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apbūvi 

Priesterim Staņislavam
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dienā! 
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Atzeles zemi!»

Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolai
jaunas inventārs. Kāds? 
Lasi 

Jaunieši, iesaistieties no -
vada Jauniešu domē! 

Esi uzmanīgs kuļot labību 

Četrpadsmito reizi Upītē
mu zicē un lasa mīlas dzeju
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Ar ikdienas darbiem un
aizņemtību laika ritējums ir
neaptverams, tas skrien vēja
spārniem. Vasara  bija spraiga
darba sezona. Daudz strādāts
pie ielu, ceļu un gājēju celiņu
sakārtošanas  novada centrā
un  pagastos.

Viļakas pilsētā: 
l Veikta ielu sāngrāvju tīrī -

šana un to profila atjaunošana
Kļavu ielā-240 m; Dārzu ielā –
465 m; Tautas ielā-297 m; Saules
ielā-115m; Jaunatnes ielā-842m;
Lazdu ielā-306m; Dzirrnavu ielā
240 m; Baznīcas ielā-189 m;
Parka ielā  – 675m; Sporta ielā –
630m. Caurteku iebūve un pārbūve
Kļavu ielā, Dārzu ielā, Tautas
ielā, Parka ielā, Baznīcas ielā,
Sporta ielā un Gaismas ielā. Tika
uzvesti 550 kub.m. drupinātas
grants. Kopsummā ielu uzturēša -
nas darbiem vasaras sezonā tika
iztērēti 18966 EUR, darbus veica
SIA «Liepas Z».

l Veikts bedrīšu remonts ar
šķembām un bitumenu pa asfal-
tētām ielām – 72 kv.m. platībā.
Darbus veica VAS «Latvijas auto -
ceļu uzturētājs»-1646 EUR ap-
mērā.

l Sporta ielas posmā no Liep-
nas ielas līdz Garnizona ielai tika
veikti rekonstrukcijas darbi: at-

jaunots ielas asfaltbetona segums,
atjaunots gājēju celiņš, pie bēr-
nudārza izveidota kabatiņa auto-
mašīnu stāvēšanai, ieklāts bruģis
pie māju ieejām, iztīrītas caurtekas,
iztīrīts novadgrāvis. Izskalotas
un savestas kārtībā virszemes
ūdens savākšanas akas. Darbus
veica SIA «8CBR» no Smiltenes
un kopējās izmaksas sastādīja
49341EUR.

l No jauna izbūvēts Garnizona
ielas gājēju celiņš. Darbus veica
SIA «Liepas Z» par summu
17108 EUR.

l Tika veikti  Baznīcas ielas
posma rekonstrukcijas darbi no
Ostratu ielas krustojuma līdz
Susāju pagasta robežai: sāngrāvju
tīrīšana, caurteku pārbūve un
grants segas atjaunošana. Darbus
veic SIA «Liepas Z» par kopējo
iepirkuma summu- 13962EUR.

l Izbūvēts apbraucamais ceļš
un laukumi pie Pensionāru saieta
nama un sociālās aprūpes centra.
Izmaksas sastādīja 3944 EUR,
darbus veica SIA» Liepas Z».

l Pārbūvēts laukums pie Vi-
ļakas veselības aprūpes centra
(poliklīnika): ēkas priekšpusē uz-
klāts jauns bruģis un atjaunots
asfalt betona segums. Darbus vei -
ca SIA «Ceļinieks 2010» no
Smiltenes, izmaksas – 46724
EUR.

l Pirmā kārtā ir iesākta auto -
ostas laukuma pārbūve, atjaunots
asfaltbetona segums, izbūvētas
drošības saliņas starp laukumu
un ielu, bruģēti celiņi-peroni iz-
kāpšanai no autobusiem un ie-
kāpšanai autobusos, ierīkota tirdz -
niecības vieta no automašīnām,
jaunā vietā izveidota gājēju pāreja.
Tiks izbūvēta nojumīte autobusa
uzgaidīšanai. 

Darbus veic SIA  «Baltijas
celtnieks» par kopējo summu
68493 EUR.

Par cik autoostas laukums,
kas pieder pašvaldībai, atrodas
pa vidu diviem privātīpašumiem,
tad arī viņiem bija piedāvājums
vienlaicīgi veikt labiekārtošanas
un rekonstrukcijas darbus. Paldies,
atsaucās SIA LATKOMERC, kuri
vienlaicīgi  par saviem līdzekļiem
savā teritorijā, vienojoties ar eso -
šo firmu atjaunoja asfaltbetona
segumu.

Otrā kārtā tiks pārbūvēta tua-
lete, kura būs apsildāma un pie-
slēgta pilsētas ūdensvadam un
kanalizācijai. Tiek kārtota tehnis -
kā dokumentācija.

l Tika sagatavoti Sporta ielas
ar gājēju celiņu remonta un  Gar-
nizona ielas gājēju ietves remonta
vienkāršotie projekti par summu
584 EUR, darbus veica IK «RK
Ceļu Projekts». 

PAGASTOS:
Susāju pagastā:
l Caurtekas remontdarbi uz

ceļa Klāni–Gruzdova 6-tajā kilo-
metrā, darbus veica Z.S. «Stārķi»,
summa 72 EUR un uz Tepenīcas
ceļa darbus veica SIA «JS Būve»
par summu 141 EUR.

l Grants uzvešana un iestrāde
nepieciešamajos posmos uz ceļiem:
Egļavas mežniecība, Sosnīcas-
Pritikava, Klāni-Kulpene, Vēr-
šukalns. Uzvesti un iestrādāti
370 kub.m. grants par summu
4920 EUR, darbus veica Z.S.
«STĀRĶI».

l Veikti  uzturēšanas darbi va -
sarā: greiderēti ceļi, appļautas
grāv malas.

Vecumu pagastā: 
l Grants uzbēršana uz auto-

ceļiem Niedrupe-Robežnieki –
50 kub. m., Vecumi-Upmala 60
kub.m., Žogova-Tālavieši – 100
kub.m., Borisova-Attīrīšanas ie-
kārtas 20 kub.m., Vecumi-Ro-
bežnieki – 10 kub.m., Repkova-
Ņemecki – 80 kub.m. par summu
640 EUR, darbus veica Z.S.»
Kalnāji»

l Tika greiderēti ceļi, appļautas
grāvmalas, laukumi.
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Viïakas no vadâ

Ak tu Alitātes ViļAkAs NoVADA Domē

26.augustā Viļakas novada domes sēžu zālē
notika kārtējā Domes sēde, kurā tika izskatīti 20
jautājumi. Domes deputāti nolēma: 

• 1. Pieņemt  fiziskas personas  L.C. ziedojumu – fi -
nanšu līdzekļus summā EUR 100.00 (viens simts  euro).

2. Ziedojumu izlietot saskaņā ar ziedotāja no -
teikto mērķi – Ebreju genocīda upuru kapu labiekār -
tošanai.

• Iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra nu -
murs 3815 501 0003, kas sastāv no pamatceltnes (pasta
ēka ar piebūvi), par izsolē nosolīto cenu (bet ne

augstāku kā EUR 2200).
• Slēgt sadarbības līgumu  ar Kārsavas, Balvu,

Baltinavas, Rugāju novadu pašvaldībām par kopīgu
un mērķtiecīgu sadarbību tūrismā  Ziemeļlatgalē.

• Izbeigt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«ŽĪGURU NAMSAIMNIEKS», reģistrācijas numurs
43203003530 darbību.

• Apstiprināt Viļakas pamatskolas nolikumu  jaunā
redakcijā.

Ar pilnu 2015. gada 26. augusta Domes sēdes
protokolu var iepazīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv.

l No va da do mes 26. augusta Domes sēdes lēmumi

8. septembrī  Viļakas novada domes sēžu zālē
notika ārkārtas Domes sēde, kurā tika izskatīti
14 jautājumi. Domes deputāti nolēma: 

• Apstiprināt  atklāta konkursa uz pašvaldības
iestādes «Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs» vadītāja amatu nolikumu.

• Palielināt Viļakas pamatskolas medmāsas
ama ta vienību skaitu no 0.25 uz 0.35 ar 01.09.2015.
līdz 31.12.2015, lai nodrošinātu ārstnieciskās vin-
grošanas nodarbības sākumskolas skolēniem.

• 1. Piešķirt Žīguru pamatskolai pēcpusdienas
grupas skolotāja 0.5 amata vienības no 01.09.2015.
līdz 31.12.2015.

2. Piešķirt Viļakas Valsts ģimnāzijai izglītības me -
todiķa 1 amata vienību no 01.09.2015. līdz 31.12.2015.

• 1.Piešķirt Viļakas Valsts ģimnāzijai saimnie-
ciskajiem izdevumiem 638.00 euro (seši simti trīs-
desmit astoņi euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu
nomu palielinājuma daļas.

• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai saimniecisko
izdevumu segšanai 1784.00 euro (viens tūkstotis
septiņi simti astoņdesmit četri euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu
nomu palielinājuma daļas.

• Novirzīt Medņevas pirmsskolas izglītības
iestādes budžeta tāmē no izmaksu posteņa kurinā -
mais (EKK2321) 1544.00 euro (viens tūkstotis pie -
ci sim ti četrdesmit četri euro) zāles grīdas remontam
(EKK5250).

• 1.Novirzīt Žīguru teritorijas apsaimniekošanai
1500.00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro) sa-
imniecisko izdevumu segšanai. 

2.Līdzekļus novirzīt no Žīguru komunālās sa-
imniecības – ūdens budžeta izdevumiem par elektrī -
bu (EKK 2223).

• 1. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktorei Sarmītei Šaicānei – EUR 755.70.

2. Noteikt mēneša amatalgu Rekavas vidusskolas
direktoram Pēterim Vancānam – EUR 777.05.

3. Noteikt mēneša amatalgu Viduču pamatskolas
direktorei Inārai Sokirkai – EUR 740.05.

4. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas pamatskolas
direktorei Anželikai Ločmelei – EUR 740.05.

5. Noteikt mēneša amatalgu Upītes pamatskolas
direktorei Svetlanai Bukovskai EUR – 740.05.

6. Noteikt mēneša amatalgu Žīguru pamatskolas
direktorei Sanitai Orlovskai EUR – 740.05.

7. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas mūzikas un
mākslas skolas direktoram Aldim Prancānam –
EUR 755.70.

8.  Noteikt mēneša amatalgu Viļakas mūzikas un
mākslas skolas direktora vietniecei Lanai Ceplītei –
EUR 273.91.

9. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja Lilitai Šneperei – EUR
740.05. 

10. Noteikt mēneša amatalgu Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājai Anitai Agejevai – EUR
629.04.

11. Noteikt mēneša amatalgu Medņevas pirm-
sskolas izglītības iestādes vadītājai Ilzei Brokānei –
EUR 740.05.

12. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas novada
bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram Ēval -
dam Vancānam – EUR 777.05.

13. Noteikt mēneša amatalgu Viļakas novada
bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietniecei
Inesei Petrovai – EUR 273.91.

14. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju viet -
niekiem noteikt šādas darba slodzes:

14.1. iestādēs ar izglītojamo skaitu  līdz 70  –
0.30 – 0.39 slodzes;

14.2. iestādēs ar izglītojamo skaitu no 71 līdz
100  – 0.40 – 0.50 slodzes;

14.3. iestādēs ar izglītojamo skaitu virs 100 –  
1 – 2 slodzēm.

15. Amatalgas ir spēkā no 01.09.2015.
• Apstiprināt atklāta konkursa uz Izglītības, kultūras

un sporta pārvaldes vadītāja amatu noli kumu.
• 1. Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta

pār valdes vadītāja amata pretendentu atlases komisiju
šādā sastāvā:

1.1.Sarmīte Šaicāne – Viļakas novada domes de -
putāte,  Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore;

1.2. Anželika Ločmele –Viļakas pamatskolas di -
rektore;

1.3. Andis Ločmelis – Viļakas novada domes
deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
ko mi tejas priekšsēdētājs;

1.4. Linda Biseniece – Mieriņa – Viļakas no va -
da Ve  cāku konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;

1.5. Inga Vanaga – Žīguru pamatskolas skolotāja.
Ar pilnu 2015. gada 8. septembra ārkārtas

Domes sēdes protokolu var iepazīties Viļakas no -
vada mājas lapā www.vilaka.lv.

l No va da do mes 8. septembra Domes sēdes lēmumi

Medņevas pagastā:

l Semenovas ciemā tika pārbūvēts gājēju celiņš no daudzdzīvokļu
mājām līdz autoostai par kopējo summu 18424 EUR. Darbus veica
SIA «Liepas Z». 

l Uz ceļa Viksnīne-Kļučnieki  380 m garumā uzvesta grants 130
kub.m., iztērējot 1214 EUR, darbus veica Z.S «Stārķi».

l Caurteku remontdarbi pa pagasta ceļiem: Vidučos, Skandīnē,
Aizpurvē, uz Aizgalīnes kapiem. Tika iztērēti 533 EUR, darbus veica
SIA «JS Būve».

l Ielu bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, iztē -
rējot 1224 EUR, darbus veica VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs».

l Uzstādītas norādījuma un aizlieguma zīmes apdzīvotā vietā
Aizpurvē, iztērējot 533 EUR.

l Uz ceļa Viduču kapi–Viduču mežs  posmā uzvests grants,
iztērējot 346 EUR, darbus veica SIA «JS Būve».

l Ceļa caurtekas remontdarbi uz ceļa Aizgalīne-Kvinte pirmajā
kilometrā, summa 217 EUR, darbus veica Z.S. «Stārķi»

l Tika sagatavots Semenovas ciema ietves remonta vienkāršotais
projekts par summu 292 EUR, darbus veica IK «RK Ceļu Projekts».

l Tika greiderētas ielas, appļautas grāvmalas, laukumi.

Kupravas pagastā:
l Rupjās smilts uzvešana Celtnieku ielā 2070 kv.m platībā,

Dzelzceļa ielā 12165 kv.m. platībā, uz ceļa Kuprava-Gailova 5,7 km
garumā, iztērējot 1316 EUR, darbus veica SIA «VITAR 7».

l Veikti ielu un ceļu uzturēšanas darbi vasarā, appļautas grāv -
malas, laukumi.

Šķilbēnu pagastā:

l Rekovas ciemā tika atjaunots Bērzu ielas asfaltbetona segums
un gājēju celiņš, bet Skolas ielā tika veikta asfaltbetona segas
atjaunošana. Darbus veica firma SIA «Krustpils» par summu 67125
EUR .

l Bērzu ielā ierīkots apgaismojums, iztērējot 2647 EUR, darbus
veica SIA «AIVA V».

Par cik pašvaldībai piederošā Bērzu  iela ir pieguļoša privātīpa -
šumam, tad kafejnīcas īpašniecei tika piedāvāts vienlaicīgi labiekārtot
iebrau camo ceļu. Paldies, Z.S «RILI» vienojoties ar būvfirmu  iebrau-
camajam ceļam uz kafejnīcu par saviem līdzekļiem uzklāja asfaltse-
gumu.

l Saremontēts Ančipova-Lotuši-Baltinavas pagasta robežas ceļš un
Ančipovas kapu ceļš, iztērējot 4464 EUR, darbus veica Z.S. «Liepas» 

l Sagatavoti Rekovas ciema Bērzu ielas un Skolas ielas remonta
vienkāršotie projekti par summu par summu 878 EUR, darbus veica
IK «RK Ceļu Projekts».

l Tika greiderēti ceļi, appļautas grāvmalas, laukumi.

Žīguru pagastā:
l Tika veikta ielu apgaismojuma atjaunošana Skolas ielā, Liepnas

ielā, Ciemata ielā par summu 8659 EUR, darbus veica SIA «AIVA V». 
l Pagasta ielu bedrīšu remonts ar šķembām un bitumenu, iztērējot

992 EUR, darbus veica VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs».
l Veikti  uzturēšanas darbi vasarā: appļautas grāvmalas, laukumi,

greiderētas ielas un ceļi.
Domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne

(Sākums 1. lpp.)

Foto: Vineta Zeltkalne 

18. septembrī Viļakā viesojās
krievijas federācijas ģenerāl-
konsuls oļegs ribakovs, lai
piedalītos brāļu kapu iesvētīša -
nas pasākumā pēc remontdar-
biem. Brāļu kapos rekonstruk-
cijas darbi notika par krievijas
federācijas konsulāta piešķirto
naudu.  

Brāļu kapos ir uzlikts jauns
bruģis, nomainītas plāksnes ar
kritušo uzvārdiem un apkārt ir
jauns iežogojums. 

Iesvētīšanas pasākumā pieda-
lījās kara veterāni, pareizticīgo mā -
 cītājs Tēvs Ioans. Domes priekš-
sēdētāja vietnieks Leonids Cvet-
kovs pateicās visiem, it sevišķi
ģenerālkonsulam Oļegam Riba-
kovam. 

Pēc pasākuma ģenerālkonsuls
Oļegs Ribakovs Viļakas novada
do mē tikās ar Domes priekšsēdē -
tāju Sergeju Maksimovu, priekš-
sēdētāja viet nieku Leonidu Cvet-
kovu, izpilddirektori Zigrīdu Van-
cāni, deputā tiem Ināru Sokirku

un Jeļenu Suhihu, Pensionāru
biedrības valdes locekļiem-Maiju
Golubevu un Juriju Abramovu.
Pārrunāja pašreizējo politisko si-
tuāciju, par pašvaldības sadarbību
ar Krievijas Federāciju.  Ļoti ak-
tuāls jautājums bija par pierobežas
atļaujām. Pašreiz Konsulātā, lai

saņemtu pierobežas atļauju vajag
pierādošos dokumentus, jo ļoti
daudziem tādu nav, tāpēc atļaujas
netiek iedotas. 

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls
Oļegs Ribakovs viesojas Viļakā
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Viïakas no vadâ

Ak tu Alitātes ViļAkAs NoVADā

Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas (turp -
māk LSK) Viļakas nodaļa trešo gadu pēc kārtas
rīkoja akciju ar mērķi palīdzēt Viļakas novada
pirm klasniekiem uzsākt skolas gaitas. 

Akcija norisinājās no šī gada 15. jūlija līdz 21.
augustam. 

Biedrība aicināja ziedot krāsas, zīmēšanas blo -
kus, aplikācijas papīru, plastilīnu, zīmuļus – skolas
preces, kas noder zīmēšanas, aplicēšanas un vei -
došanas nodarbībām.

kopā tika izveidoti 43 komplekti – katram Vi-
ļakas novada pirmklasniekam. komplekta sastāvs:

• Zīmēšanas bloks; • Akvareļkrāsas;
• Plastilīns; • Šķēres;
• Krāsainie zīmuļi; • Vaska krītiņi;
• Līme; • Guaša krāsas;
• Aplikācijas papīrs;
• Pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, zī -

mu ļu asināmais, otiņa, papīra nazītis vai lineāls,
burtnīca. (Atkarībā no ziedotām mantām, krāsu
paletes lielums un sastāvs katram komplektam var
nedaudz atšķirties.)

Ar katru gadu ziedotāju kļūst arvien vairāk, kas
ļoti priecē un palīdz sagādāt arvien kvalitatīvākas
un noderīgākas dāvanas Viļakas novada visjaunākajiem
skolniekiem.

LSK Viļakas nodaļas vadītāja izsaka sirsnīgu
pa teicību visiem ziedotājiem, kuri atbalsta labus
dar bus un labprāt iesaistās rīkotajās akcijās.

lielu PAlDies saku:
1. siA «ĶirA», personīgi Jaroslavam koz-

lovam;
2. siA «tik-tak», personīgi Pēterim Annuš-

kānam  un Žanetei  kraujai;
3. z/s «stārķi», personīgi raimondam slišānam;
4. siA «Balvu Bildes»;
5. Vijai Gaidukai;
6. innai rēdmanei;
7. madarai Jeromānei;
8. siA «toode», personīgi Balvu filiāles

pārstāvei marutai Jeromānei;
9. siA «ozolmājas», personīgi Viktoram Du-

bovam;
10. skaistumkopšanas salonam «la&lii», per -

sonīgi lanai Barovskai;
11. ārijai rudzišai;
12. ivitai zujevai;
13. kristīnei Pužulei;
14. inesei kolomejevai;
15. susāju pagasta pārvaldei, personīgi ilmā -

ram locānam;
16. inesei lācei;
17. inārai Barovskai;
18. siA «Dolo», personīgi Janīnai lapsai;
19. medņevas pagasta pārvaldei, personīgi

marutai Dzanuškai un Antrai Prancānei;
20. siA «stiGmA», personīgi silvijai strupkai;
21. marutai Brokānei.

