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2016. gada 7. aprīlī Robežšķērsošanas punktā «Vientuļi», Vecumu pagastā, Viļakas novadā, notika projekta «RKP «Vientuļi»
rekonstrukcija un RKP «Bruņiševa» iekārtošana» noslēguma
pasākums. Pasākuma programmā bija svinīgas uzrunas, lentas
pārgriešana, ieskats projekta ieviešanas vēsturē un ārzemju
pieredze, kā arī ekskursija pa objektu un paraugdemonstrējumi.

Pasākuma viesus robežkontroles punktā (turpmāk – RKP) «Vientuļi» sagaidīja saksofonists Arnis Graps, izpildot skaņdarbus, kamēr
ieradās visi aicinātie viesi un žurnālisti. Pasākumu atklāja «Valsts
Nekustamo Īpašumu» pārstāvis, aicinot visus pulcēties pie jaunuzbūvētajiem objektiem. Pirmā svinīgo uzrunu teica Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta
direktora vietniece Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos Ilze Krieva, pēc tam runāja Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās vadības iestā-

Sergejs Maksimovs dāvina metāla zvanu «Vientuļu» priekšniekam Valērijam Vorobjovam

des un Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa, kura
pasniedza dāvanas sadarbības partneriem. VAS «Valsts Nekustamie
Īpašumi» valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols un Valsts ieņēmumu
dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone atcerējās, ka projekts tika
iesākts vēl tad, kad viņi bijuši citos amatos, taču priecē tas, ka
projekts realizēts noteiktajā termiņā. Runāja arī Krievijas Federācijas
Federālā muitas dienesta vadītājs Andrejs Beļaņinovs un cilvēks, kurš
piedalījās arī pirmajā RKP «Vientuļi» atklāšanā 1990. gadā, Latvijas
Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētājs Aivars Saliņš, Robežsardzes
Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks Mariks Petrušins u.c. Svinīgās uzrunas noslēdza Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš pateicās sadarbības partneriem
un «Vientuļu» priekšniekam kapteinim Valērijam Vorobjovam
uzdāvināja metāla zvanu ar aicinājumu «zvanīt, ja kas atgadās».
Pēc svinīgajām uzrunām projekta realizācijā iesaistīto pušu pārtāvji pārgrieza lentu, tā demonstrējot objekta atklāšanu. Visi projektā
iesaistītie nofotografējās pie jaunās celtnes un tika aicināti uz prezentācijām par projekta gaitu.
Par Latvijas pieredzi stāstīja VAS «Valsts Nekustamie Īpašumi»
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols, par Igaunijas pieredzi – Toomas
Huik, par Krievijas – Vladimirs Parfenovs.
Noslēgumā pasākuma apmeklētāji devās ekskursijā pa objektu,
tika demonstrētas iekārtas, kā arī savas prasmes parādīja speciāli apmācīti suņi, atrodot automašīnā noslēptas cigaretes un skaidru naudu.
RKP «Vientuļi» ir pirmais izveidotais robežšķērsošanas punkts
pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, taču pēdējais, kurā
veikta rekonstrukcija. «Vientuļu» rekonstrukcijas mērķis ir uzlabot
RKP infrastruktūru, uzlabot kontroles kvalitāti, kā arī darba apstākļus.
Plānots atļaut smagā transporta plūsmu, kad Krievijas Federācijā tiks
nodrošināta atbilstoša infrastruktūra. Rezultātā tiks paaugstinātas
kvantitatīvās un kvalitatīvās jaudas Eiropas Savienības un Krievijas
Federācijas robežā.
Projekta sākums norisinājās 2011. gadā pārrobežu sadarbības programmas «Igaunija-Latvija-Krievija» ietvaros. 2013. gadā izstrādāts
tehniskais projekts, 2014. gadā sākti būvniecības darbi. 2015. gadā
objekts nodots ekspluatācijā, bet 2016. gadā uzsākta rekonstruētā
objekta darbība, kā arī pilnveidošanas darbi.
Rekonstrukcijas izmaksas ir 17.46 milj. euro, 6.37 milj. euro ir
Eiropas Savienības finansējums, bet pārēja daļa tika finansēta no Latvijas valsts budžeta.
Pašlaik RKP «Vientuļi» nodrošina 5 kontroles joslas katrā virzienā, ļauj šķērsot robežu vairāk nekā 300 transportlīdzekļiem dienā.
Kopējā teritorijas platība ir 7.2 ha, ēku platība – 7116 km2.
Informāciju apkopoja, foto: Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja Rūta Cibule
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APSTIPRINĀTI
Ar Viļakas novada domes
24.03.2016. sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, &1.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2016. gada 24. martā

Viļakā

Nr. 2/2016

«Par Viļakas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļakas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Viļakas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vieta ir Viļakas novada domes informatīvais izdevums «Viļakas novadā».
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
Viļakas novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2016

«Par Viļakas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu»
PasKaidRojuma RaKsts

l Viļakas novada domes 2016. gada 24. marta domes sēdē nolēma:

• Izdot Viļakas novada domes 24.03.2016. saistošos noteikumus Nr. 2/2016 «Par Viļakas novada
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»;
• Nodrošināt priekšfinansējumu EUR 1656,00
(viens tūkstotis seši simti piecdesmit seši euro) projekta Nr. 2015-3-DE04-KA105-013270 «BE THE
SOLUTION TO EARTH POLLUTION» (rast risinājumu kā nepiesārņot dabu) aktivitātei aviobiļešu
iegādei maršrutā Rīga-Tbilisi-Rīga;
• 1. Piešķirt pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit euro
00 centi) apmērā Viļakas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
2. Piešķirt pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit
euro 00 centi) apmērā Viļakas novada administratīvajā
teritorijā deklarētajiem Otrā Pasaules kara dalībniekiem;
• Apstiprināt Viļakas novada Būvvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Kuprava pagasta
pārvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Medņevas pagasta
pārvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Susāju pagasta
pārvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
pārvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Vecumu pagasta
pārvaldes nolikumu;
• Apstiprināt Viļakas novada Žīguru pagasta
pārvaldes nolikumu;
• 1. Piešķirt Viļakas novada Žīguru pamatskolai
EUR 2818,00 pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai
nodrošinātu mācību atbalsta pasākumus līdz 2016.
gada 1. septembrim;

2. Līdzekļus piešķirt, samazinot Viļakas novada
sociālā dienesta izdevumus par atalgojumu
(EEK1119);
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2016.
«Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu»;
• Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības noteikumus «Kārtība, kādā pašvaldība līdzfinansē «B»
kategorijas autovadītāju kursu apmācību Viļakas
novada 10.–12. klašu skolēniem»;
• 1. Atļaut Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu
draudzei, reģ.Nr. 90000450413, 2014. gadā pašvaldības piešķirtos un neizlietotos finanšu līdzekļus
summā EUR 3412,88 baznīcas žirandola elektroinstalācijas rekonstrukcijai izlietot 2016. budžeta gadā;
2. Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei
līdz 2016. gada 1. decembrim jāiesniedz atskaite
par šo līdzekļu izlietojumu;
• Nodrošināt finansējumu Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes kultūras budžeta tāmes ietvaros
festivāla «Latgales ērģeļu dienas 2016» koncertam
2016. gada 16. jūlijā Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā – EUR 300,00 apmērā;
• 1. Atcelt 2009.gada 28.decembra noteikumus
«Par Viļakas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā
vai zemes reformas laikā rīcībā esošo neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu»;
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Noteikt viena iemītnieka mēneša uzturēšanas
izmaksas sociālās aprūpes iestādēs:
1. Viļakas sociālās aprūpes centrā – EUR 376,82;
2. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā – EUR 376,82.

sia zaao (zaao) sadarbībā ar Viļakas novada domi nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez
maksas atbrīvoties no izlietotā iepakojuma, kas
ir derīgs otrreizējai pārstrādei. tā ir katra klienta iespēja samazināt tēriņus par nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu. iepakojumu – papīru, plastmasu, Pet pudeles, metālu un
stikla pudeles, burkas, iespējams izmest speciāli
uzstādītos un marķētos publiskos konteineros
Viļakā, Vecumu, medņevas, Šķilbēnu, Žīguru,
Kupravas pagastos. tomēr atkārtoti nākas konstatēt, ka vairāki šķirošanas konteineri tiek piesārņoti ar neatbilstošu saturu, kas iedzīvotāju
sašķiroto iepakojumu padara nepārstrādājamu.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja
Ginta Gailuma: «Veicot šķiroto atkritumu konteineru
tukšošanu Viļakā, Balvu ielā 2, Baznīcas ielā 38,
Zemnieku ielā 1, regulāri konstatējām, ka iedzīvotāji
konteinerus izmanto neparedzētiem mērķiem. Vēlos
akcentēt, ka jāšķiro ir pudeļu un burku stikls, kā arī
polietilēns, metāls, PET pudeles, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas pudeļu iepakojums, papīrs, dzērienu
pakas. Šķiroto atkritumu konteinerus ZAAO tukšo
bez maksas, taču, ja minēto konteineru saturs ir sabojāts, tas kļūst par otrreizējai pārstrādei neizmantojamu
materiālu, ir jāapglabā atkritumu krātuvē un par to
tiek piestādīta maksa. Ja šķiroto atkritumu konteineri
arī turpmāk tiks piesārņoti ar neatbilstošu saturu,
tad tiks lemts jautājums par šo konteineru noņemšanu. Nepieļausim situāciju, ka to cilvēku darbs,
kuri pareizi nošķiro iepakojumu, tiek sabojāts dažu
iedzīvotāju nepareizas rīcības dēļ.»

konservu kārbas, metāla korķus un vāciņus u.c.
metāla priekšmetus. Šajā konteinerā nedrīkst mest
vienreizējas lietošanas traukus, papīra dvieļus,
salvetes, konfekšu, čipsu un saldējuma iepakojumus,
kā arī plastmasas rotaļlietas, eļļas, kečupa pudeles
u.c. plastmasas izstrādājumus.
Lai sašķiroto materiālu nesabojātu, minētajos konteineros nedrīkst mest būvgružus, tekstila atkritumus,
nešķirotu sadzīves atkritumu maisus, dārzeņu un
augļu mizas, nedrīkst konteineros liet šķidrumus.
Atgādinām, ka ikdienā bez maksas no iedzīvotājiem
nodrošinām neizjauktas nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanu. Maijā notiks akcija «EKO
zvans», kad piesakot pa tālr.26132288 bezmaksas
nolietotas elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības (sākot no ~ 5kg), pakalpojuma pietiecēji
varēs laimēt iRobotu.
Tuvākajā EKO laukumā, kas atrodas Balvos, Ezera
ielā 3 EKO laukumā ikdienā, tā darbības laikā, piecas
dienas nedēļā privātpersonas bez maksas var nodot
dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu, plastmasu, PET pudeles, metālu,
kā arī nolietoto sadzīves tehniku. Laukumā privātpersonas bez maksas var nodot arī bīstamos atkritumus: luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus.
Ikdienā par samaksu tiek pieņemts logu stikls, lielgabarīta atkritumi, zaļie atkritumi un būvgruži.
EKO laukums atvērts pirmdienās no plkst. 9 līdz 13,
otrdienās no plkst. 14 līdz 18, ceturtdienās no plkst. 9
līdz 13, piektdienās no plkst. 14 līdz 18, sestdienās no
plkst. 10 līdz 14, brīvdienas trešdienas un svētdienas.
Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0.25 m3 otrreizējās izejvielas (papīru, kartonu, polietilēna plēves,
PET dzērienu pudeles, pudeļu stiklu, metālu, sadzīves ķīmijas un kosmētikas pudeļu iepakojumu),
var saņemt zīmogu EKO laukuma Atlaižu kartē. Sakrājot 10 zīmogus, ir iespēja saņemt 2.85 eiro atlaidi
maksai par sadzīves atkritumu izvešanu.
Ja kādam Viļakas novada īpašuma saimniekam
vēl nav noslēgts līgums ar ZAAO, līguma slēgšanu
iespējams pieteikt pa tālruni 64281250 (sazvanot
ZAAO Zvanu centru jāspiež taustiņš 1 un atkārtoti
taustiņš 1) vai e-pastā zaao@zaao.lv, norādot vārdu,
uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju. Līgums, kurš
pieteikts pa tālruni vai e-pastā, tiks sagatavots un nosūtīts parakstīšanai pa pastu. Jauno atkritumu konteineru uzstādīšana notiks pēc līgumu noslēgšanas.
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, www.zaao.lv

Pilnu 24. marta domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/domes
sēdes.

Norādījumi pareizai šķiroto atkritumu konteineru lietošanai

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Noslēdzies Viļakas novada domes
rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Šogad pirmo reizi Viļakas novada dome izsludināja projektu konkursu par finansējuma
piešķiršanu topošo un jauno Viļakas novada
uzņēmēju projektiem 2016. gadā. Projektus
uzņēmēji, kas nav vecāki par 5 gadiem, un
topošie uzņēmēji varēja iesniegt no 2016. gada
14. marta līdz 10. aprīlim.
Pirmajā projektu konkursā projektus iesniedza 21
projekta pieteicējs. Seši pretendenti nav saimnieciskās darbības
veicēji, 15 pretendenti ir saimnieciskās darbības veicēji (mājražotāji,
SIA, Z/S, IK vai reģistrējuši saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu
dienestā). Visvairāk projekti ir iesniegti no Šķilbēnu pagasta – 10
projekti, no Susāju pagasta ir iesniegti 4 projekti, no Viļakas pilsētas ir saņemti 3 projekti, no Vecumu pagasta – 3 projekti un no
Žīguriem – 1 projekts.
Pieejamais finansējums šim projektu konkursam bija 10000,00
euro, bet kopā 21 projektu iesniedzējs projektu konkursā ir pieprasījis 38964,59 euro. Uzņēmēji ir gatavi līdzfinansēt projektus ar
konkursā noteiktajiem 10%, kā arī ar lielāku summu. Vienam
projektam maksimālais pašvaldības atbalsts ir 2000,00 euro.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzina: «Projektu konkurss parāda, ka ir interese un šādi projekti ir
jāturpina arī nākotnē.»
Projektus vērtēs Viļakas novada domes februāra domes sēdē apstiprinātā vērtēšanas komisija. Gala lēmumu, kuri projektu iesniedzēji saņems atbalstu, pieņems Viļakas novada domes deputāti aprīļa domes sēdē. Pēc tās būs zināmi projektu rezultāti un līdz 10. maijam tiks noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar konkursa uzvarētājiem.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Konteiners pudeļu un burku stiklam

Konteinerā stiklam drīkst mest visa veida stikla
pudeles un burkas, stikla iepakojuma lauskas. Metāla gredzeni, riņķi, etiķetes nav jānoņem. Burkas un
pudeles nedrīkst būt ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu, nedrīkst šajā konteinerā izmest logu,
durvju, automašīnu logu stiklu, spoguļus un traukus.

Konteiners papīram, Pet pudelēm,
polietilēnam, metālam

Konteinerā papīram, PET pudelēm, polietilēnam,
metālam drīkst mest biroja papīru, avīzes, žurnālus,
grāmatas, kartonu, pārtikas dzērienu pakas. Konteiners
paredzēts arī polietilēna plēvēm, plastmasas kannām,
pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas
iepakojumam, pie nosacījuma, ja tas ir tukšs. Drīkst
mest arī plastmasas pārtikas dzērienu pudeles ar
visiem korķiem un etiķetēm. Konteinerā drīkst iemest
visa veida metāla iepakojumus – skārda bundžas,
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latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiekas ar ministru prezidentu
m.Kučinski un VaRam ministru K.Gerhardu

no galvenajām tēmām bija par
pašvaldību aktīvāku iesaisti uzņēmējdarbības veicināšanai novados un pilsētās, kā arī par tam
nepieciešamajiem valsts un Eiropas
Savienības finanšu resursiem, par
visu pušu – valsts, pašvaldību un
arī uzņēmēju atbildību šī mērķa
sasniegšanai. Būtiski ir jautājumi
par visu pušu kopēju izpratni, lai

pamatotu nepieciešamību tiem investīciju projektiem, kas perspektīvā nodrošinātu valsts darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» ietvaros plānoto investīciju
lietderīgu izmantošanu un nodrošinātu reģiona kopējo izaugsmi.
Ministru prezidents M.Kučinskis norādīja: «Latgalē ir ļoti
aktīvs plānošanas reģions, kas
ievērojami veicinājis reģiona attīstību. Ir jādomā par projektiem,
kas rada jaunas darba vietas, un
tādi noteikti ir prioritāri. Svarīgākais
ir uzņēmējdarbības un izglītības
attīstība. Ir skaidri jāsaprot tās iespējas, ko dod katrs fonds, bet
pašvaldībām ir jānosaka savas
prioritātes».
VARAM ministrs K.Gerhards
par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem pašreizējā periodā uzskata
VARAM pārziņā esošo ES fondu
apguves pēc iespējas ātrāku uzsākšanu. Lai garantētu visu projektu sekmīgu un savlaicīgu realizāciju, nepieciešama produktīva
sadarbība ar katru pašvaldību.
Arī no Latgales vēlēšanu apgabala
ievēlētie 12.Saeimas deputāti izteica atbalstu kopējo uzdevumu
risināšanā, tādējādi veidojot ciešu
sadarbību starp Saeimas komisijām un ministrijām.
Jebkurai pašvaldībai akūti nepieciešams valsts atbalsts reģionālo
autoceļu sakārtošanā, par ko tika

7. aprīlī Viļakas novada domē bija ieradusies Krievijas federācijas delegācija, ko pārstāvēja Pitalovas rajona vadība un
Pleskavas apgabala pārstāvji,
lai parunātu par iespējamiem
sadarbības projektiem «latvijas-Krievijas» pārrobežu programmā. Paredzēts, ka šī gada
nogalē vai nākamā gada sākumā
šī programma tiks atvērta un varēs iesniegt projektu pieteikumus.
Iepriekšējā mēnesī Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un domes priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Cvetkovs bija Pečoros, kur tikās ar
Pečoru vadību, lai parunātu par
iespēju turpināt pārrobežu projektu
Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā Klostera ielā 1,
Viļakā. Pečoru rajona administrācija ir ieinteresēta šī projekta realizācijas turpinājumā, viņi plāno
amatnieku darbnīcu, meistardarbnīcu telpu rekonstrukciju, arī
«Zaļā tirdziņa» izveidošanu, konceptuāli atbalsta Viļakas bijušā
klostera ēkas rekonstrukcijas turpinājumu, kur arī plānots izveidot
dažādas amatnieku darbnīcas un
«Zaļo tirdziņu».
Ar Pleskavas apgabala pārstāvjiem un Pitalovas rajona vadību
tika apskatītas potenciālās projekta
īstenošanas vietas – Viļakas Kultūras un radošo industriju centrs
Klostera ielā 1 un Viļakas muižas
komplekss -, kur varētu realizēt
pārrobežu projektus.

atsaucoties atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma «zaao» aicinājumam, 18. martā
21 Vidzemes pašvaldība ar parakstu apliecināja
savu apvienošanos kopīgam darbam latvijas
simtgadei veltītajā iniciatīvā «Cilvēkam un
videi». iniciatīva paredz apvienot vidzemnieku
gudrību, idejas, resursus un darbaspēku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem Vidzemē paveiktu 100 labus darbus
vides sakārtošanas un pilnveidošanas jomā.
«Iniciatīvas «Cilvēkam un videi» ietvaros aicinām paveikt nozīmīgus un lielus darbus – darbus, kas pilnveido un izdaiļo apkārtējo
vidi, kā arī izglīto sabiedrību vides jautājumos. Apvienosim savas
idejas, resursus un prasmīgās darba rokas, lai kopīgi dāvātu Latvijai
tās 100. jubilejā skaistu Vidzemi,» aicina «ZAAO» valdes priekšsēdētājs
Aivars Sirmais.
Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāvanas Latvijai apliecināja Alojas, Amatas, Apes, Jaunpiebalgas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu,
Kocēnu, Krimuldas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Valkas, Viļakas novadu un
Valmieras pilsētas pašvaldība. Plānots, ka tuvākajā laikā iniciatīvai
pievienosies arī Baltinavas, Līgatnes, Limbažu, Rūjienas, Saulkrastu,
Strenču un Vecpiebalgas novadi.
Pievienoties iniciatīvai «Cilvēkam un videi», piesakot savu darbu,
ir aicināts ikviens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde.
Plašāka informācija, kā arī iespēja pieteikt savu darbu – dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā, var interneta vietnē www.zaao.lv/100darbiLV
Informācijai: Līga Ivanova, Projekta «100 darbi Latvijai»
koordinatore, liga@ekomedia.lv, 26464686

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un 12. Saeimas deputātu tikšanās ar Ministru prezidentu
M.Kučinski un VARAM ministru K.Gerhardu

2016.gada 6.aprīlī ministru
kabinetā notika latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju
un no latgales vēlēšanu apgabala ievēlēto 12.saeimas deputātu
tikšanās ar ministru prezidentu
māri Kučinski un VaRam ministru Kasparu Gerhardu.
Tikšanās galvenais uzdevums
bija apzināt svarīgākos aktuālos

darbus Latgales reģiona turpmākajai attīstībai, šim mērķim tika
pakārtoti visi sanāksmes laikā aktualizētie un diskutētie jautājumi.
Latgales pašvaldības bija rūpīgi
gatavojušās – jau iepriekš tika apzināti un apkopoti reģionam svarīgie problēmjautājumi, kas arī
laicīgi tika nosūtīti izskatīšanai
Ministru prezidenta birojam. Viena

Krievijas
federācijas
delegācija
Viļakā

diskutēts arī kontekstā ar izglītības
iestāžu tīkla sakārtošanu un arī
valsts austrumu robežu sakārtošanu. Tika skarti arī jaunā pašvaldību izlīdzināšanas likuma darbības
aspekti lai vērstu uzmanību, ka
vairākām pašvaldībām tie var palielināt finansiālo nevienlīdzību.
Joprojām aktuāli ir pašvaldības
zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas problēmas zemesgrāmatās, savstarpējo norēķinu kārtība
starp pašvaldībām par sniegtajiem
izglītības pakalpojumiem, Valsts
kasē pieejamie aizņēmumi prioritāro projektu īstenošanai, pašvaldību vispārējās infrastruktūras objektu attīstībai un uzturēšanai.
Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja
Alīna Gendele rezumēja: «Latgales
plānošanas reģiona pašvaldības
ir ļoti gandarītas par tikšanos un
par tajā panākto sapratni daudzos
jautājumos. Esam pārliecināti, ka
Ministru kabinetā un ministrijās
reģionu pašvaldības tiek aizvien
vairāk sadzirdētas un to problēmjautājumi tiks risināti. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt
valsts reģionālo attīstību. Stipras
pašvaldības, aktīvi un uzņēmīgi
cilvēki tajās būs garantija arī visas valsts attīstībai».
Latgales Plānošanas Reģions
E-pasts: pasts@latgale.lv

21 pašvaldība apvienojas iniciatīvā
«Cilvēkam un videi»
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Ludmilas Samohvalovas 90 gadu jubileja
Viļakas sociālās aprūpes centrā

«Pieskaries zilajam debesu jumam,
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to jūti.
Lai katru dienu, nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!»

