāka -
jās Jāņu svinībās ārpus Latvijas
«Jāņu festivāls 2016» šogad
latviešu īpašumā Anglijā «Straumē -
ni» ziedojumi tika vākti Drabešu
internātpamatskolas mācību līdzek -
ļu tehniskās bāzes uzlabošanai.

Noslēgusies Anglijas latviešu labdarības akcija
«Apģērbsim skolnieciņu Latvijā»

Lielāko pasākumu organizēšanas apvienība
latviešu kopienai Lielbritānijā un labdarības

biedrība «Bērzes Strazdi», kas savās labdarības
akcijās vienmēr ir likuši uzsvaru uz sociālās
nevienlīdzības mazināšanu bērnu un jauniešu
vidū izglītības iestādēs Latvijā, informē, ka

veiksmīgi noslēgusies pusgadu ilgā akcija
«apģērbsim skolnieciņu Latvijā».

izlaidums Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes

sporta skolā

Pirmajā projekta dienā Viļakas Valsts
ģimnāzijā norisinājās svinīga līnija, kuras
laikā direktore Sarmīte Šaicāne uzrunāja
viesus un pauda ģimnāzistu prieku par drau -
gu vizīti, savukārt ārzemju skolēni, stādoties
priekšā, katrs pastāstīja mazliet par sevi
un kāpēc ir atbraukuši uz Latviju. Vēlāk
skolēni iepazīstināja ciemiņus ar Viļakas
novadu, pilsētu, skolas vēsturi un tās tra-
dīcijām, kā arī ar interesantiem faktiem
par Latviju. Ciemiņi apmeklēja arī Balvu
novada muzeju .Dienas noslēgumā Aldis
Pušpurs visus laipni uzņēma Vēršukalna
sētā, kur viesi no Vācijas varēja nobaudīt
tikko ceptu maizīti, uz uguns vārītu zupu
un uzzināt mājas vēsturi, apskatot tajā ie-
kārtotās darbarīku, rokdarbu ekspozīcijas.

Trešdien viesi un mūsu skolēni apmeklēja
Latgales galvaspilsētu Rēzekni, kur viesojās
jauniešu iniciatīvu centrā «Zeimuļs», apska -
tīja Latgales vēstniecību «Gors», izklai -
dējās, spēlējot boulingu, kā arī iepazina
Kristus karaļa kalnu Aglonā. Vakarā skolē -
ni baudīja relaksējošu atpūtu pirts ballītē.

Ceturtdien projekta dalībnieki devās uz
Igauniju. Brauciena laikā ārzemju drau gi
iepazinās ar Tartu vecpilsētas daļu gida pa-
vadībā, apmeklēja Zinātnes centru «AH-
HAA». Interaktīvais muzejs lika pārskatīt

tās zināšanas un apjausmas, ko attiecinām
uz matēriju, gravitāciju un visu fizisko rea -
litāti. Jaunieši baudīja atraktīvu mācību vi di
un ieguva jaunas zināšanas. Lielākā daļa
izstāžu veidotas pēc metodes «rokas klāt»
– tu vari pats visu sajust un izmēģi nāt. Laiks
pagāja nemanot, kad bija jādodas at pakaļ
uz Viļaku.

Atvadu pasākumā Viļakas Jauniešu inicia -
tīvu centrā ģimnāzijas skolēni un viesi
tika iesaistīti dažādās intelektuālās spēlēs
par Latviju.

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sar -
mīte Šaicāne un projekta koordinatore Līga
Leitena saka lielu paldies skolēniem un
skolotājiem, un personīgi Madarai Jeromānei,
kuri piedalījās aktivitāšu organizēšanā un
norisē. Sirsnīgs paldies tiem skolēniem un
viņu vecākiem, kuri uzņēma viesus savās
ģimenēs – Raineldas Zondakas, Ketijas Duļ -
binskas, Elīnas un Katrīnas Zaķes, Lailas
Milaknes, Kristapa Dortāna un Betijas
Brokānes ģimenēm.

Vēlamies pateikt milzīgu paldies Viļa -
kas novada domei par projekta finansiālo
atbalstu. Iespaidiem bagāti visi gaidīsim
jaunu tikšanos nākamgad Vācijā!

Projekta koordinatore Viļakas Valsts
ģimnāzijā Līga Leitena

Stiprinām mūsu draudzību!

No 5. līdz 9. septembrim Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās skolu sadarbības
projekts starp Vācijas skolu Clemens Brentano europa schule un Viļakas Valsts
ģimnāziju, kura ietvaros skolēni un 2 pavadošie skolotāji ieradās Viļakā. Nedēļas
garumā skolēni iepazina viens otru, piedalījās dažādās aktivitātēs, apmeklēja
vietējos tūrisma objektus, kā arī devās ekskursijā uz rēzekni un otro lielāko
pilsētu igaunijā – tartu.
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Veiksmīgi ir noslēdzies projekta Nr.
2016-1-kMa069 «Viļakas Jēzus Sirds
romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija»
otrais restaurācijas posms. 

Tā laikā galvenais uzdevums bija iegā-
dāties speciālu ērģeļmotoru ar gaisa turbīnu,
veikt regulēšanas vārsta izgatavošanu, iz-
gatavot jaunus gaisa kanālus un savienojumus,
to visu montēt, pievienojot jaunu elektroin-
stalāciju. Kopējās izmaksas 2. posmam ir
3488,50 euro, no kurām 3400,00 ir Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums un 88,50
euro ir pašvaldības līdzfinansējums, kā arī
pašvaldība nodrošināja administratīvo atbalstu
projekta īstenošanas gaitā. Restaurāciju

veica ērģeļu eksperts Tālivaldis Deksnis
kopā ar ērģeļmeistaru Arnoldu Dimantu.

Esošais ērģeļu gaisa motors ar ventilatora
turbīnu ērģelēm bi ja pievienots padomju
laikā. Diem žēl gaisa padeves turbīnai tika
izmantots rūpnieciskiem mērķiem paredzēts
elektromotors. Šis motors radīja lielu fona
troksni, tāpēc tas bija novietots bēniņos
virs ērģelēm. Jaunais motors ir novietots
blakus atjaunotajām plēšām, nelielā, troksni
apslāpējošā koka kastē. Jaunais motors uz
Viļaku ir atceļojis no Ungārijas.