Jūsu labestība un ieguldījums nav novērtējams! 
lai dalīšanās sagādā prieku ne tikai ņēmējam,

bet arī devējam!
Ceram uz kopīgu sadarbību arī nākošajā gadā!

Teksts: LSK Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska 
Foto: LSK Viļakas nodaļas biedre Inna Rēdmane

Pirmie Eiropas brīvprātīgie Viļakas novadā
2015. gada augustā Viļakas novada Šķilbēnu pagasta biedrība

«Dar dedze» sadarbībā ar Šķilbēnu iniciatīvu centru «Zvaniņi», Vi -
ļa kas Jauniešu iniciatīvu centru, Medņevas Jauniešu iniciatīvu
centru «Sauleszieds», organizāciju «aha Tipps und Infos für junge
Leute» Vācijā un organizāciju «Associazione Culturale Malik» Itā -
lijā uzsāk Eiropas brīvprātīgā darba īstenošanu Viļakas novadā. No
2015. gada septembra līdz 2016. gada jūlijam Viļakas novada jau -
niešu centros un biedrībā «Dardedze» darbosies brīvprātīgā no
Vācijas un brīvprātīgais no Itālijas. Biedrība «Dardedze» ir noslēgu -
si līgumu par projekta īstenošanu ar Jaunatnes starptautisko program -
mu aģentūru, kas ir Latvijas Nacionālā aģentūra un ir atbildīga par
Erasmus + programmas īstenošanu Latvijā.

Ideja par Eiropas brīvprātīgo darbību jauniešu centros dzima
Šķilbēnu pagasta jauniešu vidū. Pateicoties jauniešu apmaiņām, viņi
bija iepazinušies ar dažādām kultūrām un satikuši jauniešus no ār -
valstīm, tāpēc gribēja, lai kontakts ar citas valsts pārstāvi būtu
ilglaicīgāks, vismaz vienu mācību gadu, nevis padsmitdienas kā tas
notika jauniešu apmaiņas projektos. Ceļš līdz projekta Nr. 2015-2-
lV02-kA105-000760 «ten incredible months in Vilaka munici -
pality» (Desmit neparasti mēneši Viļakas novadā) īstenošanai
nebija īss, jo, lai uzsāktu Eiropas brīvprātīgā darba īstenošanu,
visām projektā iesaistītajām organizācijām ir jāsaņem akreditācija.
Biedrība «Dardedze» un Viļakas novada jauniešu centri akreditācijas
pieteikumus rakstīja 2014.gada pavasarī un akreditāciju izgāja
2014.gada vasarā. Darbs turpinājās pie ārvalstu partneru meklēšanas
un brīvprātīgo piesaistīšanas. Visas iesaistītās organizācijas ir prie -
cīgas, ka ir apstiprināts projekts.

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 ga -
diem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12
mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi.
Programma «Erasmus+» sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdro-
šināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas un citas, kā arī noteiktā apmērā
tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (orga-
nizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespē jamu ieguldījumu ceļa izmaksu
segšanā). Papildus tam brīvprātī gais saņem nelielu kabatas naudu, kuras
apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek
/informācija no www.jaunatne.gov.lv/.

Projekta galvenais mērķis ir ienest Eiropas elpu mazajā un tālajā
Viļakas novadā, piesaistot Eiropas brīvprātīgos, lai dažādotu rado -
šās aktivitātes jauniešu centros un dotu iespēju ikdienā lietot svešva -
lodas un iepazīt citas kultūras. Projekta mērķis, uzdevumi un akti -
vitātes atbilst programmas «Erasmus +»  tēmām: jaunatne (līdzda -
lība, jaunatnes darbs, jaunatnes politika); radošums un kultūra;
veselība un labklājība. Galvenā mērķa grupa ir jaunieši, tāpēc,
ņemot vērā viņu vēlmes, tiek veidots jaunatnes darbs novadā.

Aicinām Viļakas novada jauniešus 2015./2016. mācību gadā
izmantot iespēju uzlabot angļu un vācu valodas sarunvalodu un
apgūt jaunas svešvalodas Viļakas novada jauniešu centros! Aicinām
arī iesaistīties Eiropas brīvprātīgo organizētajās aktivitātes! Sekojiet
līdzi aktuālajai informācijai Viļakas novada jauniešu centros.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas mūzikas un mākslas skola Valsts
kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros īstenoja
projektu «Podnieka virpas un māla plasta rullē-
jamās iekārtas iegāde Viļakas mūzikas un mākslas
skolai». Projekta mērķis bija iegādāties keramikas
izstrādājumu izgatavošanas aprīkojumu, no-
drošinot jaunu radošu un racionālu brīvā laika
pavadīšanas iespēju Viļakas mms vizuāli plastis -
kās mākslas programmā.

Projekta ietvaros tika iegādāta keramikas elektris -
kā podnieku virpa, dažādi instrumenti, modelēšanas
steki. Viļakas Mūzikas un mākslas skolā vizuāli
plastiskās mākslas  programmā jau vairākus gadus
veiksmīgi notiek veidošanas stundas pie skolotājām
Lanas Ceplītes un Viktorijas Zaharovas, bet līdz
šim skolēni savus darbus veidoja ar rokām. Tagad
skolas skolēniem un jauniešiem būs iespēja veidot
lielākus keramikas izstrādājumus, kuru izgatavošanā
varēs izmantot podnieku virpu. Izgatavotos darbus
varēs apdedzināt uz vietas skolā – keramikas apde-
dzināšanas krāsnī.

Bērniem veidošana no māla attīsta radošumu,
telpas un formu izpratni. Darbs ar mālu paredz in-
tensīvu taustes pieredzi. Tiek iesaistīti pirksti,
plaukstas, veicot daudzveidīgas kustības – saspiešanu,
mīcīšanu, dauzīšanu, rullēšanu, duršanu, saplacināšanu
utt. Tāpēc mākslas terapijā mālu var veiksmīgi iz-
mantot, lai stiprinātu sajūtu un motorās funkcijas.

Veidošana ar mālu attīsta pirkstu veiklību un
sagatavo roku rakstīšanai, attīsta telpisko domāšanu
un izpratni par formu, trenē uzmanību un pacietību,
paaugstina spēju koncentrēties, attīsta radošumu
un spēju runāt mākslas valodā.

Projekta kopējais finansējums 1200,00 EUR.
Skolotājas un skolēni pateicas skolas direktoram

Aldim Prancānam par atbalstu un palīdzību pro -
jekta realizācijā.

Viļakas Mūzikas un mākslas skolā īstenots projekts
«Podnieka virpas un māla plasta rullējāmās iekārtas

iegāde Viļakas Mūzikas un mākslas skolai»

AAkkcc ii jjaass   ««kkrrāāssaa iinnss   
11 ..   sseepptt eemmbbrr ii ss»»   aatt sskkaaii ttee

folkloras kopai un kapelai «egle»
top pirmā diska ieraksts

12., 13. septembrī Šķilbēnu pagasta Balkanu muzejā tapa
folkloras kopas un kapelas «egle» pirmā diska ieraksts.

Šoruden «Eglei» palika 7 gadi. Šādā vecumā jau «var iet skolā»,
tāpēc nolēmām, ka ir pienācis laiks arī diskam.

Ierakstījām 14 dažāda rakstura dziesmas, ar un bez pavadījuma.
Pārsvarā – Medņevas pagasta. 

Ieraksts noritēja ļoti interesanti. Pirmais disks! Vesels notikums!
Dziedam pirmo dziesmu. Pēc pirmā panta atskan Ata Auzāna
«aplausi» ar komentāru: «Man jau ir garlaicīgi!» Oho! Tā arī
strādājām. Mācījāmies dziedāt brīvi, liekot dziesmā enerģiju,
emocijas, precizitāti. Mācījāmies reizē un vienādi izrunāt galotnes,
nesist ar kāju takti, noturēt ritmu un augstumu, lūgt Dievu, lai
dziesmas beigās gar logu atkal nenobrauc mašīna, sargāt durvis, lai,
ar kotleti uzcienātā Balkanu kaķenīte ieraksta laikā nepapildina
dziesmu ar jautru «ņau-u-u»... Pēc kārtējās dziesmas aizturam elpu
un dažas sekundes stāvam klusu, gaidot Ata vērtējumu. «Nu labi!
Ieskaitīts!» No mūsu puses atskan daudzbalsīgs «Urrāā!»

Svētdien ap plkst.12.00 saku, ka ierakstīta pēdējā dziesma. Kā
pēdējā!? Tikko esam pa īstam «iesiluši». Nekā, šoreiz viss. Prieks,
gandarījums, ļoti labs noskaņojums.

Kā ir strādāt ar Ati Auzānu? Augsta profesionalitāte, prasīgums,
atbildība, precizitāte, sapratne, pozitīvas emocijas.

Ieraksts tapa ar Viļakas novada domes atbalstu, par ko «Egles»
kolektīvs saka vislielāko paldies! 

Liels paldies arī Šķilbēnu pagasta pārvaldei un Vijai Kuļšai par
atsaucību un iespēju izmantot Balkanu muzeja telpas.

Šobrīd notiek ierakstītā materiāla apstrāde, māsterēšana. Tā -
lāk – dizainera darbs, diska tiražēšana. Tam visam finansējums vēl
jāsameklē.

Folkloras kopas «Egle» vadītāja Ināra Sokirka
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Vēstures lAPPusēs ielūkoJoties

katlešu skolai – 95
Žīguru pagasta teritorija ir bagāta ar daudzām

vēsturiskām vietām. Viena no tām ir katlešu ciems,
kur gleznainās liepnas upes krastos atrodas gan
bijušās katlešu muižas ēka, gan dzirnavu drupas, gan
sena kapsēta, gan arī daudzi dabas objekti.

Savulaik Katlešos atradās arī skola. Tā dibināta 1920.
gadā. Skola tika ierīkota Katlešu muižas ēkā. Pēc 1920.
gada agrārā likuma realizēšanas Katlešu muižas zeme
(9900 ha) tika sadalīta. Skolas vajadzībām tika piešķirti
4,16 ha zemes: dārzu un tīrumu zeme – 3,38 ha, pļavas –
0,20 ha, ganības – 0,18 ha, nederīgās zemes (zem ēkām
un pagalma) – 0,40 ha.

Pēc mērnieku domām, aramzeme un pļavas bija labas
kvalitātes, sakņu dārzs – iekopts, bet augļu dārzs – ne kopts.
Tajā atradās 25 ābeles (puse gan nokaltusi), 1 bumbiere,
11 jāņogu krūmi, 20 mazvērtīgas plūmes. Augļu koku un
krūmu vērtība sastādīja 147 lati.

Savā īpašumā skola ieguva arī ēkas 1278 latu vērtībā:
skolas namu ar dzīvojamām telpām, klēti, pagrabu, pirti,
dārza būdu. Skolas ēkā pavisam bija 8 telpas un 2 priekš -
telpas. Tolaik skola piederēja Liepnas pagasta valdei. No
izpirkuma maksas (par zemi – 30 lati, par ēkām – 1278
lati) Liepnas pagasta sabiedrība tika atbrīvota ar noteikumu
– zeme un ēkas izlietojamas skolas vajadzībām.

Katlešu I pakāpes pamatskolu dibināja Artūrs Piekalns,
kuru skolēni atceras kā gudru un labsirdīgu skolotāju.
Skolas telpas iekārtot palīdzēja paši Katlešu ciema
iedzīvotāji. Pēc dažiem gadiem A.Piekalna vietā par
Katlešu pamatskolas pārzini sāka strādāt skolotāja Marija
Sofronovs. Kā otra skolotāja strādāja Rijkures jaunkundze.
Skolotājas M.Sofronovs slimības laikā skolā par skolotāju
strādāja Hugo Velķers. 1929./30.m.g. Marijas Sofronovs
vietā par skolas pārzini tika nozīmēta Anna Rīss (dzimusi
– Tichanova), kas Katlešos strādāja līdz 1936.gadam.
Laika posmā no 1930.g. līdz 1936.g. Katlešu pamatskolā
neilgu laiku ir strādājuši vairāki skolotāji:

1933./34. m.g. – Anna Rudzītis (no Rīgas),
1935.g. februārī-martā – Aleksandra Ivanovs,
1935./36. m.g. – Anna Jansons,
1936. g. oktobrī-novembrī – Aloizs Rubulis.
Ar 1936. gada 14. novembri par skolas pārzini sāka

strā  dāt Jānis Horns, kam jau bija uzkrāta bagāta skolotāja
darba pieredze Jaunlatgales pamatskolā, Plušu krievu pa-
matskolā, Priežukalna I pakāpes pamatskolā, Sudarbes I
pakāpes pamatskolā. 12 gadus Jānis Horns bija strādājis
par skolu pārzini Priežukalnā un Sudarbē. Katlešu pamat -
skolā Jānis Horns par pārzini nostrādāja līdz 1953.gada
1.oktobrim. Viņa vietā līdz pat skolas slēgšanai Katlešu
skolu vadīja Mihalina Drobiševska.

Katlešu pamatskola bija viena no nelielajām skolām
Liepnas pagastā. 1923.gadā Liepnas pagastā bija 5 skolas:

Liepnas muižas skola (6 klases),
Liepnas miesta skola (6 klases),
Katlešu pamatskola (4 klases),
Kudupes pamatskola (4 klases),
Kupravas pamatskola (4 klases).
1922./23.m.g. Katlešu pamatskolā mācījās 41 skolēns.

Taču turpmākajos gados skolēnu skaits samazinājās:
Mācību gads Skolēnu skaits Zēni Meitenes
1924./25.m.g. 28 17 11
1925./26.m.g. 27 17 10
1926./27.m.g. 20 9 11
1927./28.m.g. 20 8 12 
1928./29.m.g. 24 8 16
1929./30.m.g. 24 7 17
1930./31.m.g. 23 9 14
Katlešu pamatskolā mācību valoda bija latviešu, taču

skolu bez latviešiem apmeklēja arī citu tautību bērni, tā,
piemēram, 1924./25.m.g. skolā mācījās 2 igauņi, 1929./30.m.g.
– viena krieviete, 1930./31.m.g. – 2 krievietes.

Laika posmā līdz 1930.gadam skolu beigušie skolēni
mācības tālāk vairs neturpināja, augstākās skolās iestājās
tikai 4 zēni.

Trīsdesmitajos gados skolēnu skaits Katlešu pamat -
skolā pakāpeniski pieauga:

Mācību gads Skolēnu skaits Zēni Meitenes
1932./33.m.g. 20 11 9
1933./34.m.g. 26 14 12
1934./35.m.g. 36 22 14
1935./36.m.g. 33 17 16
1936./37.m.g. 38 19 19
1937./38.m.g. 36 17 19
Skolā mācījās ne tikai Katlešu ciema bērni. Tā

1934./35.m.g. skolu apmeklēja 16 citu ciemu bērni.
Katlešu pamatskola darbojās arī Otrā pasaules kara

laikā. Tā 1943./44.m.g. skolā mācījās 28 skolēni.
Pēc Otrā pasaules kara Katlešu skola nonāca Viļakas

pagasta Sosnīcu ciema padomes pārziņā.
Tā kā skolēnu skaits Katlešu pamatskolā nebija liels,

Liepnas pagasta valde vairakkārt gribēja skolu slēgt. Pir -
moreiz tas notika 1926. gadā. Tomēr skolas pārzine Mari -
ja Sofronovs un Katlešu ciema iedzīvotāji pēc ilgas cīņas
pa nāca, ka skola palika. 1931. gada 2. jūlijā Liepnas pa -
gasta valde atkal nolēma Katlešu pamatskolu slēgt. Sko -
las padome griezās pie Jaunlatgales apriņķa valdes ar lū -
gumu skolu atstāt. Uz Jaunlatgales apriņķa valdes sko lu
nodaļas sēdi brauca pārzine Anna Rīss. Arī vecāki apriņ ķa
valdei iesūtīja lūgumu skolu atstāt. Rezultātā skola ne tika
slēgta, bet, kā pagasta padomei nevēlamai, skolai ne tika
piešķirti pašvaldības naudas līdzekļi. Visi pārzines lūgu mi
vairākkārt tika noraidīti. Līdz ar to netika remontēta
neviena skolas ēka, pirtiņa sabruka, klēts stāvēja bez
jum ta. Pašai skolai savas naudas nebija, no skolas sarīko-
jumiem ienākums bija mazs, to izmantoja, lai iegādātos
rakstāmlietas skolēniem. Valsts pabalsts skolēniem 30-to
gadu sākumā nepārsniedza 200 latus gadā:

1931./32. m. g. – 176 lati,
1932./33. m. g. – 126 lati,
1933./34. m. g. – 100 lati.
Par valsts iedalīto naudu, kā arī Liepnas pašvaldības

piešķirtajiem līdzekļiem Katlešu pamatskolā tika organizēta
skolēnu ēdināšana. Jau pārzines Marijas Sofronovs laikā
1929.g. skolas padome nolēma izsniegt bērniem tēju un
balt maizi. 1930.g. skolotājas Annas Rīss vadībā skolā tika
organizēta skolēnu kopēdināšana, izsniedzot siltas pus -
dienas un maizi. Nākamajos gados naudas trūkuma dēļ
skolā siltas pusdienas vairs netika izsniegtas. Ēdināšana
tika atjaunota ar 1933./34.m.g. Arī paši skolēnu vecāki cen -
tās pabalstīt skolas kopgaldu, dodot tam kartupeļus, kāpostus,
putraimus. Valsts un pašvaldības pabalsts skolēnu ēdinā -
šanai bija īpaši vērtīgs, jo lielākais skolēnu vairākums
bija jaunsaimnieku bērni, daudzi skolēni nāca no trūcīgām
ģimenēm.

Pagasta padomes iedalītos un arī pašas skolas pado -
mes nelielos naudas līdzekļus skola izmantoja, lai visiem
skolēniem nopirktu mācību grāmatas un rakstāmlietas.
Diemžēl trūka naudas citu mācību līdzekļu iegādei. At-
saucoties uz Kārļa Ulmaņa Draudzīgo aicinājumu,
1935./36.m.g. Katlešu pamatskola saņēma Kultūras fonda
dāvinājumu – 42 grāmatas.

1935./36.m.g. ar pašvaldības līdzekļiem tika remontēta
skolas virtuvē plīts, apkalpotājas istabā – krāsns. Valdības
piešķirtos 60 latus izmantoja skolas apkārtnes labiekārtošanai.
1936./37.m.g. skolas pārzinis Jānis Horns valsts iedalītos

līdzekļus arī izmantoja skolas remontam – tika atremontētas
skolas telpas, 20 latus izmantoja skolas apkārtnes izdaiļo-
šanai.

Katlešu pamatskolas bērni aktīvi iesaistījās arī ciema
sabiedriskajā dzīvē. Pastāvīgi skolā tika rīkoti dažādi sa-
rīkojumi. Pasākumi bija par maksu (biļešu cena – Ls 0,30),
iegūtos līdzekļus izmantoja skolas vajadzībām. Ja pasāku -
mi bija bezmaksas, tad skolas telpās nevarēja uzņemt
visus apmeklētājus. Skolotājas Annas Rīss vadībā skolā
darbojās teātris, skolēni bieži ar izrādēm priecēja ciema
iedzīvotājus. Parasti plaši tika atzīmēta Mātes diena.

1936.g. pavasarī rīkotajās Meža dienās Katlešu pa-
matskolas skolēni stādīja jaunās priedītes pie Lipenca
ezera. Tika labiekārtota arī skolas apkārtne – pie skolas
iestādīja 6 jaunas ābelītes, ābeļu mežeņus, ogulājus, krāš -
ņuma krūmus, puķes.

Arī skolas pārziņa Jāņa Horna laikā skolā ritēja aktīva
sabiedriskā dzīve. Pats J.Horns vadīja skolas kori, mācīja
bērniem spēlēt teātri. Skolā bieži rīkoja pasākumus,
balles. Apmeklētāji nāca pat no tālīnajiem Gorbunovkas,
Djadnas, Untinas ciemiem. J.Horna vaļasprieks bija ra-
dioaparāti. Kara laikā skolas pārziņa paša izgatavotais ra-
dioaparāts bija vienīgais Katlešu ciemā, tāpēc daudzi cie-
minieki nāca pie Horniem klausīties radio.

Skolas pārzinis J.Horns ļoti rūpējās par skolas apkārtnes
labiekārtošanu – tika stādīti augļu kociņi, apstādījumi, ap
skolu ierīkoja grantētus celiņus. 1939.g. pie skolas tika
stādīta liepu aleja, katrs skolas skolēns iestādīja savu
liepiņu (liepu aleja zaļo vēl šodien, glabājot piemiņu par
saviem stādītājiem).