18. martā Viļakas sociālās aprūpes centrā 90
gadu jubileju nosvinēja Ludmila Samohvalova.
Sumināt jubilāri ieradās Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne, Ludmilas tuvinieki
un visa Viļakas sociālās aprūpes centra kuplā
saime.
Novēlam gaviļniecei stipru veselību,
ticību, cerību un mīlestību, lai vēl
ilgi varētu priecāties par savu ģimeni un dzīves mirkļiem, ko
jubilārei sniedz šī dzīve!
Teksts, foto: Viļakas
sociālās aprūpes centra
vadītāja
Ilze Šaicāne

Viïakas novadâ

tūRisms

Velomaršruta «Rypoj vasals!» atklāšanas dienā,
21. maijā, Balvu, Viļakas, Kārsavas, Baltinavas
un Rugāju novadi ir sagatavojuši grandiozu pasākumu programmu ne tikai aktīvajiem velo
braucējiem, bet arī citu sajūtu baudītājiem ziemeļlatgalē. svinīgais velomaršruta nr. 34 atklāšanas brīdis ziemeļlatgalē notiks plkst. 11.00, kad
katrā novadā tiks griezta svinīgā lente un palaisti
braucienā pirmie velosipēdisti.
Balvu pilsētā pēc plkst. 11.00 gan mazi, gan lieli
ir aicināti uz parādes velobraucienu «Pretī vasarai»,
kur īpaši tiks sveikti tie, kas piedomājuši pie sava
un velosipēda vizuālā tēla. Savukārt plkst. 11.50 interesenti tiek aicināti doties velomaršruta «Rypoj
vasals!» atklāšanas braucienā no Balviem līdz Rugājiem, kurā ir iekļautas arī vairākas atpūtas vietas
nesteidzīgajiem, bet sportiskie velo braucēji, kam
rezultāts ir svarīgs, plkst. 11.40 tiks dots starts velobraucienam «Balvi – Rugāji» ar kopējo garumu 18
km. No plkst. 12.00 Balvu pilsētas parkā bērniem un
viņu vecākiem tiks organizētas velo stafetes un
aktīvā pēcpusdiena. Dienas programmas nobeigumā
no plkst. 20.00 Balvu novada muzejā plaša programma «Kas ir aiz durvīm?» Muzeju nakts ietvaros.
Viļakā jau no plkst. 9.00 notiks lauku labumu
tirdziņš, kurā īpaši aicināti ierasties pircēji ar velosipēdiem. Savukārt pēc svinīgās velo maršruta atklāšanas notiks velo brauciens uz Medņevas pagasta
centru, Semenovu, kur visus sportiskos braucējus
sagaidīs aktivitātes jautrai pēcpusdienai Ziemeļlatgalē.
Viļakas novada muzejā no plkst. 19.00 Muzeju
nakts programma «Jaunas durvis atveras tikai tad,
kad vecās aizveras».
Kārsavas novadā uzreiz pēc Ziemeļlatgales velomaršruta atklāšanas notiks foto velo orientēšanās
sacensības «Rypoj vasals Kuorsovā!», kura gaitā komandas iepazīs Kārsavas pilsētu un tuvējo apkārtni,
pildot atjautīgus uzdevumus un atraktīvi pavadot
laiku. No plkst. 15.00 visi tiek aicināti uz Latgolys šmakovkys dadzynuotovys atklāšanas festivālu, kura
programmā ir gan mājražotāju labumu tirgus, Baltinavas teātra «Palādas» izrāde «Ontons i Anne»,
svinīgā atklāšana un zaļumballe līdz rīta gaismai ar
Zinti Krakopu.
Baltinavā ar lentes griešanas brīdi tiks atklāts
orientēšanās brauciens pa Baltinavas ielām, izzinot

ziemeļlatgales
velomaršruta
«Rypoj vasals!»
atklāšana

vēl nezināmo par mazāko Latvijas novadu un izbaudot Baltinavas novada viesmīlību.
Rugājos pavasara gadatirgus rosība būs jūtama
jau no plkst. 9.00, šeit aicināti velo sportisti iestiprināties ar lauku labumiem pirms aktīvā dienas cēliena. Rugāju parka teritorijā no plkst. 10.00 bērni un
jaunieši varēs vērot un paši piedalīties riteņbraukšanas
paraugdemonstrējumos ar šķēršļu joslu, savukārt
Rugāju parkā paralēli notiks arī atjautības spēles un
viktorīna «Zini vai mini Rugāju novadu», īpaši
aicinātas ģimenes. Pēc svinīgās atklāšanas notiks
velo orientēšanās sacensības 18 km garumā pa Rugāju novadu un vakarā no plkst. 20.00 Rugāju novada muzejs aicina uz Muzeju nakts programmu.
Līdz 1. maijam SIA «Sports S» uzstādīs Ziemeļlatgales velomaršruta nr. 34 «Rypoj vasals!» velo
norādes Kārsavas, Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu teritorijās, kopumā 180 norāžu zīmes.
Informāciju sagatavoja: Inga Bernāne,
Kārsavas novada tūrisma organizatore

Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts piemiņas brīdis
VēstuRes laPPusēs ielūKojoties

21. marta rītā pie Viļakas novada domes pulcējās cilvēki,
kurus liktenis savulaik nav žēlojis, kā arī viņu tuvie un citi, kas
vēlējās šajā dienā būt kopā. Plkst. 10.00 pie Vecumu dzelzceļa
stacijas norisinājās piemiņas brīdis, bet plkst. 11.00 Kultūras un
radošo industriju centrā izskanēja koncerts.

4

Pie Vecumu dzelzceļa stacijas
piemiņas plāksnes skaistas melodijas spēlēja vijolniece Ilona Bukša, un Vecumu pagasta kultūras
dzīves organizatore Jolanta Vrubļevska teica šādus vārdus: «Laiks
šķir gadu lappuses vienu pēc
otras, arvien vairāk un tālāk mūs
attālinot no baigajiem tā laika
notikumiem – valstiski organizēta
genocīda, nozieguma pret latviešu
tautu, kad, neprasot un nesniedzot
paskaidrojumus, cietsirdīgi, necilvēciski, ešalons pēc ešalona ar
lopu vagonos sadzītiem cilvēkiem
brauca uz lielās Krievzemes tālajiem ziemeļiem – pretī neziņai,
pretī iznīcībai. Mūsu tautai tai
naktī tika cirstas dziļas un smagas
rētas ar ilgstošām sekām. Tuvāk
vai tālāk tās ir skārušas ikkatru
Latvijas iedzīvotāju. Laiks šķir
gadu lappuses, bet atmiņas nezūd...

Šim noziegumam nevar būt nekāda
attaisnojuma vai noilguma...»
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs vairākkārt pateicās visiem komunistiskā genocīda upuriem un viņu
tuviniekiem un pavēstīja par plāniem šī gada laikā labiekārtot
esošo piemiņas vietu.
Pasākuma otrā daļa norisinājās
Kultūras un radošo industriju
centrā Viļakā. Klātesošos priecēja
jauktais vokālais ansamblis «Atvasara». Jolanta Vrubļevska visiem
atgādināja, ka «25. marts atzīmējamo dienu kalendārā ir diena,
kad mūsu valsts simbols – karogs
ir sēru noformējumā, bet izsūtīšanu
piedzīvojušie, viņu radinieki un
visa tauta piemin baigos notikumus,
izsūtīto sūros likteņus. Uz mūžiem
Sibīrijas taigā un sniegos izsūtīto
cilvēku piemiņai pie Latvijas brī-

vības simbola – Brīvības pieminekļa tiek nolikti ziedi, Brāļu
kapos tiek aizdegtas svecītes, bet
dievnamos notiek aizlūgumi. Arī
mēs šodien atceramies mūsu tautiešus, savus novadniekus, kuri
pieredzēja komunistiskās represijas,
kas izdzēsa tūkstošiem dzīvību,
izpostīja sapņus un cerības, izšķīra
ģimenes. Ierauti šausmu un neziņas
virpulī, viņi centās dzīvot ar ticību, cerību, siltām un mīļām atmiņām par savu dzimteni, savu Latgali, savām mājām... Katrs laika
posms nāk ar savām grūtībām,
veiksmēm un neveiksmēm... Mums
šķiet, ka mūsu laiks ir sarežģīts, dažādu nedienu pilns. Reizēm sūkstāmies par nenozīmīgiem sīkumiem
un neaizdomājamies par to laiku
notikumiem. Var tikai apbrīnot
tos cilvēkus, kas pārdzīvojuši izsūtījuma šausmas, spēj dzīvot tālāk
ar sauli sirdī, izstarot labestību
un nezaudēt dzīvesprieku...»
Sergejs Maksimovs uzrunāja
pasākuma apmeklētājus, pateicās
visiem, sveica tos ar ziediem un
aicināja visus aprunāties par piedzīvoto, kā arī par citiem notikumiem. Paldies tika teikts pasākuma
organizatoriem un māksliniekiem
– Inesei Lācei, Jolantai Vrubļevskai,
Ilonai Bukšai, vokālajam ansamblim «Atvasara».
Informāciju apkopoja, foto:
Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule
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Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni latgales reģiona
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

18. martā daugavpils universitātē jau sesto reizi notika
latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu
konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori
prezentēja savus pētījumus.
2015. gada oktobrī tika izsludināta pieteikšanās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam – konferencei. Konkursa
laikā skolēniem bija iespēja izpētīt
kādu no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās
vai dabaszinātnēs.
No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm
konkursam tika iesniegti 188 zinātniski pētnieciskie darbi 26 zinātņu
nozarēs. No Viļakas Valsts ģimnāzijas konferencei tika iesniegti

3 pētnieciskie darbi un visi trīs
arī tika izvirzīti prezentācijai.
Visaugstāko vērtējumu ieguva
11. klases skolniece Rainelda Zondaka. Par savu pamatīgo darbu
«Viļakas novada Susāju pagasta
viensētu stāsti» viņa izcīnīja 1. vietu kulturoloģijas sekcijā un ieguva
tiesības to aizstāvēt Latvijas 40.
skolēnu zinātnisko darbu konferencē Rīgā š.g. 23. aprīlī. Raineldai – konkursa laureātei – ārpus
konkursa ir tiesības studijām Daugavpils Universitātes bakalaura
studiju divās programmās.
Rainelda veica nopietnu pētījumu, apsekojot desmit Susāju pagasta viensētas, savācot atmiņas
un fotogrāfijas un uzrakstot viensētu stāstus. Viņai ir mērķis papildināt viensētu skaitu un izdot
nelielu grāmatu. Lai veicas!

Ieguldīts milzīgs darbs un labi panākumi arī 12. klases skolēnam Arvilam Zelčam par pētījumu «Fotogrāfijas kā amata vēsture un attīstība Viļakā». Viņam –
atzinība. Darba vadītājs – skolotājs
Jānis Laicāns. Žūrija atzinīgi novērtēja Arvila sniegumu, aicinot
iesākto darbu turpināt, jo Latvijā
vispār ir maz pētījumu par fotogrāfiju, fotografēšanu un cilvēkiem,
kas to darījuši un dara.
Veselības zinātnes sekcijā savu
lielo pētījumu «Ielu vingrošanas attīstība Viļakā» prezentēja
12. klases skolēns Deivis Dvinskis. Viņa darbs tika novērtēts ar
atzinības rakstu un žūrijas viedokli – lielisks, liels un interesants,
kā arī vēlējumu to turpināt un paplašināt. Darba vadītāja – skolotāja
Līga Leitena.
Kulturoloģijas sekcijas žūrijas
komisija kārtējo reizi patiesi priecājās par Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu veikumu, par lokālpatriotismu, par savas dzimtās vietas objektu vispusīgu izpēti, par
prasmi prezentēt savus darbus. Pētījumi pēc formulas: vieta – priekšmets-cilvēks ir tieši tas, kas ir vajadzīgs novadpētnieciska rakstura
darbiem.
Liels paldies visiem skolēniem,
kuru milzīgais ieguldītais darbs
ir atmaksājies un ir ticis novērtēts
visa Latgales reģiona līmenī. Audzēkņi ir gandarīti par savu veikumu, par to, ka ir iegūta jauna
pieredze un zināšanas, kas neapšaubāmi noderēs turpmākajās studiju gaitās.
Dabaszinību metodiskās
apvienības vadītāja
Lilita Šaicāne

aprīlī sākusies «B» kategorijas autovadītāju kursu apmācība 10.-12. klašu skolēniem
Viļakas Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar Viļakas novada domi
un autoskolu sia «Vairogs 21».
To reglamentē Viļakas novada
domes 24.03.2016. sēdes lēmums

«Kārtība, kādā pašvaldība finansē
«B» kategorijas autovadītāju kursu
apmācību Viļakas novada 10.–
12. klašu skolēniem.»
Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, apmaksājot 100% autovadītāju kursu teorijas apmācību
un daļēji, t.i., EUR 60 praktis-

kās braukšanas apmācību.
Šobrīd autovadītāju kursu apmācību uzsākuši 6 Viļakas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi. Nākamā
apmācība sāksies maija sākumā.
Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece metodiskajā
jomā Santa Bondare

5.aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijā viesojās latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes docētāji
projekta «studenta kurpēs savā
skolā» ietvaros.
Projekts «Studenta kurpēs»
katru gadu norisinās Latvijas
Universitātes fakultātēs, lai ļautu
skolēniem iejusties studentu lomā
un veselu dienu «ēnot» studentu,
un kopā apmeklēt lekcijas. Projekts
«Studenta kurpēs savā skolā» ir
novitāte, jo ne visiem skolēniem
ir iespēja doties uz Rīgu un dienu
pavadīt studenta «kurpēs», tādēļ
pasniedzēji dodas uz skolām un
lekcijas vada tur.
Viļakas Valsts ģimnāzijas un
Rekavas vidusskolas skolēniem
bija iespēja pirmās divas mācību
stundas iejusties studentu lomā
un strādāt šādās lekcijā kopā ar
sava amata pratējiem:
lektore mag.ped.,mag.phil.

lilita linde vadīja «Atzīmējot
Šekspīra gadu» angļu valodā, iepazīstinot skolēnus ar Šekspīra personību, darbiem un svarīgākajiem
notikumiem viņa dzīvē caur prezentāciju un viktorīnu.
Gleznotājs un asocētais profesors juris utāns vadīja lekciju
«Skicēšana», parādot un pierādot,
ka ar zīmuli un papīru var darīt
brīnumus, šis process var būt jautrs,
aizraujošs un sevi atklājošs, strādājot brīvā atmosfērā.
docente anda upmane vadīja
lekciju «Psiholoģija: Par sevi un
par citiem» un diskutēja ar skolēniem par problēmām skolā, pusaudžu starpā un ģimenē. Aktivitātē
pāros skolēni centās noskaidrot,
kā jūtas cilvēki ar redzes traucējumiem.
lektore mārīte Kokina-lilo
vadīja lekciju «Grāmatzīmes: Es.
Mans paraksts. Mana grāmatzīme».
Lektore kopā ar skolēniem veidoja,

grieza un laminēja grāmatzīmes
kā savas personības atspulgu.
dizainers, lektors agris dzilna vadīja lekciju «Tīmekļa grafiskais dizains» un skolēniem rādīja nelielu ieskatu datordizainā
un tīmekļa iespējās.
skolotāju izglītības nodaļas
vadītāja, asociētā profesore dr.
paed. un novadniece indra odiņa tikās ar skolotājiem un pārrunāja
aktualitātes izglītībā, skolotāju
profesionālajā pilnveidē, pārkvalifikācijā un iepazīstināja ar aktualitātēm fakultātes darbībā, kā arī
uzklausīja skolotāju viedokļus.
Gan Viļakas Valsts ģimnāzijas,
gan Rekavas vidusskolas skolēni
šo neikdienišķo iespēju novērtēja
un atzina, ka šāda veida stundas/
lekcijas ļāva gūt nelielu priekšstatu
par studiju formātu augstskolā.
Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece metodiskajā
darbā Santa Bondare

sporta skolas izglītojamie
sacensību virpulī

12.–13. martā volejbola nodaļas izglītojamie piedalījās Latvijas
jaunatnes volejbola čempionāta U-17 jauniešu grupas pārspēļu sacensībās Kuldīgā. Spraigā cīņā neizdevās izcīnīt iekļūšanu A finālā (spēle
par 1.–5. vietu). Komandas sastāvā: Raimonds Kuropatkins, Sergejs
Kondratjevs, Egils Keišs, Jānis Šaicāns, Kristers Slišāns, Arvils Keišs
un Edijs Krakops.
Komanda 2. aprīlī Rīgā spēlēs B finālā par 6.-8. vietu.

14.–15. martā volejbola nodaļas izglītojamie piedalījās Latvijas
jaunatnes volejbola čempionāta U-15 jauniešu grupas pārspēļu
sacensībās Jelgavā. Pārspēlēs cīnījās: Markuss Maksimovs, Salvis
Čeirāns, Reiners Korņejevs, Sandis Leitens, Edijs Krakops, Toms
Bukšs, Gints Kuļšs un Niks Mičs. Komandai neizdevās izcīnīt
iekļūšanu A finālā (spēle par 1.-5. vietu).
Spēlētāji 16.-17. aprīlī Rīgā spēlēs B finālā par 6.-10. vietu.

sākusies «B’ kategorijas autovadītāju kursu apmācība
Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.–12. klašu skolēniem

latvijas universitātes lekcijas Viļakas Valsts ģimnāzijā
projekta «studenta kurpēs savā skolā» ietvaros

19. martā ložu šaušanas nodaļas izglītojamie piedalījās Tukuma
kausa izcīņas sacensībās. 2. vietu (2000.g. dz. un jaunāki) divu vingrinājumu kopsummā izcīnīja Anastasija Sediha. Personiskos sasniegumus ievērojami uzlaboja Vaira Strupka (MP-30), Raivo Orlovkis
(MP-30, PP-40), Kristers Kaņepe (MŠ-30, PŠ-40) un Didzis Aleksāns
(MŠ-30, PŠ-40).
20. martā Daugavpilī notika sporta deju sacensības «Deju vilnis». Sacensības dejotāji pārstāvēja kuplā skaitā.
Lūk, rezultāti:
4. vieta (Juniori – 1+2, E4, 4 dejas) grupā Alisei un Kristiānam
Keišiem (14 pāru konkurencē)
1. vieta (Iesācēji 2 dejas, 2008.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā Kitijai
Vancānei un Andžejam Krakopam
5. vieta (Iesācēji 2 dejas, 2008.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā Lainei
Milaknei un Oliveram Kozlovskim
7. vieta (Iesācēji 2 dejas, 2008.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā
Kristiānai Bukovskai un Ričardam Pravam
2. vieta (Iesācēji 4 dejas, 2006.dz.g. un j., 2.-3.līm.) grupā Žanetei
Ločmelei un Kristeram Babānam
6. vieta (Iesācēji 4 dejas, 2004.dz.g. un j., 2.-3.līm.) grupā Diānai
Misiņai un Egilam Kārkliņam
6. vieta (Iesācēji 4 dejas, 2008.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā
Madarai Šmitei un Raivo Ločmelim
3. vieta (Iesācēji 2 dejas, 2006.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā Lainei
Milaknei un Alenam Borisovam
6. vieta (Iesācēji 2 dejas, 2006.dz.g. un j., 1.-2.līm.) grupā Kitijai
Vancānei un Maiguram Spriņģim.
Paldies izglītojamajiem par piedalīšanos sacensībās un nesavtīgu
darbu treniņos, vecākiem par atbalstu, treneriem – sniegtajām prasmēm
un iemaņām, kā arī šoferiem par pacietību un līdzi jušanu.
Saulainus, labām domām, darbiem un priecīgiem mirkļiem
piepildītus Lieldienu svētkus!
Direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova
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Viļakas mūzikas un mākslas skolas vijolnieku aktivitātes
izGlītīBa

Viļakas mūzikas un mākslas skolas
vijolniekiem nedēļa pirms pavasara
brīvdienām izvērtās ļoti darbīga.
9. martā Raivita Raginska (pedagoģe
I. Bukša, koncertmeistare M. Maļinovska)
un Valdis Kravalis (pedagoģe S. Krasnokutska, koncertmeistare J. Laicāne) Daugavpilī piedalījās stīgu instrumentu festivālā «Pavasara stīgas». Komisija vērtēja
jaunos mūziķus un par priekšnesumu piešķīra titulus:

Raivitai – Grandiozo (tulk. no itāļu valodas – vareni, krāšņi);
Valdim – Brilliante (tulk. no itāļu valodas – spoži, pārliecinoši).
10. martā Raivita un Valdis, kā arī Samanta Martiņenko un Sofija Zaremba (pedagoģe S. Krasnokutska, koncertmeistare
M. Maļinovska) piedalījās Jāņa Ivanova
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas jaunāko
klašu IP Stīgu instrumentu spēles festivālā.

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni biznesa
finālspēlēs «Ceļš uz bagātību!» Rīgā

«Būt līderim nozīmē darīt pareizās lietas.»
/P. Drucker./

2016. gada 1. aprīlī starptautiskajā lidostā «Rīga» norisinājās
projekta «Esi līderis» biznesa spēļu konkursa «Ceļš uz bagātību!» finālspēle. Kopumā fināla spēlē piedalījās 13 komandas – pirmo trīs
vietu ieguvēji no katra novada. Viļakas Valsts ģimnāziju pārstāvēja
komanda «Viļakas reālisti» – 10.c klases skolēni Laila Milakne un
Kristaps Dortāns – 2. vietas ieguvēji Latgales reģionā. Jauniešiem finālspēlē pietrūka nieka 0,5 punktu līdz valsts līmeņa 3.vietai. Ar
iegūtajiem 18,5 punktiem viņi ierindojās 4. vietā. Konkursa noslēgumā bija iespēja iepazīties ar lidostas darbu.
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Aija Leitena

Ģimnāzisti viesojas Balvu novada muzejā
un tiekas ar dzejnieci māru zālīti

5.aprīlī pēc latvijas universitātes PPmf dāvanas – jaukām
nodarbībām projekta «studenta kurpēs savā skolā» ietvaros Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.a, 10.c un 11.klases kopā ar sarmīti
Šaicāni, Rasmu Vilkasti, Birutu miņinu un bibliotekāri Ruttu jeromāni devās mācību braucienā uz Balviem ar mērķi apmeklēt
un iepazīties ar Balvu novada muzeja telpu moderno aprīkojumu
un krājumu, kā arī projekta «tikšanās latvijas novadu bibliotēkās» ietvaros tikties ar dzejniece, dramaturģi un sabiedrisko
darbinieci māru zālīti.
Muzeja telpās tika iepazītas dažādas ekspozīcijas, noskatītas izglītojošas īsfilmas par tautas daiļamata prasmēm un to vēsturi, noklausīti folkloras dziedājumi un izmēģināti digitāli pieejamie resursi.
Muzeja Velvju zālē patīkamu noskaņojumu radīja Ģirta Ripas
izpildītās dziesmas, kuru vārdus sarakstījusi pasākuma viešņa Māra
Zālīte, dzejnieces dzejas un romāna «Pieci pirksti» fragmentu lasījumi, pārdomas par mūsdienu dzeju un mākslu, saistošās atbildes uz
jautājumiem, kā arī anekdotiski atgadījumi par sevi, savu ģimeni, ko
sarakstījis Māras Zālīte vīrs Jānis Ķuzulis.
Pateicība par izglītojošu pasākumu Balvu Centrālās bibliotēkas
direktorei Rutai Cibulei un Balvu novada muzeja saimei.
Viļakas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā
Santa Bondare
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Visi vijolnieki stabili nospēlēja un saņēma
Pateicības par piedalīšanos.
11. martā Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas vijolniekiem bija Atklātais mācību
koncerts «Deju daudzveidība».
Visi stīgu instrumentu spēles audzēkņi
bija sagatavojuši izpildīt uz vijoles kādu
deju – tautas deja, polka, polonēze, menuets,
valsis, rigodons, mazurka, vācu deja, tango,
spāņu deja – un atbilstoši saģērbušies.

aprīļa sākumā pirmsskolas
bērni pulcējās uz pirmsskolas
metodiskās apvienības rīkoto pasākumu «esi atjautīgs – 2016.»
Sevi pieteica četras komandas – Medņevas PII «Pasaciņa»
komanda ar nosaukumu «Taurenītes», Viļakas PII «Namiņš» komanda ar nosaukumu «Bitītes»,
Žīguru PII «Lācītis» komanda ar
nosaukumu «Rūķīši» un Rekavas
vidusskolas pirmsskolas grupas
pie skolas komanda ar nosaukumu «Kāpēcīši».
Pasākumu vadīja Lieldienu zaķi, kuru lomās iejutās Medņevas
PII «Pasaciņa» pirmsskolas skolotājas – Gunta Briediņa un Biruta Konovalova.
Pirmsskolas izglītības iestāžu
komandām Zaķi bija sagatavojuši
dažādus uzdevumus, kuros jāparāda
skaitītprasme, lasītprasme, veiklība,
radošums, iztēle.
Lielu prieku bērniem sagādāja
atjautības un veiklības uzdevumi.
Pasākuma laikā visu vēroja Viļakas novada IKS pārvaldes vadītāja Inese Circene.
Pasākums ritēja spraigā darbā,

marts – pavasara un atdzimšanas mēnesis. Pavasarīgā noskaņa mums liek uzdrošināties
un atmodina radošumu. tāpēc
marta beigās Pii «Pasaciņa» izskanēja izteiksmīgās runas konkurss, kurā piedalījās bērni no
«Rūķīšu» un «lāčuku» grupas.
Katrs dalībnieks deklamēja
vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots,
atbalstīts un mudināts, mazais
daiļlasītājs uzstājās savu vienaudžu un iestādes darbinieku priekšā. Vairāk nekā 20 mazie dalībnieki uzveica satraukumu un iepriecināja klātesošos ar savu uzstāšanos, skaidri un izteiksmīgi runājot
latviešu un ārvalstu dzejnieku
darbus.
Bērni ir cītīgi mācījušies dzejolīšus gan par pavasari, gan par
dzīvniekiem un putniem, par drošību, mīļākajām rotaļlietām un
vecākiem
Katram konkursa dalībniekam
tika piešķirts pateicības raksts,

Koncerts izvērtās krāšņs un interesants.
Uz ekrāna varēja sekot atbilstošās dejas
attēlam. Te atklājās deju daudzveidība gan
muzikālajā ziņā, gan to atšķirīgajās niansēs
apģērbā, mīmikā, žestos, deju soļos.
Audzēkņiem un skolotājiem ir palikusi
gandarījuma sajūta par labi padarīto darbu!
Viļakas Mūzikas un mākslas skolas IP
Stīgu instrumentu spēles metodiskās
komisijas vadītāja Ilona Bukša

Pasākums pirmsskolas bērniem
«esi atjautīgs – 2016»

komandu dalībnieki aktīvi strādāja
un pierādīja, ka rudenī varēs
veiksmīgi uzsākt skolas gaitas.
Noslēgumā katrai komandai
tika piešķirts tituls.
Komandas saņēma pateicības
rakstus un pārsteiguma dāvanas.
Protams, pēc aktīva darba visi

ir pelnījuši kaut ko garšīgu – cepumus, lielo kliņģeri un sulu.
Paldies par piedalīšanos un
tiksimies nākamajā mācību gadā.
Lai mums visiem veiksmīga
mācību gada nogale!
Pirmsskolas MA vadītāja
Ilze Brokāne

kā arī pārsteiguma balvas un šokolādes olas, kuras bija sarūpējuši
Lieldienu zaķi.