Viļakas draudzes ērģelniecēm būs
jāpierod, ka motors strādā bez trokšņa un sā-
kotnēji būs grūti izsekot, vai motors ir vai

nav ie slēgts. Liels prieks, ka soli pa so lim
turpinās Viļakas katoļu baznī cas ērģeļu res-
taurācija, lai uzlabotu skaņas kvalitāti ēr-
ģeļmūzikas koncertos un Sv. Misēs Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā. Liels
paldies elektriķim Jānim Ņuk šam par profe-
sionālo darbu un elektrības pieslēguma no-
drošināšanu jaunajam motoram.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Baz NīCaS drau dŽu zi ņaS

Viļakas ērģelēm jauns motors

Šī gada svētceļojuma tēma
bija «atver savu sirdi dieva
žēlsirdībai!». 7. augustā ar Sv.
Misi Šķilbēnu baznīcā ceļu uz
aglonu iesāka Šķilbēnu un Bal-
tinavas apvienotā svētceļnieku
grupa. Ceļā pavadot 6 dienas,
41 cilvēka lielā grupa bija plā-
nojuši noiet 148 km, bet, pēc
mobilā telefona aplikācijas da-
tiem, nogāja vairāk nekā 200
km. Svētceļnieki viesojās gan
Baltinavā, gan kārsavā, Sar-
kaņos, Čornajā, Pušā, kā arī,
protams, aglonā, kur viņi iegāja
12. augustā ar pozitīvām emo-
cijām un platu smaidu sejā.
Jaunākajam dalībniekam bija
4 gadi, bet vecākajiem – nedaudz
pāri sešdesmit.

Neskatoties uz to, ka visi svēt-
ceļnieki savā starpā nebija pazīs-
tami, tie ātri sadraudzējās un
kļuva kā liela, draudzīga ģimene,
kas atbalstīja un motivēja viens
otru grūtos ceļa posmos. Katrs
svētceļojuma rīts sākās ar Sv. Mi -
si, tad ejot lūdzāmies rožukroni
un dziedājām dažādas dziesmas
Dievmātes un Jēzus godam.

Visas dienas nebija vienādas,
ar īpašu saviļņojumu sirdīs visi

pamodās Sarkaņos, kur jau no
paša rīta Sarkaņu baznīcā svēt-
ceļniekus gaidīja Radio Marija
komanda, kas ar svētceļniekiem
pavadīja visu dienu, kopā lūdzoties

un slavējot ne tikai svētceļnieku
bariņā, bet arī ļaujot to dzirdēt
Radio Marija klausītājiem. Neiz-
palika ne intervijas, ne žēlsirdības
kronīša lūgšanās tiešajā ēterā.
Svētās Mises ierakstu ir iespējams
noklausīties Radio Marija arhīvā
http://arhivs.rml.lv/?dir=2016-
08_AUG/2016-08-10_Tr.

Visa ceļa garumā svētceļniekus
pavadīja atraktīvais priesteris Fē-
likss Šneveļs, bet dažos ceļa pos-
mos kopā ar visiem bija arī Balti-
navas un Šķilbēnu draudžu prāvests
Staņislavs Prikulis.

Daudzi svētceļnieki aktīvi ie-
saistījās kalpošanā arī Aglonā,

īpaši Eiropas gaidas un skauti,
kas arī kopā ar šo grupu gāja
svētceļojumā. Daudzi mūsu grupas
svētceļnieki ir devušies uz Aglonu
kājām jau vairākas reizes, bet
daži to veica pirmo reizi. Pirmo
reizi mūsu grupai pievienojās arī
Eiropas brīvprātīgā darba veicēja
Linda Beridze no Gruzijas. Linda
ir pareizticīgā, bija pārsteigta par
šādu Latvijas tradīciju un, vērtējot
svētceļojumu, atbildēja latviski,
ka ļoti paticis, jo iegūti jauni
draugi un sadraudzējušies savā
starpā. Šķilbēnu un Baltinavas
draudzes ticīgā Gunita Maksimova
arī svētceļojumā devās pirmo

reizi. Viņa bija domājusi piedalīties
tikai pirmajā dienā, veicot ceļa
posmu no Rekavas līdz Baltinavai,
taču pēc pirmās dienas saprata,
ka grib turpināt iet svētceļojumā
kājām un bija ļoti priecīga par
svētceļojumā pavadīto laiku un
iegūto piepildījumu. Pateicoties
šai zīmei, mūsu grupa piedzīvoja
brīnumu, ka cilvēks, kurš nebija
plānojis piedalīties, atsaucās Dieva
aicinājumam, atnāca un ļāva, lai
Dievs viņu vada.

Teksts: svētceļojuma dalībniece
Sabīne Koniševa

Foto: pr. Fēlikss Šneveļs un
personīgais arhīvs

Svētceļojums Šķilbani &
Baltinava – aglona 2016

l Svecīšu vakari 2016. gadā

Viļakas Jēzus Sirds romas
katoļu draudzes kapsētās:
1. oktobrī plkst. 16:00 Vēdeniešu

kapos,
8. oktobrī plkst. 16:00 Viduču

kapos,
15. oktobrī plkst. 16:00 Lāšku

kapos,
22. oktobrī plkst. 16:00 Viļakas

Sv. Mateuša kapos.

evaņģēliski luteriskās
draudzes Svecīšu vakars:
29. oktobrī Jaškovas kapsētā

plkst. 15:00.

Šķilbēnu un Baltinavas
romas katoļu 

draudžu kapsētās:
24. septembrī Plešovas kapos

plkst. 14:00, Vilkovas kapos plkst.
16:00,

1. oktobrī Čilipīnes kapos plkst.
14:00, Buku - Zelču kapos plkst.
17:00,

8. oktobrī Augstasila kapos
plkst. 14:00 (Baltinavas draudze),
Breksenes kapos plkst. 16:00 (Balti-
navas draudze).
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20. augustā Viļakas novada
Medņevas stadionā norisinājās
«Starppaaudžu sporta spēles».
Pasākums bija projekta nr. 4-
27/ 2 «Nāc un piedalies» aktivi-
tāte, kuru sadarbībā ar Viļakas
novada domi īstenoja jauniešu
iniciatīvu centrs «Sauleszieds».

Sacensību diena sākās, kad
galvenais tiesnesis Pēteris Vancāns
dalībniekus nostādīja ierindā un
noziņoja pagasta pārvaldniekam
Jurim Prancānam par dalībnieku
gatavību piedalīties sporta spēlēs,
kam sekoja uzruna un veiksmes
vēlējumi startos. Dalībniekus ie-
priecināja Zintis Dvinskis un Ali -
se Keiša ar dejas priekšnesumu,
un Eiropas čempions Edgars Pran -
cāns demonstrēja svaru bumbu
celšanu.

Sportiski aktīva, labos laika
apstākļos tika pavadīta šī diena,
kur varēja izmēģināt spēkus 8 dis -
ciplīnās – dažādās netradicionā -
lās fiziskās aktivitātēs.