1938.g. Katlešu skolā tika noorganizēti mājturības
kur si. Pasniedzēja Ruiges kundze mācīja ciema saimniecēm
dažādus kulinārijas noslēpumus.

Pēc Otrā pasaules kara skolēnu skaits Katlešu pamat -
skolā samazinājās. Un, kad Žīguros 1956. gadā darbu uzsā -
ka septiņgadīgā skola, Balvu rajona darbaļaužu deputātu
padomes izpildu komiteja 1960. gada 17. jūnijā pieņēma
lēmumu Nr. 130 – slēgt Katlešu pamatskolu ar 1960. gada
1. jūliju.

Šogad aprit 95 gadi, kopš dibināta Katlešu I pakāpes
pamatskola. To beiguši daudzi Katlešu ciema un arī ap -
kārtējo ciemu iedzīvotāji. Likteņgrieži bijušos Katlešu
pamatskolas skolēnus ir izkaisījuši pa visu Latviju un aiz-
veduši arī uz ārzemēm. Pašlaik Katlešos dzīvo tikai viena
bijušās Katlešu skolas absolvente – Olga Kliņģere.

Lai atcerētos skolas gadus, bijušos klasesbiedrus un
skolotājus, 2000.gada augustā notika Katlešu pamatskolas
kādreizējo skolēnu salidojums. Vecās skolas telpas sagai -
dīja savus bijušos audzēkņus savā 80. dzimšanas dienā.
Pasākumu kuplināja Žīguru etnogrāfiskais ansamblis un
Žīguru KN vokālais ansamblis. Kā īpašs veltījums Kat -
lešu skolai izskanēja bijušā audzēkņa Voldemāra Baraņņi -
kova sacerētā dziesma «Mazā līklocīte, ko izpildīja pats
autors un viņa sieva Zenta. Vēl ilgi pāri pusnaktij raisījās
atmiņas par skolas gadiem, visus vienoja kopīgas dzies -
mas, rotaļas un dejas solis.

Katlešu skola ir lepna par saviem bērniem. Pavasaros un
rudeņos, vasaras tveicē un ziemas spelgonī skola aicina
ciemos – atnāc, kad vari, tiksimies atkal, te – tai pašā vie -
tā pie skolas kā pirms daudziem gadiem!

Vēstures maģistre, skolotāja Maruta Brokāne

Katlešu skolas skolēni 1937.–1938. m. gM. Drobiševska pie skolas 50-jos gados

Meža stādīšanas talka Katlešu skola un skolēni. Vidū - skolas pārzinis Jānis Horns Bijušie  skolēni pie skolas 2000. g salidojuma laikā
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klajā nācis unikāls dzejas
un foto albums «latgales sirds-
puksti». Biedrībai «Balvu olūts»
veiksmīgi izdevies apkopot 150
latgales dzejnieku un fotogrāfu
darbus no visām 20 latgales no-
vadu un 2 latgales pilsētu paš -
val dībām. Albuma pievienotā vēr -
tība slēpjas tajā, ka tas apvie no da -
žādu tautību cilvēkus un atspo -
gu ļo latgales patieso būtību, tās
dvēseli. Dzejoļi tajā ir ne tikai
latviešu, bet arī krievu, latgaļu
un pat baltkrievu valodā, fotogrā -
fijas ir sirsnīgas un uzrunājošas.

Šis albums veido tiltus starp
dažādām sabiedrības grupām, iz-
ceļot pašu svarīgāko – mīlestību
pret Latgali. Kopdarbs «Latgales
sirdspuksti» ir lielisks piemērs

tam, ka neskatoties uz kulturāla -
jām, nacionālajām un reliģiskajām
atšķirībām, visi mūsu novadu ie-
dzīvotāji lepojas ar savu skaisto
Latgali un palīdz tai būt par sil -
tām mājām mums visiem. 

«Albums ir veltīts tiem visiem
Latgales cilvēkiem, kuri nesav -
tīgi strādājuši un kopuši garīgās
vēr tības daudzu gadu garumā.
Katrs mūsu novada cilvēks ir kā
viens mazs sirdspuksts, kas ļauj
mūsu Latgales sirdij pukstēt, jo
tieši no mums ir atkarīgs vai arī
turpmāk savu novadu mēs redzēsim
tādu, kādu to esam pieraduši re-
dzēt- mīļu, saprotošu un ļoti dvē-
selisku» – tā par albumu izsakās
biedrības «Balvu olūts» valdes
loceklis Uldis Arnicāns.

Albums ir dzīvs, katrs dzejolis
un fotogrāfija tajā runā, pauž sa -
vu attieksmi pret notiekošo un
aicina cilvēkus uz pārdomām. Tā
ir mūsdienu Latgales vizītkarte,
un to ir novērtējuši albuma atbal-
stītāji: Balvu, Ciblas, Dagdas,
Kārsavas, Krāslavas, Krustpils,
Viļakas, Viļānu novadu pašvaldī -
bas un Rēzeknes pilsētas dome. 

Šis albums ir lieliska dāvana
savējiem, draugiem, arī viesiem.
«Latgales sirdspuksti» ir albums
– atklājums visai Latvijai, turklāt
tas nav par mazu un nav par
lielu, tas ir kompakts un saturiski
bagāts. Al buma dizainu atzinīgi
novērtē jis Latvijas Fotogrāfu Sa-
vienības valdes loceklis Mārtiņš
Vanags. 

Albuma atklāšanas pasākumi
notikuši Rēzeknē, Viļakā un Dag -
dā. Atklāšanas pasākumos pieda-
lījušies albuma autori, Latgales pa-
švaldību priekšsēdētāji, kultūras
un izglītības pārstāvji. Taču albu -
ma stāsts ar to nebeigsies, jo biedrī -
ba turpmākajos mēnešos brauks
pa Latgales bibliotēkām un iepa-
zīstinās lasītājus ar šo albumu. 

Zanda Arnicāne
Biedrības «Balvu olūts» valdes

priekšsēdētāja
Tel.: +371 28334577
e-pasts: 
zandaarnicane@inbox.lv
Foto Terēzija Babāne

izGlītīBA

Daudzveidīgas iespējas veidot izpratni
par cilvēka un vides mijiedarbību

siA zAAo (zAAo) jaunajā mācību gadā aicina izglītības
iestādes intensīvāk iesaistīties bērnu un jauniešu izpratnes vei -
došanā par vides aizsardzības jautājumiem. lai tēmas apguve
bērniem būtu saistoša, zAAo piedāvā interaktīvas mācību
stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Dai -
be», kas apvienotas ar mācību ekskursiju un vairākus radošus,
izglītojošus konkursus.

Licenzētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā
piedāvātās tēmas ir tādas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību
saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota ceturto
mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām,
procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu ap-
saimniekošanas veidiem. 

Konkursi, kas apvienoti projektā «Cilvēks vidē», skar vides aiz -
sardzības, atkritumu apsaimniekošanas un materiālu otrreizējās iz-
mantošanas tematiku. Tie ir pielāgoti dažādām vecuma grupām. Kon -
kursos ir iespēja, piemēram, zīmēt pastkartes, veidot svētku rotāju -
mus, instalācijas un gleznas no iepakojuma materiāliem, izstrādāt
pamācošus komiksus, filmēt video pamācības.

Visi klašu audzēkņi varēs meklēt atbildes uz ZAAO mēneša
jautājumiem, kā arī piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā
«Dabai labu darīt». Konkursos piedalīties aicinātas arī profesionālās
ievirzes izglītī bas iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu
interešu centri, jau niešu domes. 

Piedāvājot aizdomāties par vides tēmu ne tikai sēžot skolas solā,
vairāki konkursi un aptaujas notiks arī sociālo tīklu vidē ZAAO
kontos draugiem.lv un Instagram.com.

Konkursos tiks noteikti uzvarētāji. Radošākie un zinošākie bērni
mācību gada noslēguma pasākumā saņems balvas. Otrreizējo mate -
riālu vākšanas akcijas «Dabai labu darīt» balvu fondu nodrošina
AS «Latvijas Zaļais punkts».

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un
jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas
izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku
uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu
rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi,
nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

Plašāka informācija par ZAAO vides izglītības projekta «Cil -
vēks vidē» konkursiem, kā arī mācību programmas tēmu piedā -
vājums atrodams ZAAO mājas lapā www.zaao.lv, sadaļā «Sabiedrības
izglītošana». Pieteikšanās konkursiem notiek uzņēmuma mājas
lapā līdz 30.septembrim.  Piedāvājums attiecas uz ZAAO darbības
reģiona pašvaldību izglītības iestādēm.

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

Rudens
noskaņas
Viļakas
pamatskolā

Dienas kļūst vēsākas, arvien
biežāk debesis klāj mākoņi. Dārzos
krāšņos ziedus atvērušas asteres
un dālijas, ziedu zobenus vējā
šūpo gladiolas. 

Šo skaistumu izmantojām arī
mēs – Viļakas pamatskolas iemīt -
nieki, katru gadu skolas zālienā
izvietojot košus ziedu paklājus.
Pagājušajā mācību gadā tas bija
ziedu ceļš, kā veltījums Baltijas
ceļa 25.gadadienai. 

Šogad nolēmām gatavot ziedu
mandalas. Sacenšoties ar lietu,
steidzām veidot mandalas no zie-
diem, augļiem, dārzeņiem, kasta-
ņām un citām dabas veltēm. 

Tad nu priecājieties kopā ar
mums!

Viļakas pamatskolas skolotāja
Tamāra Makarova

latgaļu dvēseles atspulgs albumā
«latgales sirdspuksti»

Ciemiņi no zviedrijas

uzsākot jauno mācību gadu, upītes pamatskola uzņēma ciemi -
ņus no zviedrijas. Pie skolas viesus sagaidīja skolas direktore.
upītes etnogrāfiskā pulciņa, kuru vada l. spridzāne, bērni ar
dziesmu labreiteņi reitā agri...» pieskandināja skolas pagalmu,
un sirsnīgi smaidi uzplauka gan sagaidītāju, gan ciemiņu sejās.

Gaidot ciemiņus, skolēni ar saviem audzinātājiem bija sagatavojuši
izstādi no savos dārzos izaudzētajiem ziediem, dārzeņiem un augļiem.
Ciemiņi izrādīja interesi par skolas dzīves jaunumiem šajā mācību
gadā, par absolventu turpmākajām gaitām. Ar neviltotu sajūsmu cie -
miņi noskatījās Upītes etnogrāfiskā pulciņa bērnu koncertiņu un līdz-
darbojās latviešu tautas rotaļās. Pēc koncerta zviedru ciemiņu, gan Iva -
ra un Liānas Velku rokās iegūla skolēnu veidotās atklātnītes ar mī -
lestību un pateicību par sadarbību un palīdzību, jo vairāku gadu garu -
mā ir saņemta liela palīdzība un atbalsts gan skolai, gan skolēniem,
gan skolēnu ģimenēm. Nelielā ekskursijā pa skolu un prezentācijā
ciemiņi varēja tuvāk iepazīties ar skolas dzīvi. 

Noslēgumā kopīga fotografēšanās un laba vēlējumi zviedru
ciemiņiem atpakaļceļā. Lai Dievs svētī viņu labos nodomus un darbus!

Skolotāja Sandra Bukša
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kultūrA

Ziedi, dzeja, dziesma
Birst āboli zem ābeles,
Ver savus ziedus asteres,
Vēl acis priecē dālijas,
Un dažas krāšņas cīnijas.

/Aussalīts/

9.septembrī medņevas tau-
tas namā uz tējas pēcpusdienu
«ziedi, dzeja, dziesma» tika ai-
cināti literātu biedrības «Viļakas
Pegazs» dzejnieki, kurus pār-
stāvēja – rutta Jeromāne  un Pē -
teris Boldāns (Aussalīts) un
«Vadu guns» žurnāliste, dzejniece
zinaida logina. Visus klātesošos
ar dziesmām priecēja sieviešu
vokālais ansamblis «melodija»,
kur ģitāru piespēlēja Juris Pran-
cāns.

Rutta Jeromāne atcerējās, kā
jaunībā kopā ar klasesbiedrenēm
lasījusi Ārijas Elksnes un citu
dzejnieku dzeju un izrakstījusi
pantiņus kladē.  Kad ir vajadzējis
atrast dzejoli par kādu noteiktu
tēmu, bet tas nav bijis atrodams
bibliotēkā, tad nekas cits nav
atlicis kā dzejoli uzrakstījusi  pati.
Dzejniece nolasīja vairākus savus
dzejoļus.

Pēteris Boldāns iepazīstināja
mūs ar savu jauno dzejas grāmatu
«Viršu ziedonī», ko dāvinājumā
saņēma arī Medņevas bibliotēka.
Pasākuma apmeklētāji tika iepa-
zīstināti ar dzejoļiem  par rudens
tēmu. 

Zinaida Logina atcerējās kā
savus pirmos dzejoļus rakstījusi

uz koku lapām, kuras palaidusi
vējā. Savā aizraujošajā stāstījumā
aizrāva visus klātesošos.

Pasākums izvērtās par skaistu
dzejas un tējas pēcpusdienu, kurā
ļoti labi iederējās arī dziesmas un

ziedi. Rudens ziedus – dālijas un
asteres, kas rotāja tautas namu,
mums laipni dāvāja Antoņina Loč -
mele. Dzejnieki un pasākuma ap -
meklētāji tika cienāti ar piparmētru
tēju un saldumiem. 

Mīļš paldies dzejniekiem,
«Melodijas» meitenēm, Jurim
Prancānam un Antoņinai Ločme-
lei.

Bibliotēkas vadītāja 
Anita Smuškova

Ziedi, dzeja un dziesma

2015. gada 11. septembrī Vi -
ļakas novada muzejs aicināja
skolēnus un interesentus uz vēs -
turisku ekskursiju pa Viļakas
seno koka apbūvi. 

Koka arhitektūras mantojums
ir neatņemama latviešu identitātes
sastāvdaļa. Attīstoties tehnoloģi -
jām koka celtņu paliek arvien ma -
zāk. Viļakas pilsēta kādreiz bija
bagāta ar dažādām koka ēkām.
Šīs celtnes ietver sava laika kul -
tū ras atspulgu, sadzīves īpatnības
un dzīves uztveri. Katram laik-
metam ir sava aura, kura saglabājās
koka celtnēs. Katrai celtnei tāpat
kā cilvēkam ir savs mūžs, bagāts
dažādiem notikumiem. Dažas ēkas
pilsētā saglabājušas savu pirmat -
nējo izskatu, bet daudzas jau  pār -
veidotas. 

Ekskursijas mērķis bija iepa-
zīstināt skolēnu un interesentu

auditoriju ar pilsētas seno koka
arhitektūru un tās atstāto kultūr-
vēsturisko mantojumu. 

Ekskursija sākās no Viļakas
Valsts ģimnāzijas, pirmais objekts
ko apskatījām ir māja Pils ielā 7,
celta 20.gs sākumā, kurai raksturīgi
nacionālā romantisma elementi.
Šī māja tāpat kā daudzas citas ir
pārbūvēta- mājai vairs nav kolonnu,
balkoniņu, sētiņas u.c. Klausoties
stāstos un skatoties bildes skolēni
uzzināja šīs mājas vēsturi. Ejot
pa vienu no nozīmīgākajām ielām
pilsētā Abrenes ielu nonācām pie
Viļakas bijušās slimnīcas. Slimnīcas
ēka tāpat kā baznīca un mācītāja
māja ar saimniecības ēkām tika
uzceltas 1891.gadā. Slimnīca tāpat
kā baznīca bija būvēta neogotikas
stilā- tai bija raksturīga smailloka
arka pie ieejas, dažādi neogotikas
stila logi – ar apļiem, kā arī seno

latvju rakstu zīmes, kuras iegrebtas
spāru galos. 

Katra uzceltā ēka bija pārdo-
māta, pārdomāti arī rotājumu
elementi, jo 19.gs vēl ir tas laiks,
kad ļoti cieši cilvēki ticēja mito-
loģiskām lietām. Katram iegreb-
tajam simbolam bija sava nozī-
me- bieži vien laimei, veselībai,
veiksmei, saticībai un auglībai.
Ieklausoties bijušajā slimnīcas
vēsturē, skolēni varēja vērot bil -
des, kurās bija redzams šīs ēkas
pirmatnējais izskats, kas pēc kāda
laika mainās, kā pazūd raksturīgie
elementi. Mācītāja māja ir rak-
sturīga neogotikas stila būve, kas
diemžēl mūsdienās iet bojā, un
tai nepieciešama restaurācija. Sko -
lēniem bija iespēja izgatavot savu
talismanu veiksmei. 

Ejot pa pilsētu jaunieši iepazina
arī Viļakas vēsturi. Viļakas aptieka
ir viena no koka celtnēm ar savu vēs -
turi, kas sniedzas tālajā 1894.gadā.
Mūsdienās tā ir daļēji pārbūvēta.
Kādreiz tā bija vienstāvu koka
ēka ar divslīpju jumtiņu un zedeņu
sētu apkārt, bet padomju laikā
tika uzbūvēts otrais stāvs un iz-
veidoti dzīvokļi.

Skolēni varēja pēc 20.gs 30-
to gadu recepšu paraugiem uz -
raks tīt zāļu recepti, kas ir ļoti at-
šķirīgas no mūsdienu receptēm.
Celtne jau no pašiem pirmajiem
saviem pastāvēšanas gadiem pildīja
aptiekas funkcijas.  

Ekskursijas viens no pēdējiem
objektiem bija pati vecākā koka

celtne Viļakā – vecā plebanija,
ku ra celta 1748. gadā, atrodas bla -
kus  bijušajai klostera ēkai. Šī ēka
celta pēc seno latviešu apbūves
principiem, kādreiz ir bijis divslīp -
ju jumts. 

Mācītāja māja bija saistīta
gan ar seno koka baznīcu, kura
atradās bijušā klostera ēkas vietā,
gan arī saimniecības ēkām, kas
veidoja koka apbūves centru, kas
bija nodalīts ar koka žogu. Ek-
skursijas noslēgumā visi devāmies
uz Viļakas novada muzeju, kurš
ir 20.gs sākuma koka arhitektūras
mantojums mūsu pilsētā,  uzcelts
1913.gadā. Gadiem ejot šajā ēkā
bija dažādas iestādes. Ēkai īpaši
izceļams lievenītis. Muzeja ēkas
arhitektūrā jūtama krievu arhi-
tektūras ietekme, par ko liecina
maz rotāti un izgreznoti logi. Ek-
skursanti muzeja telpās iepazinās

ar padomju laika rakstāmmma -
šīnu, kā arī izmēģināja to darbībā.
Ekskursijas noslēgu mā skolēniem
bija uzdots uzdevums – izveidot
no klučiem koka arhitektūras ap-
būvi kā nākotnes vīziju Viļakas
pilsētā. 

Skolēni pasākuma laikā ap-
skatīja nozīmīgākās senās koka
celtnes, iepazina šo celtņu vēsturi,
skatījās fotogrāfijās un salīdzi -
nāja kā laika gaitā ir mainījies
ēkas izskats, piedalījās dažādās
aktivitātēs, iepazina  dažu ēku dvē -
seli – priekšmetus, kas bija un ir
neatņemama redzēto ēku sastāv-
daļa. 

Koka ēkas dzīvos tik ilgi, cik
ilgi spēsim tās saglabāt un kopt. 

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

«iepazīsti seno Viļakas koka apbūvi»

Varēja apgūt gan filcēšanu,
gan floristiku, gan auduma ziedu
veidošanu, gan kokapstrādi un ak -
meņu apgleznošanu. Turpat bija
arī starts foto orientēšanās sacen-
sībām pa Rekovas ciemu, kur āt-
rākie tika arī pie diplomiem. 

Paši mazākie, kas nevarēja
atrast citu sev nodarbi, varēja iz-
krāsot krāsojamās lapas. 

Rekavas vidusskolas sporta
laukumā notika netradicionālās
sporta spēles. Kārtējo reizi pār-
liecinājāmies, ka rekavieši ir
aktīvi sportisti, kas nekavējas
pārbaudīt savas spējas un veiklību
tādās disciplīnās, kā zābaka me -
šana, slēpošana (tas nekas, ka
nav sniega), skriešana ar riepām,
šautriņas, soda metieni, bumbiņas
trāpīšana mērķī, kā arī jautrajā
stafetē. 

Pasākuma dalībniekus priecē -
ja arī ielu vingrotāju paraugde -

monstrējumi. Paldies «EXTRE-
ME» puišiem. 

Vakarā, kad sporta spēļu dip-
lomi bija sadalīti un izbaudīti citi
svētku prieki,  rekavieši baudīja
koncertu, kuru bija sagatavojuši
gan vietējie pašdarbības kolek -
tīvi, kā arī bija sabraukuši viesi:
deju grupa «Fazira», eksotisko
deju dejotājas no Upītes un Kār-
savas, kā arī romu grupa «Brīvais
vējš». 