Paldies mūsu jaukajām skolotājām par skaisto pasākumu!
Medņevas PII «Pasaciņa»

aizvadīts skatuves runas konkurss
medņevas Pii «Pasaciņa»
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Projektu nedēļas norise Žīguru pamatskolā
latvijas valsts simtgades gaidās

Kā zināms, 2018. gada 18. novembrī latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu. masu medijos jau tagad tiek akcentēta
gatavošanās šai lielajai jubilejai.
ikviens tiek aicināts gatavot dāvanu mūsu valstij tās nozīmīgajos svētkos.

Arī mēs, Žīguru pamatskolas
saime, nolēmām gatavot dāvanu
mūsu Latvijai. Trīs gadu garumā
projektu nedēļu ietvaros mūsu
darbs būs pētīt, izzināt, meklēt,
mācīties izprast Latvijas valsti
un tās vērtības, caur tām mācoties
mīlēt savu tēvu zemi. Zināšanas
cilvēkus dara garā stiprus un bagātus un, jo gudrāki un zinošāki
ir ļaudis, jo bagātāka un laimīgāka
ir valsts.
Ozols ir spēka un varenības
simbols, tāpēc, sveicot Latviju simtgadē, esam iecerējuši visus mūsu
skolas saimes labos darbus «iepīt»
Latvijas diženākajā un stiprākajā
ozolā – sienas dekorā, kuru «audzēsim» trīs gadu garumā.
Šajā mācību gadā projektu nedēļas tēma bija «Mēs lepojamies
ar…». Katra klase apkopoja Latvijā zināmākos, populārākos, re-

dzamākos cilvēkus sportā, mākslā,
kultūrā, kino, mūzikā, literatūrā
un nedēļas noslēgumā dalījās savās zināšanās ar pārējiem skolas
biedriem.
Savukārt 9. klase gatavoja un
noorganizēja spēli «Es mīlu Tevi,
Latvija», kura izvērtās ļoti aizraujoša, tādēļ radās ideja šādu spēli
organizēt arī turpmākajos gados,
līdz pat Latvijas simtgadei.
Pēc šī gada spēles norises aicinājām arī pašus tās veidotājus,
9. klases skolēnus dalīties iespaidos un atziņās par konkursu un
projektu nedēļu kopumā.
Pasākuma scenārija autore Elza Elksnīte spēli – konkursu raksturo šādi:
«Šī gada projektu nedēļas ietvaros norisinājās konkurss «Es
mīlu Tevi, Latvija», ko rīkojām
mēs, devītie. Konkursā piedalījās
divas komandas, viena no tām bija sākumskolas komanda, ko pārstāvēja skolēni no 1. līdz 4. klasei,
savukārt otrajā komandā darbojās skolēni no 5. līdz 8. klasei.
Katrai komandai tika sarūpēti dalībnieku vecumam un zināšanām
atbilstoši jautājumi par mūsu
valsti un tās ļaudīm. Konkursa
mērķis bija ne tikai noskaidrot,
kura komanda uzvarēs, bet arī
iegūt jaunas zināšanas un vēlreiz
pārliecināties, ka Latvijai ir ar
ko lepoties un ka nekur nav tik
labi kā mājās.
Pavisam norisinājās 6 dažādas
spēles, kurās tika pārbaudītas
skolēnu zināšanas un fiksēti iegūtie
punkti. Visa pasākuma laikā tika
uzsvērtas vērtības, kuras latviešos
rada kopības sajūtu, tādēļ konkurss tika sākts tieši ar dziesmu
minēšanu. Grūtāks pārbaudījums

izrādījās Latvijas pilsētu atzīmēšana kartē, taču vislielāko prieku
un arī pārsteigumu sniedza dzimšanas dienas spēle. Konkursā neizpalika arī interesantas reklāmas pauzes, ko mēs, devītie, aizpildījām, dejojot latviešu tautas
un mūsdienu dejas, kā arī, skatoties Latvijas Valsts prezidenta un
mūsu ievērojamāko un populārāko mākslinieku, sportistu video sveicienu mūsu skolai un asprātīgu
pasākuma tapšanas retrospekciju.
Mums, devītajiem, bija liels
prieks veidot šo pasākumu, jo tā
bija ne tikai lieliska iespēja labi
pavadīt laiku ar saviem klasesbiedriem, izjust vienotas komandas darba aizrautību, bet arī
iespēja kārtējo reizi pārliecināties
par to, cik skaista un radošiem
cilvēkiem bagāta ir mūsu dzimtene – Latvija. Manuprāt, projektu
nedēļa bija patiešām izdevusies.»
No 9. klases skolēnu atziņām:
«Gatavojot šo pasākumu, guvām daudz pozitīvas enerģijas –
dejojot, strādājot un zīmējot. Šis
pasākums izdevās!» Airita.
«Spēle «Es mīlu Tevi, Latvija!»
noritēja ļoti jauki, skatītāji bija
apmierināti, savukārt dalībnieki
bija priecīgi par iegūtajām garšīgajām balvām – «Laimas» saldumiem. Domāju, ka Žīguru pamatskolai arī turpmāk projektu
nedēļas jāpavada šādā tematikā.»
Ulvis.
«Es uzskatu, ka pasākums iedvesmoja ne tikai dalībniekus,
bet arī visus klātesošos vēl vairāk
cienīt un mīlēt mūsu Latviju!»
Ērika I.
«Man šī bija labākā projektu
nedēļa deviņu skolas gadu laikā,
taču, sagaidot Latvijas simtgadi,
mūsu skolai, ciematam un žīguriešiem novēlu jaukus, atmiņā paliekošus svētkus un prieku arī ikdienā!» Ērika Z.
«Man šis pasākums likās ļoti
vērtīgs, jo tas palīdzēja gan skolēniem, gan skolotājiem atcerēties
un, iespējams, pat uzzināt no
jauna daudz ko interesantu par
mūsu valsti!» Linda.
«Nopietnā gatavošanās saliedēja mūsu klasi, bet pats pasākums
saliedēja visu skolu!» Līga.
Žīguru pamatskolas skolotāja
Dzintra Uzkliņģe
Foto: Inga Vanaga

Marta pasākumi Upītes pamatskolā

RaimoNdam Paulam Veltītais PasāKums

Marta sākumā Upītes pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās
uz Raimondam Paulam veltīto pasākumu, jo neviena cilvēka dzīve
nav iedomājama bez maestro Paula dziesmām. Visatraktīvākie savā
priekšnesumā bija paši mazākie – pirmsskolas bērnu grupiņa. 2. klases
izpildījumā noskatījāmies dziesmu par vecmāmiņu un vectētiņu.
Mūzikas skolotājs G. Priedeslaipa bija sagatavojis dažādus uzdevumus,
piemēram, testu par R. Paula biogrāfiju un daiļradi, bet visaizraujošākā
izrādījās karaoke dziedāšana.

meiteŅu KoNKuRss

Kādā jaukā, pavasara noskaņojuma pilnā pēcpusdienā meitenes
pulcējās uz konkursu, lai parādītu savu atraktivitāti, atjautību,
veiklību. Konkursa gaitā meitenēm bija jānomizo kartupelis; tika
vērtēta garākā un plānākā miza, jāprot dziedāt un spēlēt «Mēmais
šovs», jāparāda sava veiklība veļas izkāršanas stafetē, jāizveido
papīra lellēm tērpi tautiskajā, romantiskajā un sportiskajā stilā.
Meiteņu uzdevumu izpildi vērtēja skolas brašo puišu komanda:
Salvis, Aleksejs, Edijs, skolotājs Guntis. Jāpiebilst, ka visu meiteņu
vidū izcēlās viena no mazākajām konkursa dalībniecēm – Laine – ar
savu romantiski pavasarīgo frizūru. Meitenes nodemonstrēja arī savu
tērpu kolekciju «Puķu meitenes».

uzVaRa PRojeKtu KoNKuRsā

Skolotāja Sandra Bukša piedalījās Monreālas Latviešu sabiedriskā
centra rīkotajā ekskursiju projekta konkursā «Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi», kura mērķis bija padziļināt skolēnu interesi par
Latvijas vēsturi. Konkursam tika iesniegti 177 pieteikumi, no kuriem
žūrija atbalstīja 80, to skaitā arī mūsu skolas iesniegto ekskursijas
projektu un ieguva finansējumu. 29. martā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika projekta konkursa noslēguma sarīkojums, kurā piedalījās arī skolotāja Sandra.
Teksts un foto: Sandra Bukša

Pirmsskolu pedagogi dodas uz montesori
un mūzikas kristīgo mazo bērnu skolu «Knābis»

aprīlī Viļakas novada pirmsskolas metodiskā apvienība sadarbībā ar izglītības, kultūras un
sporta pārvaldi organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgas montesori un mūzikas kristīgo mazo bērnu skolu «Knābis»
(turpmāk tekstā – iestāde).
Pirmsskolas izglītības iestāde
«Knābis» savu darbību ir uzsākusi
pirms 12 gadiem, piedāvājot bērniem
vecumā no 2–7 gadiem apgūt licencētu pirmsskolas programmu.
Šobrīd iestādei ir trīs filiāles, kuras
apmeklē bērni vecumā no 2–6 gadiem un sākumskola.
Aizbraucot mūs sagaidīja sirsnīgs, atvērts, draudzīgs pedagogu
kolektīvs un laipna, jauka un labestīga vadītāja. Cienājoties ar rīta

kafiju, vienojoties draudzīgās sarunās, bija sajūta, ka esam pazīstamas
ļoti sen. Jāteic, ka šādas izjūtas pārņem reti.
Mūsu tikšanās reizē iestādes
vadītāja pastāstīja par darbu katrā
filiālē, arī sākumskolā. Bija iespēja
vērot nodarbības un pašām tajās
piedalīties.
Mēs pabijām visās iestādes filiālēs, kurās varējām vērot ikdienas
darbu. Interesanti un mazliet citādi
tiek plānota dienas gaita – ļoti
daudz laika tiek pavadīts brīvā
dabā, bērni dodas pastaigās jebkuros
laika apstākļos, liela uzmanība
tiek pievērsta katra bērna pašapkalpošanās prasmju apguvei, sporta
nodarbības notiek tikai brīvā dabā,
komunikācija notiek klusā balss

tonī. Vadītāja stāstīja, ka tiek rīkotas «čukstu» dienas.
Mazliet vēlāk mūs aicināja piedalīties kristīgajā nodarbībā, kurā skolotāja aicināja domāt līdzībās. Interesanti, pamācoši un domāju, ka tas ir noderīgi katram no
mums.
Domāju, ka mums visām bija
ļoti interesanti pavērot, paskatīties,
salīdzināt un ieviest daudzas idejas
savā ikdienas darbā.
Lielu paldies gribu teikt mūsu
novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai Inesei Circenei
par atbalstu šī brauciena organizēšanā.
Viļakas novada pirmsskolas
metodiskās apvienības
vadītāja Ilze Brokāne
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Lauku labumu tirdziņš
Viļakā 2016

«Mazā, sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa»

jau tradicionāli katra mēneša trešajā sestdienā pie Kultūras
un radošo industriju centra, tautā sauktā Klostera, notika lauku
labumu tirdziņš.
Pamatideja tirdziņa rīkošanai ir atbalsts vietējiem mājražotājiem,
zemniekiem un amatniekiem. Arī šoreiz šeit pulcējās tirgotāji gan no
Viļakas, gan blakus novadiem. Šeit varēja iegādāties gan 7 dažādus sierus, gardas saldās ruletes, gan kūpinātu gaļu, ko baudīt kopā ar mājās
darītu alu vai kvasu. Tāpat arī īstu lauku krējumu un olas. Tiem, kam
ir «zaļie pirkstiņi», stādīšanai varēja iegādāties skaistus liliju stādus,
zemenes, kartupeļus. Dāmas varēja iegādāties pērlēm izšūtas rotas.
Lai kā tirgotāji bija centušies, pircēju bija ļoti maz, pārdevēji bija
ļoti vīlušies. Tādēļ gribētu uzrunāt vietējos iedzīvotājus. Ja jūs vēlaties,
lai Lauku labumu tirdziņa tradīcija Viļakā saglabātos, lūdzu, atbalstiet
vietējos mājražotājus – nāciet uz tirdziņu katra mēneša trešajā sestdienā! Tāpat arī aicinu vietējos mājražotājus izmantot iespēju tirgoties.
Nākamais lauku labumu tirdziņš notiks 21. maijā plkst. 9:00, kurā
īpaši aicināti ierasties pircēji ar velosipēdiem, jo plkst. 11:00 notiks
svinīgā Ziemeļlatgales velo maršruta atklāšana, pēc kuras notiks velo
brauciens uz Medņevas pagasta centru, Semenovu, kur visus sportiskos braucējus sagaidīs aktivitātes jautrai pēcpusdienai Ziemeļlatgalē.
Informāciju sagatavoja TIC vadītāja Linda Biseniece - Mieriņa

ar šādu devīzi 11. martā
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās 9. starpnovadu bērnu modes skate, kas bija veltīta Raiņa
un aspazijas jubilejas gada noslēgumam. modes skate – bērnu
jaunrades, talantu un izpausmes
izteiksmes līdzeklis, brīvas fantāzijas lidojums un sapņa realizēšana. Pasākums vienmēr pārsteidz skatītājus ar ideju bagātību un parastu materiālu neparastiem risinājumiem.
Kultūras centra «Rekova» meiteņu domubiedru grupiņa nu jau
5 gadus piedalās netradicionālajā
modes skatē. Meitenes jau kopš
pirmssākumiem aizrautīgi un aktīvi piedalījušās tērpu radīšas procesā, zīmējušas skices, meklējušas
neparastas idejas, apguvušas tērpu
demonstrēšanas mākslu.
Idejas jaunām kolekcijām tiek
meklētas, izejot no pasākuma devīzes un materiāla, kurš šajā gadā
ir iedvesmojis radošiem meklējumiem. Skolotāja kopā ar meitenēm piemeklē visatbilstošāko
mūziku tērpiem un kolekcijas pamatdomai, tad tā tiek apspēlēta
kustībās, grimā, frizūrās un aksesuāros.
Šogad Kultūras centra «Rekova» meitenes kopā ar skolotājām
Kristīnu Lapsu un Inesi Lāci konkursā piedalījās ar 2 apģērbu kolekcijām: «Ziedu klēpis» – Kintija
Keiša, Viktorija Supe, Terēze Maksimova, Sabīne Maksimova un

«Pasaku meža mistērija» – Paula
Ločmele, Evelīna Ločmele, Linna
Šakina, Patrīcija Kozlovska, Marija
Maksimova.
Darinot tērpus, meitenes parādīja savas prasmes darbā ar dažādiem materiāliem un tehnikām:
šujot, tamborējot ar pirkstiem,
strādājot ar floristikas materiāliem
un karsto līmi, apvienojot materiālus ar dažādu tekstūru. Pa šiem
gadiem esam izveidojušas savu
stilu, protam pārsteigt ar krāsu
daudzveidību, neparastiem elementiem grimā un frizūrās.
Pirmoreiz bērnu modes skatē
savu veikumu radīja Upītes pamatskolas enerģiskas meitenes skolotājas Sandras Bukšas pavadībā
ar kolekciju «Puķu meitenes» –
Kate Slišāne, Agnese Razminoviča, Laura Circene, Anna Daņilova,
Sindija Logina.

Konkursa noslēgumā žūrijas
komisija izteica pateicību Katei
Slišānei par oriģinālo tērpu. Kolekcija «Ziedu klēpis» 8 kolekciju
kopvērtējumā ieguva godalgoto
trešo, bet kolekcija «Pasaku meža
mistērija» – otro vietu.
Paldies mūsu vislielākajiem atbalstītājiem – vecākiem, kas palīdz materiālu iegādē un piedalās
tērpu veidošanā. Jāpateicas Kultūras centra «Rekova» vadītājai
Kristīnai Lapsai par atbalstu, drosmi un uzņēmību, piedaloties ar
pirmo tērpu kolekciju. Paldies
Upītes bibliotēkas vadītājai Lolitai
Spridzānei, kas palīdzēja tērpu
tapšanā Upītes pamatskolas meitenēm.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Kultūras metodiķe
Inese Lāce

darba Rekavas 9.–12. klašu jaunieši dejā aicināja – gavilēsim un
gaidīsim svētkus!
Pasākumā ciemojās Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene
un metodiķe Ginta Locāne, kuras

pateicās kolektīvu vadītājiem par
uzņēmību, enerģiju un prieku, ko
dāvā bērniem – Ijai Krilovai, Diānai Astreiko, Inetai Lindenbergai,
Irēnai Loginai. Paldies par sadarbību Rekovas KC vadītājai K.
Lapsai un Rekavas vidusskolas

kolektīvam. Paldies par atbalstu
skolu pedagogiem – palīgiem un
bērnu vecākiem.
Ticēsim, ka pavasaris modīsies
ne tikai dabā, bet arī mūsu sirdīs!
Deju MA vadītāja
I. Lindenberga

lielo dienu sagaidīsim pavasara saulītē!

Pirmssvētku laikā Viļakas
novada skolu bērni un jaunieši
pulcējās uz ikgadējo sadanci,
lai kopā uzburtu stāstu par
svētku tuvošanos un pavasara
prieku, lai izdejotu lūgšanu saulei, gaismai un dabas atmodai.
Šogad pasākums notika Rekovas Kultūras centrā, kur kopā
ar dejotājiem darbojās Viļakas
Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas teātra spēlmaņi.
Iedomīgā vārna kopā ar pirmo
pavasara taureni atrada olu un
centās noskaidrot, kas to pazaudējis. Māsas peles bija pārliecinātas,
ka to būs pazaudējis Lieldienu
zaķis, kurš palaidies slinkumā un
nav sagatavojies svētku svinībām,
par ko garausis dabūja pērienu ar
pūpoliem. Tad nu viņš centās laboties – uzmeklēja mākslinieku,
lai izdaiļotu svētku olu, lai atmodinātu ziedus.
Līkumu apmetis, Lieldienu
zaķis tikās ar Rekovas čaklajiem
galdniekiem, kuri viņu mācīs izgatavot šūpoles, jo Lieldienu rītā
visiem ir jāizšūpojas, lai vasarā
nekostu odi.
Stāsta varoņiem palīgā nāca
bezbēdīgie Viļakas pamatskolas
1.–2. kl. un 3.–6. kl. deju kolektīvi.
Zaķis koķetēja ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas meiteņu deju kolektīvu
un Rekavas 6.–8. kl. meitenēm,
bet ar savu temperamentu pārsteidza Rekavas 12. kl. jaunietes.
Atmosties no ziemas miega taurenim palīdzēja Viļakas Valsts
ģimnāzijas 7. klases dejotāji un
Žīguru 7.–9. kl. deju kolektīvs.
Pavasara noskaņu radīja Viļakas
pamatskolas meiteņu kolektīvs,
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Rekavas 6.–8. kl. deju kolektīvs
un romantiku uzbūra rekavieši ar
«Valša» deju.
Skatītāji un dalībnieki ar ovācijām sagaidīja Viļakas pamatskolas un ģimnāzijas ritmikas dejotājas. Noslēgumā pēc labi padarīta
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«anekdošu šovs un
Kapelu maratons» medņevā

Pasākumā «Anekdošu šovs un
Kapelu maratons» Medņevā muzicēja visas Viļakas novada kapelas –
Medņevas Tautas nama kapela «Egle», vadītāja – Inita Raginska, Medņevas jauniešu kapela, vadītājs –
Ralfs Rubenis, Viļakas Kultūras nama kapela «Atzele», vadītāja – Ilona Bukša, Žīguru Kultūras nama
kapela «Blāzma», vadītāja – Mārīte Bukovska, un ciemiņi: kapela
«Grutella» no Rīgas, vadītājs – Nikolajs Zaharovs, kapela no Malnavas, vadītājs – Jānis Stafeckis,
Salnavas danču muzikanti, vadītājs – Dainis Ločmelis, ar muzikālo
priekšnesumu un anekdotēm uzstājās Lazdulejas pagasta meitenes, vadītāja – Daina Logina. Anekdotes stāstīja visu kapelu vadītāji
un individuāli Viesturs Strupka
un Anna Annuškāne.
Pirms pasākuma visus dalībniekus un apmeklētājus pavāri –
Lucija Rundzāne, Aina Prancāne
un Antons Šaicāns – cienāja ar
putru, ko visiem dāvāja vietējais
uzņēmējs Laimonis Šakins.
Paldies visiem muzikantiem
un anekdošu stāstītājiem, apmeklētājiem, pavāriem un Laimonim
Šakinam par atbalstu.
Medņevas Tautas nama
vadītāja Skaidrīte Šaicāne

Žīguru «Cālis» 2016

lieldienu rītā Žīguru kultūras namā notika ikgadējais
mazo vokālistu konkurss «Žīguru
cālis – 2016», kā arī visu Žīguru
cāļu salidojums.
Pasākumu ar deju «Roku rokā» atklāja Pirmsskolas bērnu
deju kolektīvs Ijas Krilovas vadībā,
bet vokālais ansamblis «Čiekuriņi»
visiem veltīja «Cepamdziesmu».
Turpinājumā skatītāji varēja
priecāties par mazo vokālistu
drosmi un skanīgajām balstiņām,
bet žūrija visiem piešķīra titulus.
Pati jaunākā dziedātāja aļina
Šaicāne ieguva titulu «Skanīgais
cālis», Rebeka Kaļāne tika atzīta
par «Drosmīgāko cāli», bet Nelli
Žuravļova kļuva par «Krāsaināko
cāli». Šogad «Skanīgākā cāļa»
tituls tika dots elīzai Pužulei, bet
Rinalds slišāns kļuva par «Žīguru
cāli – 2016».
Šis gads pasākumam bija īpašs,
jo kopš pirmā «Žīguru cāļa» ir
pagājuši 20 gadi. Skatītājus pārsteidza un iepriecināja pieci no
deviņiem 1996. gada konkursa dalībniekiem, kuri nodziedāja Jāņa
Uzkliņģa togad dziedāto dziesmu
«Kaķītis, zaķītis, lācītis». Jauka
atkalredzēšanās skatītājiem bija
ar «Žīguru cāli – 2000» – Ernestu
Pužuli, «Žīguru cāli – 2003» – Ilzi Jurjāni. Jauki izskanēja 2006.
gada konkursantu dziedātā dziesma, kurai pavadījumu spēlēja «Žī-

guru cālis – 2006» – Airita Agejeva. Prieks, ka aicinājumam piedalīties pasākumā bija atsaukusies
arī daudzu žīguriešu pirmā skolotāja
bērnudārzā Elēna Zaharova, kura
uzstājās kopā ar saviem kādreizējiem audzēkņiem, kā arī sniedza
atraktīvu priekšnesumu kopā ar
ģimeni. Markuss Milaknis, kurš
ir «Žīguru cālis – 2007» atskaņoja
klavieru skaņdarbu, bet «Žīguru
cāļa – 2010» titula ieguvējs Artjoms
Šaicāns uzstājās kopā ar vēl trīs
konkursa dalībniekiem – brašiem
zēniem Alenu Locānu, Mairi Maršavu un Norbertu Milakni. Arī
Beāte Kaņepe – «Žīguru cālis –
2012» bija sagatavojusi pārsteigumu skatītājiem un uzstājās kopā ar māsu un brāli. Divus gadus,
kad Žīguru kultūras namā notika
Viļakas novada «Cālis», vietējais
konkurss notika PII «Lācītis» telpās, tāpēc Annija Plačinda, kurai
pieder trīs «Žīguru cāļa» tituli,
skatītājiem atgādināja, ka «Bērni
aug dārziņā».
Skatītājiem bija iespēja atsaukt
atmiņā ne tikai konkursa dziedātājus, bet arī pasākuma vadītāju
tēlus. Evija Augustāne atkal no
jauna iejutās Vistiņas, Teletūbija
La–lā, Slinkā Jānīša un Pasaku
princeses tēlos, bet viņas meita
Eliāna Augustāne, kura Žīguru cāļa vēsturē atzīmēta kā jaunākā konkursa dalībniece, dāvāja dziesmu