Kopumā uz sporta spēlēm bi -
ja ieradušies ap 70 dažāda vecuma
dalībnieki. Disciplīnās varēja pie-
dalīties individuāli pa vecuma un
dzimuma grupām, gan kā ģimeņu
vai draugu, radu komandas. Uz
komandu sporta veidiem pieteicās
5 komandas – «Medņevskie», «Vil -
kači», «Normāli čaļi un meitene»,
«Žiguļi», «Nenormāli čaļi + mei-
tene», bet uz ģimenes komandu

pieteicās 1 ģimene – «Ločmeļu –
Babānu ģimene». Startējot ko-
mandās, viens otru var atbalstīt,
uzmundrināt, kopā aktīvi un aiz-
raujoši izmēģināt savus spēkus,
kā arī pārbaudīt savas spējas da-
žādos fiziskos vingrinājumos.

Startējot komandās, tika apbal -
voti 1.–3. vietas ieguvēj: 1. vieta
«Vilkači», 2. vieta «Žiguļi», 3. vie ta
«Nenormāli čaļi + meitene». Gal-
veno balvu – kausu – ieguva «Loč -
meļu – Babānu ģimene».

Individuālajās disciplīnās bija
padomāts gan par vecāka gājuma
cilvēkiem, gan par pavisam
maziem dalībniekiem, lai ikviens
varētu atrast sev piemērotu dis-
ciplīnu. Individuālo aktivitāšu
piedāvājums – «Oliņ boliņ», «Pa
bundžām», «Zvejnieciņš», «Darba
pilnas rokas», «Labirints», «Ūdens
nesējs», «Tieši mērķī». Pati jau -
nākā sporta spēļu dalībniece bija
1 gadu vecā Elija no Ločmeļu ģi-
menes, viņa šogad atbalstīja māsu,
brāli un mammu. Vecākā dalībnie -
ce bija 70 gadus vecā Maija Plā -
tere no Balviem, viņa piedalījās
vairākās disciplīnās.

individuāli tika apbalvoti
pirmo vietu ieguvēji pa vecuma
un dzimuma grupām:

Tieši mērķī – Megija Mantone,
Raivita Raginska, Alise Keiša,
Anete Dukovska, Selga Circene,
Astrīda Logina, Kārlis Kudiņš,

Raivo Ločmelis, Edmunds Plāters,
Arnis Plāters, Mārtiņš Plāters,
Jānis Slišāns;

Ūdens nesējs – Megija Manto -
ne, Raivita Raginska, Alise Pran-
cāne, Anete Dukovska, Selga Circe -
ne, Astrīda Logina, Kristers Ba bāns,
Zintis Dvinskis, Daniels Šaicāns,
Jānis Slišāns, Gunārs Slišāns;

Labirints – Samanta Slišāne,
Alise Prancāne, Līga Sprinģe, Sel -
ga Circene, Astrīda Logina, Kris -
ters Babāns, Gunvaldis Reniņš,
Mārtiņš Plāters, Jānis Slišāns,
Arnis Plāters;

Oliņ boliņ – Megija Mantone,
Alise Keiša, Kitija Keiša, Anete
Dukovska, Selga Circene, Anna
Gromova, Kārlis Kudiņš, Kristers
Babāns, Gunvaldis Reniņš, Egīls
Kazinovskis, Jānis Slišāns, Valdis
Prancāns;

Pa bundžām – Megija Manto -
ne, Žanete Ločmele, Alise Keiša,
Anete Dukovska, Selga Circene,
Līga Babāne, Raivo Ločmelis, Gun-
valdis Reniņš, Egīls Kazinovskis,
Guntis Slišāns, Arnis Plāters;

Zvejnieciņš – Megija Mantone,
Žanete Ločmele, Alise Keiša, Lī -
ga Spriņģe, Selga Circene, Aija
Locāne, Raivo Ločmelis, Edmunds
Plāters, Valters Logins, Jānis Sli-
šāns, Valdis Prancāns;

Darba pilnas rokas – Laine Mi -
lakne, Kitija Keiša, Anete Du-
kovska, Astrīda Logina, Raivo
Ločmelis, Zintis Dvinskis, Daniels
Šaicāns, Jānis Slišāns, Gunārs
Slišāns.

Sporta spēļu noslēgumā pār-
steigums bija visiem dalībniekiem,
kad savu prasmi meistardabnīcā
ar BMX rādīja Mārtiņš Plāters no
Jaunmārupes. Bērni ar lielu interesi
un patiesām emocijām noskatījās
Mārtiņa sagatavotos trikus, bet
vēl lielāka interese bija pašiem
izmēģināt un apgūt jaunus trikus.

Sporta spēles motivēja sadar-
boties dažādu vecumu cilvēkus,
veidoja sadarbību starp paaudzēm.

Paldies visiem, kuri piedalījās,
kā arī liels paldies visiem, kuri
atbalstīja un palīdzēja norisināties
«Starppaaudžu sporta spēlēm».

«Sauleszieds» vadītāja
Antra Prancāne

Starppaaudžu sporta spēles

6. augustā notika sacensības
«Ciemu futbols» Medņevā, un
tad radās doma sarīkot sacen-
sības rekovā, kuras nosaucām
par draudzības kausa izcīņu. 

Pieteicās piecas komandas,

bet diemžēl ieradās tikai divas.
Sacenšoties šķilbēniešiem un

briežuciemiešiem, pārāki izrādī -
jās šķilbēnieši, kuri uzvarēja ar
rezultātu 7:4.

Pēc sacensībām vienojāmies,

ka šo tradīciju turpināsim arī nā-
kamgad, cerībā, ka piedalīsies
vairākas komandas.

Veiksmīgus turpmākos star-
tus!

Pēteris Vancāns

draudzības kauss rekovā

20. augustā tradicionālajā atceres pasākumā, veltītajā Viļakas
futbola treneriem, notika atceres brīdis kapos, kur dalījāmies
savās pārrunās, aizvadītajos gados. 

Ar Irēnu Šaicāni, pieminot saistošos momentus no futbola dzīves,
par un ap futbolu, skaistā dienā un patīkamā gaisotnē, arī, noliekot
ziedus un aizdedzot svecītes pie citu futbola treneru kapiem, klusumā
aprunājāmies. Arī par grāmatu, kurā ieguldīts liels darbs, statistika,
foto utt. 

Pēc tam devāmies uz futbollaukumu, kur noskaidrojām tradicionāli
veiksmīgākos 11m, soda sitienu izpildītājus un labākos bumbas
žonglētājus, vissīvākā cīņa izvērtās tieši bumbas žonglēšanā, kur
Vladimirs Akčibašs pārspēja Vladimiru Serebreņicki, 11m soda
sitienos dominēja Georgijs Rubins, spēkošanās virs 60 gadīgajiem.
Diplomus vēl saņēma Uldis Augustāns, 11m sitieni, Vaitavs Egons,
labākais vārtsargs, pats jaunākais dalībnieks – Georgs Dupkovs bija
labākais 11m sitienos un bumbas žonglēšanā, Sergejs Djomins,
Imants Mednis un citi. 