Paldies meistardarbnīcu va-
dītājiem Anitai Kokorevičai, San-
drai Bukšai, Taņai Bistrjakovai,
Jurim Golubevam, Paulai Ločmelei,
sporta spēļu tiesnesim un organi-
zatoram Pēterim Vancānam ar
komandu,  Evijai Mežalei par fo-
toorientēšanās vadīšanu, Arnoldam
Skangalim par mūziku. Paldies
visiem, kas atnāca un piedalījās!

Kultūras centra «Rekova»
vadītāja Inta Ločmele

rekovas ciema svētki 

Augusta pēdējā svētdienā rekovas ciemā notika ciema svētki, kur kopā aktīvi atpūsties bija
sanākuši gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi. laukumā pie kultū ras centra «rekova» visiem dar -
boties gribētājiem bija iespēja daudz ko iemācīties meistardarbnīcās. 
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izGlītīBA

iNterViJA

kā Jūs raksturotu skolotāju
šodien, kāds tas ir?

Es vēlētos jautājumu formulēt
mazliet savādāk – kādam, ma-
nuprāt, būtu jābūt skolotājam šo-
dien? Pirmkārt, skolotājs iedves-
motājs – spēj ieinteresēt, aizraut

ar savu piemēru, radot vēlmi
viņam līdzināties, sekot. Otrkārt,
tas noteikti ir skolotājs, kas mīl
savu darbu un dara to ar prieku
un mērķi – «padarīt gaišākus sko-
lēnu prātus». Un pats galvenais –
skolotājam ir jāaug līdzi laikam.

Citiem vārdiem sakot, skolotājam
jāzina viss par kaut ko un kaut
kas par visu.

Jūs esat latviešu valodas un
literatūras skolotājas, kāpēc iz-
vēlējāties studēt tieši šos mācību
priekšmetus?

Īstenībā pēc 12.klases beigša -
nas mans mērķis bija Jāzepa Vī -
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas
horeogrāfijas nodaļa, bet tālajā
1997. gadā šajā nodaļā studentus
neuzņēma, tāpēc sekoju vecmam-
mas ieteikumam un devos uz LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fa-
kultāti, lai izmēģinātu savus spē -
kus pedagoģijā un tieši latviešu
valodā un literatūrā. Ļoti veiksmīgi
nokārtoju iestājpārbaudījumus un
iekļuvu budžeta grupā. Tā sākās
mans ceļš – atpakaļceļš uz skolu.
Skolas laikā bieži vien skolas-
biedriem teicu, ka nekad nebūšu
skolotāja, it īpaši latviešu valodas
un literatūras. Lūk, nekad nevar
teikt: NEKAD!

kas Jūs pamudināja virzīties
uz šo mērķi - būt par skolotāju?

Mācoties augstskolas 4.kursā,
es vēl nebiju pārliecināta, vai
gribu strādāt šajā profesijā, taču
kādā 2001.gada janvāra dienā sa-
ņēmu negaidītu telefona zvanu ar
darba piedāvājumu Žīguru pa-
matskolā. Tā 2001. gada 1. feb ruā -
ris izvērtās par manu pirmo darba
dienu skolā kā skolotājai.

Vai atceroties savu skolas
lai ku, skolotāja profesija ir mai -
nījusies?

Diezgan bieži kavējos atmiņās
par skolas laiku. Kā gan savādāk,
ja mana bijusī audzinātāja šobrīd
ir arī audzinātāja manai vecākajai
meitai, tāpēc vakaros kopīgi da-

lāmies iespaidos par to, kā bijis,
par to, kā ir šobrīd. Tādās reizēs
nākas secināt, ka skolotājam ne-
pārtraukti jāaug līdzi laikam un
saviem audzēkņiem. 

Daudz masu medijos tiek
runāts par skolu jaunatni, to
izdarībām, rīcību un attieksmi,
kā Jūs raksturotu savas skolas
jauno paaudzi?

Sportiski, atraktīvi, dziedoši,
draudzīgi, iejūtīgi un visādā ziņā
vislabākie. Sīkos ikdienas nedarbus
un reizēm arī pārpratumus uzskatu
par normālu skolas dzīves ikdienu. 

Jūsu pedagoģiskā darba pie-
redze ir liela, vai kādreiz nav
ienākusi doma pamainīt citu
sfēru?

Pēc gandrīz katra spēcīgāka
kritiena gribas aiziet un visu sākt
no baltas papīra lapas, bet, mācību
gadam noslēdzoties, 9. klases iz-
laidumā saprotu, ka 1. septembrī
atkal vēlos atgriezties tik ierastajā
darba vidē.

kāda ir Jūsu nākotnes vīzija
savā izglītības iestādē?

Šobrīd es nenospraužu lielus
mērķus un nekāroju pēc augstām
virsotnēm vai krasām pārmaiņām.
Kolektīvi turpināsim un uzlabosim
jau iesākto. Visam jānotiek pakā-
peniski. 

Vai uzņemoties jaunos di-
rektores pienākumus laiks atliek
ar kādam savam vaļaspriekam
vai jaunākās grāmatas lasīša-
nai?

Jā, protams! Joprojām dziedu
Žīguru vokālajā ansamblī RE-
LAKO. Šobrīd jau atkal top
jauns, interesants repertuārs, par
ko vienmēr parūpējas ansambļa
vadītāja Daiga Elksnīte. Savukārt

kolēģi jau 1.septembrī parūpējās
par manas iekšējās pasaules sa-
kārtošanu, uzdāvinot Klarisas
Pinkolas Estesas grāmatu «Sie-
vietes, kuras skrien ar vilkiem»,
ko autore nodēvējusi nevis par
kārtējo bestselleru, bet gan par
atklāsmes, zinības un mīlestības
velti ikvienai sevi cienošai sievietei.
Ļoti atbilstoša manam raksturam
un šī brīža dzīves skrējienam.

kāda ir Jūsu dzīves galvenā
atziņa? 

Jau studiju laikā, lasot atziņu
krājumu, atmiņā palikuši viedi
vārdi: «Mēs paši zīmējam savu
dzīvi, un nav svarīgi, cik labi vai
slikti mākslinieki mēs esam, gal-
venais –  kādas krāsas mēs izvē-
lamies.» 

ko Jūs novēlētu kolēģiem,
skolēniem un vecākiem šajā mā -
cību gadā? 

Skolēniem novēlu saglabāt
1.septembra un mācību sākuma
līksmību, zināšanu kāri un darba
prieku visa mācību gada garumā,
vecākiem un kolēģiem – pacietību
un izturību, sapratni un mīlestību,
kopīgi palīdzot mūsu bērniem
kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību
kalnā. Paldies visai manas skolas
saimei, jo, pēc rakstnieka Jāņa
Jaunsudrabiņa domām, «šis vārds
ir paskaņa visiem skaistajiem vār -
diem, kas pasaulē minēti tiek.
Visas cilvēku izdarības bez paldies
ir vai nu tukšas čaulas, vai kaili
kodoli bez ietvara. Paldies ir vie -
nīgā valūta pasaulē, kas nav vēl
mainījusi kursu». 

Paldies!
Lietvedības, komunikācijas

un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne

«Paldies ir vienīgā valūta
pasaulē, kas nav 

vēl mainījusi kursu»
(Jānis Jaunsudrabiņš)

4.oktobris ir skolotāju diena. «skola ir karuselis. tu nekad
nezini, cik ātri un cik ilgi tas griezīsies, tādēļ acis un sirsniņa
meklē pie kā pieturēties. tas vispirms, protams, ir skolotājs.»
tā teikusi dzejniece, publiciste Anda līce.

No 2015. gada 1. septembra divas novada skolas vada jau -
nas, enerģijas pilnas direktores. Viļakas Valsts ģimnāziju-
sarmīte Šaicāne un Žīguru pamatskolu-sanita orlovska.

Par skolu un skolotāja misiju mūsdienās jautāju Žīguru pa-
matskolas direktorei sanitai orlovskai.

Viļakas Valsts ģimnāzijas
tālākizglītības un metodiskais centrs
sadarbībā ar izglītības, kultūras un

sporta pārvaldi rīko 36 stundu kursus
ikvienam mācību priekšmetu

skolotājam
• Arimeks

MĀCĪBU CENTRS
Vienotais reģistrācijas

nr.40003563568.Reģ.nr. Izglītības
iestāžu reģistrā nr.3360800400. 

Juridiskā adrese Kristapa ielā 16-53,
Rīgā, LV-1046, mob. tel. 26-428429, 
e-pasts:mc@arimeks.lv

Mācību centrs piedāvā skolu pedago-
giem 2015. gada septembrī pieteikties
pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmas apguvei

Viļakas grupas 2 dienu apmācības
Viļakas Valsts ģimnāzijā plānotas 
29., 30. oktobrī

Ar Izglītības un zinātnes ministriju
2013.gada 1. mar tā  saskaņota pedagogu
profesionālās kvalifikācijas piln veides
programma (saskaņojuma lēmuma  nr.46)

mācību priekšmeta standartā noteikto
prasmju apguves plāns – pamats mērķ-
tiecīgai un rezultatīvai mācību stundai.
(A).  36 stundas 

1. diena.
Pedagogu, izglītojamo un vecāku

tiesības un pienākumi
1. Pedagoga pienākumi un tiesības
1.1. Pedagoga vispārīgās tiesības  un

pienākumi
1.1.1. Ārējos normatīvajos aktos no-

teiktie
1.1.2. Iekšējos normatīvajos aktos no-

teiktie
1.2. Pedagoga darbību reglamentējošie

iekšējie normatīvie akti
1.2.1. Nolikums
1.2.2. Amata apraksts
1.2.3. Darba kārtības noteikumi
1.2.4. Stundu saraksts un citi darba

grafiki
1. 2.5.Tarifikācija
2. Obligātā mācību dokumentācija.
3. Izglītojamo un vecāku tiesības un

pienākumi
4. Pedagoga profesionālās darbības

kvalitātes novērtējums

mācību priekšmeta standartā
noteikto prasmju apguves plāns

1. Dokumenti, ar kuriem iepazīstas un
pārzina skolotājs, pirms dodas uz mācību
stundu(vispārējās izglītības standarti un
Izglītības programma)

2. Dokumenti, kurus izglītojošā darbībā
izmanto skolotājs, gatavojoties un vadot
mācību stundu (mācību priekšmeta pro-
gramma, skolas direktora apstiprināti mācī -
bu līdzekļi un mācību priekšmeta standarts)

3. Dokuments, kuru veido skolotājs un
izmanto kvalitatīvai mācību priekšmeta stan -
darta apguvei un prasmīgai sadarbībai ar iz-
glītojamo (prasmju apguves plāns, atslēgas
vārds «prasmes» mācību satura apguvē)

Mērķtiecīgas korekcijas mācību priekš-
meta standartā noteikto prasmju apguves
plānā, vienlaicīgi savas darbības pašvēr-
tējums

4. Mācību satura pārraudzība un at -
balsts  skolotājam

2. diena. 
izglītojamo mācību sasniegumu

vērtēšanas metodika 
1. Vērtējums un vērtēšana-rezultāts un

darbība.
2. Ārējos normatīvajos aktos regla-

mentētās prasības mācību sasniegumu
vērtēšanā. 

3. Vērtēšanas pamatprincipi un to pie-
lietojums.

4. Vērtēšanas kritēriji. 
5. Pārbaudes darbu veidi, mērķi, sa -

turs,vērtēšanas kritēriji un vērtējums.

6. Mācību sasniegumu vērtēšana un
izglītojamā pozitīva mācīšanās motivācija.

7. Pašvērtējuma prasmes un to nozīme
sasniegumu pozitīvajā dinamikā.

8. Mācīšanās prasmes, mācīšanās stili
un mācīšanās vajadzības.

Programmas lektore – pedagoģijas
zinātņu maģistre vides izglītībā Aija Ni-
kolaisone. 

No 1983. gada viņai  ir  pieredze izglītī -
bas darba pārvaldē un izglītības iestāžu
darbības vērtēšanā.Ir ieguvusi Skotijas
mācību centra sertifikātu par skolu no-
vērtēšanas programmas apguvi. «Arimeks»
Mācību centra lektore no 2004. gada. 

Programmas izmaksas
Dalībnieku skaits grupā sākot no 35 da -

lībniekiem.
35 dalībniekiem- 45.00EUR,tai skaitā

PVN21%-7.81EUR;
50 dalībniekiem- 20.00EUR, tai skaitā

PVN21%-3.47 EUR
Pieteikties līdz 9. oktobrim pie Santas

Bondares zvanot pa tālruni +371 29144116
vai rakstot santa.bondare@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Santa Bondare
Viļakas Valsts ģimnāzijas 
Direktores vietniece metodiskajā darbā

Dzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā. 
Tas aicina katru dienu iepazīt arvien

ko jaunu. Ceļā sastaptais, redzētais un at-
rastais kļūst par ceļotāja neatņemamu daļu,

par avotu, kurš nerimtīgi plūstot, nes iegūto nāka -
majām paaudzēm. 

/A.zarāns/

Ar asteru ziediem un bagātu ābolu ražu ir aizsteidzies septembris. klāt
oktobris un skolotāju diena. sveicot novada pedagogus viņu  profesionālajos
svētkos, sakām «Paldies!» par ieguldīto darbu bērnu un jauniešu audzināšanā
un izglītošanā, par audzēkņu pamudināšanu un  iedrošināšanu, par atbalstošas
gaisotnes un drošas vides veidošanu  izglītības iestādēs. 
Lai nebaida dažādi izaicinājumi un kopīgā darbā  izdodas īstenot jaunas idejas! 
Lai raisās pozitīvas domas un pietiek  spēka tuvāku un tālāku mērķu sasniegšanai!

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs
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BAz NīCAs DrAu DŽu zi ņAs!

labestīgais un vienkāršais
priesteris staņislavs Pri-

kulis kopš 2011.gada kalpo Bal-
tinavas un Šķilbēnu romas ka-
toļu draudzēs. Šo draudžu
ticīgie ir pateicīgi Dievam, ka
četrus no desmit priesterības
kalpošanas gadiem draudzēs
priesteris staņislavs ir kalpojis
tieši pie mums. Viņa sprediķos
un padomos ir ieklausījušies
neviens vien cilvēks. Daudziem
cilvēkiem viņš ir palīdzējis prie-
cīgos un skumjos dzīves brīžos.
Priesteris prot atrast kopīgu
valodu ar bērniem un jauniešiem,
pieaugušajiem un senioriem.
Šogad, 2015.gada 18.septembrī,
priesteris staņislavs Prikulis
svin 10 gadu priesterības jubileju.
izmantosim iespēju, lai iepazītu
priestera kalpojumu, uzdot 10
jautājumus par ticību, dzīvi un
kalpošanu.

– kāds ir galvenais priestera
uzdevums kalpojot draudzē?

– Galvenais uzdevums ir būt
draudzes ganam. Evaņģēlijā Jēzus
min, ka viņš ir Labais Gans un
arī priesteris darbojās Kristus
personā, īpaši draudzē, svinot
Svēto Misi, uzklausot grēksūdzes,
dāvājot piedošanu Dieva vārdā,
apmeklējot cilvēkus. Priesteris ir
aicināts, lai caur viņu var darboties
Jēzus –  Labais Gans.

– kas ir skaistākais priestera
kalpojumā un kas ir grūtā-
kais?

– Skaistākais, ka tas ir kalpo-
jums Dievam un cilvēkiem, tas
piepilda katra cilvēka visdziļākās
ilgas pagodināt Dievu īpašā veidā
un arī palīdzēt cilvēkiem garīgajās
vajadzībās, kas arī ir cilvēku vis-
patiesākās ilgas, meklējot izpratni
par piedošanu. Svarīgi ir mirkļi,
kad ir iespējams būt kopā ar cil-
vēkiem priecīgos un bēdīgos no-
tikumos, un viņiem palīdzēt. Ja
parasti cilvēka dzīvē šie priecīgie
un skumjie mirkļi ir izkaisīti
dzīves ceļa garumā, tad priesteris
kopā ar ticīgiem tos izdzīvo
daudz biežāk. Ir bijusi sestdiena,
kad vienā dienā ir jāvada bēres,
jāsalaulā jaunais pāris un jānokrista
mazs bērniņš. Ir patīkami, ka ir
daudz darba. Kad cilvēks ir at-
saucīgs, tad ir prieks un gandarī-
jums, bet grūtākais ir tas, kad ir
jāsastopas ar neatsaucīgiem cil-
vēkiem. Redzēt, ka cilvēks uz-
klausa, bet neņem vērā, reizēm ir
sāpīgi. Protams, tas ir ticības iz-
augsmes ceļš kurš ir jānoiet, būtu
jācenšas atbrīvoties no garīgā
slinkuma, nolaidības, no aizņem-
tības tīri ar laicīgām lietām, ne-
vajadzētu garīgās vērtības atliktas
uz pirmspēdējo vietu. Mūsdienu
pasaules iezīme ir tāda, ka bieži
vien viss notiek virspusēji. Katram
ir sava garīgā pakāpe, kura ir
jāiziet, citreiz gribas, lai rezultāti
būtu redzami uzreiz. Nav šaubu,
ka garīgās izaugsmes ceļš nav
viegls, bet tādēļ vien nebūtu no
tā jāatsakās. Mēs, priesteri, bieži

vien
iesējam garīgo
sēklu un kāds cits garīdznieks
pēc mums novāks ražu, jo mēs
atnākam uz draudzi darboties ar
cilvēkiem, ar kuriem jau daudzās
paaudzēs ir strādājuši citi priesteri,
un redzu kā Dievs ir darbojies
cilvēku sirdīs. 

– kā Jūs sajutāt aicinājumu
kļūt par priesteri? kā to pamanīt
un nesajaukt?

– Aicinājumu dod Dievs, ja
mēs gribam, sadzirdēt aicinājumu
mums ir vairāk jātuvinās Dievam.
Jo vairāk cilvēks tuvojas Dievam,
jo cilvēks vairāk redz, kāds ir
viņa dzīves ceļš. Vai tas ir aicinā-
jums dibināt ģimeni vai kalpojot
cilvēkiem kā garīdzniekam, to
izjūt baznīcā lūdzoties. Es aici-
nājumu sajutu bērnībā, kalpoju
kā ministrants Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā, tas man palī-
dzēja saprast un redzēt to, ka
izjutu prieku kalpojot pie altāra.
Tādā veidā bija arī iespēja īpašā
veidā izdzīvot Svētas Mises Upuri
un iegūt dziļāku izpratni par
ticību. Ļoti palīdzēja atbildēt ai-
cinājumam toreizējais draudzes
prāvests priesteris Andrejs Trapučka
un arī citi garīdznieki, un arī
Rīgas Garīgā Semināra profesori.
Gribētu arī īpaši izcelt ģimenes
lomu, pirmkārt, jau vecāku, arī
brāļu un māsu lūgšanām un at-
balstam ir īpaša nozīme priestera
dzīvē. Un tanī pat laikā katrs
dzīves aicinājums ir un paliek

liels noslēpums un to līdz galam
nav iespējams izskaidrot.

– Cilvēki saka mācītājs,
priesteris, prāvests, garīdznieks.
kādas ir atšķirības šīm uzrunām
un kādu būtu pareizāk  lietot
uzrunājot katoļu priesteri?

–  Parasti katoļiem lieto vārdu
priesteris. Formu mācītājs lieto
luterāņu vidē. Tas, protams, nav
noziegums, ja uzrunā katoļu
priesteri ar vārdu mācītājs, bet
īsti pareizi tas arī nebūtu. Piemē-
ram, Latgalē lieto vārdus baznīc-
kungs, prāvests. Te būtu jāpas-
kaidro, ka priesterība ir viens no
septiņiem Baznīcas sakramentiem;
tātad ar vārdu – priesteris – apzī-
mējam cilvēku, kurš ir saņēmis
priesterības sakramentu un var
svinēt Svētās Mises upuri, pieņemt
grēksūdzi. Savukārt, ar vārdu –
prāvests – mēs izsakām kalpojumu,
kuru priesteris veic. Piemēram,
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu
prāvests, tātad esmu atbildīgais
par draudzēm, kuras bīskaps man
ir uzticējis. Visbeidzot vārdam –
garīdznieks – ir vispārīga nozīme;
tas ir cilvēks, kurš pilda garīgu
uzdevumu, veic kalpojumu, kurš
saistīts ar cilvēka garīgās dzīves
izkopšanu. 