«Sapņu salas». Allaž atraktīvā Diāna Astreiko skatītājus aizveda desmit gadus senā pagātnē un visiem
atgādināja, cik jauks Karlsons,
Sivēntiņš un Pelīte viņa spēj būt.
Pasākuma vairākkārtēja vadītāja
Ija Krilova iejutās Vistiņas lomā
un pasniedza pārsteiguma balvas
četriem «cāļiem», kuri konkursā
piedalījušies piecus gadus pēc kārtas – tie ir Elza Elksnīte, Beāte Kaņepe, Evelīna Taukule un Norberts
Milaknis. Lieldienu zaķis, kura tēlā no jauna iejutās Ginta Locāne,
visus izkustināja jautrā «Rīta rosmē».
Konkursa «Žīguru cālis» kopējais dalībnieku skaits šogad sasniedza 90, bet pasākumā piedalījušies gandrīz katrs mazais žīgurietis,
spēlējot teātri, dejojot vai dziedot
koncerta daļā. Liels prieks bija
tikties ar kādreizējā bērnu ansambļa
dalībniecēm, kuras pasākumā piekrita dziedāt kopā ar vokālā ansambļa «Čiekuri» dalībniekiem,
kuri arī nu jau krietni izauguši no
«cāļu» vecuma.
Pasākuma noslēgumā vareni
izskanēja «Žīguru cāļa» himna
«Cālīši», kuru dziedāja visu «cāļu» kopkoris.
Paldies visiem par atsaucību
un atbalstu šī pasākuma organizēšanā visu 20 gadu garumā!
Teksts, foto: Daiga Elksnīte,
Žīguru KN pasākumu
organizatore

«Pulkā eimu, pulkā teku» upītie

24. martā upītē norisinājās Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki «Pulkā eimu, pulkā teku».
Pie Ligitas Spridzānes un Andra Slišāna vadītās Upītes pamatskolas
bērnu folkloras kopas un Lienes Loginas vadītās Upītes Tautas nama
bērnu un jauniešu kapelas ciemos atbrauca Rekavas vidusskolas bērni
ar skolotāju Dainu Pužuli, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapela ar vadītāju Ilonu Bukšu, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas
kapela ar vadītājām Ilonu Bukšu un Initu Raginsku, Zānu kapela un
vadītājs Arnis Bukšs, Briežuciema pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopa «Soldanī» un vadītāja Anita Pakalnīte, kā arī vistālākie
ciemiņi no Rēzeknes novada – Kaunatas vidusskolas bērnu folkloras
kopa «Rāznaviņa» ar vadītāju Sandru Višu.
Rīts iesākās Upītes pamatskolā, kur bērni varēja ievingrināt rokas
māla mīcīšanā un dažādu figūru veidošanā kopā ar Baltinavas MMS
skolotāju Lilitu Kūkoju, Upītes Tautas nama floristikas pulciņa vadītāja Irēna Romka mācīja no siena izveidot mazus zirdziņus, bet
Upītes pamatskolas skolotāja Sandra Bukša iemācīja no kartona, filca
un koka knaģiem veidot dzīvnieciņus.
Pa to laiku no Rīgas Valsts Izglītības un Satura centra bija ieradusies žūrija: Māra Mellēna, Dina Liepa un Zane Šmite. Kamēr čaklākie bērni strādāja, pa to laiku skaistāko balsu īpašnieki piedalījās
dziedātāju konkursā, kurā noteica skanīgākās balsis, kas 23. aprīlī
dosies uz Rīgu, uz folkloras dziedātāju nacionālo konkursu finālu
«Dziesmu dziedu, kāda bija».
Turpinājums sekoja Upītes Tautas namā, kur visas kopas sniedza
savus priekšnesumus. Starp priekšnesumiem visi izdejoja šī gada
obligāti apgūstamās rotaļas. Norisinājās arī muzikantu konkurss, kurā
noskaidroja tos muzikantus, kas dosies uz konkursu «Klaberjakte», kā
arī dejotāju konkursā noskaidroja labākos dejotājus, kas dosies uz
konkursu «Vedam danci».
Dejojot, dziedot, muzicējot un rotaļās ejot, laiks paskrēja ātri un
pienāca laiks uzklausīt žūrijas vērtējumu, kas visiem sagādāja ļoti
lielu pārsteigumu, jo visas astoņas kopas saņēma 1. pakāpes diplomu,
kas nodrošina dalību starptautiskajā bērnu un jauniešu festivālā
«Pulkā eimu, pulkā teku», kas šogad notiks 20.–21. maijā Saldū.
Visas folkloras kopas un kapelas saņēma VISC diplomus un Upītes bērnu folkloras kopas veidotos māla svilpauniekus, kā arī Baltinavas MMS kapelas veidotās māla zirgu gleznas, dāvanas tika
sagatavotas skolēnu brīvlaikā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā
kopā ar skolotāju Lilitu Kūkoju.
Liels paldies no visiem svētku dalībniekiem Upītes pamatskolas
pavārei Innai Slišānei par ļoti garšīgajām pusdienām. Paldies visām
folkloras kopām un kapelām, to vadītājiem, skolotājiem, meistardarbnīcu
vadītājiem. Paldies Viļakas novada domei un Valsts Kultūrkapitāla
fondam par finansiālo atbalstu.
dziedātāju konkursa uzvarētāji, kas dosies uz finālu Rīgā:
1. Domeniks Slišāns, Upītes pamatskola
2. Sonora Logina, Baltinavas MMS
3. Ērika Ruhmane, Kaunatas vidusskola
4. Kaspars Bačkurs, Kaunatas vidusskola
5. Duets Kate un Domeniks Slišāni, Upītes pamatskola
muzikantu konkursa uzvarētāji, kas dosies uz finālu Rīgā:
• Upītes Tautas nama bērnu un jauniešu kapela
• Zānu kapela
• Baltinavas MMS kapela
• Viļakas MMS kapela
• Kaunatas vidusskolas folkloras kopas «Rāznaviņa» muzikantu grupa
dejotāju konkursa uzvarētāji, kas dosies uz finālu Rīgā:
1. līmeņa rotaļdeju konkurss
• Rekavas vidusskolas bērni
2. līmeņa rotaļdeju konkurss
• Upītes pamatskolas bērnu folkloras kopa
• Kaunatas vidusskolas folkloras kopa «Rāznaviņa»
3. līmeņa rotaļdeju konkurss
• Kaunatas vidusskolas folkloras kopa «Rāznaviņa»

Kadriļu konkurss
• Kaunatas vidusskolas folkloras kopa «Rāznaviņa»
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
Andris Slišāns
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Pensionāru biedrība vēlas kārtējo reizi visiem pateikties par atbalstu novada pasākumam, ko
organizē novada centrā. Droši
vien nākotnē kultūras darbu

novadā tā arī varētu plānot, lai
pasākumi pagastos nedublējas.
Varēja padomāt arī par to, ka
kultūras darbinieki, arī pašdarbnieki, ir tikai cilvēki un brīvdienas
labprāt pavadītu ģimenes lokā.
Tagad sanāk darbs bez atpūtas.
Svētdien simboliski pavadījām

balto ziemu ar spēlēm, dziesmām,
dejām un pankūku garšošanu,
tējas dzeršanu. Jāatzīmē, ka «Masļeņicu» katru gadu apmeklē arvien
vairāk cilvēku, tātad pensionāru
biedrības pūliņus organizēt kaut
nelielu atpūtas brīdi novadā sabiedrība pieņem pozitīvi. Priecē
tas, ka aktīvu dalību spēlēs izrāda
tieši jaunā paaudze – bērni.
Šodien, kad no savas istabas
varam brīvi sarunāties, redzot
ekrānā sarunu biedru Īrijā vai
Kanādā, bērni pienāk klāt un
lūdz parādīt dzīvu gaili. Tas
daudz nozīmē. Visi pasākuma
dalībnieki bija liecinieki tam, ka
draudzīga un labestīga atmosfēra
valdīja starp cilvēkiem, gan piedaloties virves vilkšanā, gan
kāpjot stabā pēc balvām, gan dejojot un dziedot. Tas bija jāredz
savām acīm! Muzikālo noformējumu nodrošināja Ivars Kuprišs
un Kupravas jauniešu muzikālā
grupa. Par to viņiem liels paldies!

Juris Abramovs kūra uguni un
vārīja aromātiem bagātu tēju no
dabas zālēm, kas labi garšoja
kopā ar pankūkām, ko cepa Inese
Petrovska. Pankūkas varēja pasaldināt ar medu vai ievārījumiem
no mājas krājumiem. Manuprāt,
ēdiens bija garšīgs, jo viss tika
apēsts. Nākamajā gadā ir doma
organizēt konkursu – kurš pagasts
atvedīs garšīgākas pankūkas.
Savu atbalstu izrādīja arī novada krievu dziesmu kolektīvs
«Sudaruškas» ar savu dziedāšanu.
Kā vienmēr, pasākumu aktīvi atbalstīja ZS «Kotiņi», novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Leonīds Cvetkovs, novada speciālistes Inese Circene un Inese
Lāce, Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas darbinieki. Centīgi strādāja
visi pensionāru biedrības valdes
locekļi un citi pensionāri. Juris
Mednis pašaizliedzīgi veidoja
pašas ziemas tēlu, kuru beigās

sadedzināja. Pasākuma režisore
un vadītāja bija Alla Žuravļova.
Materiāli un garīgi pasākumu atbalstīja arī Saeimas deputāts Jānis
Trupovnieks. Kopīgiem spēkiem
dzīvē var atrisināt daudzus jautājumus. Ja visi būsim aktīvi, atsaucīgi uz cita sāpēm, tad daudz
ko spēsim panākt, arī pensiju palielināšanu, daudz ātrāku, nekā
sola mūsu valdība, apturēt medicīnas un izglītības sarukumu un
daudz ko vēl.
Nākamais pasākums pensionāriem plānots Novada senioru
sporta svētki, kas orientējoši var
notikt 21. maijā. Par norises
kārtību un pieņemamiem sporta
veidiem sūtiet savus priekšlikumus
līdz 1. maijam novada domei un
Maijai Golubevai.
Uz drīzu tikšanos, mīļie pensionāri!
Ar cieņu, pensionāru
biedrības valde
Foto: Andris Zelčs

folkloras kopas «Rekavas
dzintars» dalībnieki tradicionālās apaļās jubilejas vietā izvēlējās svinēt interesantāku –
21 gada dzimšanas dienu. sestdien, 19. martā, tika svinēta ne
tikai jāzepa diena un pēdējā
ziemas diena, bet Šķilbēnu pagasta kultūras centrā «Rekova»
uz koncertu tika aicināti visi
folkloras kopas draugi un viņu
radītās mūzikas cienītāji.
Koncertā skanēja gan «Rekavas
dzintara» pamatrepertuāra dziesmas – «Dorbam dzymu», «Tymsins
guoje», «Eima, eima, muoseņas»,
gan mazāk izpildītas dziesmas –
«Ai, bāliņi», «Kur gaismeņa»,
«Acis veras – aizveras» un daudzas citas. Paldies Intai Pužulei

un Inesei Cibulei par jaunajiem
tērpiem, kuri pasākumā tika demonstrēti pirmo reizi.
Koncerta viesi bija vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Nebēda»
no Balviem, ar kuriem kopā «Rekavas dzintars» pagājušā gada
rudenī piedalījās konkursā «Neos
Marmaras Cup 2015», kur izcīnīja
1. vietu. Skatītājiem bija iespēja
redzēt un dzirdēt programmu, ko
atzinīgi novērtēja ārzemju žūrija, – «Dievs man deva maizes zemi», «Dods i doba», «Ķievīt,
muna svilpastīte», kā arī 2 dejas
«Nebēdas» izpildījumā – «Sābru
dancis» un «Tirgus dancis». Citā
koncerta daļā «Rekavas dzintaram»
pievienojās Šķilbēnu pagasta Iniciatīvu centra «Zvaniņi» ģitāristi,

kopā tika izpildītas 3 dziesmas.
Starp dziesmām un dejām pasākuma vadītāji – «dzintarieši»
Rūta Cibule un Māris Pužuls –
skatītājus izklaidēja ar atrakcijām
un pārsteigumiem. Apskatot fotogrāfiju kolāžu, bija jāuzmin dziesma, par ko tika saņemta dāvaniņa,
kā arī tika nodibināts Viļakas novada iedzīvotāju un viesu apvienotais zvaniņu simfoniskais orķestris, kas centās uzvarēt pavasari.
Paldies visiem, kas ieradās svinēt mūsu dzimšanas dienu, liels
paldies mūsu palīgiem – kultūras
centra «Rekova» vadītājai Kristīnai Lapsai, pasākuma skaņotājam Ritvaram Dvinskim, gaismotājam Artim Vītiņam, foto demonstrētājam Ernestam Dukov-

skim, paldies Andrim Mežalam,
Inesei Lācei, Sergejam Maksimovam. Paldies Ainai Cibulei par
pārsteigumu – pirms 28 gadiem
Liepājā atrastiem dzintariņiem un
puķēm, kuras tik drīz nenovītīs.
Vislielākais paldies maniem
mūziķiem un dziedātājiem, kurus

dažreiz varbūt nogurdina mēģinājumu process, taču prieks redzēt
rezultātu! Īpašs paldies kolektīva
«labajam gariņam» Inesei Cibulei.
Teksts: folkloras kopas
«Rekavas dzintars» vadītājs
Vilis Cibulis
Foto: Kristīna Lapsa

7. aprīlī aicinājām visus savus pirmsskolas iestāžu un Viļakas pamatskolas kolektīvus uz
teātra dienu par godu Viļakas
Pii 70. dzimšanas dienai.
Aicināto viesu pulkam piepulcējām Viļakas sociālā aprūpes
centra iedzīvotājus, vecākus un
vecvecākus, domes darbiniekus.
Viļakas kultūras nama zāle
piepildījās ar bērnu čalām jau no
paša rīta.
Mūs uzrunāja divas neparastas
būtnes – Pele un Zaķenīte. Līga
Kaļāne un Elīna Sprukule mūs
priecēja ludziņu pārtraukumos.
Dejojām un minējām prāta mīklas,
vingrojām kopā ar meitenēm.
Mēs, Viļakas pirmsskolas kolektīvs, uzrunājām draugus ar Gunas Rižanovas ludziņu «NA-

MIŅŠ», kas atbilst mūsu iestādes
nosaukumam. Tēlos pārtapa pirmsskolas iestādes kolektīvs, vecāki
un vecvecāki. Paldies kolektīvam
par atraktivitāti un atsaucību, paldies Ozolu ģimenei, pašam mazākajam aktierim Ritvaram Ozolam, kam ir tikai gads un nepilni
divi mēneši, paldies Roberta un
Oskara vectētiņam Jurim Prancānam par Vilka lomas atveidošanu.
Pasākumu turpināja mūsu viesi
Medņevas pirmsskolas kolektīvs,
kur mēs iepazināmies ar Runci,
kurš nekā neatzina veselīgo putru,
mīlēja tikai čipsus un kolu. Runci,
Peļu mammu, Saimnieci atveidoja
«Pasaciņas» skolotājas Ilona Grahoļska, Inese Logina, Biruta Konovalova. Mūziku izrādēm piemeklēja skolotāja Elita Logina.

Labdien, cienījamie Viļakas
novada ļaudis!

folkloras kopa «Rekavas dzintars»
ar koncertu nosvin 21 gada dzimšanas dienu

Draudzība nav nekas cits, kā pilnīga jūtu saskaņa apvienojumā
ar savstarpēju labvēlību un sirsnību... /Cicerons./
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Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupas bērnu sniegumā
redzējām izrādi par «Kazlēnu,
kas prata skaitīt līdz desmit».
Paldies skolotājām Verai Kuzminai,
Elitai Siliņai un Dainai Pužulei.
Draugi no Žīguru pirmsskolas
iestādes «Lācītis» priecēja mūs
ar izrādi «Vīrs un vārds» Paldies
skolotājai Elitai Locānei, Daigai
Elksnītei un skolotāja palīdzei
Lindai, vadītājai Anitai Agejevai.
Pasākumu ar krāšņu izrādi
par ziedu valstību noslēdza Irēnas
Loginas vadītā izrāde Viļakas pamatskolas 3. klases audzēkņu
sniegumā. Mūs fotografēt ieradās
Edgars Gabranovs no Ziemeļlatgales laikraksta «Vaduguns». Pasākuma noslēgumā viesus uzrunāju es, Bite, un divas viešņas no Viļakas novada domes, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene, metodiķe Ginta Locāne. Katra iestāde dāvanā
saņēmām galda spēli un paši draugiem dāvinājām grāmatas. Mūsu
Teātra diena beidzās ar konfekšu
mielošanos. Bērni teica, ka dzimšanas dienā nepieciešama torte,
bet to solījām tikai savā dzimšanas
dienas ballītē, 30. aprīlī.
Mēs sapratām, ka draudzībai
nav robežu un visi kopā spējam
veikt brīnumu lietas. Uz tikšanos
21. aprīlī Viļakas pirmsskolā Sporta dienā.
Pateicībā par kopā būšanu,
Viļakas PII vadītāja
Lilita Šnepere

salnavas amatierteātra izrāde
«dancis pret riņķi»

saulainā sestdienas novakarē uz Žīguru kultūras nama skatuves savu redzējumu par naudu un nodokļiem attēloja salnavas
amatierteātris ar izrādi «dancis pret riņķi», kas balstīta uz
patiesiem notikumiem un ir paša amatierteātra veidota.
Izrādē VID priekšniece savam padotajam mācīja, kā nopelnīt
prēmiju un atvaļinājumu uz Malibu salām, bet, tā kā VID jaunākais
inspektors Fredriks Plēsējs bija «labi pavadījis» brīvdienas, tad viņš,
izmantojot priekšnieces prombūtni, uz skatuves saldi iemiga un par
ko tikai viņš nesapņoja – visi nāk godīgi maksāt nodokļus un viņš apstiprina, ka par savu saražotu preci nelielos daudzumos tie nav jāmaksā. Pavisam negaidot priekšniece atgriezās un pamanīja, ka padotais nemaz nepilda viņam uzticētos pienākumus. Fredriks Plēsējs
apsolīja laboties un devās uz vietējo tirgu, kur iegādājās dažādas
preces – gan pārtikas preces (olas), gan rotaslietas, gan kosmētiku.
Viņam bija pārsteigums, kad neviens nedeva čeku par pārdoto preci,
tāpēc F. Plēsējs izsauca visas tirgotājas uz savu biroju Daugavpilī, lai
izskatītu sastādītās lietas. Izskatīja lietas un, protams, lielāko sodu
saņēma tā tirgotāja, kas tirgoja pašmāju produkciju. Tāpēc maksāsim
nodokļus!
Uz satikšanos nākamreiz!
Teksts un foto: Laima Timmermane
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Notiek gatavošanās
«Mis un Misters Viļakas novads 2016»

Šogad konkursā startē astoņi dalībnieki jeb
četri pāri, kuri apgūst jaunas prasmes un visus
pārsteigs finālā-koncertā, kas norisināsies Kultūras centrā «Rekova» 3. maijā.
Šogad konkursa daļai ir vienota tēma «Laiks»,
tas domāts kā dzīves laiks no dzimšanas līdz brīdim,
kad aizejam no šīs pasaules. Konkursa daļā dalībnieki rādīs septiņus priekšnesumus, neskaitot konkursa atklāšanas uznācienu un intervijas, kurās skatītāji un konkursa žūrija labāk iepazīs pašus dalībniekus, protams, vērtējot runas prasmes, komunikācijas
spējas un citus vērtēšanas kritērijus. Kā katru gadu,
ir arī muzikālie priekšnesumi, kuru pedagogs ir Iniciatīvu centra «Zvaniņi» vadītājs Vilis Cibulis.
Šogad tiek gatavota viena estrādas dziesma, bet
otra izskanēs Ziemeļlatgaliska dziesma, kuras
dzejas autors ir Antons Slišāns. Pēc kārtas piektajā
konkursā piedalās jaunieši ne tikai no Viļakas novada, bet arī no Balvu un Baltinavas novada, kas
nenoliedzami pozitīvi iespaido visu sagatavošanās
darbu, kā arī pašiem konkursa dalībniekiem jau ir
devis jaunas paziņas un draugus. Norisināsies nu
jau par tradīciju kļuvušais interneta balsojums, kur
nedēļas garumā būs iespēja bez maksas nobalsot
par savu simpātiju, tā pietuvinot kādu par solīti tuvāk uzvarai. Interneta balsojums sāksies 18. aprīlī.
Šī gada konkursa dalībnieki:
edgars jermacāns un aleksandra Kalacka
Ritvars dvinskis un līga Keiša

artis Vītiņš un linda zaremba
emīls Koniševs un Ketija duļbinska
Konkursa organizatore Kristīna Lapsa: «Šogad
vēlējos vienotu tēmu, lai nav izsvaidīts vai sadrumstalots pats konkursa daļas koncerts, tāpēc izvēlējos
tēmu «TIME» jeb «Laiks» (tulk. no angļu valodas).
Sagatavošanās process ilgst 10 mēģinājumus, notiks ģenerālmēģinājums un, protams, pats koncerts.
Mēģinājumus rīkojam brīvdienās, lai jaunieši konkursu spētu savienot ar mācību procesu, lai netraucē
viens otram. Šogad jaunieši ir ļoti dažādi, manuprāt,
viltīgi kā lapsas. Domāju, ka pats koncerts būs fantastisks un, protams, pārsteigumiem pilns. Uzslava
tiem, kuri uzdrīsktējās, jo spriest, izteikt viedokli,
neesot dalībnieku vidū, ir ļoti viegli, bet pašam
pilnveidoties, iemācīties būt daļai no komandas un
būt atbalstam savam partnerim, radīt svētku noskaņu
sev un saviem mīļajiem ir grūts un reizē arī sarežģīts darbs. Gribu teikt lielu paldies šo jauniešu vecākiem, kuri atbalsta viņus šajā procesā, un ceru, ka
Jūs būsiet lepni par to, ko redzēsiet fināla koncertā.
Domāju, ka ar savu pozitīvo enerģiju dalīsies arī pasākuma vadītājs, jo šī loma jāizpēlē būs azartiskajam un vienmēr smaidošajam Kristapam Rasimam.»
Biļetes uz konkursa «mis un misters Viļakas
novads 2016» koncertu varēs iegādāties no 18. aprīļa līdz 28. aprīlim Viļakas novada domē un
Kultūras centrā «Rekova». turpmāka informācija
sekos.

Viļakas dejotāji Balvu deju apriņķa kolektīvu skatē

9. aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centru piepildīja 16 tautu deju kolektīvi no Balvu, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novada. Visi kolektīvi piedalījās
Balvu deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes
skatē.

Tautisko deju kolektīvu skates
mērķis bija:
1. Noteikt IV Starptautiskā
tautu deju festivāla «Eima, eima»
repertuāra apguves līmeni.
2. Izvērtēt deju kolektīvu sniegumu un piešķirt tiem kvalitātes pakāpi.

Repertuāra pārbaude ir Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Deju kolektīvu dalība
skatē tiek ņemta vērā, aprēķinot
un sadalot valsts mērķdotāciju
kolektīvu vadītāju darba samaksai
un sociālā nodokļa samaksai
2016. gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra
noteikumiem Nr.649.
Viļakas novadu pārstāvēja Viļakas Kultūras nama 2 deju kolektīvi – Vidējās paaudzes deju
kopa «Dēka» (vadītāja Akvilina
Jevstigņejeva) un Jauniešu deju
kolektīvs «Bitīt’ matos!» (vadītāja
Diāna Astreiko).
Skates laikā katrs kolektīvs
izdejoja divas dejas – obligāto un
izvēles. Žūrijas komisijas sastāvā
bija Ludzas deju apriņķa virsvadītāja Sarmīte Stapule, Ludzas
pilsētas ģimnāzijas deju pedagoģe
Elita Romanovska un Gulbenes
deju apriņķa virsvadītāja Zaiga
Mangusa. Balvu deju apriņķa kolektīvi ieguva gan II, gan I, gan
Augstākās pakāpes vērtējumu. Viļakas kultūras nama kolektīviem
noteica šādas pakāpes:
• deju kopai «Dēka» – 44,17
punkti, I pakāpe;
• JDK «Bitīt’ matos!» – 42,44
punkti, I pakāpe;
Paldies visiem dejotājiem un
kolektīvu vadītājiem par ieguldīto
darbu!
Viļakas Kultūras nama
direktore A. Jevstigņejeva
Foto: A. Zelčs

iedzīVotāju ziNāŠaNai!