Paldies par aktīvu iesaisti šai pasākumā Sergejam Maksimovam,
Marjanam Locānam un Ēvaldam Vancānam, kuri labprāt atsaucīgi
palīdzēja.

r. ivanovskis

Šķilbēnu pagasta Balkanos 28. augustā pulcējās riteņbraucēji,
lai piedalītos pirmajās šī gada riteņbraukšanas sacensībās. 

Uz sacensībām ieradās un startēja 30 dalībnieki, kuri sacentās
dažādās distancēs. Divās vecuma grupās bija nopietna konkurence,
jo tajās startēja 5 – 6 dalībnieki. Nu jau vairākus gadus mūs visus
pārsteidz Aldis Kamaldiņš, kurš ar riteni atbrauc no Rugājiem,
piedalās sacensībās un atkal ar riteni brauc atpakaļ uz Rugājiem.
Vairākus sacensību dalībniekus, kas kuplināja riteņbraucēju kopējo
skaitu, uz sacensībām bija atveduši balvenieši Aigars Pušpurs un
Imants Kairišs.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību. Paldies
palīgiem – tiesnešiem: Aigaram Pušpuram, Anitai Vancānei, Patrīcijai
Kozlovskai. Liels paldies visu sacensību protokolu noformētājai
Gunitai Zujevai.

Veiksmi startos!

1. vietu izcīnija Arvis Boriss, Pāvels Vancāns, Ramona Romanova,
Kristofers Pušpurs, Tomass Salcēvičs, Dana Romanova, Ernests
Krakops, Dagnija Razminoviča, Markuss Circenis, Agnese Razminoviča,
Edijs Krakops, Jānis Circens, Inta Ločmele, Imants Kairišs, Anita
Kairiša, Juris Kairišs, Aldis Kamaldiņš.

2. vietu ieguva Andžejs Krakops, Markuss Kozlovskis, Artis Duļ-
binskis, Dainis Razminovičs, Andris Spridzāns.

3. vietu ieguva Valters Salcēvičs, Jēkabs Vancāns, Alberts Kiv-
lāns.

Pēteris Vancāns

Viļakas futbola treneru
atceres pasākums

Sacenšas riteņbraucēji
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PeNSioNāru Saieta uN atPūtaS CeNtrS
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

kontaktinformācija: inna rēdmane tālr. 27856166
Pakalpojumu darba laiks:

Maksa par pakalpojumu:

11. septembrī, kad Latvijā
svin tēva dienu, arī Šķilbēnu
pagasta rekovas ciemā notika
tēvu dienai veltītas sporta spē -
les, kurās startēja 15 komandas. 

Pirms pašām sacensībām bēr-
niem bija uzdevums izveidot
tēvam kaklasaiti, uzrakstot uz tās
komandas nosaukumu, un pēc
saviem ieskatiem arī to izdekorēt. 

Dalībnieki bija sadalīti grupās
«Tēva vecums», un, rezultātus ap -
kopojot, tika ņemts tēva un viņa

bērna/u labākais rezultāts. Spor -
ta spēlēs šogad bija astoņas dis-
ciplīnas: «Makšķerēšana» – ar sen -
laicīgu makšķerēšanas ierīci bija
jāizzvejo koka «zivtiņa», bet dis-
ciplīnā «Cepure» tika dotas 10 bum-
biņas, kuras, metot no 5 m attā lu -
ma, vajadzēja trāpīt salmu cepurē,
ko turēja otrs komandas biedrs.
Atrakcijā «Tornis» bērniem bija
radošs uzdevums, metot metamo
kauliņu, nosaukt tēta labākās īpa-
šības attiecīgajam punktu skaitam,

piemēram, ja uzmet 3, tad arī 3 īpa-
šības, tikmēr tētis 30 sekunžu lai -
kā no spēļu klucīšiem cēla torni,
un labākais rezultāts bija 1 m 11 cm.
Lielākā sajūsma bija dis ciplīnā
«Stum!», kur pa izveidoto trasi
tēvam bija jāizved savs bērns uz
ātrumu ar ķerru, zīmīgi, ka vis-
grūtāk klājās tiem, kuriem bija 3
un vairāk bērni, jo spēļu noteikums
bija, ka jāvizina visi bērni.
«Trāpi!» disciplīnā bija jāiejūtas
«Rīgas Dinamo» komandas ādā,

kad ar hokeju nūju jātrāpa 30 cm
platos vārtiņos, bet atrakcijā
«Šauj!» cieta 89 baloni, kuri tika
spridzināti, metot šautriņas. Lie-
lākais punktu skaits bija iegūstams
disciplīnā «Oliņas», kurā attapīgi
varēja sakrāt lielāko punktu skaitu
no visām disciplīnām. 

Uzvarētājs tika noteikts katrā
grupā pēc lielāko punktu skaita.
Liels prieks par lielo dalībnieku
skaitu, kā arī to, ka vecākajam da -
lībniekam ir 80 gadi, bet jaunāka -
jam – viens mēnesītis.

rezuLtātu taBuLa

No sirds liels paldies visiem tē -
tiem un viņu bērniem par atsaucī -
bu un piedalīšanos. Liels paldies
Šķilbēnu pagasta sporta organi-
zatoram Pēterim Vancānam par
lielo palīdzību «Tēva dienas» –
sporta dienas organizēšanā un va -
dīšanā, kā arī no sirds paldies dis -
ciplīnu tiesnešiem: Ainai, Inesei,
Žannai, Alīnai, Artim, Aināram
un Dacei.

kā katru gadu, arī šogad 
4. septembrī skrējēji pulcējās
rekavas vidusskolā, lai piedalī -
tos tradicionālajā tautas skrē -
jienā rekova – Balkani – re -
kova. arī šogad distanču ga-
ru mi bija 10,5 km, 6 km un 
3 km.

Paši mazākie skrēja pa skolas
stadionu. Patīkami, ka uz sacen-
sībām ieradās sportisti no Balviem,
Gulbenes. Visvairāk skrējēju bija
no Šķilbēnu pagasta.

Dažās grupās izvērtās diezgan
sīva cīņa par medaļām, liela kon-
kurence, jo dalībnieku bija diezgan

daudz. Šogad visgarākajā distancē
sacentās arī sievietes, šoreiz vis-
labāko rezultātu uzrādīja Ilze
Boldāne.

Mēs jau esam pieraduši, ka
visgarākajā posmā skriešanas sa-
censībās uzvar Rekavas vidusskolas
absolvents Artis Logins, arī nā-

kamajās vietās bijušie rekavieši:
Jānis Circens un Guntars Logins.

Uzvarētāji un godalgoto vietu
ieguvēji saņēma kausus, medaļas
un diplomus, kā arī saldumu
balvas. Arī visi pārējie tika pie
diplomiem un saldumu balvas.
Tika sveikti arī tie, kas bija uzva-
rējuši «Balkanu apļi» visas kārtas.
Viņiem tika pasniegti sporta
krekliņi ar uzrakstu «Balkanu
apļi».