– Venēcijā studējāt juridiskās
tiesības. latvijā esiet starpdie-
cēžu tiesas tiesnesis laulību
lietās. kāpēc izvēlējāties studēt
jurisprudenci un nevis teoloģiju?
kā nokļuvāt Baznīcas tiesā,
kur izskata arī laulības šķirša-
nu?

– Baznīcas likumu un tiesību
studijas nav atdalītas no teoloģijas.
Tikai studiju valoda ir juridiskāka
un balstīta uz Baznīcas tiesībām.
Tātad arī es studēju vienu no teo-
loģijas novirzieniem, kuros ietilpst,
piemēram, Bībeles teoloģija, dog-
matika, baznīcas vēsture, morāl-
teoloģija un daudzi citi priekšmeti.
Mums Latvijā nav tādas univer-
sitātes, kas ļautu padziļināti studēt
Baznīcas tiesības, bet tāda ir Ve-
nēcijā. Bīskapijai bija svarīgi sa-
gatavot speciālistus, kuri nākotnē
varētu strādāt Baznīcas tiesā.
Gribu uzsvērt, ka katoļu baznīcā
nenotiek laulību šķiršana, jo, ja
laulība ir derīga, tad to nevar
šķirt. Baznīcās tiesa var atzīt
kādu laulību par nederīgu, ja tā
jau uz noslēgšanas mirkli nebija
derīga. Piemēram, viens no lau-

lātajiem laulību noslēdza kāda
ārēja spiediena iespaidā, ir vēl
daudzi citi iemesli, kuri, ja tiek
pierādīti, tad Baznīcas tiesai dāvā
tiesības laulību atzīt par nederī-
gu.

– Nereti Jūs priestera tērpu
– sutanu nomainiet uz skauta
apģērbu. kā iesaistījāties skautu
kustībā? ko tā dod jauniešiem?
kāda ir atšķirība starp vienkārši
skautu un gaidu organizācijām
no kristīgo skautu un gaidu or-
ganizācijām?

– Kristīgo skautu kustība Lat -
vijā tika nodibināta 1998.gadā,
kad priesteris Edgars Cakuls
studiju laikā Francijā iepazinās
ar skautu kustību, pats iesaistījās
un, atbraucot uz Latviju, vēlējās,
lai arī Latvijā darbotos kristīgie
skauti. Tajā laikā es mācījos
Rīgas katoļu ģimnāzijā, iesaistījos
un darbojos šajā organizācijā arī
šobrīd. Toreiz jauniešiem nebija
tik daudz iespēju kā ir šobrīd,
tāpēc iesaistījās daudz vairāk
zēnu. Skautu organizācija māca
pienākuma apziņu, ir iespēja uz-
turēties dabā, organizējam spēles
un citas aktīvas lietas, kuras iein-
teresē jauniešus. Eiropas katoļu
gaidas ienāca Latvijā vienlaicīgi
ar Eiropas katoļu skautu organi-
zāciju. Mēs uzsveram kristīgās
vērtības, katru dienu nometnes
laikā mums ir Svētā Mise, vienmēr
tiek veidots kontakts ar daudzi,
lai skauti un gaidas varētu palīdzēt
un kalpot draudzē. Mēs vairāk
uzsveram arī ekstrēmo izdzīvošanu,
paši gatavojam ēst, ceļam teltis,
tā nav atpūta, kad atbrauc uz no-
metni, kur viss ir nodrošināts,
ēdienreizes, gulēšana telpās.
Skautu (zēniem) un gaidu (mei-
tenēm) organizācijas darbojas at-
sevišķi, jo zēniem un meitenēm
ir atšķirīga grūtības pakāpe. Zēni
var veikt sarežģītākus uzdevumus,
kas meitenēm būtu daudz par
grūtu, īpaši dodoties nedēļas vai
desmit dienu garos pārgājienos
un misijās. Bet ir uzdevumi, ko
skauti un gaidas veic kopā, pie-
mēram, kārtības nodrošināšana
Aglonā un citi pasākumi. 

– esiet piedalījies skautu
avīzes veidošanā. lūdzu pa-
stāstiet kādi būtu publicitātes
uzdevumi, lai cilvēkiem sludinātu
labo vēsti par Dievu? kā uzlabot
masu mediju kvalitāti?

uz kāda pamata mēs būvējām savu dzīvi?
Vizītkarte

Dzimis: 22.07.1981.
Ordinēts: 18.09.2005.
Studijas: rīgas Garīgais seminārs,

Baznīcas augstskola Venēcijā (itālija)
Kalpojis: Vikārs līvānu romas katoļu

draudzē, vikārs Balvu romas katoļu
draudzē, Baltinavas un Šķilbēnu draudžu
prāvests 

Ģimene: Vecāki lilija un Nikolajs
Prikuļi, nāk no septiņu bērnu ģimenes.
Priesterim staņislavam ir trīs brāļi un
trīs māsas. Brālis Antons arī ir priesteris,
kurš šobrīd ir Pāvesta diplomātiskā kor-
pusa līdzstrādnieks ruandā, āfrikā.

Kalpojuma moto: izcīni labo ticības
cīņu! (1 tim 6, 12)
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– Jā, esmu piedalījies skautu
avīzes veidošanā. Sākumā to vei-
doja priesteris Edgars Cakuls ar
komandu, tad vēlāk turpinājām
paši, bet šobrīd iesaistām arī jau-
nāko paaudzi. Masu medijiem ir
liela atbildība cilvēku priekšā, ne
tikai sniegt aklu informāciju, vai
vēl ļaunāk komercializēties, vai
dod tikai ejošo informāciju, bet ir
jādomā par garīgajām vērtībām.
Jo mēs visi veidojam mūsu valsti,
pilsonisko apziņu, labi ir redzēt
kādus pamatprincipus ir jāievēro,
ko nevarētu pārkāpt. Svarīgi ir
apzināties atbildību. Ziņu pa-
sniegšana ir interpretēšana, veids
kādā tiek pasniegta ziņa var
mainīt pat ziņas būtību. Cilvēks
šobrīd pats var izvēlēties kādu
informāciju lasīt, vai lasīt baumas,
dzelteno presi, vai lasīt kaut ko
interesantu. Tā kā masu medijam
ir noteikts apjoms, piemēram,
konkrēts lapu skaits avīzē, kur
nereti sākotnēji saliek negatīvās
ziņas un labajām ziņām nepaliek
vairāk vietas. 

Mūsdienās cilvēks bieži dzīvo
četrās sienās, viņam pietrūkst at-
tiecību, meklē kā asociēties ar
sabiedrību, viens variants patenkot
par sabiedrībā pazīstamiem cil-
vēkiem, tā jūtoties piederīgs sa-
biedrībai. Ja būtu pilnvērtīgas ģi-
menes, bērni, kaimiņi, tad nebūtu
laika lasīt tenku lapas, jo pašu
dzīvē viss notiktu, labās un nega-
tīvās lietas. Daudzi cilvēki dzīvo
tā kā iluzorā dzīvē. Īpaši lielajās
pilsētās cilvēki ir ļoti vientuļi,
lauku rajonos cilvēciskās attiecības
ir atvērtākas. Kristīgā katoliskā
vidē cilvēks ir mudināts atvērties
otram cilvēkam.

– ko Jūs teiktu, ja pie Jums
atnāktu kāda meitene un atzītos,
ka Jūsos ir iemīlējusies?

– Grūti ir iedomāties tādu si-
tuāciju. Emocionālās situācijas
var rasties, ja tās tiek provocētas.
Priesterim ir aicinājums kalpot
baznīcā, bet, lai cilvēki iemīlētos,
ir nepieciešamas romantiskas pa-
staigas, tikšanās. Pati iemīlēšanās
ir emocionāls notikums un to ne-
vajadzētu jaukt ar mīlestību. 

Šo brīd to bieži jauc kopā, ļoti ak-
centē iemīlēšanos. Attiecībās ir
jābūt uzmanīgam, jo emocionāli
piesaistīties var ātri. Agrāk sa-
biedrībā bija stingri principi, kas
pasargāja cilvēku no iekšējām
briesmām. Piemēram, ugunsgrēks
var nesākties, ja uzmanīgi rīkosies
ar sērkociņiem. Uguns pati par
sevi ir laba, kurinot mājas pavārdā,
bet, ieliekot uguni malkas grēdā
pie krāsns, viss aizdegsies un
aizies bojā. Teikt, ka uguns ir
laba vai ļauna, tas nav pareizi.
Svarīgi ir noteikumi, kuri ir jāie-
vēro, lai nenodarītu pāri sev un
citiem. Bieži vien cilvēki nav no-
brieduši laulībām, vairāk attiecībās
ir tikai emocijas, romantiskais
periods pāriet, bet realitātē ir jā-
rūpējas un no daudz kā jāatsakās.
Cilvēks nav gatavs realitātei, ie-
degās «uguntiņa» citur un seko
tai. Liekas, ka kristīgās dzīves
principi cilvēku ierobežo, bet tie
parāda, ka ugunij ir jādeg pavārdā,
jākalpo, nevis jābūt par «uguns»
nelaimi. Svarīgi, lai «uguns» ne-
nodedzina cilvēka dzīvi. Skumji
ir redzēt, ka tik daudz ģimeņu
izirst, jo tās ir cilvēciskas traģēdijas.
Vēl grūtāk, ja ir iesaistīti bērni,
jo bērniem ir nepieciešami abi
vecāki. Baznīca aicina uz piesar-
dzību, lai tas nestu labumu cilvē-
kiem un ģimenēm.

– kā tas ir kalpot draudzē
uz nezināmu laiku? Vai ir labi,
ka bieži pārceļ priesterus uz
citu draudzi?

– Vispār šai dzīvē esam uz
nezināmu laiku un tas pat ir labi,
ka nezinām uz cik ilgu laiku.
Svarīga ir lielā brīvība, ka cilvēks
ir gatavs doties tur, kur Dievs
viņu sūta, uz vienu vietu sludināt
evaņģēliju ilgāk uz citu īsāk. Ik-
vienā draudzē zinām, ka sastapsim
ticīgus cilvēkus un cilvēkus, kuri
meklē Dievu. Svētajos Rakstos ir
piemērs, ka, pagānu tautu apustulis
un pirmo kristiešu draudžu vei-
dotājs, Sv. Pāvils, gadu uzturējās
vienā draudzē, tad Svētā gara
vadīts devās tālāk uz nākamo
drau dzi un tā līdz savai mocekļa
nāvei Romā. Protams, ir arī

priekšrocības, ja kalpo vienā vietā
ilgāk. Jo, lai iepazītu cilvēkus un
situāciju, nepietiek dažu stundu,
dienu vai gadu, var būt nepiecie-
šams ilgāks laika posms. Jāņem
vērā arī bieži vien neparedzētas
situācijas, piemēram, ja kāds
priesteris smagi saslimst vai ne-
gaidīti aiziet mūžībā, tad bīskapam
ir ātri jāatrisina situācija, lai
draudze vai draudzes nepaliktu
bez priestera.

– kāpēc ikvienam cilvēkam
būtu jāizvēlas sekot Dievam,
nevis tiekties pēc slavas, varas
un naudas? kā garīgām vērtī-
bām dominēt par materiālajām
lietām ikdienas dzīvē?

–  Šis ir pamatjautājums katra
cilvēka dzīvē. Uz kā mēs būvējam
savu dzīvi? Pati par sevi vara, ja
tā ir atbildības uzņemšanās par
citiem, slava, ja tā ir iespēja pla -
šā sabiedrībā izteikt savu viedokli
un pamudināt cilvēkus uz izaugsmi,
nauda, ja tie ir godīgi iegūti lī -
dzekļi pašam, ģimenei un lai ra -
dīt darbavietas, tas nav slikti. Bet,
ja es gribu varu tikai varas pēc,
lai man visi pakļautos, lai «izbīdītu»
savus projektus, nevis, lai darītu
kaut ko labu, vai arī būt slavenam
izdarot kaut ko ļaunu. Slava sla -
vas pēc, bet reāli cilvēkam nav ko
teikt. Nauda naudas pēc, lai tikai
cilvēkam būtu visvairāk naudas. 

Ir cilvēki, kas visu dzīvi
veltījuši kādai jomai, piemēram,
sevi ziedojuši kultūrai, bet ve-
cumdienās viņu neviens neatceras.
Bet cilvēks nav mūžīgi jauns un
skaists, no tiek banku krīzes,
naudas devalvācijas, mainās kul-
tūra, cilvēkam nav tāda piepildī-
juma, kā bija gaidījis, cilvēks ir
vīlies dzīvē un cilvēkos, ir sagrauts,
jo bija tiecies tikai pēc slavas,
kad vienā dienā par viņu runāja,
bet nākamajā ir aizmirsts. Tāpēc
Jēzus mums jautā: «Uz kā mēs
būvējam savu dzīvi?» (sal. Mt 7,
24– 28) 

Vai tās ir garīgās vērtības,
Dievs, ticība Dievam, apzināmies,
ka pasauli nav radījis anonīms
spēks, bet Dievs kā visa radītājs,
un Jēzus Kristus ir nācis, atklājis

sevi, sludinājis evaņģēliju, mācījis
cilvēkus, dziedinājis slimos, ie-
priecinājis noskumušos, mūsu
grēku dēļ nomiris pie krusta un
trešajā dienā augšāmcēlies. «Es
neesmu nācis pasauli pazudināt,
bet to izglābt!» (sal. Jņ 3, 17),
saka Jēzus Kristus. 

Cilvēks redz, ka tas nav tas,
kas pazūd, bet bija, ir un būs.
Esam radīti, lai būtu laimīgi.
Sva rīgi, lai cilvēks nepiesaista
sirdi materiālajām lietām, neuztver
kā dzīves traģēdiju, ja kaut kas
nenotiek kā plānots. Mums būtu
jāsaprot, ka attiecības ar Dievu ir
svarīgākas nekā straujš karjeras

kāpums, pēkšņa slava, vai pārejošie
materiālie labumi. Mums nav jā-
baidās sev uzdot būtiskus jautā-
jumus: kādēļ es dzīvoju, kāds ir
man dzīves mērķis, kāds ir mans
aicinājums, kas ir manas vērtības,
kāda vieta Dievam ir manā dzīvē?
Cilvēkam ir svarīga kopīgā lūg -
šana, Dieva svētība, ticības pie-
redze, dievnamā saņemtais spēks
celties un iet uz priekšu kopā ar
Dievu, lai varētu darīt labu un iz-
darīt dzīvē pareizās izvēles. 

Jautājumus uzdeva: Vineta
zeltkalne, atbildēja: priesteris
staņislavs Prikulis

Foto: personīgais arhīvs

BAz NīCAs DrAu DŽu zi ņAs!

l Svecīšu vakari 

Viļakas Jēzus sirds romas katoļu draudzes
kapsētās

3. oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos;   
10. oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos;        
17. oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos;         
24. oktobrī plkst. 16.00 Viļakas sv. Mateuša kapos. 

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapsētās
26. septembrī Plešovas kapos (Šķ) plkst. 14.00,

Vilkovas kapos (Šķ) plkst. 16.00;
3. oktobrī Čilipīnes kapos (Šķ) plkst. 14.00, Buku-

Zelču kapos (Ba) plkst. 17.00;
10. oktobrī Augstasila kapos (Šķ) plkst. 14.00, Brek -

senes kapos (Ba) plkst. 16.00;

17. oktobrī Plieševas kapos (Ba) plkst. 14.00,
Dansku kapos (Ba) plkst. 16.00;

24. oktobrī Merkuzīnes kapos (Ba) plkst. 14.00;
31. oktobrī Slobodas kapos (Ba) plkst. 14.00, Du ku -

ļevas kapos (Ba) plkst. 16.00
7. novembrī Bēliņu kapos (Ba) plkst. 14.00; Ploskī -

nes kapos (Šķ) plkst. 16.00.
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Šī gada augustā Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas darbinieki
papildināja un atsvaidzināja
savas zināšanas praktiskos se-
mināros, ko organizēja Profe-
sionālās pilnveides un supervī-
zijas centrs «AismA».

Aprūpētāji strādā ar gados
veciem cilvēkiem, tāpēc piedalī-
šanās praktiskajā seminārā «Darbs
ar veciem cilvēkiem ar psihis -
kām saslimšanām. Saskarsmes
problēmas un to risināšana» deva
noderīgu informāciju, ko var pie-
lietot ikdienā. 

Semināru vadīja Mg.sc.sal.,
hipno-psihoterapeite, sertificēta
ķirurģijas māsa – Ingrīda Savicka.
Mācību laikā tika izrunātas šādas
tēmas: 

– Veca cilvēka psihiskie procesi
un to raksturojums. 

– Psihisko saslimšanu rakstu -
rojums, cēloņi un sekas. 

– Uztveres traucējumi, to
cēloņi un sekas. 

– Ilūzijas, halucinācijas, psei-
dohalucinācijas, senestopātijas. 

– Domāšanas traucējumu spe-
cifika veciem cilvēkiem.

– Organiskie psihiskie trau-
cējumi, demence, Alcheimera sa-
slimšana u.c.

Tika runāts par palīdzības ie-

spējam cilvēkiem ar psihiskām
saslimšanām, sniegti ieteikumi
kontakta dibināšanai. Izrunāti sa-
skarsmes veidošanas paņēmieni,
metodes un formas. Pieskārāmies
arī konfliktu tēmai, to veidiem
saskarsmē ar veciem cilvēkiem,
kā risināt radušos konfliktus, uz-
vedības taktikas konfliktsituā ci -
jās. Tika sniegti praktiski ieteikumi,
piemēri un kopīgi analizētas da-
žādas problēmsituācijas ar kurām
aprūpētāji saskaras savā darbā.

Augusta beigās sociālais dar-
binieks apmeklēja praktisku pro-
fesionālās kompetences pilnveides
semināru «Alternatīvās komuni-
kācijas metodes darbā ar klien-
tiem ar funkcionāliem un garīga
rakstura traucējumiem», ko or-
ganizēja Profesionālās pilnveides
un supervīzijas centrs «AISMA»
sadarbībā ar Lietuvas Sociālā dar -
ba izglītības metodisko centru un
Dienas centru personām ar funkcio -
nāliem un garīga rakstura traucē-
jumiem «Klaipedos Lakštute».

Lietuvas kolēģi dalījās ar sa -
vām zināšanām un pieredzi darbā
ar personām ar funkcionā liem un
garīga rakstura traucējumiem, to
specifiku:  

– Alternatīvās komunikācijas
veidi, to pielietojums darbā ar

personām ar funkcionāliem un
garīga rakstura traucējumiem.

– Pašizpausmes veidi un
iespēja būt saprastam, izmantojot
alternatīvo komunikāciju. 

– Komunikāciju veicinošas
un personību attīstošas informatīvās
tehnoloģijas, to pielietojums. 

– Inovatīvas alternatīvās ko-
munikācijas metodes cilvēkiem
ar smagiem garīga rakstura trau-
cējumiem. 

– Dažādu komunikācijas me-
tožu pielietojums darbā ar per-
sonām ar Dauna sindromu, cere -
brālo trieku, autismu, smagu skle -
rozi, mugurkaula traumām, galvas
smadzeņu bojājumiem, vispārēju
ķermeņa paralīzi un dažādām
neiroloģiskām saslimšanām.

Semināra noslēgumā, katrs
varēja izmēģināt «Camera MOU-
SE» pielietojumu alternatīvajā
komunikācijā - datora pārvaldīšana,
izmantojot sava deguna vai acu
kustības, kā arī apskatīt darbus,
ko veidojuši cilvēki ar garīga
rakstura traucējumiem.

Gūtā pieredze, zināšanas un jau -
nas iemaņas noteikti tiks izmantotas
darbā, lai labāk izprastu, saprastu
un komunicētu ar saviem klientiem!

Teksts: Šķilbēnu sociālās 
aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

Praktiski semināri Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas darbiniekiem

AktuAlitātes soCiālAJās APrūPes māJās

1. oktobris Starptautiskā veco
ļaužu diena!

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ir mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Viļakas novada dome 
sveic visus seniorus starptautiskajā

veco ļaužu dienā!
Vēlam stipru veselību, neizsīkstošu
enerģiju un dzīvesprieku ikdienā!

Pirmais rudens mēnesis Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā ir ienācis 

ar priecīgo vēsti – 
80. gadu jubileja iemītniekam

Viktoram Soldatenkovam. 
Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts!

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
kolektīvs sirsnīgi sveic Viktoru

skaistajā dzīves jubilejā! 
Vēlam stipru veselību un Dieva svētību

turpmākajiem dzīves gadiem!

Četri labsajūtas vaļi 
Lūk, četri vaļi, uz kuriem balstās laba

pašsajūta, jeb – kam jāpievērš galvenā uzma -
nība, tuvojoties rudenim?