Reģionālajām slimnīcām piešķirtais
finansējums ir lielāks nekā pērn

Nacionālais veselības dienests (NVd) informē, ka kopējais reģionālajām slimnīcām šogad piešķirtais valsts finansējums ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir
lielāks nekā pērn.
Kopumā reģionālajām slimnīcām šogad piešķirti par 663 730 eiro
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Speciālistu konsultāciju, diagnostisko
izmeklējumu u.c. ambulatoro pakalpojumu sniegšanai slimnīcām
novirzīts par 105 602 eiro vairāk, savukārt stacionāro pakalpojumu
nodrošināšanai par 558 128 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Atsaucoties uz Latvijas Slimnīcu biedrības paziņojumiem medijos par nepieciešamību saglabāt finansējumu katrai slimnīcai iepriekšējā gada apjomā, NVD norāda, ka 10 no 18 reģionālajām slimnīcām
šī gada finansējums ir līdz 6 % lielāks nekā pērn. Tikai astoņām slimnīcām piešķirtais finansējums ir mazāks nekā 2016. gadā – šis samazinājums ir 0,2 % līdz 3,9 % apmērā attiecībā pret iepriekšējā gada
slimnīcu finansējumu.
NVD uzsver, ka nav pamatoti novirzīt līdzekļus tur, kur gada laikā
iedzīvotājiem netiek sniegts viss gadam plānotais pakalpojumu apjoms.
Ir būtiski ņemt vērā pacientu plūsmu un to, kādā apjomā slimnīcas ir
spējīgas sniegt pakalpojumus.
Vienlaikus NVD vērš uzmanību, ka šī gada sākumā 18 reģionālās
slimnīcas ir saņēmušas arī valsts finansējumu vairāk kā 3 milj. eiro
apmērā slimnīcu darbinieku atalgojuma palielināšanai.
Līgumu par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu ir noslēgušas visas
18 reģionālās slimnīcas. Šonedēļ līgumu parakstīja Jēkabpils reģionālā
slimnīca, Cēsu klīnika, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība,
Rēzeknes slimnīca, Ogres rajona slimnīca un Vidzemes slimnīca.
Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
Tālr.: 67045007, 28383970

lad pieņem iesniegumus
dīzeļdegvielas piešķiršanai

lauku atbalsta dienests (lad) informē, ka līdz 2016. gada
1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas
piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017.saimnieciskajam
gadam.
2015./2016.saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksājums)
saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras
produkcijas ražošanas vismaz 285 EUR no hektāra (neieskaitot
saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).
dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu:
Augkopība

augļkopība, ogulāji un dārzkopība
zālāju platības

100 l/ha

130 l/ha

130 l/ha

zālāju platības dzīvnieku barības
primāram ražotājam

60 l/ha

citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai

60 l/ha

zeme zem zivju dīķiem

60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai
pieteiktai papuvju platībai.
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
– audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
– akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;
– akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības
datu centrā.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt
elektroniski.
Valsts atbalsta daļa – tālrunis: 67027326
LAD Klientu daļa – tālrunis: 67095000
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«Zaķu kross» Rekovā

lieldieNu PasāKumi

Lieldienu pasākumi
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

«Lielas dienas, Lielas dienas,
Cepiet raušus krāsniņās;
Raudziet alu, vāriet olas,
Lai es varu priecāties!»
/latviešu tautas dziesma/

24. marta rītā Rekovas sporta laukumā pulcējās dažādu vecumu zaķi un zaķenes, lai uzzinātu, kurš ir ātrākais, veiklākais
un veiksmīgākais, kā arī lai kopīgi radītu lieldienu noskaņu dalībniekiem un skatītājiem.
Plkst. 8.30 skrējiena dalībnieki satikās, iepazinās ar konkurentiem,
taču atrakciju laikā konkurence pārvērtās par draudzīgu sāncensību.
Zaķiem bija jāpierāda sava veiklība – gan jāskrien pāros (vecāks zaķis kopā ar jaunāku zaķīti), gan jālec atmuguriski, gan jāskrien, ātri
mainot virzienu, gan citādos veidos.
Zaķu rīta skrējiena dalībnieki ieguva arī nominācijas – Modīgākais
zaķis, Ņiprākais zaķis utt.
Liels paldies Rekavas vidusskolas 5. klasei un audzinātājai Ainai
Cibulei, kā arī Rekavas pirmsskolas grupu bērniem un audzinātājām
Verai Kuzminai un Elitai Siliņai par piedalīšanos un lielisko iejušanos
zaķu tēlos!
Teksts un foto: Šķilbēnu pagasta kultūras centra «Rekova»
vadītāja Kristīna Lapsa

Lieldienās mostas daba
un cilvēks

Visu garo ziemu saule nosēdēja savā zelta krēslā aiz mākoņu
vāliem un snauda, atspiedusi rokās savu spošo zodu. debesis bija
aizslēgtas, un tikai reti varēja manīt vieglu gaišumu tanī vietā,
kur aiz mākoņiem atradās saules zelta krēsls. Bet tad reiz – tīri
negaidot – saule izberzēja visus miegus no acīm, piecēlās no sava
krēsla un uzlika atkal galvā gaišo staru vainagu. tad viņa izstiepa
savu silto roku, paņēma no vadža debesu atslēdziņu un slēdza
vaļā smagos mākoņu vārtus.
«Krikš-krakš!» atslēdziņa noskanēja, un mākoņi atvērdamies salauza simtiem lāsteku un ledus šķēpu, ar kuriem ziema bija aizkrustojusi pavasara ceļus.
Klāt Lieldienas – saules svētki. Gaisma un siltums, uzvarējis tumsu, atdod zemei un dabai dzīvību. Lieldienām piedien košas krāsas un
jautrība. Tāpēc arī olas krāsojam raibu raibas, šūpojamies, rīkojam
olu kaujas un priecājamies.
Borisovas tautas namā Lielo dienu ieskandināja ansambļa «Atvasara» dalībnieki, atklājot, ka cilvēkā atgriežas dzīvesprieks, jāsteidz darboties un steigties pretī rītdienai. Laikam ejot, mainās mode
apģērbā, dziesmu un deju ritmos, bet svarīgi ir neaizmirst mūsu
saknes, mūsu tautas folkloru. Upītes folkloras kopa pasākumā izrādīja no senčiem mantotās vērtības latgaliskā garā un ļāva ikvienam
darboties līdzi.
Pie Vecumu pagasta ļaudīm ciemojās Viktorija Agnese Vancāne –
I. Galantes talantu konkursa dalībniece. Viņa visus klātesošos pārsteidz ar skanīgu un profesionālu dziedājumu. Krāsainību un azartu
svētkos dāvāja Upītes eksotisko deju grupa «Samia».
Paldies par svētku prieku kolektīviem un vadītājiem – I. Bukšai,
A. Slišānam, I. Leišavniecei, koncertmeistarei J. Laicānei. Lai saules
apgarots un jauks nāk pavasaris!
Borisovas TN kultūras pasākumu organizatore
J. Vrubļevska
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lieldienās tiek svinēti pavasara saulgrieži, kad gaisma uzvar tumsu, ziema atkāpjas un diena top garāka par nakti. lieldienas ir svarīgi kristiešu svētki,
kuros tiek svinēta jēzus Kristus
augšāmcelšanās.
Lieldienu gaidīšanas laiks
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
(turpmāk Šķilbēnu SAM) sākās
ar pirmdienas rītu – Lielās nedēļas
Svēto Misi, ko vadīja priesteris
Staņislavs Prikulis.
Pirmdienas pēcpusdienā Šķilbēnu SAM kolektīvs sagaidīja rosīgus jauniešus no Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centra «Sauleszieds». Ingrīda Medne, Edīna Kļava, Alise Prancāne, Daniels Šaicāns
un centra vadītāja Antra Prancāne
kopā ar senioriem gatavoja Lieldienu kompozīcijas. Vienkāršie
koku zariņi pēc neilga, bet radoša
laika pārvērtās par pasakainiem
brīnumu kokiem, kas saplauka
tieši svētkos. Ar daudzkrāsainiem,
spilgtiem koku zariem, sūnām, ar
mākslīgiem dekoriem no lentām
un spalvām tika izrotātas Šķilbēnu
SAM telpas un gulošo iemītnieku
istabas.
Centra «Sauleszieds» pārstāvji
uzdāvināja Šķilbēnu SAM kolektīvam Lieldienu Zaķi, kurš
katru apdāvina un mīļi sagaida
priekštelpā. Šīs zaķis nes brīnumu,
kam grib ticēt gan bērni, gan pieaugušie! Kolektīvs pateicas jauniešiem par dāvanu, idejām, kopīgi pavadīto laiku un līdzi atvesto
izstādi «Krāsainie zariņi»! Īpašs
paldies Ingrīdai par tik labu ideju – starppaaudžu sadarbību!
Zaļajā ceturtdienā Šķilbēnu
SAM kolektīvs pulcējās ēdamzālē,
lai krāsotu un izgreznotu olas. Ola,
tāpat kā zaķis, tiek uzskatīta par
auglības simbolu. Katru pavasari
Šķilbēnu SAM seniori un darbinieki krāso olas sīpolu mizās un

izmanto dažādas olu izgreznošanas tehnikas, lai Lieldienās varētu
sacensties ne tikai par stiprākās,
bet arī par krāšņākas olas titulu.
Par godu šiem svētkiem 28. martā – Otrajās Lieldienās – Šķilbēnu
SAM tika rīkots Lieldienu pasākums. Pasākumu ieskandināja burvīgs koncerts, ko sniedza Viļakas
kultūras nama bērnu vokālais ansamblis «Pogas», bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši» un dramatiskā
kopa. Mazie dejotāji un dziedātāji
bija nedaudz satraukti, bet seniori
pieņēma jaunus izpildītājus silti
un sirsnīgi. Lielu prieku sagādāja
ciemos atnākušās tantes - Domicella
un Stefānija, kuru lomās bija iejutušās Ineta Lindenberga un Jolanta Vrubļevska. Viņas stāstīja
par pastaigām mežā, par to, kādus

līgavaiņus un tieši kur jāmeklē.
Šie stāsti Šķilbēnu SAM saimei
izraisīja smieklus līdz asarām un
lādiņu visam pavasarim! Aiz loga
spīdēja saule un Šķilbēnu SAM
valdīja īsta Lieldienu noskaņa ar
skaļiem smiekliem, aplausiem,
skanīgu dziedāšanu un raitu dejas
soli!
Paldies par sirsnīgu un skanīgu
koncertu visiem, kuri palīdzēja
organizēt un vadīt pasākumu!
Visus, kuri iet vai brauc garām
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai,
gaida Lieldienu zaķīšu saime, kura apmetusies uz zāliena pie mājas – vēlot laimīgu ceļu un svētas,
miera pilnas Lieldienas!
Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas sociālā
darbiniece Kristīna Pumpa

Lieldienu pasākums Medņevas Tautas namā

Kad kartupeļi pagrabā sāk
asnot un kāpostu mucā kāposti
ir tikai pašā apakšā, un siena
šķūnī var rīkot dančus, tad klāt
ir pavasara visgaidītākie svētki – lieldienas.
Medņevas Tautas namā šogad
Lieldienas ar dziesmām, dejām un
ticējumiem ieskandināja folkloras
kopa un kapela «Egle», Viduču
pamatskolas skolēni. Svētki sākas
nevis ar brīdi, kad viss jau ir sagatavots svinēšanai, bet līdz ar
gatavošanos tiem. Līdzpaņemtos

žagarus no deviņiem kokiem pasākuma vadītājas Lucija Rundzāne
un Līga Babāne izmantoja zālē
sēdošo «iepēršanai» – «Apaļš kā
pūpols, vesels kā rutks, slimību
ārā, veselību iekšā». Pasākumā
aktīvi iesaistījās ģimenes ar bērniem, kuras sarotāja uz skatuves
saliktās olas, tāpat bija jānes
ūdens ar nēšiem, kur drosmīgie
bija Juris Prancāns, Andris Duļbinskis un Andis Ločmelis.
Lieldienās vajag daudz šūpoties,
tad visu gadu būs brangas aitas,

nekodīs odi un nenāks miegs, tāpēc Jānis Logins un Skaidrīte visus gribētājus izšūpoja tautas nama šūpolēs.
Paldies visiem dalībniekiem –
Folkloras kopai «Egle» un vadītājai
Inārai Sokirkai, kapelai «Egle» –
vadītāja Inita Raginska, Viduču
pamatskolas skolēniem, paldies
Ralfam Rubenim un Aivim Pabērzam. Paldies visiem pasākuma
apmeklētājiem.
Medņevas Tautas nama vadītāja
Skaidrīte Šaicāne
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Lieldienu pasākums kopā ar pirmsskolas
iestādes «Namiņš» audzēkņiem

Lieldienas ir vieni no skaistākajiem pavasara svētkiem. Tas ir
laiks, kad ziema lēni atkāpjas,
naktis kļūst īsākas, bet dienas –
garākas. Katru gadu svinam Jēzus
Kristus augšāmcelšanas svētkus,
ievērojam gadu desmitiem zināmas
tradīcijas un atkal kā pirmo reizi
gūstam par tām prieku. 16. martā
Viļakas novada muzejā ciemojās
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš» vecākās un sagatavošanas grupu audzēķņi, lai
kopīgi iepazītu dažādas Lieldienu

tradīcijas.
Pasākuma laikā runājām par
Lieldienu rašanos, Pūpolsvētdienu,
Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu.
Pārrunājām katras dienas nozīmi
un iepazinām dažādus ticējumus.
Bērnus ļoti ieinteresēja novadnieka
Ed. Spravnika Latvijas putnu olu
kolekcija. Īpaša uzmanība tika
pievērsta lielākām un mazākām
Latvijas putnu olām un to daudzveidībai. Lieldienu zaķis bija sarūpējis austiņas un katrs pasākuma
apmeklētājs kļuva par zaķīti. Bēr-

Ar sauli atgriežas atmodas
prieks, kas diedzē zaļus asnus
mūsu sirdīs, un pavasara lietus
noskalo putekļus no gaišām domām. Šai pasaulē mēs skanam,
starojam un esam bagāti ar izdzīvotiem mirkļiem un nezūdošiem
vārdiem.

Šogad Lieldienu svētki Viļakas
ļaudīm atnākuši īpaši – gaisā virmo putnu treļļi, saule neskopojas
dot siltumu, gaismu un asni steidzas plaukt un zaļot. Svētki ikvienam pienāk un paiet dažādi –
svinam tos lielā pulkā, reizēm tos
aizvadām radu, draugu vai kolēģu

Dzīvi dzīvojam un svinam...

niem tika iedotas papīra olas un
zaķīši, kuri bija jāizkrāso. Olas
krāsotas ar spēcinošām latvju
rakstu zīmēm, kur katrai zīmei ir
sava nozīme.
Izlasījām dažādus nostāstus
par olas un zaķa simboliem un to
rašanos. Akcentēta tika arī šūpošanās nozīme Lieldienās un ticējumi. Neizpalika arī Lieldienu
spēles un mīklu minēšana.
Pasākuma noslēgumā apskatījām senos sējas darbarīkus, jo
pēc Lieldienām senie latvieši pamazām sāka apstrādāt laukus.
Kamēr uzzinājām dažādas Lieldienu tradīcijas un piedalījāmies
aktivitātēs, muzejā bija ciemojies
Lieldienu zaķis, kurš bērniem sagatavojis un paslēpis šokolādes
oliņas.
Pasākuma noslēgumā secinājām, ka Lieldienās ir daudz jāšūpojas, jākrāso un jāēd olas, jāvēro
daba un jāspēlē daudzas Lieldienu spēles.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja vadītāja R. Gruševa un
krājuma glabātāja M. Boldāne

lokā, bet kādreiz gribam pabūt
vieni. Viļakas kultūras nama dramatiskais kolektīvs šī gada Lieldienās aicināja viļacēnus uz muzikālu izrādi «Dzīvi dzīvojam un
svinam», lai iejustos darba atmosfērā un vērotu kādu neparastu
atgadījumu, ko piedzīvojis maizes
ceptuves kolektīvs. Viencēliena
notikumi skatītājiem atsauca atmiņā tos laikus, kad Viļakā darbojās
maizes ceptuve.
Maizes ceptuvē labāko maisu
purinātāju Ženiju (J. Vrubļevska)
kolēģi sveica vārda dienā, bet ekspeditors Stabs (J. Tučs) bija pret
svētku svinēšanu darba laikā.
Tomēr tika parādīts gods gaviļniecei, un visi gatavojās svinībām
vakarā Ženijas mājā. Pa to laiku
ceha strādnieki Jūlija (V. Zelča)
un Dakša (J. Romanovskis) noorganizē ceptuves aplaupīšanu, lai
varētu atbrīvoties no vadītājas Annas (M. Supe – Tuča). Tikmēr
Ženija kopā ar vīru Voldemāru
(N. Orlovs) un kaimiņieni Laimu
(I. Pizika) klāja svētku galdu un
sagaidīja ciemiņus. Kā visos svētkos, neiztika bez dejošanas, kad
uz skatuves savu dejotprieku izrādīja jauniešu deju kolektīvs un
kolektīva «Dēka» dalībnieki. Skaisti
un eleganti dejas solī sevi atklāja
senioru dāmu kolektīvs «Intriga».
Jubilāre labprāt dāvāja saviem
ciemiņiem dziesmu kopā ar sieviešu vokālo ansambli «Cansone»
un savu dziesmu izpildīja Ingrīda
Šaicāne un Sanda Kļaviņa.
Svinību laikā norūpējusies ieradās cepēja Klāra (I. Šaicāne), kura atklāja notikušo cehā. Arī ekspeditors Stabs ieradās, lai atklātu
Jūlijas un Dakšas plānus un glābtu ceptuvi no mahinatoru nagiem.
Vadītāja apzinājās, ka viņas uzticēšanās darbiniekiem un pašas
vieglprātība var maksāt dārgi. Protams, par tādiem svētkiem Ženija
jutās sarūgtināta, taču optimisms
ļauj svinībām turpināties un visiem
vienoties kopīgā dejā. Pasākuma
dalībniekiem piebiedrojās arī «Atzeles» kapelas spēlmaņi ar jautriem
meldiņiem.
Dramatiskā kolektīva vadītāja
I. Lindenberga

Lyldīnas Upītie

svētdien, lieldienu rītā, pie upītes pamatskolas iekārām šūpoles lielā ozola zarā. izšūpojāmies gan lieli, gan mazi. Vērojot
aktīvo šūpošanos, jāsecina, ka šogad odu upītē nebūs.
Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vadītājas Ligitas
Spridzānes vadībā sakrāsojām olas. Izspēlējam dažādās lieldienu rotaļas un atrakcijas, kā arī piedalījāmies olu kaujās, olu ripināšanā,
pakavu mešanā.
Kā jau katru gadu, izspēlējām Lieldienu hokeja čempionātu, kurā
šogad uzvarēja puišu komanda, bet spēka vingrinājumā – virves
vilkšanā – uzvarēja meiteņu komanda.
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
Andris Slišāns

Lieldienu radošā darbnīca
Viļakas sociālās aprūpes centrā

Aizkavējusies ziema vēl aizvien turpina atdot zemei nu jau pēdējās balti sniegotās rotas, bet pavasaris jau klauvē uz sliekšņa – ar pirmajiem sniegpulksteņiem, gājputnu čalām. Beidzot diena ir pastiepusies garāka. Drīz, pavisam drīz skaļās tērcēs aizdunēs pēdējie sniegi.
Viļakas sociālās aprūpes centrā (turpmāk VSAC) ceturtdienas pēcpusdiena bija pilna rosīgu jauniešu, VSAC iemītnieku un darbinieku,
kas bija noskaņoti gatavoties Lieldienām. Rotājumi, dekori, kompozīcijas ir neatņemama Lielās dienas svētku daļa un tiem jāatspoguļo
prieks, jārada gaisotne.
Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centra «Sauleszieds» vadītāja Antra
ar jauniešiem šogad sevi pieteica, lai kopā ar aprūpes centra senioriem gatavotu Lieldienu kompozīcijas, radītu noskaņu, izmantojot
visu, kas saistās ar pavasari – pūpolu, bērzu un lazdu izplaucēti zariņi, dažādu krāsu kreppapīri, mākslīgie dekoriņi, kas vizuāli atgādina
putnu ligzdiņas, sūnas, dzijas kamoliņi, lentītes, kaltētie ziedi, krāsainās spalviņas.
Lai pasākuma dalībnieki varētu radoši darboties, Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centra «Sauleszieds» dalībnieki bija parūpējušies par
materiāliem un sev līdzi atveduši burvīgus Lieldienu dekorus, kurus
pēc tam izvietoja aprūpes centrā, lai priecētu gan seniorus, gan apmeklētājus. Darinot krāsainās lieldienu kompozīcijas, katrs no jauniešiem tajās ir ielicis mīlestību, prieku, gaišumu – ar kuru iepriecināt ne
tikai sevi un savus tuvākos, bet arī tos, kuri, skatot šos darbiņus, sajuta šo daliņu mīlestības izstarojot.
Radoša darba rezultātā seniori ar jauniešu atbalstu izveidoja lieldienu kompozīcijas, kuras ikviena acīs vēstīs par gaidāmo Lielo dienu.
Liels pārsteigums senioriem bija Medņevas Jaunatnes iniciatīvu
centra «Sauleszieds» veidotais Lieldienu zaķis ar olu, ko jaunieši
dāvāja centram.
Sirsnīgi pateicamies Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centra «Sauleszieds» vadītājai Antrai Prancānei un jauniešiem Ingrīdai Mednei,
Edīnai Kļavai, Alisei Prancānei un Elvijam Strupkovam par dāvanu,
idejām, atbalstu un kopīgi pavadīto laiku!
Priecīgas Lieldienas un lai ikvienā mājā un ikvienā sirdī ienāk pavasaris!
Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece
Inese Logina
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V.e. bīskapam K. duļbinskim 110

BazNīCas dRaudŽu ziŅas

2016. gada 5. aprīlī novadniekam, V.e bīskapam K. duļbinskim apritēja 110 gadi.
Bīskaps dzimis 1906. gada
5. aprīlī Viduču sādžā trūcīga, bet
ticīga zemnieka ģimenē. Mācījās
Viduču trīsklašu skolā, pēc tam –
Eržepoles skolā, taču sākās karš
un juku laiki, tāpēc mācības bija
jāpārtrauc. Viļakas prāvests Pēteris
Apšinieks bija ievērojis Kazimira
gaišo galvu, centību un labo uzvedību. Bez vecāku piekrišanas
pieteicis viņu tālākām mācībām