Paldies Aigaram Pušpuram,
kurš jau otrās sacensības sapulcina
Balvu bērnus un palīdz viņiem
nokļūt uz sacensībām Rekovā!

Paldies visiem tiesnešiem,
kuri palīdzēja organizēt šīs sa-
censības: Inesei Martinovai, Rūtai
Cibulei, Ainai Cibulei, Vilim Ci-
bulim un Artim Vītiņam.

Paldies visiem sacensību da-
lībniekiem par atsaucību un veik-
smīgus startus!

1. vietu izcīnīja Beatrise Kra-

kopa, Kristīne Kamzola, Arvis
Boriss, Kristofers Pušpurs, Markuss
Lazdiņš, Loreta Kamzola, Kristers
Voicišs, Dagnija Razminoviča,
Armands Kļanskis, Agnese Raz-
minoviča, Edijs Krakops, Sanija
Baškere, Edgars Prancāns, Artis
Logins, Linda Logina, Kintija
Pušpure, Dainis Razminovičs,
Jānis Circāns, Ilze Boldāne, Jānis
Supe.

2. vietu ieguva Madara Mati-
sāne, Katrīne Kamzola, Roberts
Vancāns, Andžejs Krakops, Ro-
māns Šūpolnieks, Alise Loča,
Ernests Krakops, Agija Grantiņa,
Kristaps Voicišs, Gunita Šakina,
Igors Prancāns, Ainārs Vasiļjevs,
Jānis Circens, Vita Jaunžeikare –
Loča.

3. vietu ieguva Madara Borisa,
Reinis Mičs, Agnese Loča, Renārs
Mičs, Amanda Prancāne, Niks
Mičs, Guntars Logins.

Pēteris Vancāns

#

#

tautas skrējiens rekova – Balkani – rekova

Palīdzi mums atrast Latvijas
iedvesmojošākos skolotājus – 

piesaki skolotāju apbalvojumam un
uzdāvini viņam jaunu viedtālruni!

1. septembrī, aizsākoties jaunajam mācību gadam, tiek iz-
sludināta Vislatvijas iniciatīva «iedvesmojošākais skolotājs»,
kuras ietvaros esošie un bijušie skolēni, kā arī viņu vecāki, ir
aicināti dalīties ar stāstiem par savu iedvesmojošāko skolotāju.
tie stāstu varoņi, kuri saņems visvairāk balsu, kā pateicību
par smago darbu un ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu
audzināšanā, saņems jaunus viedtālruņus no Huawei. iniciatī -
vas ietvaros tiks apbalvoti divi labāki skolotāji katrā reģionā,
kopumā ar jauniem viedtālruņiem iepriecinot 10 iedvesmojo -
šā kos Latvijas skolotājus.

Aicinām pieteikt ne tikai klases audzinātājus, vēstures vai ma-
temātikas pasniedzējus, bet arī interešu izglītības, piemēram, deju
skolotājus, sporta trenerus un citus – visus tos, kuru padomi jums
bija neizsakāmi vērtīgi un kuru gudrība vēl joprojām palīdz
dažādās dzīves situācijās. Savus skolotājus iniciatīvai «Iedvesmo-
jošākais skolotājs» jau ir pieteikušas tādas Latvijā pazīstamas
personības kā TV sejas Ketija Šēnberga, Lelde Lietaviete un
Kaspars Ozoliņš.

Iesniegt skolotāja stāstu var, sākot no 1. septembra līdz pat 
30. septembrim interneta vietnē: http://bit.ly/2bwQ3tL. Lai par
tavu sirsnīgo, iedvesmojošo un visādi citādi izcilo skolotāju
uzzinātu un nobalsotu arī parējā sabiedrība, iesniedzot pieteikumu,
neaizmirsti ar to dalīties savos sociālo tīklu kontos.

rezultātus paziņosim skolotāju dienas noskaņās 5. oktobrī.
Papildinformācijai: 
Jūlija Vasiljeva, «Zelta Zivtiņas» 
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 29413906
julija.vasiljeva@mmacomms.lv

Tēva diena Šķilbēnu pagastā
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Vid)
informē, ka, sākot ar 2017. gadu, varēs atgūt arī
daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
no tās summas, kas šogad būs samaksāta par
bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, Vid ir
jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai
pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem
pakalpojumiem.

Čekus par 2016. gadā samaksātu bērnu interešu
izglītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt
arī bezmaksas aplikācijā «Attaisnotie izdevumi».
Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un,
nospiežot izvēli «Saglabāt», jānosūta VID. Visi ar
mobilās lietotnes «Attaisnotie izdevumi» starpniecību
nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elek-
troniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) un ir pieejami
apskatei un datu labošanai EDS sadaļā «Gada ienā -
ku mu deklarācija» / «Attaisnoto izdevumu dokumenti».
Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un iz-
vēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu («Attaisnotie
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpo-
jumiem»), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu
dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti
deklarācijā. Tas nozīmē, ka aplikācijas lietotājiem
nav jāraizējas par to, ka čeks pazudīs vai izbalos,
turklāt visa nepieciešamā informācija tiks norādīta
brīdī, kad čeku fiksēs ar aplikāciju, tātad gada ienā -
kumu deklarācijas iesniegšanai būs jāpatērē mazāk
laika. Tomēr, lai automātiskais process notiktu ko -
rekti, ir svarīgi, lai katram maksājuma dokumentam
būtu norādīta precīza informācija, īpašu uzmanību
pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas datu -
mam un maksājuma dokumenta summai.

kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus
par bērnu interešu izglītību?

l Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma
dokumentiem jāiesniedz tam vecākam, kurš ir ie-

dzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura per-
sonas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā do-
kumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

l Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti
jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes
locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī
maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam
(pulciņa nosaukumam).

l Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem
pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai kuriem
ir pašvaldības izsniegta licence. Informācija par to,
vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestā -
de, pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv.
Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir
jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību
(tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa
par vienu bērnu 2016. gadā ir 215 eiro. No samak sā -
tā 2017. gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23%
apmērā. Ja gada laikā par minētajiem izdevumiem
samaksātā summa būs lielāka par 215 eiro, izdevu -
mu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem
pieciem gadiem.

Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai
šādās vietnēs:

l Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē;
l iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē;
l Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store

vietnē.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji

var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkal-
pošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā «Kontakti/
Uzdot jautājumu VID».