1. savai veselībai. Rūpēm par veselību jākļūst
par mūža ieradumu! Ieplānojiet ģimenes ārsta apmeklējumu un
iezīmējiet šo laiku savā kalendārā. Ja nepieciešams, vienojieties ar
viņu par citu speciālistu konsultācijām padziļinātai diagnostikai vai
specifi skai ārstēšanai. Nepiemirstiet arī vizīti pie zobārsta! 

2. savai ēdienkartei. Skandināvu zinātnieki secinājuši, ka rudens
nomāktību patiešām aizgaiņā gastronomiski prieki, tāpēc pārskatiet
savu ēdienkarti, jo tai ir būtiska nozīme attiecībā uz pašsajūtu un
enerģijas daudzumu. Uzturā svarīgi lietot produktus, kas satur E un
B grupas vitamīnus, iekļaut vairāk salikto ogļhidrātu – pilngraudu
pro duktus, dārzeņus un augļus, kas organismu nodrošinās ar ener -
ģiju un labsajūtai svarīgiem vitamīniem (A, B, C un D) un stabilizēs
cukura līmeni asinīs.. Vēl jāņem vērā, ka rudenī, kad gaiss pamazām
atdziest un saules gaismas kļūst mazāk, cilvēka smadzenēs krītas se-
rotonīna jeb laimes hormona un melatonīna jeb miega hormona lī -
menis, un tas var būt iemesls arī sliktam garastāvoklim, bezmiegam,
nervu uzbudinājumam u.tml. Visjutīgāk tādas pārmaiņas uztver sie -
vietes un gados jauni cilvēki. Situāciju uzlabo un stabilizē tripto -
fāns1, ko satur tādi olbaltumvielām bagāti produkti kā auzas, tuncis,
tītara gaļa, maize, žāvētas plūmes, banāni, zemesrieksti, šokolāde. 

3. savai aptieciņai. Septembra vēsajās dienās sāk aktivizēties
vī rusi, tāpēc jau laikus jāgādā par imunitātes stiprināšanu. Profi lak -
sei noderēs vitamīnu kompleksi, zivju eļļa, medus, mežrozīšu sīrups
un citi dabiskie vai homeopātiskie līdzekļi, piemēram, uztura bagā -
tinātāji, zāļu tējas, ziedes, kas satur ēteriskās eļļas, u.c. Aptieciņā jau
laikus sarūpējiet līdzekļus, kas lietojami saaukstēšanās gadījumos
(pret klepu, iesnām, kakla sāpēm, paaugstinātu temperatūru). No
vīrusiem īpaši jāuzmanās cilvēkiem, kam ir hroniskas saslimšanas,
senioriem un bērniem. 

4. savam sirdsmieram. Ieplānojiet laiku vecākiem, bērniem,
drau   giem un citiem sev tuviem un nozīmīgiem cilvēkiem Nekautrē -
jieties būt izpalīdzīgi, iejūtīgi, uzsmaidīt un teikt labus vārdus. Šādi
jūs paplašināsiet arī savas labsajūtas vārtus, un jums būs vēl vairāk
enerģijas! Dots devējam atdodas, mīlestība atstarojas.

informācija no http://www.latvijasaptiekas.lv

Darbu uzsāk nagu
kopšanas speciālists

No 2015. gada 11. septembra darbu
Viļakā uzsāk Nagu kopšanas speciāliste
iveta Dmitrijeva.

Atgādinām, ka Nagu kopšanas speciālistes
pakalpojums par samazinātu maksu Viļakā pie -
ejams sociāli maznodrošinātai mērķauditorijai:

• Trūcīgā persona; 
• Maznodrošinātā persona;
• Daudzbērnu ģimene;
• Invalīds (I, II, III grupas);
• Vientuļais, statusā esošajiem klientiem,

uzrādot augstākminētā  statusa apliecinājuma
oriģinālu.

Pakalpojumu varēs saņemt Parka ielā 2,
Viļakā, Pensionāru saieta namā pēc iepriekšējā
pieraksta.  

Pierakstu veic sazinoties ar Nagu kopšanas
spe ciālisti (kontakttālrunis 29330367, zvanīt
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00).

maksas pakalpojumu cenas:
1. Pēdu aprūpe (1 stunda) – eur 10,00 
2. Pēdu aprūpe (pēdas ar problēmām 1.5

stunda) – eur 15,00
3. Deformēta naga apstrāde (1 nags) –

eur 2,50 
4. Pēdu masāža – eur 4,00
5. Pēdu aprūpe pie klienta mājās (personām

ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) –
eur 22,00

(Apstiprināts ar Viļakas novada domes sēdes
lēmumu 26.08.2015. protokols Nr.14&6)

Friziera pakalpojumu
pieejamība sociāli maznodrošinātai

mērķauditorijai
No 2015. gada 14.septembra Viļakas novadā

būs pieejami friziera pakalpojumi, kurus
piedāvās meistare sandra Šakina.

Atgādinām, ka friziera pakalpojumi par sama-
zinātu maksu Viļakā pieejami sociāli maznodrošinātai
mērķauditorijai:

• Trūcīgā persona; 
• Maznodrošinātā persona;
• Daudzbērnu ģimene;
• Invalīds (I, II, III grupas);
• Vientuļais, statusā esošajiem klientiem, uzrādot

augstākminētā  statusa apliecinājuma oriģinālu.
Pakalpojumu varēs saņemt Parka ielā 2, Viļakā,

Pensionāru saieta namā pēc iepriekšējā pieraksta. 
Pierakstu veic sazinoties ar meistari (kontak-

ttālrunis 26525814, zvanīt darba dienās no plkst.
8.00 līdz 17.00).

maksas pakalpojumu cenas:
1. Matu griezums kungiem  – eur 1,50 
2. Matu griezums dāmām  – eur 1,50–2,00
3. Matu griezums bērniem (līdz 18 gadiem)   –

eur 1,00
4. Matu griezums pie klienta mājās (perso -

nām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) –
eur 2,85

5. No maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:
• I grupas invalīdi;
•  bērni-invalīdi.

(Apstiprināts ar Viļakas novada domes sēdes
lēmumu 26.08.2015. protokols Nr.14&6)

informāciju sagatavoja Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja ilze Šaicāne
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tūrisms

Piedalies tūrisma akcijā
‘Apceļo Atzeles zemi 2015’

skolēniem rudens parasti asociējas ar ekskursiju laiku, tāpēc
šī ir lieliska iespēja vēl pagūt apceļot seno Atzeles zemi, jo akcija
vēl turpinās un tā noslēgsies 31. oktobrī.

Jau piekto gadu pēc kārtas tūrisma akcija ‘Apceļo Atzeles zemi’
norisināsies senās Atzeles zemes teritorijā – Viļakas, Balvu,
Baltinavas, Alūksnes un Apes novados. Akcijas laikā ceļotāju un it
īpaši skolēnu acis priecēs 15 aizraujoši un izzinoši objekti. Esi
aicināts apceļot Atzeles zemi.

Kas tad īsti ir jādara, lai skolēni beigās iegūtu Balvu peldbaseina
apmeklējumu vai picas?

Jāizdrukā un jāatmin mīkla, ja mīklu neizdodas atminēt jādodas
uz objektu, uz kuru norāda jautājuma krāsa, un jāuzjautā saimniekam
pareizais atminējums. Apskates objektā visai klasei jānobildējas tā,
lai var redzēt visus dalībniekus un kādu zīmīgu tā objekta vietu.
Bilde kopā ar atrisināto krustvārdu mīklu jāiesūta uz epastu –
riepniece@gmail.com līdz 10. novembrim.  Tie skolēni, kuri būs
visvairāk apceļojuši objektus un atminējuši krustvārdu mīklu, iegūs
balvas. Kā arī atrisinātā krustvārdu mīkla būs tava ieejas biļete
akcijas noslēguma ballē Gaujienā 21. novembrī.

Informāciju sagatavoja:Santa Bondare
Viļakas novada tūrisma informācijas centrs

No 2015.gada 17. septembra līdz 
30. oktobrim norisinās konkurss «laiks
laukiem 2015», kurā aicinām 1.–12.
klašu skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt
citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos.
Balva saturiski atbilstošāko un radošāko
darbu autoriem ir ekskursija visai
klasei 500 eur vērtībā. 

konkursa «laiks laukiem!» mērķis
ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves
un nodarbinātības iespējām 21. gadsimta
laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības
un lauku tūrisma popularizēšanu
jauniešu vidū, tādejādi veicinot skolēnu
izpratni un interesi par mūsdienīgas
dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības
iespējām laukos, kā arī par tradicio -
nālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves
vērtībām. 

Skolēnu uzdevums ir pēc pašu izpratnes
un iespējām radošā veidā atklāt projekta
tēmu «Laiks laukiem!», dodoties pieredzes
braucienā uz vietējo lauku saimniecību
vai uzņēmumu (piem., uz zirgaudzētavu,
viesu namu, maizes ceptuvi, ābolu dārzu,
šokolādes ražotni, u.tml.), vai pie amat-
niekiem un mājražotājiem, un izpētīt, kas
notiek, kādas zināšanas un prasmes ne-
pieciešams, lai veiktu dažādās darbības
mūsdienīgos laukos. 

Par pieredzēto un izpētīto jāsagatavo
apmēram 60 sek. garš video materiāls vai
fotoreportāža no 5–7 fotogrāfijām ar pa-
skaidrojošu tekstu. 

Konkursā atsevišķi tiks vērtēti darbi
1.–6. klašu un 7.–12. klašu kategorijās.

Katrā kategorijā tiks noteikti divi uzvarētāji,
kuri saņems balvu. 

Vecāko klašu skolēniem konkurss no-
risināsies divās kārtās. Desmit labāko
darbu autori tiks aicināti piedalīties otrajā
kārtā, un sagatavot 3 – 5 minūšu garu vi-
deoreportāžu un sniegt inovatīvus risinā-
jumus uzņēmējdarbības veicināšanai lauku
vidē.

Konkursa nolikumu, video aicinājumu
un sīkāku informāciju meklē: www.laik-
slaukiem.lv 

Konkurss tiek īstenots projekta «Lauku
tūrisma produktu veidošana un mārketinga
kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un vei -
dojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lau -
ku tūrisma uzņēmēju sadarbību» ietvaros.

kontakti: Indra Soika - Dreimane
Media Gids, Konkursa koordinatore
E-pasts: indra@mediagids.lv, 
T. 26455823

Projektu īsteno biedrība «Latvijas
Lauku forums» un biedrība «Media Gids».
Informatīvi atbalsta asociācija «Lauku
ceļotājs». 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacio-
nāla mēroga nevalstiskā organizācija,
kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija
ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu
attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par
vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri
savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās
un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70
biedru organizācijas. Vairāk par LLF:
llf.partneribas.lv

konkurss skolēniem «laiks laukiem 2015»
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Viļakas novada dome iegādā -
jusies un nodevusi Viļakas no-
vada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas ložu šaušanas nodaļas
rīcībā pneimastisko pistoli «steyr
lP-2», kuras iegāde tika finan-
sēta no izglītības un zinātnes mi-
nistrijas sporta inventāra iegādei
2015. gada valsts budžeta pro-
grammas «sports» apakšpro-
grammas – 09.04.00 – 430 eur,
kā arī  Viļakas novada pašval-
dības līdzfinansējuma.

Viļakas novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktors
Ēvalds Vancāns pateicas Izglītības
un zinātnes ministrijai, Viļakas
novada domei un uzskata, ka «šis
ierocis būs augstvērtīgs papildi-
nājums šāvēju komandām, treni-
ņiem un sacensībām». 

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolai jauns inventārs

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir saņēmusi
jaunu pneimatisko šauteni, kas tika iegādāta Vācijā par dāvinā -
juma līdzekļiem, ko sporta skolas ložu šaušanas nodaļai ziedoja
skolas sponsori.

Paldies sponsoriem saka ložu šaušanas nodaļas izglītojamie.
Treneris Ē.Vancāns

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Dāvinājums Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolai

sprints «Cēsis 2015»
Pēc ilgāka pārtraukuma arī Viļakas novada Bērnu un jaunat -

nes sporta skolas audzēkņi piedalījās rollerslēpošanas sacensībās
«Cēsu sprints 2015», Cēsīs. 

Trenera Pētera Vancāna komandas sastāvā startēja seši slēpotāji:
Silvesters Kozlovskis, Igors Prancāns, Niks Mičs, Markus Maksimovs,
Mariuss Pužulis un Marks Ločmelis. Dalībniekiem vajadzēja veikt
divas kvalifikācijas, jo pirmajā tika noskaidroti 1. – 2. vietas ieguvēji. 

Diemžēl mūsu slēpotājiem šo uzdevumu neizdevās veikt, mazliet
pietrūka. Otrajā kvalifikācijā noskaidrojās, ka tālāk cīnīsies Igors,
Silvesters, Niks un Markus. Marks un Mariuss turpmākām cīņām ne-
kvalificējās izcīnot attiecīgi 9 un 15 vietu 25 dalībnieku konkurencē.
Pusfinālu pievarēja Igors, Silvesters un Markus. Nikam pienācās sa-
mierināties ar 6. vietu 13 dalībnieku konkurencē.

Pusfinālā Igors, Silvesters un Markus zaudēja pretiniekiem un
atlika cīņa tikai par 3. – 4. vietu. Mazajā finālā Silvesters apsteidza
Igoru, izcīnot 3. vietu, bet Igors palika 4. vietā. Arī Markus pie veica
savu pretinieku un izcīnīja 3. vietu.

Mājup braucām ar divām izcīnītām bronzas medaļām, kas arī nav
slikts rezultāts, ja salīdzinām ar Madonas vai Cēsu slēpošanas
skolām, kur treneru ir vairāk kā mums bērnu. Paldies slēpotājiem un
viņu vecākiem, kā arī sporta skolai. Veiksmīgus turpmākos startus!

Pēteris Vancāns

No 7. līdz 13. septembrim
latvijā notika Pirmā eiropas
sporta nedēļa. 

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna
Eiropas Komisijas iniciatīva, lai
veicinātu sportu un fiziskās akti-
vitātes Eiropā. Tās mērķis ir vei-
cināt sportošanu un fiziskās akti-
vitātes un vairot izpratni par to
daudzajām priekšrocībām. Kam-
paņas aicinājums skanēja «Esi
aktīvs!» (#BeActive)! 

Eiropas Sporta nedēļas pro-
grammas ietvaros Latvijā tika or-
ganizētas vairākas tematiskas die-
nas, piemēram, sports izglītības
iestādēs, darba vietās, brīvā dabā,
sporta klubos un fitnesa centros.
Tās norisē ar savām aktivitātēm
pie dalījāmies arī mēs – Viļakas
pa matskola, rīkojot Skaļos starp-
brīžus. 

Trešdien, 9. septembrī, visi
pul cējāmies skolas zālē, lai pie-

dalītos kopīgā vingrošanā skolotā -
jas Ineses Rēvaldes vadībā. 

Ceturtdien kopā ar skolotāju
Iju Krilovu dejojām latviešu tau -
tas rotaļdejas. 

Savukārt piektdien skolotāja
Irēna Logina vadīja kustību rotaļas,
liekot spēlēt «orķestrī» un plun-
čāties «dīķī».  Katram dalībniekam

tika izsniegta aktivitāšu reģistrāci -
jas kar te, kurā varēja iereģistrēt
ne tikai mūsu skolas aktivitātes,
bet arī piedalīšanos Spēka dienā
Balvos un Futbola dienā Borisovā.

Paldies mūsu brīvprātīgajam
atbalstītājam šoferītim Atim!

Viļakas pamatskolas skolotāja
Tamāra Makarova

Viļakas pamatskolas aktivitātes eiropas sporta nedēļa

tautas skrējiens 
«rekova – Balkani – rekova 2015»

Šī gada 13. septembrī skrējēji pulcējās pie rekavas vidusskolas,
lai piedalītos tautas skrējienā «rekova – Balkani – rekova».
minētais skrējiens notiek regulāri jau vairākus gadus. Šogad uz
starta stājās 32 skrējēji dažādās vecuma grupās. sacensību dalīb-
niekiem bija jāveic distances no 300 metriem līdz 10 kilometriem.
skrējienā sacentās skrējēji no Balviem, Gulbenes un Šķilbēnu
pagasta. 

Daži skrējēji sacensībās nevarēja piedalīties, jo šajā datumā bija
jāstartē Latvijas čempionātā rollerslēpošanā – Daugavpilī. Mazliet
pārsteidz tas, ka pārējās novada skolas necenšas pieda līties šādos
skrējienos.

Liels paldies visiem, kas atrada iespēju piedalīties šajā skrējienā. 
Īpašs paldies tiesnešiem, kas aizvietoja mani un tiesnešu palīgiem. 
Rezultātus var apskatīt Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv

sadaļā Sports.Vēlu visiem veiksmīgus turpmākos startus!
Pēteris Vancāns

B. Bondara piemiņas balvas 
izcīņas ložu šaušanā

2015. gada 30.–31. oktobrī Viļakā, Viļakas pamatskolas 2.ka-
tegorijas šautuvē Pils ielā 11a notiks B. Bondara piemiņas balvas
izcīņas ložu šaušanā.

Sacensības organizē Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola sadarbībā ar novada domi, Viļakas Valsts ģimnāziju, Viļakas
pamatskolu, citām sadarbības organizācijām un privātpersonām.

Sacensību galvenais tiesnesis: 3. kategorijas tiesnesis lietišķajā
šaušanā – Ēvalds Vancāns.

ieroču piešaušana un treniņi 30.okobrī no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.30 un 31. oktobrī no 8.30 līdz 09.30.

sacensību sākums 30. oktobrī plkst. 18.00, 31. oktobrī plkst. 10.00.
Sacensībās var piedalīties Viļakas novada un citi ložu šaušanas

sporta interesenti, kas nav jaunāki par 12 gadiem (mazkalibra ieroči).
Ar sacensību nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas

lapā www.vilaka.lv sadaļā sports.

2015. gada 20 septembrī no-
tika jau tradicionālā Viļakas no-
vada kausa izcīņa minifutbolā
7:7 .

Minifutbola kausa izcīņā 7:7
piedalījās četras komandas no
Viļakas. Bija pārstāvēti dažādi
vecumi- no veterāniem līdz jau-
nākajai paaudzei. Komandas iz-
spēlēja savā starpā apli. 

Viļakas veterānu komanda
pirmajā spēlē piekāpās Viļakas
vidējā vecuma paaudzes komandai

ar nosaukumu «Mačo» 0:1; Viļakas
juniori ar 0:6 zaudēja FC «Pirelli»
komandai, kuru pārstāvēja vi-
dusskolas vecuma skolēni un
daži jaunāki spēlētāji. Viļakas ju-
niori (jaunākā kom. turnīrā) tāpat
piekāpās Viļakas veterāniem un
«Mačo» komandai 1:4 un 2:3.
Viļakas veterāni uzvarēja FC
«Pirelli» kom. 1:0 , bet «Mačo»
kom. pret FC «Pirelli» nospēlēja
neizšķirti 1:1.

Kopvērtējumā ar 7 izcīnītiem

punktiem  kausa izcīņā pirmo vietu
ieguva komanda «Mačo»; otrā
vietā ar 6 punktiem Viļakas vete-
rānu komanda, trešajā vietā ar 4
punktiem FC «Pirelli» komanda. 

Ceturto vietu godam ieņēma
Viļakas jaunie futbolisti,Viļakas
junioru komanda, kas kaut arī
neuzvarēja nevienu spēli, parādīja
savam vecumam atbilstošu snie-
gumu.

Ervīns Veļķers, 
sporta darba organizators

Viļakas novada kausa izcīņa minifutbolā

sacenšas
riteņbraucēji
Šī gada 20. septembrī riteņ-

braucēji pulcējās Šķilbēnu pa-
gasta Balkanos, lai cīnītos par
Viļakas novada čempionāta me-
daļām. 

Uz sacensībām ieradās dalīb-
nieki no Rekavas, Balviem, Med-
ņevas un viens dalībnieks no
Lazdukalna. Čempionātā piedalījās
21 dalībnieks, kuriem bija jāpieveic

no 1,5 km līdz 19 km garas dis-
tances. Riteņbraukšanas sacensībās
piedalījās gan bērni, gan vecāki –
dalībnieku pulku kuplināja ģime-
nes: Pušpuru ģimene un Miču ģi-
mene. Daudzi dalībnieki izman -
toja Balkanos pieejamo pakalpo-
jumu – velosipēdu nomu – un sa-
censībās piedalījās ar nomātiem
velosipēdiem.

Uzvarētāji saņēma medaļas,
diplomus un saldumu balvas.