Aglonas ģimnāzijas sagatavošanas
klasē. Skolas direktors bija izcilais
jaunatnes audzinātājs monsinjors
Nikodems Rancāns, toreizējais
Preiļu dekāns. 1927. gadā Kazimirs
Duļbinskis Aglonas ģimnāziju pabeidza un rudenī tika uzņemts
Rīgas Garīgajā seminārā.
1932. gada 8. maijā Svētā Jēkaba katedrālē arhibīskaps Antonijs Springovičs diakonu Kazimiru
Duļbinski kopā ar citiem diakoniem
ordinēja par priesteri. Savu pirmo
Svēto Misi K. Duļbinskis celebrēja

lieldienas ir svarīgākie svētki
kristīgajā baznīcā, jo mēs pieminam jēzus Kristus nāvi pie
krusta un viņa augšāmcelšanos
trešajā dienā. Brīdis, kad jēzus
tika piesists krustā un augšāmcēlās, ir visas kristietības būtība
un kulminācija.
Šogad Lieldienas svinējām
27.martā, sagaidījām Lieldienas,
ievērojot 40 dienu gavēni; nosvinot
Sv. Jāzepa – Vissvētākās Jaunavas
Marijas līgavaiņa piemiņas dienu;
sagaidot Pūpolsvētdienu un Lielajā nedēļā izdzīvojot Lielo ceturtdienu, kad atcerējāmies pēdējās
vakariņas, kuru laikā Jēzus iedibināja savas Miesas un Asiņu euharistisko Upuri, un, uzsākot tradicionālo 40 stundu Adorāciju
Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā;
pavadījām Lielo piektdienu, kad,
ejot krustaceļu, apdomājām Kunga ciešanu un nāves piemiņas
dienu; sagaidot Kluso sestdienu,
kad pacietīgi gaidījām un lūdzāmies, lai sestdienas vakarā un
Lieldienu svētdienā skaļi zvanītu
baznīcas zvanus un no sirds teiktu: «Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!».
Šķilbēnu Romas katoļu draudzē Lielā nedēļa tika aizvadīta,
ievērojot draudzes tradīcijas, un
tika radīti jauni notikumi, kuri

varētu kļūt par tradīciju nākotnē.
No vienas puses šķiet, ka Lieldienās katru gadu notiek viens un
tas pats, kāpēc ikvienam atkal un
atkal ir jāievēro Lielais gavēnis,
kāpēc jāizdzīvo Jēzus Kristus
triumfs, pazemošana ar piesišanu
krustā un jāpriecājas par augšāmcelšanos? Ko tad mēs iegūstam,
katru gadu svinot šos svarīgos
baznīcas svētkus? Tā ir mīlestība
pret Dievu, pret Svēto trīsvienību,
pret mūsu tuvāko! Tā ir atbilde
aicinājumam «mīliet viens otru
tā, kā es Jūs esmu mīlējis!». Tā ir
gandarīšana par grēkiem un pateicība par Dieva nesaskaitāmajām
žēlastībām, ko saņemam ik dienu.
Tas ir miers, kas piepilda mūsu
ikdienu, mūsu sirdis. Tas ir miers,
kuru nevar atņemt pasaules lielvaras, politiskie režīmi, dzīves
kņada un pasaulīgās rūpes.
Pūpolsvētdienā Šķilbēnu draudze bija noorganizējusi svinīgu
procesiju no vecās baznīcas uz
jauno Šķilbēnu katoļu baznīcu.
Baltinavas un Šķilbēnu draudzes
prāvests Staņislavs Prikulis uzsvēra
draudzes locekļiem, lai vienmēr
atceramies veco baznīciņu ar cieņu, jo tajā tik daudzas paaudzes
ir lūgušās, kristījušas bērnus, laulājušās, pēdējā gaitā aizvadījušas
savus mīļos. Savukārt pēdējo va-

Kristus ir augšāmcēlies!
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Viļakas baznīcā 22. maijā. Kalpojis
Rēzeknes Jēzus Sirds baznīcā, Aizpūrē, Daugavpilī, Ciskādos, u.c.
1939. gadā K. Duļbinskis uzsāka
mācības Teoloģijas fakultātē Rīgā.
1940. gada vasarā fakultātes dekāns bīskaps Jāzeps Rancāns izsniedza viņam diplomu par Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultātes beigšanu.
1949. gadā bīskaps K. Duļbinskis bija sv. Jēkaba katedrāles
pārzinis. Kādā agrā maija rītā
drošības policija katedrālē izdarīja

kariņu dievkalpojumā pr. Staņislavs aicināja: «Lūgsimies, lai
mums būtu pazemības gars aizstāvēt Jēzu, aizstāvēt vājāko, atzīt
savu vainu Dieva priekšā, ejot
pie grēksūdzes, saņemot grēku
piedošanu, tad Jēzus upuris mūsu
dzīvē nebūs veltīgs un mūsu dzīvē notiks pārmaiņas!». Lielā ceturtdiena ir īpaša diena, jo tikai
vistuvākie cilvēki piedalījās pēdējo vakariņu mielastā. «Ja Dievs
ir uzrunājis mūsu sirdis un licis
atrast laiku piedalīties šajā Sv.
Misē, tā ir liela dāvana. Sv. Mise
ir pēdējo vakariņu upura atkārtojums, katrā Sv. Misē mēs ļaujam
Pestītājam pieskarties ar pazemību,
pašiem atzīstot savu grēcīgumu,
sakot «mazgā un attīri mani no
grēkiem», no katra grēka puteklīša
dzīves ceļā. Jēzus ir mācījis: «Dariet to manai piemiņai», mēs paklausām Jēzum, svinēdami Sv. Mises upuri. Cik skaisti ir lasīt Svētos Rakstus, tie maina mūs, ļauj
mums ņemt dalību arvien dziļāk
Sv. Misē un saņemt daudz žēlastības,» atzina priesteris S. Prikulis.
Lielajā piektdienā notika tradicionālais krustaceļš Šķilbani –
Rekova, taču šogad tas sākās
īpaši, jo pirmo reizi pulcēšanās
vieta un pirmā stacija jeb apstāšanās
vieta bija pie Šķilbēnu pareizticīgo
baznīcas, lūdzoties kopā ar tēvu
Aleksandru un pareizticīgo draudzes locekļiem.

kratīšanu un tika atrasti agrāko
gadu žurnāla «Gaisma» numuri.
Tas bija «pietiekams» iemesls, lai
bīskapu K. Duļbinski arestētu.
1949. gada 26. novembrī viņam
piesprieda 10 gadus ieslodzījuma
nometnē. 1954. gadā sakarā ar
vispārējo amnestiju viņu atbrīvoja,
taču 1956. gadā bīskapu arestēja
atkal, pamatojot ar to, ka viņš esot
amnestēts nelikumīgi. 1958. gadā
soda termiņš beidzās, taču Latvijā
viņš atgriezties nedrīkstēja. Pirmā
viņa apmešanās vieta bija Druja,
tad Verhņedvinska, beidzot Pitalova. Tikai pēc vairākiem gadiem
Duļbinskis dabūja atļauju apmesties
tēva mājās Viļakā. Paziņojumu par
reabilitāciju viņš saņēma 1988. gada 20. decembrī. Tad bīskapam jau
bija 82 gadi, savus pienākumus viņš
pildīt vairs nespēja. Pēc ilgas un
grūtas slimības bīskaps Kazimirs
Duļbinskis nomira 1991. gada
17. oktobrī Viļakā. Bīskaps K. Duļbinskis apbedīts Viļakas baznīcas
dārzā. 1
Par godu bīskapa K. Duļbinska
110 gadu jubilejai Viļakas Romas
katoļu baznīcā priesteris St. Kovaļskis novadīja svēto misi. Mises
laikā varēja ieklausīties ērģeļu
dzidrajās skaņās, kā arī J. Dukaļskas
un A. Pušpura skanīgajā dziedājumā. Pēc svētās mises notika atceres brīdis pie bīskapa kapa, kur

«Katri Lieldienu svētki mums
būtu jāsvin kā pirmie un pēdējie,
jo katru gadu mēs iekšēji maināmies caur prieka, grūtību un dzīves pārbaudījumu pieredzi. Ticības gars ļauj mums katru gadu ar
jaunu skatījumu palūkoties uz
šiem svētkiem. Lieldienu nakts
zīmes mūs māca iet arvien dziļāk
savā ticībā, piedzīvot svētku
skaistumu un izlūgt to, ko Dievs
mums ir vēlējies dot. Lieldienu
svētku notikums izmainīja pasauli.
Kristus augšāmcelšanās mainīja
pasauli. Mums dažreiz liekas, ka
Ziemassvētki mainīja pasauli, jā,
tā ir, jo mēs gadus skaitām no
Kristus dzimšanas. Ja papētām
svēto vēsturi, tad Betlēmē naktī
eņģeļi dziedāja, nāca ķēniņi, bet
pati Izraēļa tauta gulēja, Jeruzalemē gandrīz neviens nezināja,
kas bija noticis, ka piedzimis Dieva Dēls. Jēzus nāca sludināt ne
tik daudz politisko uzvaru, bet
gan uzvaru pār grēku. Ar savu
mīlestību Viņš uzvarēja cilvēka
lielāko ienaidnieku – grēku. Tas
bija iespējams caur Jēzus Kristus
krusta nāvi – šis upuris, kas tika
upurēts mūsu dēļ. Augšāmcelšanās mirklis mainīja visu. Ja līdz
tam pasaule dzīvoja, skatoties uz
nāvi kā visa beigām, tad Augšāmcelšanās ir labā uzvara pār
ļauno, gaismas uzvara pār tumsu.
Vai Lieldienu svētki spēj kaut ko
mainīt mūsos, vai mēs piedzī-

klātesošie nolika ziedus, svecītes
un lūdzās par K. Duļbinska dvēseli, tika dziedātas garīgās dziesmas. Pēc atceres brīža ikvienam
interesentam Viļakas novada muzejā bija iespēja ieklausīties atmiņu stāstos par bīskapu un viņa
dzīvi. Savas mātes atmiņās par
bīskapu dalījās Z. Vancāne, A.
Duļbinska pastāstīja par bīskapa
bērnību un dzīvi pēc izsūtījuma.
J. Dukaļska pastāstīja par bīskapa
reliģisko darbību pēc izsūtījuma
un dažiem svarīgiem bīskapa
dzīves posmiem.
A. Annuškāne un V. Kozlovska
atcerējās interesantus faktus no
bīskapa dzīves. Pasākumu papildināja fokloras kopas «Atzele»
skanīgās balsis.
Sakām lielu paldies Viļakas novada domei, Viļakas Romas katoļu
baznīcas draudzei un īpaši A. Annuškānei, priesteriem St. Kovaļsķim
un F. Šnevelam, ērgelniecei un
dziedātājai J. Dukaļskai, A. Pušpuram, folkloras kopai «Atzele»,
šoferītim Aivaram u.c.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore R. Gruševa un
krājuma glabātāja M. Boldāne
1
http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/sakumlapa/personalijas/&persona=10_Kazimirs_Du%C4%BCbinskis, «Kazimirs
Duļbinskis (1906-1991), Garīdznieks»,
Personālijas

vojam šo uzvaru kopā ar Jēzu pār
grēku, pār važām – netikuma valgiem, ar kuriem cīnāmies, vai
mēs ļausim Dievam tiem pieskarties? Piedzīvosim šo tikšanās
mirkli ar dzīvo Jēzu, kurš ir izgājis no kapa un ikvienam dāvā
prieku un mieru. Vai mums ir cerība, vai mūsu sirdīs iedegās ticības liesmiņa, ko iededzām no
Lieldienu sveces? Mēs atkal un
atkal varam steigties uz baznīcu
iedegt šo ticības liesmiņu, lai
kļūtu jauni cilvēki ar jaunu sirdi,
lai mīlētu viens otru, lai piedzīvotu
personīgo tikšanos ar Jēzu Sv.
Komūnijā, lūgšanā un Sv. Mises
svinēšanā. Esam aicināti pieņemt
dzīves izaicinājumus, lai mēs
pārvarētu grūtības un arī ikdienā
atrastu laiku lūgšanai, un katru
svētdienu piedalītos Sv. Misē. Lai
Dievs palīdz Augšāmcelšanās priekam ienākt mūsu sirdī, lai mūsu
dzīve mainītos tā, kā mainījās
apustuļu dzīve, no izmisumu un
bezcerības uz cerības, prieka,
mīlestības un Svētā gara pilnu
dzīvi!» Lieldienu nakts vigīlijas
sprediķī aicināja prāvests Staņislavs Prikulis.
Pateicība Dievam par dotu
iespēju saglabāt un radīt jaunas
tradīcijas, kuras vieno dažādas
konfesijas un piepilda ar mīlestību
un žēlsirdību cilvēku sirdis!
Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne
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jaunsargu svinīgais solījums Rekavā Par dalību radošajā nometnē

«telpas pavasaris» Valmierā
«Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.»
/I. Ziedonis./

jaunsardzes kustība mūspusē
nav svešs jēdziens – Viļakā
darbojas jaunsargu vienība skolotāja ēvalda Vancāna vadībā,
savukārt Rekavas un Baltinavas
vidusskolā jaunsargus pulcināja
seržants Guntis liepiņš, viņu
vadībā tika izveidotas vienības
un uzsākta jaunsargu apmācība,
organizēti pasākumi, pārgājieni,
nometnes.
Ekonomiskā krīze valstī jaunsardzes darbā ieviesa savas korekcijas un no daudz kā nācas atteikties: Viļakā jaunsargu vienība
saglabājās, diemžēl Rekavas un
Baltinavas vidusskolā labi iesākto
darbu nācās pārtraukt.
Dzīve nestāv uz vietas, laikam
ritot, ekonomiskā situācija uzlabojās un nu jau ir apritējis tieši
gads, kopš Viļakas un Baltinavas
novadā uzsākts darbs pie jaunsargu
kustības atjaunošanas: ir izveidotas
6 dažādu apmācību līmeņu vienības, kas kopumā apvieno vairāk
nekā 110 jauniešus, notiek darbs
pie nepieciešamā inventāra iegādes,
nodarbībās tiek izmantots esošais
materiāli tehniskais nodrošinājums,
jaunsargi ir piedalījušies tematiskās
mācību ekskursijās, pārgājienos,
talkās, kā arī valsts svētku un atceres pasākumos.
Spraiga darba gads ir vainagojies ar jaunsargu kandidātu
svinīgā solījuma došanu šī gada
13. aprīlī Rekavas vidusskolā, un
nu ar lepnumu var teikt, ka

Rekavas vidusskolā pilnā sparā
darbojas Jaunsargu vienība 34
aktīvu, uzņēmīgu un patriotiski
noskaņotu jauniešu sastāvā.
Saposušies un nedaudz uztraukti topošie jaunsargi vecāku,
vecvecāku, skolotāju un draugu
lokā pulcējās Šķilbēnu pagasta
Rekovas kultūras centrā, kur mūs
laipni uzņēma vadītāja Kristīna
Lapsa.
Ar savu klātbūtni pasākumu
pagodināja viesi: Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas
vadītājs Juris Lelis, Šķilbēnu
Romas katoļu draudzes prāvests
Staņislavs Prikulis, Viļakas novada
izpilddirektore Zigrīda Vancāne,
Šķilbēnu pagasta pārvaldnieks
Andris Mežals, kā arī Valsts Robežsardzes Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas
priekšnieks kapteinis Raimonds
Romanovskis.
Pasākumu atklāja Rekavas vidusskolas direktors Pēteris Vancāns
ar uzrunu, kurā izteica prieku par
jaunsargu kustības atjaunošanu
skolā un izteica cerību, ka vienība
darbosies, gūstot labumu sev, vecākiem un skolai, nesot pasaulē pagasta, novada un Latvijas vārdu.
Pasākuma gaitā jaunsargu kandidāts Valdis Serds deklamēja
Mārtiņa Zvīdriņa dzejoli, pēc nostāšanās ierindā jaunsargus uzrunāja
Jaunsardzes 2. novada nodaļas
vadītājs J. Lelis, kurš savā uzrunā
pateicās vecākiem par sapratni

un atbalstu Jaunsardzes kustībai
un jauniešus aicināja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes,
būt aktīviem savas valsts patriotiem.
Turpinājumā visi klātesošie vienojās, dziedot Latvijas Valsts
himnu, pēc tam Lāsmas Mežales
vadībā jaunsargu kandidāti kopīgi
deva svinīgo jaunsargu solījumu,
pēc kura jaunsargu apliecības saņēma no J. Leļa un R. Romanovska
rokām, tad vārds tika dots goda
viesiem.
No uzrunās teiktajiem vēlējumiem visspilgtāk atmiņā paliks
prāvesta S. Prikuļa aicinājums,
ejot dzīves ceļu, dzīvot saskaņā
ar Dieva likumiem, deva savu
svētību jaunsargien un visiem
klātesošajiem, uzrunas izskaņā
visi vienojās kopīgā lūgšanā, Z.
Vancāne aicināja jaunsargus mācīties, pilnveidot sevi, godprātīgi
pildīt uzliktos pienākumus, A.
Mežals izteica neviltotu prieku
par jaunsargu aktivitātēm pagastā,
un R. Romanovskis izteica cerību
pēc neilga laika redzēt šodienas
jaunsargus robežsargu rindās.
Noslēgumā vēlētos pateikties
Viļakas novada vadībai un VRS Viļakas pārvaldei par sagādātajām
dāvanām, Rekavas vidusskolas vadībai un Kultūras centra vadītājai
Kristīnai Lapsai par atbalstu un sadarbību pasākuma organizēšanā.
Viļakas un Baltinavas
novada jaunsargu instruktors
Valentīns Keišs

Starpnovadu jauniešu
sadraudzības pasākums

tikšanās vietu mainīt nedrīkst! Viļakas novada jaunieši un jauniešu dome
turpina pagājušajā gadā iesākto tradīciju
un arī 2016. gada skolēnu pavasara
brīvdienās tikās Viļakas novada Balkanu
dabas parkā, lai kopā ar Balvu, Rugāju,
alūksnes un Kārsavas novadu jauniešiem
pavadītu lielisku pēcpusdienu, dalītos
savā pieredzē un radītu idejas tālākai
sadarbībai.
Lai jauniešos radītu kopības sajūtu,
pasākuma dresskods bija «viss latviskais»,
katrs jaunietis bija sagatavojis kādu aksesuāru, bet daži Alūksnes novada jaunieši bija īpaši pacentušies un tērpušies lat-

viskos tērpos. Sākumā jaunieši piedalījās
sportiskās aktivitātēs, izbaudot pavasarīgās dienas noskaņu, uz ugunskura tika
vārīta arī zupa, ar kuru «šefpavāre» Laura
Logina ar prieku cienāja visus dalībniekus.
Pasākumā piedalījās arī Viļakas novada
Eiropas brīvprātīgā darba veicējas Ramona
Welte no Vācijas un Linda Beridze no Gruzijas. Jaunietes dalījās savā neatkārtojamajā
pieredzē brīvprātīgā darba veikšanā, iedrošinot arī Latvijas jauniešus izmantot šo
iespēju. Tāpat jaunietes kopā ar interesentiem
izgatavoja kādu Vācijā populāru koka
spēli un meitenes iemācīja to spēlēt arī

Piektdien, 11. martā, mēs – Viļakas Valsts ģimnāzijas skolnieces – Ketija duļbinska, elīna sprukule un es – laila milakne –, devāmies uz Valmieru, uz imanta ziedoņa fonda «Viegli»
organizēto projektu – radošo nometni «telpas pavasaris»
9.–12. klašu jauniešiem.
Lai piedalītos šajā nometnē, atbilstoši nolikumam mums bija
jāsagatavo vairāki mājas uzdevumi. Sākumā bija pašām jāzīmē savas
valsts karte un jāatliek tajā trīs mums mīļākās vietas. Tika iekrāsotas
Viļaka, Balvi, Rīga. Uzdevumu veicām, lai pētītu, kā Latvijas iedzīvotāji uztver vietu, kurā viņi dzīvo – gan telpiski, gan emocionāli.
Kā nākamais uzdevums, lai iesaistītos projektā, bija radošais
uzdevums jebkādā formātā – tā varēja būt glezna, dziesma vai dzeja.
Mēs uzrakstījām dzejoli par Viļaku, tās ezeru un salu.
2. martā saņēmām priecīgo ziņu no pasākuma organizatoriem, ka
tiekam uzaicinātas piedalīties projekta «Telpas pavasaris» turpinājumā – radošajā nometnē, kura norisināsies Valmieras tehnikumā.
Valmieras tehnikuma zālē bija pulcējušies jaunieši un skolotāji no
Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionu skolām, arī projekta organizētāji. Pasākuma ievaddaļā bija tikšanās ar nometnes vadītāju un Ziedoņa muzeja pārstāvjiem, skanēja viesu ievadvārdi. Pasākumu vadīja
jauniešiem labi pazīstamais Arstarulsmirus un sadalīja dalībniekus
7 jauktās komandās, kas vēlāk kopīgi veica radošos uzdevumus.
Pirmā nometnes daļa bija iedvesmošanās un mācīšanās process.
Savas domas par fiziku un telpu pauda profesors Vjačeslavs Kaščejevs, kas ir fiziķis un apbalvojuma «Laiks Ziedonim» zinātnē laureāts. Nākamā bija prezentācija, kuru piedāvāja pārstāve no biedrības
«Homo ecos». Viņa mums lika aizdomāties par savām un vides
attiecībām un novērtēt to, kas mums ir apkārt. Tāpēc tika piedāvāts
radošais uzdevums, kurā bija jāveido mārketinga reklāma atbilstoši
mūsdienu vides problēmu risināšanai. Pirmo dienas daļu ar uzrunu un
muzikālu sveicienu noslēdza brīnišķīgais mūziķis Renārs Kaupers.
Viņš runāja ar jauniešiem par telpas pavasari, lasīja dzeju un skandēja
to caur mūzikas valodu – dziedot.
Pēc pirmās daļas sekoja pusdienas turpat tehnikumā, kur pasākuma dalībniekus prasmīgi apkalpoja tehnikuma audzēkņi –viesmīļi.
Otrajā daļā bija pienācis «laiks jaunradei» un mums bija jāveic
radošais darbs, kura mērķis bija atainot «telpas pavasari» mūsu
uztverē. Darbojāmies jauktās komandās. Uzdevumam mums bija atvēlētas divas stundas.
Skolotāji atradās citās telpās, kur viņiem tika piedāvāta prezentācija «Pašregulācijas prasmes» un body scan nodarbība.
Kad priekšnesumi bija sagatavoti, sākās to prezentācijas. Jauniešu
veikums tika rādīts uz skatuves un bija ļoti daudzveidīgs. Visas 7 komandas bija centušās, kā arī bija redzams, ka katrs «telpu» uztver
citādi. Bija vērojami krāsaini plakāti, skanēja Imanta Ziedoņa dzeja,
bija aktīvas darbošanās, muzikāli sniegumi – viss par telpas pavasara
izjūtām. Mūsuprāt, nometne bija ļoti iedvesmojoša, bija jūtams
pozitīvisms un ieguvums – daudz jaunu zināšanu. Esam sajūsmā!
Pateicamies Imanta Ziedoņa fonda «Viegli» projektu radošajai
komandai, skolotājai Lilitai Bizunei, kas pavadīja mūs un palīdzēja
pieteikties projektā, kā arī pateicamies Atim Šimkevičam!
Rakstu sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece
Laila Milakne

jauniešiem. Savas jauniegūtās prasmes ģitārspēlē ar entuziasmu nodemonstrēja Ramona, kura kopā ar Viļakas novada ģitāristiem iepriecināja jauniešus ar skanīgām
dziesmām. Arī Linda apgūst ģitārspēli, taču
šoreiz vēl kautrējās publiski uzstāties.
Sadraudzības laikā jaunieši radīja idejas
nākamajam kopīgajam starpnovadu jauniešu pasākumam, kuru iecerēts realizēt
Balvu novadā septembrī. Galvenā tēma ir
kartupeļu talka, kuru jaunieši vēlas izdzīvot
un iestudēt ar atbilstošu dresskodu un citām kartupeļu talkas tradīcijām.
Noslēgumā jaunieši baudīja pašu sarūpēto cienastu, spēlēja dažādas spēles un
pērās pirtiņā.
Jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne uzskata, ka šāda veida pasākumi veicina starpnovadu jauniešu sadarbību un
sadraudzību, jaunieši kopīgi apgūst jaunas
prasmes, dalās pieredzē un ar interesi gaida nākamo tikšanos. Jauniešiem patīk pasākumi, kuri notiek neformālā vidē, kuri
viņiem šķiet interesantāki un kurus viņi
plāno un īsteno paši. Mūsu novadi atrodas
tālu no galvaspilsētas un tajā pieejamajām
jauniešu aktivitātēm, tāpēc ir būtiski veidot
reģionālo sadarbību. Jāpiebilst, ka visi novadi, kuri tikās šajā pasākumā, ir arī
biedrības Eiroreģions «Pleskava-Livonija»
biedri un reizēm tiekas arī šīs biedrības

rīkotajās aktivitātēs, kuras notiek reti, bet
veicina starptautisku sadarbību ar Igaunijas un Krievijas jauniešiem. Priecājos, ka
Balkanu dabas parkā vienmēr esam uzņemti
ar laipnību un atsaucību! Jauniešiem patīk
šī vide un viņi ar prieku iesaistās.
Balvu novada jaunatnes darbiniece
Gunita Prokofjeva atzīst, ka Balvu jaunieši
ir apmierināti ar sadraudzības pasākumu,
jo patikusi aktivitāšu forma – aktivitātēs
varēja piedalīties brīvprātīgi, kas rada dabiskuma un nepiespiestības sajūtu. Patika
pasākuma aktivitāšu dažādība – āra aktivitātes, darbs interešu grupās un izlaide.
Viļakas novada Jauniešu domes prezidente Elīna Sprukule ir gandarīta par paveikto, ka pasākums ir izdevies veiksmīgi
un pēcpusdiena pavadīta interesanti un
lietderīgi, svarīgi ir arī tas, ka patika ciemiņiem, kuriem būs interese atbraukt ciemos arī nākotnē. Jauniete domā, ka šī
tradīcija ir jāturpina un sadarbība ar Austrumlatvijas novadiem ir jāstiprina un jāpaplašina.
Paldies Balvu, Rugāju, Kārsavas un
Alūksnes jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri rada iespēju ierasties un paciemoties mūsu novadā! Paldies Balkanu
dabas parka darbiniekiem par uzņemšanu,
par pretimnākšanu!
Informāciju sagatavoja jau natnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne
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Romu biedrībai «Māro» viena gada jubileja