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attie cī -
bu daļa, tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389,
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Attaisnojuma dokumentus  
par bērnu interešu izglītību var krāt mobilajā

lietotnē «Attaisnotie izdevumi»

tā kā ir stājies spēkā jauns eiropas komisijas
īstenošanas lēmums 2016/1405, ar kuru tiek pa-
plašināta āfrikas cūku mēra (āCM) izplatība
reģionā, valdība 30. augustā apstiprināja zem-
kopības ministrijas sagatavotos grozījumus
āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu no-
vēršanas kārtībā, ar ko paplašina āCM riska
zonu teritoriju Latvijā* un Polijā.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Tukuma
novada Smārdes pagastā 2016. gada augustā
konstatēja slimību mežacūkām tuvu pie pirmās
ĀCM riska zonas, tādēļ grozījumi noteikumos pa -
pla šina pirmo un otro ĀCM riska zonu šajā apga -
balā. Savukārt Gulbenes novada Stradu pagastā sli -
mību konstatēja mājas cūkām, līdz ar to otrā ĀCM
riska zona tiek pārveidota par trešo.

Grozījumi noteic, ka turpmāk pirmā riska zona –
papildus jau esošajai – noteikta arī Dobeles novada
Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules,
Auru un Krimūnu pagastā, bet savukārt Jaunbērzes
pagastā tikai tai daļā, kas atrodas uz rietumiem no
ceļa Nr. 98.

Pirmā riska zona papildus jau esošajai turpmāk
būs arī Kandavas novada Vānes un Matkules pa gastā,
Talsu novada Abavas, Ārlavas, Īves, Ģibuļu, Lai -
dzes, Lībagu, Lubes un Valdgales pagastā, tāpat Bro -
cēnu, Dundagas, Jaunpils, Rojas un Tērvetes novadā.

Pirmā riska zona piešķirta arī vairākām pilsē -
tām – papildus jau esošajām turpmāk tā būs arī
Dobelē, Sabilē, Stendē, Talsos un Valdemārpilī.

Savukārt Jelgavas novada Kalnciema un Līvbērzes
pagasts no pirmās riska zonas kļūs par otro riska
zonu, un papildus šai teritorijai būs arī vēl
Valgundes pagasts. Tāpat par otro riska zonu kļūs
Tukuma un Engures novads.

Otrā riska zona turpmāk – papildus jau esošajai
teritorijai – būs arī Balvu novada Bērzkalnes, Bērz -
pils, Briežuciema, Krišjāņu, Lazdulejas, Tilžas, Vec -
tilžas un Vīksnas pagastā, Gulbenes novada Dru vie -
nas, Lejasciema, Līgo, Lizuma, Rankas un Tirzas
pagastā un Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Tāpat otrā riska zona tiks noteikta arī Dobeles
novada Jaunbērzes pagasta daļā, kas atrodas uz
austru miem no ceļa Nr. 98, Mērsraga novadā, Kan -
davas novada Cēres, Kandavas, Zantes un Ze mītes
pagastā, Talsu novada Balgales, Ķūļciema, Laucienas,
Strazdes, Vandzenes un Virbu pagastā.

Otrā riska zona papildus jau esošajām pilsētām
tiks piešķirta arī Kandavai.

Trešā riska zonā – papildus jau esošajai teri -
torijai – turpmāk būs arī Balvu novada Balvu un
Kubuļu pagasts, Gulbenes novada Beļavas, Daukstu,
Galgauskas, Jaungulbenes, Litenes, Stāmerienas un
Stradu pagasts un Rugāju novada Rugāju pagasts.

Arī Polija ir sniegusi informāciju Eiropas Ko -
misijai par jaunākiem ĀCM saslimšanas gadījumiem
mājas cūkām Visoke Mazoveckas, Bjalskas un
Semjatičes apriņķī, tādēļ grozījumi noteikumos pa-
plašina pirmo un trešo zonu Polijā.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanas
un apglabāšanas nosacījumiem, kuri nav paredzēti
cilvēka patēriņam.

Ministru kabineta noteikumi «Grozījumi Ministru
kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83
«Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēr -
šanas kārtība»» stāsies spēkā pēc to publicēšanas
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā
karantīnas teritorija zonām:

l III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra ga-
dījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un
savvaļas cūku populācijā;

l II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadī -
jumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;

l I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona
ap III vai II riska zonu.

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, sabiedris -
ko attiecību speciāliste, tālrunis: +37167027498,
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, vietne: www.zm.gov.lv.

Paplašināta ĀCM riska zonu teritorija
Latvijā un Polijā

No 15.septembra piena ražotāji 
var pieteikties atbalstam 

par piena ražošanas samazināšanu
No šā gada 15. septembra piena ražotājiem var pieteikties eiropas

komisijas piešķirtam atbalsta pasākumam – eiropas Savienības at -
balstam piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu. Pie -
šķirtais atbalsts piena ražotājiem tiks izmaksāts 2017. gada sākumā.

Atbalstam var pieteikties lauksaimnieki, kas 2016. gada jūlijā ir
no devuši pienu pārstrādei. Atbalsts ir paredzēts piena ražotājiem par
piena piegādes samazināšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu
pašu periodu iepriekšējā gadā. Atbalsts paredzēts 140 eiro apmērā
par piena tonnu. Atbalstu varēs saņemt arī tie piena ražotāji, kas jau
no šā gada sākuma ir samazinājuši ražošanas apjomu.

Atbalsta saņemšanai būs četras pieteikšanās kārtas.
Pirmajā kārtā pieteikšanās sāksies 15. septembrī. Pirmajā pasā -

kumu kārtā atbalstu varēs saņemt par piena samazinājumu 2016.
gada pēdējā ceturksnī (oktobris, novembris, decembris) salīdzinājumā
ar 2015. gada pēdējo ceturksni. Pieteikšanās pirmajai kārtai noslēg -
sies 21. septembra plkst. 13:00.

Ja atbalsta pasākumā pieejamais budžets būs pietiekams, tiks iz -
sludināta arī otrā, trešā un ceturtā kārta.

Lai saņemtu atbalstu, piena ražotājam būs jāiesniedz elektroniski
divi iesniegumi:

1. iesniegums par piena ražošanas samazināšanu pirms attiecīgā sa -
mazināšanas perioda sākuma;

2. atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu
pēc samazināšanas perioda beigām.

Lai sniegtu atbalstu piena ražotājiem, iesniegumu pieņemšana
atbalsta pasākumā notiks elektroniski. Iesniedzot pieteikumus LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, lauksaimniekiem nebūs jādodas
uz Lauksaimniecības datu centru (LDC), lai noskaidrotu datus par
savu saimniecību. Aizpildot iesniegumus EPS, atbalsta pretendentam
sistēmā jau būs pieejama LDC noziņotā informācija par veiktajām
piena piegādēm. Pirmajā kārtā izsludinātais pieteikšanās laiks ir ļoti
īss, tāpēc EPS ļaus visiem pagūt iesniegt pieteikumus.