Daudzviet novadā redzu bērnus
riteņbraucējus, taču mazliet žēl,

ka nav neviena, kas viņus organizē
un transportē, lai piedalītos sa-
censībās.

Sacensību vasaras sezona Bal-
kanos ir noslēgusies. Gatavosimies
ziemas sezonai. Lielu paldies
gribas teikt visiem, kas atrada ie-
spēju piedalīties sacensībās. 

Paldies Sandrai Ločmelei par
sniegto atbalstu tiesāšanā, Intai
Ločmelei par bildēm, Vijai Kuļšai
par riteņu nomas organizēšanu.

Veiksmīgus turpmākos startu!
P. Vancāns

Piemiņas balvas izcīņas sacensības Dobelē
19.-20. septembrī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas  ložu šaušanas nodaļas

četras izglītojamās  piedalījās ilgoņa freimaņa starptautiskajās piemiņas sacensībās Dobelē. 
Šajās sacensībās startēja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ložu šāvēji. Personīgos sasniegumus laboja

Vaira Strupka šaušanā ar pneimatisko pistoli (PP-40 – 356.p.) un pneimatisko šauteni ( PŠ-40 – 366.p.,
rezultāts atbilst 1 sporta klasei). Tuvu personīgo rekordu labošanai bija Anastasija Sediha, Ērika
Eļjašviča un Evija Kravale.

Lai veicas arī turpmāk!
Direktora vietniece izglītības jomā  Inese Petrova
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JAuNieŠu AktuAlitātes

No šī gada septembra mēneša
Viļakas novadā darbojas eiropas
brīvprātīgā darba veicēja ra-
mona Welte no Vācijas, kuras
mērķis ir veikt sabiedrībai no-
derīgu darbu Viļakas novada
jauniešu iniciatīvu centros. 

Viļakā jauniete darbosies otr-
dienās- Viļakas Jauniešu iniciatīvu
centrā, vadot tematiskās pēcpus-
dienas un  vācu valodas nodarbības.
Tāpat jauniete apmeklēs Viļakas
pirmsskolas izglītības iestādi, Vi-
ļakas pamatskolu un Viļakas Valsts
ģimnāziju, kur jaunieši tiksies ar
Ramonu gan mācību stundās,
pilnveidojot savas valodu prasmes,
gan lietderīgi pavadot brīvo laiku
brīvprātīgās jaunietes piedāvātajās
aktivitātēs. 

Tuvākajā laikā ieradīsies jau-
nietis no Itālijas, kurš darboties kopā
ar Vācijas jaunieti un piedāvās
arī savas aktivitātes jauniešiem.

Eiropas brīvprātīgā darba vei-
cēju uzņemšana ir liels ieguvums
jauniešiem, jo tā ir jauna pieredze
valodas prasmju pilnveidošanā,
citu tautu kultūru iepazīšanā, kā

arī jaunu ideju ģenerēšanā. Arī
mūsu novada jaunieši var doties
Eiropas brīvprātīgajā darbā, kur
ir iespēja gūt fantastisku pieredzi,
īstenojot mērķus ar savām idejām
un darbu, iepazīstināt izvēlētās
valsts vietējo sabiedrību ar savu
kultūru un paplašināt savu re-
dzesloku, tāpēc šie jaunieši, kuri
viesojas mūsu novadā, ir lielisks
piemērs- kā tas ir būt brīvprātīgā
darba veicējam.

Informāciju sagatavoja Viļa-
kas Jauniešu iniciatīvu centra

vadītāja Madara Jeromāne
Foto: no Ramonas Weltes per -

sonīgā arhīva

eiropas brīvprātīgā darba veicēja 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā

Hei, hei jaunieši!

Jauniešu studija 
«BaMbuss» izsludina 

video konkursu jauniešiem 
«Un ko TU dari?» !

Ja esat jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un vēlaties mūs ie-
pazīstināt ar savu ikdienas dzīvi Jūsu dzīves vietā, tad aicinām tieši
Jūs piedalīties šajā konkursā. 

Lai piedalītos konkursā ir jāizveido 1-3 minūšu garu video par to
kāda ir Jūsu ikdiena – cik aktīvi vai tieši pretēji, pasīvi, Jūs pavadāt
savu brīvo laiku, kā Jūs līdzdarbojaties savas dzīves vietas notiku -
mos. Konkursā var piedalīties jauniešu grupas (vismaz 3 dalībnieki)
kas pārstāv skolu, augstskolu, jauniešu centru, nevalstisko organizāciju u.c. 

Labāko video autorus apciemos JS «BaMbuss» un noorganizēs
interesantu aktivitāti pēc Jūsu pašu izvēles.  

Piesakies aizpildot pieteikumu elektroniski šeit -
http://x8.lv/videokonkurssa! 

Gaidīsim Jūsu elektronisko pieteikuma anketu un izveidoto video
līdz 30. septembrim! Sīkāka informācija pie Jauniešu studijas
«BaMbuss» vadītājas Līgas Siliņas – 25155205/jsbambuss@gmail.com. 

Veiksmi video veidošanā un uz drīzu tikšanos! 
Konkursa aktivitātes tiek organizētas projekta «Kopīga rītdiena»

(Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/160) ietvaros, projektu finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Tiek veidots Viļakas novada 
Jauniešu domes sastāvs

iesākoties jaunajam mācību gadam, tiek veidots jauns Viļa -
kas novada Jauniešu domes sastāvs. Šogad Jauniešu domi vadīs
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāve – pagājušās gada vi-
ceprezidente elīna sprukule, kura šo amatu pārmanto no reka -
vas jaunieša Naura konovalova.

Jauniešu domē aicināts iesaistīties un darboties ikviens Viļakas
novada jaunietis vecumā no 14 gadiem, kurš vēlas dot savu iegul dī -
ju mu jaunatnes dzīves uzlabošanā, aktivitāšu organizēšanā un ideju
īstenošanā. Tā ir iespēja pārstāvēt jauniešu intereses, gūt jaunu pie -
redzi, izteikt savu viedokli un sasniegt kopīgi izvirzītus mērķus.

Vissvarīgākais Jauniešu domes uzdevums šajā gadā, sadarbojoties
ar jaunatnes darbiniekiem un Viļakas novada domi, ir Viļakas nova da
jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrāde (2016.–2021. ga dam),
kas ir atbildīgs un nozīmīgs darbs visu novada jauniešu labā, jo Jaunat -
nes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu kā
sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos
sabiedrībā, tāpēc tās attīstība ir svarīga katram aktīvam jaunietim.

Tuvākā mēneša laikā prezidentes Elīnas Sprukules un jaunatnes
lietu speciālistes vadībā tiek plānotas tikšanās visos Viļakas novada
jauniešu iniciatīvu centros, kur tiks pārrunātas šī brīža jauniešu
aktualitātes un jaunieši tiks aicināti iesaistīties Jauniešu domē. 

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne

Viļakas novada dome reali-
zējusi izglītības un zinātnes
ministrijas un Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras
atbalstīto projektu Nr. 4-33/31
«ekspedīcija džungļos», kura
mērķis bija dot jauniešiem ie-
spēju iepazīties ar dažādām
profesijām un veikt profesionālu
novērtējumu turpmākas karjeras
izvēlē.

Projekta laikā Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centrs sadarbībā ar
Šķilbēnu iniciatīvu centru «Zva-
niņi» organizēja dažādas jauniešiem
interesējošas aktivitātes.

Projekta galvenā tēma bija kar-
jeras izglītība un nākotnes profesi -
jas izvēle, kas mūsdienās ir ļoti
svarīga un aktuāla tēma katram
jaunietim, jo nākotnes nodroši-
nāšana ir atkarīga no karjeras vei -
došanas un profesijas izvēles.

Projekta laikā Viļakas novada
jauniešiem, Viļakas Valsts ģim-
nāzijas un Rekavas vidusskolas
audzēkņiem, bija iespēja piedalīties
karjeras izglītības nodarbībās kar-
jeras izglītības grupu treneres un
vadītājas vadībā, tāpat tika orga-
nizēti braucieni uz dažādām jau-
niešu izvēlētām iestādēm galvas-

pilsētā, lai iepazītu profesijas,
kuras viņi vēlas apgūt, notika
mācību vizītes arī Ziemeļlatgales
iestādēs un uzņēmumos, kur jau-
nieši varēja iepazīties ar karjeras
iespējām laukos – savā novadā
un tā apkārtnē.

Pēc karjeras izglītības nodar-
bībām un dzirdētajiem pieredzes
stāstiem uzņēmumos, tika izdots
buklets «Ekspedīcija Džungļos»,
kurā sniegta svarīgākā informācija
par karjeras izglītību un minēti
novadnieku veiksmīgas karjeras
piemēri. Tāpat jaunieši uzfilmējuši
video par karjeras izvēli.

Pateicamies uzņēmumiem, ie-
stādēm un visiem pieaugušajiem,
kuri dalījās ar savu pieredzi un
sniedza padomus jauniešiem, kas
viņiem noderēs turpmākās profe-
sijas izvēlē un karjeras veidošanā
nākotnē.

Informāciju sagatavoja: Viļakas
jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne

foto: projekta arhīvs

«Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2015. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.»

Noslēdzies jauniešu projekts 
«ekspedīcija džungļos»

karjeras veidošana, nākotnes
profesija, mērķu izvirzīšana-
noteiktā vecuma posmā aktuāla
tēma visiem jauniešiem. lēmums
par nākotnes profesijas izvēli
ir ļoti būtisks katra cilvēka dzī -
vē, jo no šīs izvēles lielā mērā ir
atkarīga mūsu nākotne un lab-
klājība.

Mūsdienās zināšanas, starp-
tautiskā izglītība un darba pieredze
paver daudz iespējas, tāpēc, iz-
vēloties profesiju,  jauniešu vēlmes
un vajadzības pēc informācijas
par karjeras iespējām kļūst arvien
lielākas. 

Karjeras izglītībai skolās ir
neatņemama mācību procesa sa-
stāvdaļa jau no pamatskolas kla-
sēm, jo jaunietim ir jāsāk izprast
sevi, savas intereses un jomas,
kurās viņš ir spēcīgs un vēl svarī-
gāk- ieinteresēts. 

Lielu lomu karjeras izglītības

jomā ieņem pedagogu darbs ar
skolēniem. Pedagogu darba  mērķis
ir ne tikai pasniegt kādu mācību
priekšmetu kvalitatīvi, bet arī
radīt interesi skolēnos un objektīvi
izvērtēt vai tā ir viņa stiprā puse,
kuru ir vērts mācīties padziļi nā -
ti, ņemot vērā arī skolēna jau
zinā mās intereses, spējas un pat
rakstu ra iezīmes. Jebkurš peda -
gogs vēlas, lai viņa audzēkņi ir
veiksmīgi un zina ko vēlas dzīvē
sasniegt, jāņem vērā arī faktors,
ka ne katrā skolā ir karjeras kon-
sultants.

Jau 9.klasē jaunietim ir jāizdara
pirmā lielākā izvēle savā karjeras
plānošanā, pieņemot lēmumu, vai
turpināt izglītību vidusskolā vai
profesionālās izglītības iestādē.
Vidusskolā skolēns papildus ob-
ligātajiem mācību priekšmetiem
izvēlas priekšmetus atbilstoši
savām interesēm un nākotnes

studiju iecerēm. Vidusskolas pos -
mā notiek profesionālā orientācija,
kad jaunietis sāk izvērtēt kādu
akadēmisko jomu izvēlēties, ga -
dās, ka domas mainās, tāpēc mā-
cībām ir jābūt virzītām uz zinā -
šanu ieguvi. 

Bieži vien skolēns ir spēcīgs
dažādos priekšmetos un jomās,
tāpēc ir būtiski izdarīt pareizo
izvēli, izvēloties mācību virzienu,
izvērtējot arī to, kāda veida darbs
varētu patikt vai nepatikt, lai šīs
zināšanas un gudrība tiek pras -
mīgi un mērķtiecīgi izmantotas,
kas samazina arī iespējamību pār -
 traukt iesāktās studijas, lai uzsāktu
citas, savukārt tas ietaupa arī lai -
ka un finansiālos resursus.

Jauniešiem ir būtiski savlaicīgi
iepazīties ar savu izvēlēto spe-
cialitāti, lai tā saskanētu ar vēl -
mēm, interesēm un spējām, bet
nevajag uztraukties par to, ja

pienāk brīdis, kad rodas bažas
par nākotni, bailes no neziņas, no
tā, kas būs pēc augstskolas ab-
solvēšanas – vai izvēle būs bijusi
pareizā. Sevi var realizēt tas, kurš
apzināti spēj sevi vadīt, izvēloties

sev vēlamās vērtības, tāpēc izvēle
ir jāizdara pašam un jāklausa
savai sirds balsij.

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne

karjeras izglītība. Jaunatnes lietu speciālista viedoklis
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lAuksAimNieku ziNāŠANAi/ uzņēmēJDArBīBAs

Šis skaidrojums ir sagatavots ar mērķi infor -
mēt lauksaimniekus par papuvju apsaimniekošanas
prasībām bioloģiskajās saimniecībās, jo saimniecību
apsekošanas rezultāti liecina par to, ka izpratne
par papuvju apsaimniekošanas mērķiem un pa-
sākumiem ir atšķirīga.

Lauku atbalsta dienests informē par prasībām
attiecībā uz papuves uzturēšanu bioloģiskajās sa-
imniecībās un atgādina, ka 2015.gadā visās saim-
niecībās ir jāievēro nosacījumi par aramzemes uz-
turēšanu  kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī. 

Saskaņā ar augkopības teoriju un lauksaimniecības
tradicionālo praksi Latvijā, papuve ir kultūraugu
sējai sagatavots lauks, kuru visu veģetācijas periodu
vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu
barības vielas un mitrumu sausos gados.

Savukārt atbilstoši regulas definīcijai «aramzeme»
ir zeme, ko izmanto kultūraugu audzēšanai, vai zeme,
kas pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir atstāta
papuvē. Papuve ir kultūraugu sējai sagatavots lauks,
kuru visu veģetācijas periodu vai daļu no tā kopj, lai
iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas un mitru -
mu sausos gados Tāpat no regulas definīcijas par
«ilggadīgajiem zālājiem un pastāvīgajām ganībām»
secināms, ka platības, ko aizņem šīs kultūras nav
uzskatāmas par aramzemi. 

Līdz ar to, ja 2014.gadā platību aizņēma pastāvī -

gās pļavas un ganības, tad 2015. gadā, deklarējot
šā du platību kā papuvi, nezālēm tajā jābūt apkarotām
līdz kārtējā gada 15. septembrim. Ja nezāļu apkaro -
šana netiek veikta norādītajā termiņā, uzskatāms,
ka platība 2015.gadā atbilst kultūrai «Ilggadīgie
zālāji» (kultūras kods 710), nevis kultūrai «Papuve»
(kultūras kods 610).

Savukārt, ja 2014.gadā platībā tika audzēti kul-
tūraugi vai tajā bija ierīkota papuve (t.i., tā bija
aramzeme), tad 2015.gadā, deklarējot šādu platību
bioloģiskajā saimniecībā kā papuvi, nezālēm tajā
jābūt apkarotām līdz kārtējā gada 15. septembrim,
bet augus atļauts iestrādāt augsnē līdz 2016.gada
15.septembrim. Jāņem vērā, ka arī 2016.gadā pirms
augu iestrādāšanas augsnē jāveic nezāļu apkarošana. 

Zemāk shematiski norādītas darbības, kas jāveic
bioloģiskajās saimniecībās, lai 2015.gadā platība,
kas deklarēta kā papuve, būtu apsaimniekota at -
bilsto ši prasībām.  

Saimniecībām, kas 2015. gadā pieteikušas uz
atbalstu, jāizvērtē iespējas līdz 2015. gada 15. sep-
tembrim izpildīt papuves apsaimniekošanas nosa-
cījumus. Ja šos nosacījumus nav iespējams izpildīt,
tad saimniecība var platības atsaukt no atbalsta vai
arī mainīt pieteiktās platības uz kodu «Ilggadīgie
zālāji». Šādā gadījumā LAD aicina ņemt vērā, ka
ilggadīgie zālāji ir jānopļauj un jānovāc.

Šogad līdz 2. septembrim kopumā degušas
jau 39 lauksaimniecības tehnikas vienības, tajā
skaitā 15 kombaini. savukārt 2014. gadā deguši
11 kombaini. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VuGD) vērš uzmanību uz to, kas jāie -
vēro no ugunsdrošības viedokļa, lai neizceltos
ugunsgrēks un pasargātu sevi un savus īpašumus. 

Aizvadītajās nedēļās krasi palielinājās ugunsgrēku
skaits, kas saistīts ar labības novākšanu. Tā, piemē -
ram, 11.augustā  plkst. 20.35 ugunsdzēsēji glābēji
steidzās uz Olaines novada Olaines pagastu, kur
dega kombains. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji
glābēji konstatēja, ka kombains un labība deg ar
atklātu liesmu 40m2 platībā. Plkst. 22.19 ugunsgrēks
tika likvidēts un kā tā iespējamais cēlonis tiek
minēts īssavienojums elektroierīcē. Kombaini dega
arī 24.augustā Balvu novada Kubulu pagastā,
25.augustā Kandavas novada Kandavas pagastā, kā
arī Bauskas novada Mežotnes pagastā dega kombains
8m2 platībā un labības lauks 8000m2 platībā, bet
Viļānu novada Sokolku pagastā kombains dega
1m2 platībā un rugāji uz labības lauka 2 hektāru
platībā, 31. augustā Gulbenes novada Stāmerienas
pagastā dega kombains 15m2 platībā.

Kā iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu
septiņos no šiem gadījumiem ugunsdzēsēji glābēji
min bojājumu elektrosistēmā, taču precīzus uguns -
grēku iemeslus noskaidro Valsts policija.

Kaimiņvalstī Lietuvā 2014.gadā labības kombaini
dega 17 reizes, bet 2015.gadā jau 51 reizi. Tas rada
zaudējumus lauksaimniekiem vairāk kā 10 miljonu
eiro apmērā. Kā cēloņus lietuviešu ugunsdzēsēji
glābēji min defektus elektrosistēmā – 15 reizes, deg -

vielas sistēmā divas reizes, taču pārējie 34 ir noti -
kuši dēļ putekļu, netīrumu aizdegšanās.

Ugunsdzēsēji lēš, ka ugunsgrēki izceļas dēļ vēl -
mes ietaupīt laiku un finanšu līdzekļus. Netiek īste -
notas tehniskās apkopes, ikdienas tīrīšana no putek -
ļiem un pelavām, kā arī cenšoties iegūt vairāk grau -
du, tiek izvēlēts pārāk zems pļaušanas augstums,
un, rodoties kaut nelielai dzirksteļošanai, aizdegas
labības lauks. Par ieguvumu šādā gadījumā nav ne
mazākās runas, tādēļ, ka viena tonna labības maksā
apmēram 180 eiro, tomēr viens jauns kombains
maksā ap 100 tūkstošus eiro un vairāk.

VUGD ugunsdrošības inspektori iesaka lauk-
saimniekiem, pirmkārt, veikt ikdienas apkopes un
servisu, sekot hidrauliskās sistēmas apkopei, uzrau -
dzīt, vai nav notikusi eļļas noplūde. Otrkārt, kontro -
lēt atgāzu izplūdes sistēmu, kam nepieciešama regu -
lā ra apkope. Un, treškārt, pārbaudīt arī, vai dzirkste -
ļu slāpētājs ir darba kārtībā.

Labība tiek intensīvi kulta, kad ir sauss laiks, tādēļ
rodas daudzi uguns bīstamības faktori. Degšana šādos
apstākļos izplatās tik strauji, ka ugunsgrēku nav iespē -
jams ātri likvidēt. VUGD atgādina, ka uz kombainiem
obligāti jābūt ugunsdzēsības aparātam. Ugunsdrošības
inspektori iesaka papildus drošībai uz kombaina iz-
mantot arī putu ugunsdzēsības apa rātu, kas efektīvi
noslāpēs gruzdēšanu. Kā arī nepieciešams pārdomāt,
vai uz kombaina izvietoto uguns dzēsības aparātu
skaits ir pietiekošs, jo ar vienu ugunsdzēsības apa -
rātu, kura tilpums ir seši litri, pietiks tikai nelielas
savlaicīgi pamanītas aizdegšanās gadījumā. 

VuGD atgādina, ka, ja ir izcēlies ugunsgrēks,
nekavējoties zvaniet uz tālruni 112!