Piektdien, 8. aprīlī, Kultūras
un radošo industriju centrā Viļakā romu biedrība «māro» svinēja viena gada jubileju.
Biedrība gada jubileju atzīmēja ar koncertu, uz kuru tikai aicināti visi interesenti. Oficiālais biedrī-

bas «Māro» dibināšanas datums
(ierakstīts Uzņēmumu reģistrā)
ir 2015. gada 23. aprīlis, taču pirmo gada jubileju atzīmēja 8.
aprīlī, jo tā ir starptautiskā romu
diena, kas oficiāli tika pasludināta
1990. gadā Polijā, Starptautiskā

Romu dzīve latvijā
un pasaulē

Romi ir tauta, kas dzīvo izkaisīti dažādās pasaules
valstīs un kurus vieno romu valoda un kopējas
tradīcijas. Pasaules romus ir grūti saskaitīt, jo dzīvo
daudzās zemēs, kādi pētnieki ir secinājuši, ka pasaulē
ir ap 10–15 miljoniem romu, no tiem eiropā – apmēram
8 miljoni, tai skaitā austrumeiropā – aptuveni 6 miljoni. Viļakas novadā vidēji dzīvo ap 60 – 70 romiem.
Pagājušajā gadā pirmo reizi Viļakas novadā tika nodibināta romu biedrība. Ruslans (sergejs) Burkevičs
nolēma nodibināt romu biedrību, lai parādītu romu
tautas tradīcijas. Pateicoties biedrības un grupas
«Brīvais vējš» koncertiem, romu dziesmas un dejas ir
iepazinuši cilvēki gan Viļakas novadā, gan ārpus tā.
ikvienā tautā ir pozitīvi un negatīvi cilvēki. ir liels
prieks par ikvienu cilvēku, kurš iet un dara, kuram
gribas dzīvot harmoniskā vidē. Par romu tradīcijām,
vēsturi, nākotnes plāniem pastāstīs biedrības «māro»
vadītājs Ruslans (sergejs) Burkevičs.
Romu valodas vārdnīca

– Kā radās ideja nodibināt biedrību?
–Nodibināt romu biedrību bija mana ideja. Jau piecus
gadus biju dzīvojis Lielbritānijā, bet sāka gribēties
atpakaļ uz mājām, jo latviešu tauta ir sirsnīgāka un viesmīlīgāka. Atgriezies mājās, sapratu, ka kaut kas ir jādara
Viļakā. Gribēju darboties kultūras jomā, lai parādīto labo
un pozitīvo, nevis tikai dzeršanu un dažādas muļķības.
Romu jaunatne kļūst arvien mūsdienīgāki, zaudē zināšanas
par savu kultūru. Gribēju izveidot domubiedru grupu, lai
varētu parunāties, satikties ar savu tautieti, lai apzinātu
romu kultūru un valodu. Mūsdienās romi pat nezina, ka
romi nāk no Indijas. Romu valoda ir līdzīga urdu valodai,
mēs varam sarunāties ar indiešiem. 16.gs. romi ienāca
Eiropā, sākumā romi vairāk dzīvoja Indijā, jo tur bija
princis Mahmuds Gadžo (tulkojot Svešinieks), kurš
aicināja visus romus pie sevis, tāpēc, ka romi bija labi
meistari, varēja izgatavot dažādus instrumentus, bija arī
labi kalēji. Romi nekad nekaro. Visu laiku bēg no kara, jo
grib mieru un brīvību. Kad Indijā sākās karš, tad romi
nolēma doties prom, bēga no kara un atnāca uz Eiropu,
Krieviju. No tā laika ir radušies čigānu tabori, kuri
pārvietojas un dodas tālāk, kur ir miers.
– Ko jūs uzskatāt par lielāko veiksmi pirmajā
biedrības pastāvēšanas gadā?
– Liels prieks par atbalstu visiem cilvēkiem, kuri
biedrībai ir palīdzējuši. Svarīgi, lai būtu labi pašam un arī
citiem, lai būtu darbs, lai būtu nauda, par ko nopirkt
maizi, lai nav jāiet ne pašam, ne citiem andelēt, ubagot. Esam priecīgi, ka esam pamanīti un aicināti uz koncertiem.
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romu kopienas ceturtā Vispasaules
romu kongresa laikā, ar mērķi popularizēt romu kultūru un veicināt
sabiedrības izpratni par šo Eiropā
vislielāko mazākumtautību.
Visus interesentus uz pasākumu aicināja krāšņa, ugunīga afiša,
kas vēstīja, ka pasākumā spēlēs
grupa «Brīvais vējš» un apmeklētājus iepazīstinās ar Romu tradīcijām un kultūru. Romi ir temperamentīgāki nekā latvieši un
koncerts nenoritēja tradicionālā
koncerta rāmjos latviešu izpratnē,
kad koncerta apmeklētāji klusi
sēd savos krēslos, bet mākslinieki
uzstājas uz skatuves.
Koncertā valdīja brīva atmosfēra, kur ikviens bija aicināts
iesaistīties romu dejās un dziedāt
līdzi kādu tautasdziesmu, balādes,
popmūzikas dziesmas, jo tās tika

iNteRVija

izpildītas ne tikai romu, bet arī
krievu un pat latviešu valodā,
piemēram, dziesmas «Lietus un
vējš» un «Nevajag vārdu man».
Vislielākās ovācijas izpelnījās
biedrības «Māro» valdes priekšsēdētāja Ruslana (Sergeja) Burkeviča izpildītā romance «Melnās
acis» (черные глаза) un Dollāra
Burkeviča ģitārspēles pavadījums. Pasākumā dejoja Harijs,
Rasma un Milana Zaharenko.
Daudzi romi atdzīvojās, kad
sāka spēlēt romu polku, cēlās kājas un dejoja, lepojoties, ka Viļakā
ir viņu tautības pārstāvji, kuri nebaidās muzicēt ikvienai publikai
un ir gatavi parādīt romu tradīcijas,
dziedāt dziesmas romu valodā.
Romu dejas un grupas «Brīvais vējš» uzstāšanos savos
viedtālruņos filmēja ne tikai romi,

– Kāda ir sajūta būt pasaules tautai bez savas zemes?
– Romi nekad nekaroja, nebija iekarotāji, ja nekaro,
tad sev zemi neizkarosi. Kurdiem arī nav savas zemes,
viņus sauc par smilšu romiem, jo dzīvo pie jūras. Kurdi
karo, bet tāpat nav savas zemes. Mēs esam paklausīgi senajiem vadoņiem, kas mūs veda pāri zemeslodei, tāpēc
šodien romiem nav savas zemes. 20.gs. 80.gados Indijas
prezidents Gandijs prasīja Padomju Savienības vadītājam
Brežņevam paņemt atpakaļ visus romus uz Indiju, bet
atbilde bija: «Kā es palikšu bez savām puķēm?» Neatdeva, tā arī mēs palikām dzīvot PSRS teritorijā. Romiem asinīs nav karošanas, romi negāja arī dienēt armijā, nepatīk
ieroči, bēg no tā visa. Daudzas slavenības ir cēlušās no
romiem, piemēram, Čārlijs Čaplins, Elviss Preslijs, Nikolā Sarkozī, bet daudzi arī neatzīst savas romu asinis,
kaunās no savas tautības, tāpēc slēpj savu izcelsmi. Latvijā populārs mūziķis ir Tomass Kleins, spēlējis leģendārajā
grupā «Līvi». Lepojos ar visas Eiropas romu prezidentu
Normundu Rudeviču, kura tēvs ir slavenais Kārlis Rudevičs. Sadarbojoties ar Leksa Manuš, Kārlis Rudevičs uzrakstīja pirmo Latvijas romu ābeci. Leksa Manuš zināja
160 valodas. Kārlis Rudevičs ir uzrakstījis arī pasakas –
smieklīgus stāstiņus no cilvēka Klimkas dzīves. Kārlis
Rudevičs bija mākslinieks, ir muzejs Rīgā un ir izdotas
mākslas grāmatas.
Romu valoda, protams, nedaudz atšķiras Krievijas romiem, Čehijas romiem, Rumānijas romiem, bet, ja esi
roms, tad neesi mums svešinieks, bet savējais. Tas nekas,
ka es, mani brāļi Viļakā viņu nepazīst. Latvijas romi ir mūsdienīgi, sievietes nevalkā garos svārkus, nestaigā tautas
tērpos. Taču daudzi Latvijā dzīvojošie romi ir izskolojušies
un nezīlē, neubago tik daudz kā Krievijā, Lietuvā. Latvijas romiem pirmajā vietā ir kultūra, daudzas tradīcijas
svinam tāpat kā latvieši, piemēram, Ziemassvētkus, Lieldienas. 8.aprīlis ir Starptautiskā romu diena, kuru šogad
svinējām jau 26.reizi.
– Ko simbolizē romu karogs?
– Romu karogu un himnu apstiprināja 1971. gada
8. aprīlī, tas ir starptautiskais romu karogs un himna. Karogā ir tādas pašas krāsas kā Indijas karogā – sarkana, zila,
zaļa. Zilā – tās ir debesis, zaļā – tā ir zāle, un sarkanais
rats – tas ir simbols, ka romi ir ceļā, kad ar taboriem sāka
ceļot no Indijas uz citām valstīm.
– ar ko romi atšķiras no latviešiem?
– Ne tikai no latviešiem, bet no citām tautām romi
atšķiras ar to, ka neuzskata citu romu par svešinieku, ja
esi roms, tad neesi svešinieks. Roms ar romu vienmēr parunāsies, uzaicinās uz tēju, palīdzēs, pateiks ko labu, palīdzēs ar padomu, aizdos naudu, pārdos zirgu uz parāda, ārā

bet arī citu tautību apmeklētāji.
Upītes eksotisko deju pulciņā vadītāja Ilze Leišavniece un dalībnieces Inta Ločmele un Lolita
Spridzāne parādīja, ka arī latvieši
var apgūt romu deju soļus un iekļauties vienos deju ritmos kopā
ar romiem.
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs pateicās biedrībai «Māro»,
tās vadītājam Ruslanam Burkevičam un dalībniekiem Luīzei
Burkevičai, Rasmai Zaharenko
par paveikto pirmajā gadā, piebilstot, ka tikai sadarbojoties notiks integrācija starp romiem un
latviešiem un vēlēja veiksmi turpmākajā darbībā romu kultūras
tradīciju prezentēšanā.
Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

nedzīs. Pastāv nerakstīti likumi par savstarpēju uzticību
starp romiem. Atšķiramies arī ar tradīcijām, jaunākā
paaudze maz pieturas pie tradīcijām, bet vecākā paaudze
ievēro senās romu tradīcijas. Sieviete nedrīkst pieskarties
citam vīrietim, var apkampties un sabučoties tikai ar savu
vīru. Sieviete nedrīkst pieskarties romu zirgam, tas ir
mīļākais romu dzīvnieks. Ja precas jaunieši, tad kāzās ir
daudz cilvēku. Kāzu dienas vakarā, pirmajā naktī dodoties uz jaunā pāra istabu, ir svarīgi, ka nākamajā rītā ir asinis uz palaga, kas apliecina, ka meitene pirms laulībām ir
bijusi jaunava, nevainīga. Tas ir svarīgi vīramātei, pārējiem romiem, tad šai meitenei, jaunajai ģimenei romu
acīs būs nozīme visu mūžu. Sievai ir jābūt paklausīgai
savam vīram.
– Kādas ir romu tautības cilvēku pozitīvās īpašības?
– Pozitīvā īpašība ir sirsnība, jo roms parasti būs gatavs uzklausīt otru, palīdzēt otram. Otra svarīga īpašība ir
piedošanas prasme – prasme piedot, ja kāds prasa piedošanu no sirds, roms piedos. Tāpēc romiem nav tiesas, nav
policijas. Tikai roms var saprast otru romu. Pozitīvi, ka
dejošana romiem ir asinīs, var pat speciāli nemācīties dejot.
– Vai ticat leģendai, ka tieši roms bija tas, kas nozaga vienu naglu, un tāpēc jēzus Kristus krustā tika
piesists tikai ar trīs naglām, nevis četrām?
– Es personīgi šai leģendai ticu par 30 %. Tas ir zināms fakts, ka romi ir bijuši labi kalēji, tajā laikā tajās
zemēs dzīvoja romi. Tā kā dzelzs bija vērtīga manta, kalējam romam palika žēl tik laba materiāla. Apžēlodamies
neiedeva četras izkaltās naglas, bet tikai trīs. Tāpēc saka,
ka Dievs romiem ir ļāvis tā dzīvot, bet visu darot, tomēr
domājot par labo un pozitīvo. Atzīstu, ka ir tāda vēsturiska leģenda, neesmu gan to lasījis kādā vēstures grāmatā,
bet varbūt ebrejiem vai Indijā kādā vēstures grāmatā šai
leģendai var atrast arī pamatojumu.
– Kāpēc romu tauta ir īpaša?
– Romiem ir spēks izdzīvot. Dzīvoja teltīs, pat ziemā,
mazi bērni nemira, bet izdzīvoja. Andelēšanās, zīlēšana,
dejošana ir romu tautas talanti, vai mūsu ceļš būs uz elli
vai pie Dieva, to zina tikai Dievs. Citi tādos apstākļos sen
būtu nomiruši, bez darba, bez naudas, bet romiem Dievs
palīdz, jo romiem ticība Dievam ir iedzimta, iegūta jau
no bērnības. Romi tic, ka Dievs visu redz un ka nevar
stipri grēkot, jo baidās no Dieva.
– Kādi ir jūsu un biedrības nākotnes plāni?
–Vēlētos piedalīties projektu konkursā par mūzikas
inventāra iegādi, lai vairāk romi varētu muzicēt grupā
«Brīvais vējš», darboties biedrībā un parādīt romu tradīcijas.
Intervēja: Vineta Zeltkalne
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Viļakas jaunieši viesojas Gruzijā

Viļakas jauniešu iniciatīvu
centrs sadarbojas ar jaunatnes
organizāciju Gruzijā un saņēma
lielisku piedāvājumu būt par
partneriem programmas «erasmus+» jauniešu apmaiņas projektā nr.2015-3-de04-Ka105013270 «Be the solution to earth
pollution», kura tēma bija vides
piesārņojums.
Saņēmuši patīkamo vēsti par
projekta apstiprināšanu, jaunieši
sāka gatavoties tālajam ceļojumam
un nopietnām aktivitātēm.
Februāra nogalē Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne un Jauniešu
domes prezidente Elīne Sprukule
devās iepriekšplānošanas vizītē,
lai iepazītos ar projekta partneriem,
kopīgi pārrunātu projekta programmu, katras valsts pienākumus
un atbildību, kā arī jauniešu apmaiņas norises vietu.
23. martā jaunieši devās ceļā
uz Gruzijas pilsētu Rustavi un
beidzot arī visa latviešu grupa ar
prieku varēja teikt: «Gamardžoba,
Sakartvelo!», kas tulkojumā nozīmē: «Sveika, Gruzija!». Oriģinālvalodā gruzīni savu valsti sauc
Sakartvelo — zeme gruzīniem.
Projektā piedalījās jaunieši
vecumā no 18 gadiem, kuri pārstāvēja Armēniju, Gruziju, Latviju,
Norvēģiju un Vāciju. Jauniešu
apmaiņas laikā jaunieši diskutēja
un veica dažādus uzdevumus,
kas saistīti ar vides piesārņojuma
aktualitātēm, dalījās savas valsts
pieredzē, prezentēja savas valstis,
kā arī organizēja nacionālos
vakarus un noslēgumā, Eko dienā,
iepazīstināja vietējos jauniešus
ar jauniešu apmaiņā paveikto.
Protams, neatņemama sastāvdaļa
bija gruzīnu virtuves ēdienu nogaršošana, nacionālo dziesmu un
deju baudīšana, kā arī galvaspilsētas
Tbilisi un citu ievērojamu vietu
un tūrisma objektu apskate.
Latviešu grupas līdere Madara
Jeromāne atzīst, ka Gruzija ir
skaista valsts ar burvīgām dabas
ainavām, kuras nav raksturīgas
Latvijai, tur ir daudz vēsturisku
baznīcu, kurās jūtama īpaša aura
un senatnes spēks. Jāpiebilst, ka
tās atrodas ne tikai pilsētās, bet
arī kalnos, pavisam neierastās
vietās. Tāpat gruzīni var lepoties
ar savu kultūru un tās tradīcijām,
kuras pārzina ikviens jaunietis
un ar lepnumu un entuziasmu
prot tās popularizēt, pastāstot par
tām arī viesiem. Gruzijā jaunieši
ir pieredzējuši kara šausmas, ir
lieli savas valsts patrioti un apzinās to, cik ļoti svarīgs ir miers
pasaulē. Patīkami pārsteidza fakts,
ka jaunieši ir zinoši, mērķtiecīgi,
prot brīvi pastāstīt par savas
valsts vēsturi un pārvalda svešvalodas. Iespējams, ka motivācija

ir ekonomiskā situācija valstī, jo
ir jācenšas un jāiegulda daudz
darba, lai tiktu augstskolu valsts
budžeta apmaksātajās studiju programmās.
Vēlētos apciemot Gruziju vasaras sezonā, kad nav tik vējains
un var nogaršot arbūzus, kuri
Gruzijā nav importa prece. Protams,
arī gruzīnu nacionālie ēdieni ir
garšīgi un to dēļ vien ir vērts atgriezties.
Jāsaka, ka šajā valstī izteikti
ir jūtams, ka tā nav Eiropas Savienības dalībvalsts un tās attīstība
nav tik strauja, īpaši, zinot to, ka,
tāpat kā Latvija, Gruzija ir bijusi
Padomju Savienības sastāvā. Gruzijas iedzīvotājiem ir citas vērtības
– daļa celtņu ir vizuāli nepievilcīgas, daudzas skaistas vietas
aizēno izmestie atkritumi, kas bieži vien radīja nepatīkamu iespaidu. Mūsu projekta tēma bija atbilstoša šai problēmai un cerams,
ka gruzīnu jaunieši projekta laikā
aizdomājās par to, cik būtiska ir
atkritumu šķirošana un to izmešana
tam paredzētajās vietās. Piemēram, stāsts par atkritumu šķirošanu Norvēģijā lika aizdomāties arī
mums, jo šajā valstī katrai ģimenei
ir pieci atkritumu šķirošanas konteineri un, lai atbrīvotos no vecas
mobilās ierīces, kas ir kaitīgs atkritums, ir jāmaksā nodeva.
Ņemot vērā, ka mūsu novadā
ir maz tādu jauniešu, kuri drosmīgi
atgriežas laukos, strādā sava novada iestādē, uzdrošinās uzsākt
uzņēmējdarbību un pat brīvprātīgi nodarbojas ar labdarību Latvijas
Sarkanā krusta ietvaros, Līnai
Barovskai tika dota iespēja piedalīties šajā projektā un izjust to,
ko savā skolas gadu laikā nebija
iespējams izbaudīt. Par šo projektu
Līna saka tā: «Sapņi piepildās!
To es varu teikt 100%, ja kaut ko
ļoti vēlies, tad noteikti to saņemsi.
Man bija unikāla iespēja piepildīt
savu sapni aizceļot uz Gruziju.
Es pavadīju desmit brīnišķīgas
dienas kopā ar trīsdesmit jauniešiem no 5 dažādām valstīm skaistā pilsētā Rustavi.

Projekta ietvaros satiku daudz
pozitīvisma pilnu jauniešu, pārvarēju daudzus izaicinājumus, ieguvu jaunas emocijas. Katru dienu notika nodarbības, grupu darbi,
diskusijas, praktiskās nodarbības,
dažādas aktivitātes svaigā gaisā
utt. Nodarbībās bija iespēja izpaust
sevi, iegūt jaunas zināšanas, pieredzi, dalīties ar savu zināšanu
bagāžu, prezentēt savu kultūru,
valsti, pilsētu. Ar dažādām radošām
metodēm mācījāmies un mācījām
citus par atkritumu šķirošanu,
permakultūru un tās nozīmi mūsu
dzīvē un mūsu nākotnē. Notika
daudz starpnacionālo grupu darbu,
diskusiju par pasaules piesārņojumu, to cēloņiem un iespējamiem
risinājumiem, katra valsts prezentēja savu pieredzi un valsts politiku saistībā ar atkritumu šķirošanu
un pārstrādi.
Mans ieguvums no šī projekta
ir jauni kontakti, jauni draugi,
papildinātas un uzlabotas angļu
valodas zināšanas, iegūta neaizmirstama pieredze starpnacionālajā sadarbībā, kā arī jaunas zināšanas un citu valstu pieredze
dabas aizsardzības jomā.»
Savukārt Jauniešu domes prezidentei Elīnai Sprukulei projekts
bija lieliska iespēja iepazīt citu

kultūru un vidi. Ņemot vērā, ka
jauniete bija arī iepriekšplānošanas
vizītē, tad šoreiz šī vieta viņai
likās jau pazīstama. Projekta laikā
Elīna paplašināja savu redzesloku
un iepazina jaunus cilvēkus. Iemācījās domāt globālāk un aptvēra
to, cik ļoti cilvēki ir atkarīgi viens
no otra. Patīkami pārsteidza jauniešu aktivitāte – gan to, kuri piedalījās projektā, gan to, kuri nāca
darboties Eko dienā. Laiks paskrēja
vēja spārniem un doties mājās
negribējās. Tagad Elīna noteikti
zina, kura ir tā valsts, kurā vēlas
atgriezties.
Laura Logina atzīst, ka regulāra
un ilgstoša aktivitāte un ieinteresētība jauniešu centra darbībā atmaksājas. To apstiprināja tieši viņai
dotā iespēja doties uz Gruziju šajā apmaiņas programmā. 10 dienas
pavadot citā vidē, baudot citu kultūru, tradīcijas, ēdienus, un iepazīstot citu tautu jauniešus, piedalījāmies arī dažādās darba grupās,
meklējot projekta tēmas – vides
piesārņojuma problēmas sakni
un arī šīs problēmas risinājumus.
Darba process bija diezgan noslogots, intensīvi darbojāmies un,
ņemot vērā, ka projektā piedalījās
vairākas valstis, saziņa savā starpā
notika angļu valodā, tā bija lieliska iespēja pilnveidot savas zināšanas svešvalodās. Šī bija vērtīga pieredze, kuru Laura neaizmirsīs nekad.
Jaunietis Arvils Zelčs, kuram
patīk ceļot un veidot kontaktus ar

citu valstu jauniešiem, priecājas
par šo iespēju savām acīm redzēt
un iemūžināt Gruzijas neskartās
dabas ainavas. Jaunietis pirmo
reizi piedalījās jauniešu apmaiņas
projektā un atzīst, ka tas ir daudz
citādāk, nekā bijis viņa iepriekšējā
apmaiņas projektu pieredzē, kad
katrs projekta dalībnieks dzīvoja
kādā vietējā ģimenē. Šajā jauniešu
apmaiņā ar visiem dalībniekiem
esi plecu pie pleca katru dienu un
arī vakaru, kas veicina lielāku saliedētību starp visiem jauniešiem,
liek iejusties vidē, un tā ir sava
veida izdzīvošanas prasme, jo ir
jārēķinās ar svešu cilvēku vēlmēm
un vajadzībām.
Arī Ritvaram Loginam šī bija
pirmā reize šāda veida jauniešu
apmaiņas projektā, viņš ir sajūsmā
par Gruzijā piedzīvoto un redzēto
un vēlētos vēlreiz apciemot jauniegūtos draugus, kā arī gaida
viņus ciemos Latvijā. Visvairāk
patika Gruzijas nacionālie ēdieni
un dejas, kā arī vietējo iedzīvotāju
atsaucība un laipnība pret viesiem
no citām valstīm. Sākotnēji
nedaudz šokēja transporta līdzekļu
vadītāju pārgalvīgais braukšanas
stils, taču pēc dažām dienām pie
tā bija jau pierasts. Projekta laikā
Ritvars kļuvis atvērtāks un tas iedrošinājis būt aktīvākam, viņš arī
turpmāk neatteiksies no šādām
iespējām un iesaistīsies jauniešu
aktivitātēs.
Ikvienam jaunietim, kurš vēlas
iesaistīties jauniešu apmaiņas projektos, ir dota tāda iespēja, ja vien
viņš izrāda savu iniciatīvu un vēlas reāli darboties, ne tikai gaidīt
uzaicinājumu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izstrādājusi jauniešiem saprotamu informatīvo materiālu par projektu
izstrādi, kā arī organizē bezmaksas apmācības. Jebkurš jaunietis
vai jauniešu grupa var izstrādāt
projektu patstāvīgi, konsultējoties
jauniešu centrā vai pie projektu
vadītājiem sava novada domē.
Jauniešu apmaiņas projekti ir lieliska iespēja iepazīt citu tautu
kultūras, kā arī iepazīstināt ar savas tautas kultūras iezīmēm un
tradīcijām, pabūt ārzemēs, uzņemt
viesus arī savā valstī, pilnveidot
savas valodu prasmes, kļūt drošākam un sadraudzēties ne tikai
ar citiem, bet arī sevī atklāt jaunas spējas un prasmes.