LAD aicina tos piena ražotājus, kas vēl nav LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji, jau savlaicīgi noslēgt līgumus
par EPS lietošanu.

Informāciju sagatavoja: Lauku atbalsta dienesta
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027384, 67027830, e-pasts: prese@lad.gov.lv

Pasākumi, notikumi Viļakas novadā
v 22. septembrī plkst. 20:00 pie Viļakas Luterāņu drau dzes

baznīcas etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»aicina uz Baltu Vienī -
bas uguņu sasaukšanos 2016.

v 23. septembrī plkst. 13:30 Medņevas Tautas namā mu zi -
kāli rotaļīgs pasākums bērniem «Mans ābolu grozs». Līdzi ņemiet
groziņu ar sulīgiem āboliem.

v 30. septembrī no plkst. 9:00 – 15:00 Rekavas bibliotēkā
Aleksandra Čaka 115. jubilejai veltīts pasākums «Dzejas koks aug
Rekovā». Meistardarbnīca: Septembris – dzejas mēnesis, veltījums
A. Čaka dzejai.

v 1. oktobrī no plkst. 7:30 Viļakā, Tautas ielā un Tirgus lau -
kumā, Rudens gadatirgus.

v 7. oktobrī no plkst. 7:00 stāvlaukumā pie Kultūras centra
«Rekova»Rudens gadatirgus.

v 7. oktobrī no plkst. 14:00 līdz 16:00 Kultūras centrā «Rekova»
Bērnu disenīte. Būs limonāde un popkorns. Ieeja bez maksas.

Noris līgumu slēgšana par E-veselības lietošanu
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka ir uzsākta līgu -

mu slēgšana ar veselības nozares speciālistiem par vienotās veselī -
bas nozares elektroniskās informācijas sistēmas jeb E-veselības
sistēmas lietošanu reālajā (produkcijas) vidē.

Līgumi tiek slēgti ar ģimenes ārstu praksēm, ārstu-speciālistu kabine -
tiem, zobārstniecības un citām ārstniecības iestādēm, kā arī aptiekām,
kas vēlas E-veselības sistēmas lietošanu uzsākt jau septembrī.

Parakstot līgumu, ārstniecības iestādes varēs uzsākt e-recepšu un e-
darbnespējas lapu izrakstīšanu, savukārt aptiekas e-recepšu apstrādi, lai
iedzīvotājiem izsniegtu zāles. Paralēli E-veselības sistēmā izrakstītajām
e-receptēm un e-darbnespējas lapām līdz šī gada 1. decembrim iedzī -
votāji turpinās tās saņemt arī papīra formātā, līdz ar to elektronisko
recepšu un darbnespējas lapu ieviešana notiks pakāpeniski.

Veselības nozares speciālistiem E-veselības sistēmas obligāta lieto -
šana ir jāuzsāk no šī gada 1. decembra, līdz ar to sistēmas lieto šanas uz-
sākšana pirms noteiktā termiņa sniedz iespēju iepazīt E-veselības
tehniskās iespējas un pierast pie tās lietošanas, kā arī gūt pārliecību un
drošības sajūtu par sistēmas lietošanu.

Iedzīvotāji E-veselības sistēmā šobrīd var apskatīties, kas ir viņu
ģimenes ārsts, kā arī norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu
saziņai, ja ārsts nevar sazināties ar iedzīvotāju. NVD uzsver, ka infor mā -
cija par izrakstītajām e-receptēm un e-darbnespējas lapām sistēmā būs
redzama tikai tad, kad ārsti uzsāks to izrakstīšanu, savukārt iedzīvotāju
veselības dati sistēmā tiks uzkrāti pakāpeniski. Līdz šim papīra formāta
dokumentos uzkrātā medicīniskā informācija E-veselības sistēmā nebūs
pieejama.

Lai izmantotu E-veselības sistēmu, iedzīvotājiem jāautorizējas portālā
www.eveseliba.gov.lv, izmantojot drošas piekļuves līdzekļus – internetbankas
piekļuves datus, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).

Informāciju sagatavoja: Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja (tālr.: 67045007, 28383970)
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Viïakas no vadâ

Atklājot jubilejas pasākumu,
Nemateriālā kultūras mantojuma
centra «Upīte» direktors Andris
Slišāns bija patīkami pārsteigts,
ka uz pasākuma sākumu bija at-
nākuši tik daudz cilvēki, jo
Andrim nav pārsteigums, ka
daudz apmeklētāju ir ap pusnakti.
Katru gadu arvien vairāk cilvēki
nāk uz sākumu, lai ar interesi ie-
klausītos dzejas rindās, lai dzirdētu
dzīvu latgaliešu valodu, klausītos
folkloras grupu sniegumā, lai
tiktos ar dziesminiekiem un kārtīgi
izgrieztu valšus Upītes Tautas
nama zālē, kamēr vēl nav jākāpj
citiem uz kājām.

Pasākums iesākās ar Ontona
Slišāna dzeju, kuru citēja Upītes
bibliotēkas un teātra pulciņa va-
dītāja Lolita Spridzāne, bet Upītes
bērni un jaunieši izspēlēja stāstīto
etīdēs, atklājot, ka vislabāk klājas
savā dzimtajā zemē. Pirmo reizi
festivāla pastāvēšanas laikā festivāla
himnu izpildīja folkloras kopa
«Upīte». Laiks, kad radās festivāls,
dzejnieka meitai Mārītei Slišānei
bija svarīgs, jo bija pabeigusi
Upītes pamatskolu. Kā pirmo
nolasīja tēva veltīto dzejoli viņai.
Mīlas dzeja nerodas nemaz tik
bieži, bet visas autores – Mārīte,
Ineta Atpile Jugane, Ligija Purinaša,
Līvija Liepdruviete, Anna Rancāne
un Mārīte Bikovska – centās
savā krājumā atrast vai radīt
kādu jaunu mīlas dzejoli. Inetai
drīz iznāks dzejoļu krājuma grā-
mata, Līvija darbosies interesantā
kopprojektā ar citām dzejniecēm.
Anna Rancāne vienkārši nevarēja
neatbraukt uz jubilejas pasākumu.
Vairums jaunākās paaudzes festi-
vāla apmeklētāju domāja, ka
viena no pazīstamākajām dzej-
niecēm, kura raksta dzeju latgaliski,
festivālā piedalās pirmo reizi, bet

vecāki ļaudis pastāstīja, ka Anna
Rancāne ir piedalījusies festivāla
pirmsākumos, kad to izveidoja
un vadīja pats Ontons Slišāns.