VUGD aicina lauksaimniekus būt uzmanīgiem labības kulšanas laikā

Lauku atbalsta dienests skaidro: 
papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

Apakšpasākuma «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīs -
tot mazās lauku saimniecības» mērķis ir veicināt mazo lauku sa-
imniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā
lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs: fiziska persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona,
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības
nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo pro -
jekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības
plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika posmam. Kon -
sultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapā
izvēlnē «Atbalsta veidi». Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu
atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru,
iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība
vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu
apjomā (ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna īsteno -
šanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt
LAD mājaslapā izvēlnē «Atbalsta veidi».

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā
ir eur 20 851 400. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sa-
sniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa
ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus
apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā
20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir
eur 15 000, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības
plānam: pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta,
gala maksājums – 20 procentu apmērā.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz
lAD informatīvo tālruni: 67095000

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Atsāk forumu «Atbalsts uzņēmējiem»
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju

Šā gada rudenī Ekonomikas ministrija sadarbībā
ar Attīstības finanšu institūcija Altum un Centrālo
Finanšu un līgumu aģentūru deviņās Latvijas pilsētās
organizēs forumus «Atbalsts uzņēmējiem», sniedzot
komersantiem visaptverošu informāciju par šobrīd
pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmēj-
darbības uzsākšanai un paplašināšanai. 

Forumu «Atbalsts uzņēmējiem» laikā Ekonomikas mi -
nistrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Inves -
tīciju un attīstības aģentūras un Centrālās Finanšu un
līgumu aģentūras, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvji informēs komersantus par
pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

Plašāka informācija par forumiem un kalendāru Viļa kas
novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.

No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada 
5. oktobrim ir atvērta projektu pieņemšanas kārta

apakšpasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības»

Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10%
dīzeļdegvielas par atbilstošās platības hektāru

Lauku atbalsta dienests 2015.gada 7. septembrī pretendentiem pa -
pildus piešķīra dīzeļdegvielas daudzumu 10% apmērā par 2015./2016.
saimniecisko gadu no aprēķinātā kopējā daudzuma par atbalsttiesīgo
platību kārtējā saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā papildus piešķirto
degvielas daudzumu, šobrīd ir piešķirti 85 (75% + 10%) procenti no
aprēķinātā kopējā daudzuma kārtējā saimnieciskajā gadā. 

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu
pieņems līdz 2015.gada 30.oktobrim.

Iesniegumus atbalsta saņemšanai 
apdrošināšanas polises iegādes izdevumu

segšanai šogad jāiesniedz septembrī
Lauku atbalsta dienests informē, ka iesniegumus atbalsta sa ņem -

šanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par 2015.
gadu jāiesniedz no 15. septembra līdz 30. septembrim. Iepriekš šis
termiņš bija noteikts no 1.oktobra līdz 1.novembrim, tāpēc LAD
aicina klientus būt vērīgus un iesniegt iesniegumus savlaicīgi. 

Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu
segšanai var apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauk-
saimniecības produktu ražošanu. Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas
polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija iemaksāta pilnā apmērā.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir mainīts saskaņā ar 2015. gada
25. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 «Grozījumi
Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524
«Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai»».

Plašāku informāciju var iegūt, lasot to LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē «Atbalsta pasākumi» vai  zvanot pa tālruni 670950.

semiNārs «uzņēmēJDArBīBAs  formAs
uN  reĢistrēŠANA»

semiNārA mērĶis: sniegt konkrētu un pēc iespējas vieglāk
izprotamu informāciju par uzņēmējdarbības formām( SIA, IK, pa-
šnodarbinātais u.c.), lai persona varētu veikt savas situācijas analīzi
un pieņemt lēmumu par uzņēmuma reģistrēšanas formu, kā arī
sniegt zināšanas par mikronodokļa pielietošanas iespējām.

mēĶAuDitoriJA: uzņēmējdarbības uzsācēji, pašnodarbinātie,
mājražotāji, jebkurš interesents, kuram ir juridiski neskaidri jautā -
jumi par uzņēmējdarbības formām, to reģistrēšanu VID/UR.

Norises VietA: Balvu novada pašvaldības aģentūra «Ziemeļ -
latgales biznesa un tūrisma centrs» 2. stāva konferenču zālē (starpstāvā).

lAiks: 25. septembrī plkst. 10.00.
lektors: juriste Natalija kurakina.
Pēc semināra diskusijas un atbildes uz interesējošiem jautājumiem,

arī nepieciešamības gadījumā  individuāla saruna.
Semināram pieteikties zvanot «Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

centrs» projektu vadītājai» Guntai Božokai – 26461435, rakstot
gunta.bozoka@balvi.lv
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ie Dzi Vo tA Ju zi NāŠA NAi!

siA «Balvu un Gulbens slimnīcu apvienība»
administrācija informē:

2015. gada 2. oktobrī no plkst. 13.30 Balvu slimnīcas ambu-
latorajā pacientus pieņems traumatologs Arnolds skirmanis. 

speciālists pacientus pieņems gan par maksu, 
gan ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa
aicina pieteikties zelta kāzu jubilārus

lūdzam atsaukties zelta kāzu
pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus un 2015.gadā svin zelta kā-
zas.

Pāri aicināti pieteikties Viļakas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā līdz 2015. g. 12. oktobrim. Papildus in-
formācija pa tālruni 64507226. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Gaiduka

ViļAkAs NoVADA Dome
izsludina atklātu konkursu uz

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatu
Prasības pretendentiem:

• Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
• Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma

prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas pras-
mes  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

• Izpratne par vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un budžetu; 
• Prasmes darbā ar datoru; 
• Zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
• Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos; 
• Vispārējās izglītības, kultūras un sporta  iestāžu  darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu pārzināšana; 
• Labas komunikāciju un sadarbības prasmes;

Vēlams Eiropas Savienības oficiālās valodas apguves apliecinošs doku -
ments un B kategorijas autovadītāja apliecība 

iesniedzamie dokumenti:
• Motivācijas vēstule; 
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību apliecinošu

dokumentu kopijas; 
• Viļakas novada izglītības sistēmas attīstības  koncepcija (līdz 2 A4 lapām

datorrakstā); 
• Dzīves un darba apraksts (CV) 

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa e-pastu: dome@vilaka.lv,
pa pastu: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļaka no -
vads, LV-4583 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Viļakas nova -
da domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā, Ab -
renes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, līdz 2015. gada 5. oktobrim
plkst. 15.00, uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam uz  Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatu».

konkursa nolikums pieejams Viļakas novada domes 
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Vakances

Vecumu pagasta skolēnu, 
Susāju pagasta autobusa kustības
grafiks 2015./2016. mācību gadam

Darba dienās: P, o, t, C, P

Viļakas pilsētas, Susāju pagasta
skolēnu autobusa kustības grafiks

2015./2016. mācību gadam, 
ar 2015.gada  1. septembri

Darba dienās: P, o, t, C, P

$

$

r plkst. 9.30 – 10.00 Foruma dalībnieku reģis-
trācija 

r plkst. 10:00 – 10.05  Balvu novada domes
pārstāvja uzruna

r plkst. 10.05 – 10.45 Eiropas Savienības
fondu finansējums uzņēmējdarbībai  2014. – 2020.
(Zaiga Kronberga van Ramesdonka, Ekonomikas
ministrija) 

r plkst. 10.45 – 11.25 ALTUM piedāvājumi uz-
ņēmējdarbības uzsā cējiem un uzņēmējiem ar
pieredzi (Valtis Krauklis, Attīstības finanšu institūcija
Altum) 

r plkst. 11.25 – 11.45 Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmē -
jiem (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija)

r plkst. 11.45 – 12.05 Iedvesmas stāsts
r plkst. 12.05 – 12.25 Kafijas pauze 
r plkst. 12.25 – 12.50 Eiropas Savienības fon -

du mijiedarbība lau ku uzņēmēju atbalstam 2014–
2020 (Lauku atbalsta dienests)

r plkst. 12.50 – 13.10 Nodarbinātības valsts
aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
(Nodarbinātības valsts aģentūra)

r plkst. 13.10 – 13.35 Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem (Linda
Grīnberga, Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra)

r plkst. 13.35 – 14.00 Sadarbība ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas
periodā (Dina Kaupere,Centrālā Fi nan šu un līgumu
aģentūra)

Forums

Atbalsts uzņēmējiem 2015. gada 6. oktobris plkst.: 10.00
ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs (Balvi, Vidzemes iela 2b)

Kultūras pasākumi novadā
v 9. oktobrī plkst. 16.00 Žīguru kultūras

namā Dzejas daiļrunātāju konkurss bērniem vel -
tīts J. Rainim un Aspazijai.

v 10. oktobrī VIĻAKAS PILSĒTAS 70-ga -
des svētki  «TO REIZ UN TAGAD».

– Plkst. 11.00  Laukumā pie novada domes sa -
dzīviska improvizācija «Komjaunatnes ielas stāsti» 

– No plkst. 9.00 līdz 16.00 Viļakas novada
muzejā izstāde «Viļakas pilsētai 70!»

– Plkst. 18.00 Viļakas kultūras namā muzikāls
jubilejas FO RUMS  «Mana pilsēta VIĻAKA» 

Šodienas pilsētas redzējums «tematiskajās dar-
bnīcās» – mū zika, dziesma, deja, dzeja, diskusijas,
ekspertu viedokļi Vi ļakas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu mākslas darbu izstāde.

Pēc pasākuma BALLE retro un mūsdienu
de  ju ritmos.

v 17. oktobrī plkst. 15.00 Žīguru kulturas
namā «Sāvu loks».

v 17. oktobrī plkst. 20.00 Borisovas Tautas
namā Atpūtas vakars tiem, kam pāri 18. Līdzi
ņemiet groziņu un labu noskaņojumu.

v 17. oktobrī plkst. 20.00 Kultūras centrā
«Rekova» Līnijdejotāju saiets. Piedalās kolektīvi
no kaimiņu novadiem.

v 17. oktobrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas
namā I. Kaluga piemiņas balle. Piedalās grupas –
«Medņevas muzikanti», «P.S. Sala», «Naproc»,
«Trikmins», «Ķarburators», «Unknown Artist»,
«Viola-šūdīn pīcūs». Ieeja līdz 23.00-2.00, vēlāk
2,50 euro.

v 24. oktobrī plkst. 14.00 Kupravas pagasta
pārvaldes zālē Pensionāru vakars.

v 25. oktobrī plkst 13.00 Kultūras centrā
«Re kova» Bērnu ballīte «Izkrāsojam rudeni».
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ie spiests: si A «lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

14. latgalīšu meilys aiļu i
dzīsmu festivāls «upītes uobeļ-
duorzs» pulcināja daudz dalīb-
nieku un klausītāju. 19.septem-
bra vakarā Šķilbēnu pagasta
upītes ciemā iedzīvotāju skaits
ievērojami palielinājās, žēl tikai,
ka tas notika tikai uz vienu nak -
ti. ir vērts pasākumu apmeklēt
no pirmās minūtes un ierasties
līdz plkst. 19.00, ne tikai, lai
maksātu lētāku ieejas biļeti, bet
arī, lai ar acs kaktiņu redzētu
festivāla aizkulises un nepalaistu
garām pirmās grupas uzstāša -
nos. Šogad raimonds logins
un grupa «Napruots» bija pa-
visam saprā tīgi, jo nedaudz ie-
mēģināja instru mentus un ska-
tuvi pirms oficiālā pasākuma
sākumā, lai arī tie cil vēki, kuri
iet agrāk gu lēt nekā jaunieši,
dzirdētu kādu dziesmu «Nap-
ruots» izpildījumā.

Neparasti, ka pirmie uzstājās
pavisam populāri un pazīstami
mākslinieki Latvijā – duets Inga i
Normunds, kuri izpildīja festivāla
«Upītes Uobeļduorzs» himnu un
dziedāja dziesmas no jaunākā, des-
mitā  studijas albuma «Munai Lat-
golai», kas ierakstīts latgaliešu valo -
dā. Lai arī duets pastāv jau 15 ga -
dus, viņi pirmo reizi piedalījās fes -
tivālā. Normunds atzina, ka bija
dzirdējuši par šo festivālu pozitīvas
atsauksmes, bija gribējuši festi -
vālā piedalīties, tāpēc bija priecīgi,
ka festivāla organizators Andris
Sli šāns viņiem piezvanīja un uz-
aicināja piedalīties. Šogad pie
pir mās reizes gan nevarēšot palikt
līdz rīta gaismai, bet, kas zina
varbūt citu gadu izdosies pabūt
ilgāk Upītē, tā filozofēja Nor-
munds.

Lai arī festivāls pastāv jau četr -
padsmito gadu, liels prieks, ka katru
gadu ir mākslinieki un dzejnieki,
kuri piedalās pirmo reizi. Tas lie-
cina, ka sirsnīga ir latgalieša dvē-
sele, kura ir gatava savu piedzīvoto
un pārdzīvoto izteikt dzejā, dzies-
mās un mūzikā. Pirmo reizi festi-
vālā dzeju lasīja Ineta Atpile –Ju-
gane, Jana Skrivļa-Čevere un Li -
gita Žukovska. Ineta Atpile- Juga -
ne bija palūgusi skaņotājiem uz -
likt vienu viņas dzejoli, kuram ir
sacerēta mūzika un kuru dzied Rē -
zeknes bērni, Ineta aicināja droši
bērnus dejot pie bērnu dziesmiņas.
Taču visi bērni tik uzmanīgi klau -
sījās, jo beidzot tika atskaņota
mūzika viņu gaumei, tāpēc tad ir
jāklausās, nevis jādauzās, jāskraida
vai jādejo, tā bērnu psiholoģiju
atklāja Andris Slišāns.  Ligitai Žu -
kovskai Upītes tautas nama skatuve
bija pazīstama, jo bija uzstājusies
kopā ar grupu «P.S. Sala», bet pir -
mo reizi uzdrošinājās lasīt savu
dzeju. Janai Skrivļai–Čeverei nav

ne mazākās nojausmas, kā viņu
atradis Andris Slišāns, bet bija ļoti
priecīga par doto iespēju un prie -
cīga par nepiespiesto un sirsnī go
festivāla gaisotni.  

Mārīte Slišāne nesauktu sevi
par dzejnieci, to nosauktu par do -
mu uzplaiksnījumiem, kuri bieži
vien rodas trijos naktī, kad visi jau
guļ, tikai Mārīte vēl neguļ. Mārīte
Bikovska arī sevi nesauktu par
dzejnieci, bet gan par troku bobu,
kura spēj uztaisīt šovu no nekā.
Dagnija Bramane, Līga Rundāne
un Ligija Purinaša atklāja savas
mīlas dzejas rindas, bet autore Ka-
ronhisake ir palikusi uzticīga savam
tiešam stilam, kas īstos vārdos
nosauc ikvienu procesu, kas notiek
sabiedrībā un viņai apkārt.

Daudzi mākslinieki atbrauc ne
tikai uz savu uzstāšanos, bet atbrauc
ātrāk un paliek ilgāk, lai iejustos
un izjustu pasākuma atmosfēru.
Skatītāju rindās bija pamanāms
Dainis Adijāns, Zemnīks, «Dabasu
Durovys», «P.S. Sala», Inokentijs
Mārpls un citi mākslinieki. 

Pirmo reizi Upītes Uobeļduorzā
uzstājās grupas «Piparmētra»,
«Trykmīns» un īpašīs gosts Ino-
kentijs Mārpls. Grupā «Piparmētra»
muzicē piecas jaunas meitenes.
Piparmētras ir grupas «Dabasu
Durovys» solista Arņa Slobožaņina
ideja un projekts, lai dotu iespēju
arī meitenēm muzicēt īstā rokgrupā.
Sirsnīgā meiteņu uzstāšanās sa-
viļņoja daudzus apmeklētājus.
Tas nekas, ka šobrīd meitenes dzie -
dāja populāras dziesmas kā Prāta
vētras «Starp divām saulēm»,
latgaliešu tautasdziesmas un citas,
iegūstot pieredzi, meitenes radīs
arī savas dziesmas. Festivāla or-
ganizators Andris Slišāns vēlējās
noskaidrot, kāds ir īstais grupas
nosaukums daudzas piparmētras
vai tomēr vienkārši piparmētra,
meitenes atzina, ka grupas no-
saukums ir vienskaitlī – «Pipar-
mētra».  Izrādījās, ka nezināmā gru -
pa «Trykmīns» ir Vincents Kūkojs
ar lyluoku sastāvu. Citiem patika
balādiskais un spēcīgais Vincents
Kūkojs, bet citi tikpat labi uzņēma

«Trykmīnu», galvenais, lai var
padejot.  Īpašais gosts Inokentijs
Mārpls bija ĻOTI īpašs. Inokentija
Mārpla līderis Raimonds Lagimovs
jeb «Dambis» ilgus gadus pazīs -
tams kā Latvijas pagrīdes mūzikas
dzīves vadītājs. Grupa ir viena no
leģendārākajām Latvijas pagrīdes
grupām. Grupa koncertējusi dau-
dzos pagrīdes festivālos. Tāds un -
derground (pagrīdes, zem zemes)
blieziens Upītē vēl nebija dzirdēts.
Hīti «Krievija», «Eu, priekšniek»
tika filmēti ar nevienu vien i-phone
(mobilo viedtālruni). Grūti saskai -
tīt, kura uzstāšanās tika iemūžināta
video visvairāk, bet pir majā
trijniekā būtu Inokentijs Mārpls
un «Jezups i muosys» jeb maskē-
jusies grupa «Bez PVN». 

Arī šogad apmeklētāju kon-
kursu uzvarētāji saņēma festivāla
nozīmītes un t-kreklus ar uzrakstu
Uπte (Upītes simbols). Nozīmī-
gākās balvas ieguvējs bija Modris
Romanovskis no Balviem, kurš
tika atzīts par aktīvāko dejotāju,
jo pirmais uzsāka dejas. Patiesībā
pirmie bija Andris Slišāns un Li -
gita Spridzāne, bet diemžēl balva
viņiem gāja secen, jo ir jau Upī -
tes t-krekla īpašnieki, kā arī tika
saskatīts interešu konflikts ar fes-
tivāla rīkotājiem.

Netiek aizmirsts festivālā uz-
aicināt arī Viļakas novada grupas.
Pēc septiņu gadu pārtraukuma,
Andris Slišāns atcerējās, ka ir tā -
da folkloras kopa kā «Upīte», ku -
ras bērni un jaunieši muzicēja,
bet pieaugušie jaunieši uzdancoja,
parādot arī, ka valsi ir iespējams
dejot savādāk nekā ierasts. Fol-
kloras diženumu parādīja folkloras
kopa «Egle» no Medņevas pagasta
un lustīgus dančus spēlēja kapela
«Egle».  Viļakas novada grupas
«Napruots» un «Unknown Artist»
ir iemīļojuši ne tikai Viļakas no -
vada jaunieši, bet arī tuvāki un
tālākie ciemiņi. Riktīgus dejojamus
gabalus visām paaudzēm uzspēlēja
«P.S. Sala». Jaunieši kārtīgi izlē-
kājās grupas «Dabasu Durovys»
uzstāšanās laikā. «Dabasu Duro-
vys» deviņu pastāvēšanas gadu

laikā ir uzstājušies arī Lietuvā,
Portugālē un Austrālijā. Par laimi
jaunie mūziķi regulāri koncertē
arī Upītes Uobeļduorzā un šogad
bija otrajā vietā grupu vidū, kuras
visbiežāk ir uzstājušās festivālā.
Grupā «Šudin 5cūs» no Rēzeknes
muzicē 5 mārgas, kas kopā dar -
bojas nepilnu gadu kopš 2014.gada
oktobra. Kaunatas jaunieši «Gon-
dreiž 10nīkā» uzspēlēja jestru
rok-popu, Liktenīgās trešdienas
jeb Weird Wednesdays atpazīs ti -
kai festivāla apmeklētāji, jo glo -
bālajā tīmeklī būs grūti atrast pa-
reizo grupu no Latgales.

Nākamgad trešajā septembra
nedēļas nogalē, 17. septembrī,
visi ceļi vedīs uz Upīti, lai at zīmēto
festivāla 15. pastāvēšanas gada-
dienu! Atgādinām, ka jaunieši

var droši nākt un klausīties grupu
uzstāšanos un mīlas dzeju no pa -
ša sākuma, nevis tikai ierasties uz
pusnakti un ienākt tikai uz jau -
niešu grupām! Ir iespēja jauniešiem
pēc gada lauzt šos stereotipus un
pierādīt, ka kopā ar festivālu dzī -
vo no pirmās uzstāšanās līdz rīta
gaismai. Paldies festivāla atbal-
stītājiem un informatīvajiem at-
balstītājiem!  Īpašs paldies Valsts
Kultūrkapitāla fondam, kura at-
balsts palīdz saglabāt un populari -
zēt latgaliešu valodu! 
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