Paldies mūsu gruzīnu draugiem par laipno uzņemšanu un šo
neaizmirstamo iespēju pabūt Gruzijā!

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

Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs, Madara Jeromāne
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aiņa Šaicāna piemiņas balvas izcīņa telpu futbolā

SPORTA AKTIVITÂTES NOVADÂ

Vingrojam ar prieku un mīlestību pret sevi

Viļakas kultūras namā katru otrdienu un ceturtdienu no
plkst. 18.00 notiek dziedinošās vingrošanas nodarbības, kuras
apmeklē teju divdesmit sievietes ne tikai no Viļakas pilsētas, bet
arī no Žīguriem, medņevas.
Nodarbības vada trenere Zinaida Logina, kurai ir ūdens aerobikas un
pilates (stiepšanās), kā arī jogas pamatu sertifikāti. Viņa mācījusies
Slimību profilakses un kontroles centra un SIA «DCH komanda» apmācībās «Vingro vesels» Valmieras rehabilitācijas centrā pie trenera,
grāmatu autora Ralfa Upmaņa, Kaspara Ozoliņa un citiem dažādu jomu speciālistiem. Turklāt ieguvusi zināšanas arī par sabalansētu uzturu pie makrobiotiķa Roberta Lācīša un citiem uzturzinātniekiem, mācījusies pozitīvo domāšanu, piedalījusies daudzās veselības nometnēs.
Kāpēc tāds nosaukums – dziedinošā vingrošana? Zinaida Logina
stāsta: «Tāpēc, ka vesels cilvēks ir
visu saskaitāmo kopsumma, kurā
ietilpst ēšanas, dzeršanas, elpošanas
paradumi, domāšanas veids, dažādas
sportiskās aktivitātes. Veselība ir
daudzpusīgs un aktīvs darbs ar mūsu organismu. Īpaši sievietes, mīlot
un rūpējoties par saviem bērniem, ģimeni, mājdzīvniekiem, dārzu, ir
aizmirsušas par sevi. Sevi – vislaimīgāko būtni pasaulē. Sevi, ar apmēram 60 sejas muskuļiem, 600 visiem muskuļiem, zarnām, aknām,
nierēm utt. un nemirstīgu dvēseli. Jā, ja mums pietiek spēka vienatnē
izpildīt rīta vingrošanu, ja esam atraduši savu uztura balansu, izpratuši
pozitīvo domu spēku un mums ir
stipra mērķtiecība to visu darīt ik
dienu, arī tas ir apsveicami. Esot
Indijā, redzēju, kā daudzi cilvēki
izpilda neskaitāmas jogas pozas,
meditē. Dalailamas mītnē mani pārsteidza jauni vīrieši, kuri skaitīja mantras, neskaitāmas reizes, pat
simts, pildīja vingrojumus, paliekot pozās pat 10 minūtes un ilgāk,
veidoja mandalas. Ejot ar dažiem kopā Himalaju kalnos, gribēju zināt
atbildi – kāpēc? Tā bija vienkārša – augšā ir debesis, zem mums –
zeme, bet vidū – miers. Cilvēks būs laimīgs un vesels tikai tad, ja
fiziskais un garīgais ķermenis būs līdzsvarā.» Viņa skaidro, ka jebkurš
orgāns, ko netrenē, atrofējas.
«Vingrošanas nodarbībās mums vispirms ir iesildīšanās process,
kuram seko dažādi elpošanas vingrojumi. Ieelpojot gaisu, mēs
ieelpojam arī dzīvības spēku. Lai gaisā esošais dzīvības spēks
aktivizētos un sāktu darboties mūsu organismā, tas jāieelpo pareizi.
Kā to darīt, var uzzināt nodarbībās. Tālāk seko stiepšanās jeb pilates
vingrojumi. Pilates metode māca ķermeni trenēt prātam, turklāt darīt
to ļoti apzināti. Vingrojumu laikā jādomā par pozām, to maiņu,
jāieklausās sevī. Tas ir prāta-ķermeņa treniņš. Lai būtu laba veselība,
svarīgi sevi izprast. Vingrojumu izpildes secība ir izstrādāta tā, lai
sniegtu papildu enerģiju, uzlabotu stāju un lokanību, palīdzētu
uzveikt stresu un iegūt mieru. Frīdrihs Šillers ir teicis: «Tas ir prāts,
kas veido ķermeni.» Tālāk seko vingrojumu komplekss uz krēsliem,
pēc tam – uz matračiem, bet noslēgumā ir meditācija,» stāsta Zinaida.
Cilvēka dzīve ir ceļš, kura mērķis vispirms ir viņš pats. Tikai no
mums atkarīgs, kāda diena mūs gaida – ciešanu vai prieka pilna.
Mums ir dots brīnišķīgs mehānisms – mūsu ķermenis. Mīlēsim to,
apiesimies ar to prasmīgi un gudri! Laime un veselība ir mūsos, tā
tikai jāsaskata un jāpilnveido.
Ja ir interese un vēlme nākt vingrotāju pulciņā, droši nāciet uz
Viļakas kultūras namu vai zvaniet pa tālr. 27800837. Šajā sezonā Vingrošanas nodarbībām no maija līdz rudenim būs pārtraukums.
Oktobrī vingrotājas pulcēsies rudens un ziemas sezonas nodarbībām.
Viļakas kultūras nama direktore A. Jevstigņejeva

2016. gada 9. aprīlī Viļakas
Valsts ģimnāzijas sporta zālē
notika aiņa Šaicāna piemiņas
balvas izcīņas telpu futbolā sacensības.
Sacensības organizēja Viļakas
novada sporta skola sadarbībā ar
Viļakas novada domi, Viļakas
Valsts ģimnāziju. Sacensības
tiesāja Virslīgas futbola tiesnesis
Ervīns Veļķers. Piemiņas turnīrs
notiek laikā, kad mūsu novadniekam Ainim Šaicānam mainītos
gadu skaitlis (dzimšanas diena
12. aprīlis).
Sacensību atklāšanā piedalījās māsa Maruta Brokāne ar dzīvesbiedru.
Sacensībās startēja: Viļakas,
Balvu un divas Ludzas NSS komandas.

Starp komandām noritēja sīva
cīņa. Uzvarētāji tika noskaidroti
tikai pēdējā spēlē.
Rezultāti:
1. vieta un Aiņa Šaicāna ceļojošais piemiņas kauss – Ludzas
novada sporta skolas II komandai.
2. vieta – Ludzas novada sporta skolas I komandai.
3. vieta – Balvu sporta centra
komandai.
4. vieta – Viļakas komandai.
Par labāko uzbrucēju tika atzīts Romands Jansons (Ludzas
NSS II), labākais aizsargs – Raivis Dokāns (Balvu SC), labākais
vārtsargs – Intars Caune (Ludzas
NSS II).
Sacensības atbalstīja Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta

skola (saldumu balvas komandām).
Piemiņas nominācijas labākais
uzbrucējs, labākais aizsargs un
labākais vārtsargs sarūpēja Aiņa
Šaicāna māsa Maruta Brokāne.
Prieks, ka pasākums ir saglabājies, jo piesaistījis arvien jaunus dalībniekus un atbalstītājus.
Jāteic, ka komandām būs, kur
augt, lai nākamgad, tiekoties aprīlī, ceļojošais kauss paliktu savās
mājās – Viļakā!
Liels paldies visiem par atbalstu un līdzi jušanu. Vislielākais
paldies ir komandām un viņu treneriem.
Informāciju sagatavoja
Inese Petrova,
Viļakas BJSS direktora
vietniece izglītības jomā

10. aprīlī Rekavas vidusskolas sporta namā norisinājās Šķilbēnu pagasta kausa izcīņa volejbolā. Cīnīties par kausu ieradās četras komandas: «Keiši»,
«Briežuciems», «Šķilbani» un
«jaukteņi». Nelielā komandu
skaita dēļ komandām bija iespēja izspēlēt katrai ar katru.
Visas spēles uzvarēja un I vietu
ieguva komanda «Keiši», kurā
spēlēja Zigmārs Keišs, Jānis Keišs,
Lauris Keišs un Arvils Keišs.
Zaudējot cīņā par pirmo vietu, godpilno II vietu ieguva komanda
«Briežuciems», kuru pārstāvēja Artis Logins, Sergejs Kondratjevs, Dāvis Ločmelis, Raivis Laganovskis
un Raimonds Ločmelis. Uzvarot

komandu «Šķilbani», kurā spēlēja
Egils Keišs, Ēriks Keišs, Kārlis
Logins, Armands Zujevs un Gunita
Circene, III vietu ieguva komanda
«Jaukteņi», kurā spēlēja Normunds
Keišs, Ritvars Dvinskis, Edijs
Krakops, Dāvis Slišāns, Mārtiņš
Briediņš un Ernests Krakops.

Ideja par sacensībām bija Ērikam Keišam. Ideju sadzirdēja, organizatoriski atbalstīja, katram
pa saldumam, diplomus un kausus
sagādāja sporta organizators Pēteris Vancāns.
Teksts – Gunita Circene
Foto – Egils Keišs

Šķilbēnu pagasta
kausa izcīņa
volejbolā

aizvadītas «lāses kausa – 2016» jubilejas sacensības

9. aprīlī jau 15. reizi skonto sporta halle Rīgā uzņēma «lāses kausa» finālsacensību dalībniekus volejbolā skolu komandām.
Četrās vecuma grupās iepriekšējā gada rudenī cīņas
atlases sacensībās 74 pilsētās un novados uzsāka 251 skolas 613 komandas ar kopējo dalībnieku skaitu 5820.
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Nedēļas nogalē 123 komandas no 89 skolām ieradās Rīgā
uz lielo finālu. Vienlaicīgi 16 laukumos 1353 spēlētāji cīnījās par uzvaru līdz vēlam vakaram, risināja savus lokālos nospraustos mērķus, jo katrā vecuma grupā finālistu
skaits bija 31 komanda, bet kausi un medaļas pienācās
tikai trijām labākajām un veiksmīgākajām komandām.
Visiem dalībniekiem bija iespēja atklāšanas ceremonijā pabūt kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu
Vējoni, Latvijas Olimpiskās Komitejas prezidentu Aldoni
Vrubļevski, arī Atis Sausnītis pārstāvēja prezidentu grupu – Latvijas Volejbola Federāciju. Speciāli kausa jubilejai U. Marhilēvičs kopā ar G. Raču sacerēja «Volejbola
himnu», kas skanēja autoru un Emīla Balcera izpildījumā.
Grupa «Musiqq» rūpējās par programmas vadīšanu un
dalībnieku muzikālo izklaidēšanu spēļu starplaikos.
Kā vienmēr, visi dalībnieki saņēma sponsoru gādātus
speciālus spēļu kreklus, kārumus un iespējas piedalīties
dažādos konkursos, atrakcijās, fotosesijās, dažādos izzinošos pasākumos. Izstāvot garu rindu, varēja tikt pie pamatīga tetovējuma uz rokas, tiesa, no hennas, bet prieks
bija jo lielāks.
Viļakas novadu šogad sacensībās pārstāvēja tikai Žīguru pamatskolas meiteņu komanda jaunākajā vecuma grupā. Apakšgrupas spēlēs nācās cīnīties ar Ķengaraga vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts

ģimnāzijas un Nautrēnu vidusskolas komandām. Sagurums
pēc tālā ceļa un veiksmes trūkums neļāva pacelties grupā
augstāk par trešo vietu, kas nozīmēja, ka tālāk jācīnās par
13. vietu. Laikam pārtraukums un mūzika meitenes noskaņoja cīņai, jo atlikušajās spēlēs tika gūtas pārliecinošas
uzvaras – ar Ezernieku vidusskolu 17-4; ar Gulbenes
2. vidusskolu 13-6 un «saldajā ēdienā» nāca uzvara pār Rīgas 1. Valsts ģimnāziju 14-9 spēlē par 13. vietu. Var teikt,
ka komanda savu maksimālo programmu izpildīja. Meitenes kausa finālā piedalījās trīs gadus pēc kārtas un tikai
retai skolai valstī tas bija pa spēkam.
Komandā spēlēja Elza Elksnīte /kapteinis/, Linda Makarova, Līga Sergejeva, Airita Agejeva, Ieva Klimoviča,
Ērika Zaharova, Ērika Ivanova un iepriekšējos divus gadus arī Ieva Jurjāne un Elvīra Nāgele.
Laikam pat Rīgas augstie kungi bija iespaidoti no meiteņu snieguma, tādēļ noslēguma ceremonijā, kad skolas
saņēma balvā volejbola bumbas, bet sporta skolotāji – ceļojuma čemodānus ar kausa logo, Žīguru skola visas Latvijas priekšā tika nodēvēta par Žīguru vidusskolu, par ko
kolēģi steidzās mūs apsveikt.
Paldies komandas vārdā visiem, kas mūs atbalstīja
šajos nebūt vieglajos gados. Īpaši paldies meiteņu
vecākiem un lai veicas eksāmenos, kas strauji tuvojas!
Žīguru pamatskolas sporta skolotājs Igors Šnepers
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Viïakas novadâ
iedzīVotāju ziNāŠaNai!

sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 12.maijā pie Viļakas novada domes, abrenes ielā 26.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Izmaiņas autobusa maršrutā
Nr.7912 Rīga – Viļaka – Baltinava

Ņemot vērā autobusu vadītāju un pasažieru ierosinājumus, ar 2016. gada 21. aprīlī stājas spēkā
grozījumi līgumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7912 Rīga – Viļaka – Baltinava.
Šajā maršrutā atbilstoši asfalta seguma ceļam samazināts braukšanas laiks posmā Viļaka – Baltinava:

VUGD aicina iedzīvotājus neapdraudēt savu un apkārtējo
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību un nededzināt kūlu!

Kūlas dedzināšana ir aizliegta, neatļauta dedzināšana apdraud ne tikai īpašumu, bet arī cilvēka dzīvību un veselību, radot būtisku kaitējumu
arī dabai.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 51.pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir paredzēta administratīvā atbildība. Savukārt, LAPK
179.panta ceturtā daļa paredz administratīvo atbildību par kūlas dedzināšanu.
Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:
• atbilstoši LAPK 179.panta ceturtajai daļai
par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro;
• atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un

zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro;
• saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu «Ugunsdrošības noteikumi» 21.punktu, zemes īpašniekiem
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par
šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta
pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit
eiro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt eiro.
VUGD arī sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu,
kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

ar Viļakas novada medņevas pagasta pārvaldes 2016. gada
17. marta rīkojumu Nr. 6 noteikti sekojoši satiksmes ierobežojumi:

ārkārtas gadījumos braukšanu pa šiem ceļiem saskaņot ar
pagasta pārvaldes vadītāju juri Prancānu, mob. tālr. 26950272.
Nekustamā īpašuma nodokli (NīN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad
NīN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts
un 15. novembris. maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma
termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā,
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Taču drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma
veikšanai.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu,
aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums
ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu
var precizēt Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

sāksies pieteikšanās platību
maksājumu saņemšanai

lauku atbalsta dienests (lad) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk
lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina
arī visus pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS,
jo piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem
ir vairāk ieguvumu, nekā tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas
brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem klientiem, kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai EPS, LAD varēs
pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs
līdz 27. jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis
iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi,
arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu
iesniegt iesniegumu EPS, LAD no 11. aprīļa organizē vairāk nekā
300 klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu
klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez
maksas būs iespēja iesniegt pietikumus gan minēto konsultāciju
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu
papīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10. maijam jāiesniedz pieprasījumu
LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD
veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem
no 25.aprīļa.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384, E-pasts:
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

19

Vilakas novada_APRILIS_2016_avize.qxd 18.04.2016 16:23 Page 20

«Novadvīzijā 2016» uzvaras laurus plūc
linda makarova no Žīguru pagasta
Viïakas novadâ

Pirmajās lieldienās Kultūras centrā «Rekova»
norisinājās muzikāls projekts/konkurss «NoVadVīzija» 2016. tradicionālo lieldienu koncertu šogad aizstāja jauns un nebijis pasākums
Viļakas novadā.tas ir Viļakas novada pagastu
un Viļakas pilsētas jauniešu muzikāls konkurss,
kad pāsrtāvji no katra pagasta un Viļakas pilsētas izpilda vienu sevis izvēlētu dziesmu, kuru
novērtē pārējo pagastu pāsrtāvji jeb žūrija,
sadalot balles no 12 līdz 6. Šī gada konkursa dalībnieki:
Viļakas pilsēta: olita urbāne izpildīja kulta
grupas Qeen dziesmu – «Show must go on»
Susāju pagasts: linda zaremba un elīna zaķe
izpildīja Zigmāra Liepiņa «Zibsnī zvaigznes aiz
Daugavas»
Vecumu pagasts: Normunds orlovs, kurš skatītājiem dāvināja savu pašsacerētu dziesmu «Tavs
siltums» no dziesmu cikla «RĪTS»

Šķilbēnu pagasts: Rūta Cibule izpildīja latviešu tautasdziesmu Martas Ritovas aranžijā «Tumša
nakte»
Kupravas pagasts: Ņikita Petrovs visus pāsrteidza ar krievu rokgrupas «Кино» leģendāro dziesmu
«Кукушка»
Žīguru pagasts: linda makarova skatītājiem
izpildīja britu dziedātājas Jessie J dziesmu «Who
You Are»
Medņevas pagasts: Betija Brokāne izvēlējās
dziedāt Zara Larsson un MNEK singlu «Never
Forget You»
Žūrijas komandai bija grūts uzdevums, sadalīt
punktus, lai kopsummā – lielāko punktu ieguvējs
iegūtu galveno titulu – «Novadvīzija 2016» uzvarētājs. Pirmo trīs vietu dalībnieku punktu skaits ir
šāds:
1. Linda Makarova – 65 punkti
2. Betija Brokāne – 58
3. Normunds Orlovs – 56
Kad paši dalībnieki nepacietīgi gaidīja rezultātu – koncerta otrajā daļā – visiem klātesošajiem
uzstājās jauktais koris «VIOLA», vokālais ansamblis
«Balseņis», bērnu vokālais ansamblis «MĀKONĪŠI»
un fantastiskie sporta deju dejotāji Evelīna Ločmele
un Jurģis Milaknis.
Pasākuma radošā komanda saka paldies tiem,
bez kuru līdzdalības šis pilot-projekts nevarētu tapt
par realitāti un īstenots tik īsā laikā:
Raimondam Loginam – pasākuma sirdij jeb pasākuma vadītājam, Artai Kaņepei – dalībnieku grims,
Artim Vītiņam – skatuves guru, Kristeram Slišānam
par video projekcijām, Arnoldam Skangalim kā
gaismu un skaņas maestro, kultūras metodiķei Inesei Lācei, superīgajām meiteņu deju grupas «Čabules» dejotājām, Jāzepam Kuļšam un viņa komandai, izglītības metodiķei Gintai Locānei, Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītājai Rūtai Cibulei, Jauniešu Iniciatīvu centra «Zvaniņi» vadītājam Vilim Cibulim, Linnai Šakinai, Patrīcijai Kozlovskai, Marijai Maksimovai, Karīnai
Duļbinskai, Šķilbēnu pagasta parvaldes vadītājam
Andrim Mežalam un Susāju pārvaldes vadītājam
Ilmāram Locānam par atbalstu sava pagasta dalībnieka uzmundrināšanā. Paldies arī mūsu Lieldienu
balles muzikantiem no grupas «UnknownArtist».
Kultūras centra «REKOVA» vadītāja
Kristīna Lapsa

Kultūras pasākumi Viļakas novadā aprīlī/maijā

v 21. aprīlī plkst. 14:00 Viļakas Mūzikas un mākslas skolas zālē (2. stāvā)
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra
koncerts «Desmitā planēta». Ieeja – brīva.
v 23. aprīlī plkst. 19:00 Žīguru kultūras nama amatierteātris «Virši» viesosies
Liepnas Tautas namā ar Danskovītes
lugu «Sīvasmuotes senču laiki» 2. daļu
«Sīvasmuotes bizness».
v 23. aprīlī no plkst. 7:30 Viļakā, Tautas ielā, tirgus laukumā notiks Pavasara
gadatirgus.
v 23. aprīlī visā Latvijā LIELĀ TALKA.
v 29. aprīlī plkst. 11:00 Borisovas
Tautas namā Viļakas novada mazo vokālistu konkurss «Cālis 2016».
v 29. aprīlī plkst. 20:00 Kultūras
centrā «Rekova» koncerts – Brāļi Puncuļi un grupa «Serenāde», ieeja – brīva.
Plkst. 22:00 balle kopā ar Ralfu no
MDV, ieeja – 2.50 euro.
v 30. aprīlī plkst. 16:00 Viļakas kultūras namā «Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādei 70» Noslēguma pasākums. Būs
«Mārītes foto», iespējams uz vietas iz-

gatavot foto (viena foto 2 euro). Pēc
plkst. 18:00 ekskursija pa Viļakas PII.
v 30. aprīlī plkst. 16:00 Žīguru kultūras namā V Vislatvijas Mežābeļu salidojums.
v 1. maijā plkst. 13:00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē Pasākums pareizticīgo Lieldienās.
v 1. maijā plkst. 18:00 Upītes Tautas namā Folkloras kopas «Upīte» danču
DVD diska «Dzīduot muoku, doncuot
muoku» atvēršanas svētki. Pēc svētku
koncerta zaļumballe kopā ar «Zānu kapelu», kapelu «Atzele» un Upītes Tautas
nama kapelu. Ieeja brīva.
v 3. maijā plkst. 19:00 Kultūras centrā
«Rekova» konkursa «Mis un Misters Viļakas novads 2016» fināla koncerts. Pasākuma vadītājs – Kristaps Rasims. Biļetes cena: 6 euro, 5 euro (var iegādāties
KC «Rekova» un Viļakas novada domē),
pasākuma dienā – stāvbiļete 3 euro.
Plkst. 22:00 diskoballe, ieeja – 1.50 euro.
v 4. maijā plkst. 20:00 Vakara orientēšanās sacensības ar uzdevumiem –
veltītas Latvijas republikas neatkarības

deklarācijas pasludināšanas gadadienai.
Pulcēšanās no plkst. 19:45 pie Upītes
TN.
v 6. maijā no plkst. 8:00 stāvlaukumā
pie kultūras centra «Rekova» Pavasara
gadatirgus. Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji.
v 7. maijā plkst. 16:00 Borisovas
Tautas namā Humora šovs, veltīts Mātes
dienai.
v 7. maijā plkst. 18:00 Viduču pamatskolas zālē Medņevas folkloras kopas
un kapelas «Egle» diska prezentācija.
v 8. maijā plkst. 12:00 Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā Viļakas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
Garīgās mūzikas koncerts.
v 8. maijā plkst. 13:00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē Pēcpusdiena Mātes
dienā.
v 15. maijā plkst. 13:00 Laukumā
pie Kupravas pagasta pārvaldes Pasākums
Starptautiskajā ģimenes dienā.
v 21. maijā plkst. 11:00 Viļakā velomaršruta «Rypoj vasals» atklāšana.

Pēc svinīgās velo maršruta atklāšanas
notiks velo brauciens uz Medņevas pagasta centru, Semenovu, kur visus sportiskos braucējus sagaidīs aktivitātes
jautrai pēcpusdienai Ziemeļlatgalē.
v 21. maijā no plkst. 11:00 laukumā
pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles Viļakas novada Senioru sporta svētki.
v 21. maijā no plkst. 19:00 Viļakas
novada muzejā Muzeju nakts programma
«Jaunas durvis atveras tikai tad, kad
vecās aizveras».
v 28. maijā Rekavas skolas 110 gadu jubilejas svinības.
• Plkst. 19:00 Rekovas KC svinīgā
daļa «Kad putni atgriežas…»
• Turpinājumā jubilejas balle ar grupu «Muiža» no Cēsīm (vadītājs RVS bijušais absolvents Ēriks Matisons) un absolventu tikšanās Rekavas vidusskolas
telpās, līdzi ņemot «groziņu» un jauku
noskaņojumu.
Mīļi gaidām skolas absolventus, esošos un bijušos skolotājus un darbiniekus.
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