Folkloras virziens festivālā
bija pārstāvēts ar latgaliešiem ie-
mīļotām grupām: Igauņu ģimeni,
kas muzicēja pilnā sastāvā –
mamma Rasma, tētis Gunārs un
meitas Liene, Marta un Laima –,
un postfolkloras kopu «Rikši»,
kas dziedāja dziesmas par pavasari,
jo tas, viņuprāt, ir gadalaiks,
kurā mīlestība plaukst visvairāk.
Jaunatklājums bija «Rūžupes
veiri», grupa pastāv sešus gadus,
tajā dzied vīri no Līvāniem, Ro-
župes un Sutriem. Spēcīgās balsis,
pārliecinošais sniegums, īstu vīru
augumi un stāja ieguva daudz
jaunu atbalstītāju Viļakas nova-
dā.

Daudzi gaidīja īpašo gostu
jeb grupas «Gain fast» uzstāša -
nos Latgalē. Izrādījās, ka kaimiņu
pui ka vien ir, jo grupas dibinātāja
un solista Kaspara Zlidņa dzimtā
puse ir Kārsava. Upītē bija unikāla
iespēja dzirdēt viņu uzstāšanos
akustiskajā versijā, jo grupas
bunģieris ir aizbraucis uz Ameriku.
Kaspars Zlidnis aicināja fanus
nesatraukties, jo būšot lielāka ie-
spēja dzirdēt dziesmām vārdus
un ieklausīties, cik tie ir nozīmīgi.
Kopā ar atbalstītājiem Kasparam
izdevās noorganizēt draudzīgu
sadziedāšanos.

Teicama debija izdevās aili-
nīkam Vucanu Voldykam, kurš
dzeju steidza rakstīt vai piekoriģēt
vēl pirms savas uzstāšanās un
kurš dzejas rīmes citēja savā
īpašajā zelta mikrofonā. Viņa
skolotājs ir populārais dzejnieks
Raibīs un viņa protežē bija maz
pazīstamie ļaudis Guntis Rasims
un Juris Vucāns. Voldykam dzeja

bija reāla, iz dzeives. Par dzīvi
rīmes lasīja arī Raibīs un Karon-
hisake.

Festivāla apmeklētāji, kuri
sagaidīja pusnakti, tika atalgoti
ar nopietnākā projekta uzstāšanos
festivālā. Maz pazīstamie Raseims
i Vucans festivālā ieradās laicīgi,
lai nepamanīti noklausītos citu
grupu uzstāšanos. Nopietnākie
mākslinieki atklāti paziņoja, ka
šajā sastāvā dzied tikai ar fono-
grammu un visas dziedātās dzies-
mas ir veltījums kādiem īpašiem
cilvēkiem. Svarīgākais, lai vienmēr
līdzi ir laptops, Apple kompānijas,
protams, un dzeltenas mapītes,
kur paslēpti dziesmu vārdi, kā arī
apģērbam ir jābūt tuvu smokinga
dresskodam.

Prieks bija, ka vietējās grupas
«Unknown Artist» un «Napruots»
no Viļakas novada netiek aizmirstas
un tiek laipni aicinātas uz festivālu.
Dziesmas «Točkas dzīsme» un
«Latgalīts» fani nesajauks, kura
grupa izpilda. Rēzeknes novada
grupas «Gondreiž 10nīkā» muzi-
cēšanas stilu grūti ielikt vienā
virzienā, tajā saklausījām punk
rock, grunge, folk un citu stilu
elementus, bet visbiežāk to saucot
par pagasta pankroku. Grupas
solists Jānis ir bijis aktīvs dejotājs,
konkursu dalībnieks Upītes Uo-
beļduorzā un savulaik laimējis
pat leģendāro T-kreklu ar Uπte
logo. Lasot afišu, bija grūti atce-
rēties, kas ir grupa «Trykmīns»,
bet, redzot festivālā Vincentu
Kūkoju ar domubiedriem, bija
skaidrs, ka Kūkojs uzstāsies, šo -
reiz paplašinātajā sastāvā. Grand-
žroku pārstāvēja «Metrs», kuras
uzstāšanās laikā ikviens varēja
nodemonstrēt labāko galvas iz-
vingrināšanas vingrinājumu. Jau-
najām mākslinieku grupām «3.

Ņūtona lykums» un «Piparmētra»
novēlam turpināt aktīvi darboties
un atrast savu atbalstītāju loku.
Grupas «Dabasu Durovys» uz-
stāšanās noslēdza jubilejas festi-
vālu.

Ir labi būt festivāla «Upītes
Uobeļduorzs» dalībniekiem, jo
par dalību vienmēr saņem vērtīgas
dāvanas. Jubilejas gadā Andris
Slišāns visiem dalībniekiem dā-
vināja iepirkuma maisiņu ar
Upītes logo, lai lepni to nestu
mazākās un lielākās pilsētās, kā
arī SIA «Anneles zeme» veidotos
ābolus, kur rakstīts «es mīlu
Upīti» vai «Upīte mīl mani», no
kuras puse lasīsi, tā izlasīsi. Lai-
mīgie dalībnieki dāvanā saņēma
arī abus folkloras kopas «Upīte»
diskus. Ligita Spridzāne bija pa-
domājusi arī par tiem, kuriem
festivālā patīk pavadīt daudz

laika svaigā gaisā, viņiem bija
iespējams redzēt bilžu šovu no
2005. līdz 2015. gada festivāliem
un varbūt kādā bildē ieraudzīt arī
sevi.

Šogad katrs festivāla dalībnieks,
ailinieks un mūzikas grupa centās
saskaitīt, cik reizes ir piedalījies
festivālā. Kādam tā bija tikai otrā
reize, kādam piektā, kādam sestā,
cits bija pabijis pat desmit reizes,
varbūt kāds kādu gadiņu pielika
klāt, lai izskatītos labāk, ka vairāk
reizes ir piedalījies, varbūt kāds
kādu reizi nepieskaitīja, jo laiks
steidzas tik ātri, bet galvenais –
atcerēties atnāk, atbraukt, atstopēt
uz festivālu «Upītes Uobeļduorzs»
arī nākamgad!
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Sestdien, 17. septembrī, upī -
tē jau piecpadsmito reizi noti -
ka Latgalīšu meilys aiļu i
dzīsmu festivāls «upītes uo-
beļduorzs». Jubilejas festivālu
finansiāli atbalstīja Valsts kul-
tūrkapitāla fonds, Viļakas no-
vada dome, z/s kotiņi, Sia
«dolo», Sia «advors», z/s «La -
duži» un Sia «anneles zeme». Upītes bibliotēkas, teātra pulciņa un folkloras kopas dalībnieku  svei -

ciens pasākuma apmeklētājiem
Postfolkloras grupa «Rikši»

Upītes UobeļdUorzam – 15

Upītes Tautas nama grupa «Unknown Artist»

Raseims i Vucans ar ansambli «RV klausās»
Dzejniece Anna Rancāne saņem ziedus no Ontona Sli -

šā na mazmeitām Grupas «GAIN FAST» akustiskā uzstāšanās
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