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Viïakas novadâ
Viļakas NoVada domes iNformatīVais izdeVums

Nr.5 (81)

2017. gada 19. jūnijs

Šajā izdevumā:

Viļakas novada vēlēšanu
komisijas lēmums

Saules bērni danci veda
Sudrabiņa kalniņā;
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku pulciņā.

Joziet jostas, teciet pulciņā, līksmojieties!
Lai priecīgi un saulaini Līgo un Jāņi!

Viļakas novada dome

Jauni puiši, jaunas meitas,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.

Aicinām svinēt svētkus Viļakas novadā!

b 21. jūnijā plkst. 21:00 parkā «Ontana Slišāna
duorzs» «Vosaras Saulgrīži Upītie» kūpā ar folkloras kūpu «Upīte» (gunskurs, dzīsmes, danči, sīrs i Juoņu ols).

b 22. jūnijā plkst. 22:00 Medņevā, laukumā pie
pagasta (lietus gadījumā Medņevas Tautas namā)
Pirmsjāņu balle kopā ar Ralfu. Ieeja bez maksas.

b 22. jūnijā plkst. 17:00 Borisovas sporta

laukumā tautas futbols; plkst. 21:00 Borisovas
vecdārzā tradicionālais nakts skrējiens; pēc skrējiena
apmēram plkst. 21:30 Jāņu ielīgošana kopā ar vokālo
ansambli «Atvasara»; plkst. 22:00 nakts diskoballe.

b 23. jūnijā plkst. 22:00 stāvlaukumā pie Kultūras
centra «Rekova» diskoballe «Līgosim Rekovā!» kopā
ar DJ M&M.

b 23. jūnijā plkst. 21:00 Žīguru estrādē Līgo vakars ar kultūras nama pašdarbniekiem, diskoballe.
b 23. jūnijā plkst. 19:30 pie Viļakas estrādes
Mājražotāju tirdziņš; plkst.
20:00 Viļakas estrādē
Ozolkalna
amatierteātra izrāde Rūdolfs
Blaumanis «ZAGĻI» (režisors – Jānis
Skopans, horeogrāfe
– Diāna Tuča); no
plkst. 22:00 Viļakas
estrādē Līgo nakts
balle, spēlē Brāļi Puncuļi
(Rēzekne).
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Notiks pirmais starptautiskais glezniecības plenērs «Valdis Bušs»
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Sporta deju dejotāju mācību gada noslēguma koncerts
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Viļakā dzied, dejo, muzicē un teātri spēlē
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Viļakas novada ģitāristi
nospēlējuši 5 gadu jubilejas koncertus
7
Skanošā Bērnu diena Viļakā – koncerts «Visās varavīksnes krāsās»
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Īstenota starptautiska jauniešu apmaiņa «Cool to
be green»
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Maija dziedājumi Viļakas
novadā
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Rekavas vidusskolas jaunieši piedalās akcijā «Apskrien Latviju» un skrien
kopā ar Dinu Vecānu
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Viļakas novada senioru
sporta spēles 2017
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Izlaidumi Viļakas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
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Valsts darba inspekcijas
padomi vasaras sezonai
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Viïakas novadâ
aktualitātes Viļakas NoVada domē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017. gada 27.aprīlī

Viļakā

Nr. 2/2017
(protokols Nr.8, 29.&)

Grozījums Viļakas novada domes 2013. gada 28. marta
saistošajos noteikumos Nr.3/2013
«Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Viļakas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 «Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu» šādu
grozījumu - aizstāt 5.punktā skaitli «71,14» ar skaitli «150».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.2/2017 «Grozījums Viļakas novada domes 2013. gada 28. marta
saistošajos noteikumos Nr.3/2013 «Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu»»

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

l Viļakas novada domes 2017. gada 25. maija kārtējā sēdē nolēma:
Apstiprināt kustamās mantas – izzāģētās koksnes krājumu (355,97 m3, zaru krautne
248 m3) - izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA «Dolo», reģistrācijas Nr.
42403009378, kurš nosolījis visaugstāko pirkuma cenu – EUR 10826,25 (desmit
tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro 25 centi) un slēgt Pirkuma līgumu.
1. Iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Liepnas ielā 1-2, Viļakā, Viļakas
nov., kadastra Nr.3815 900 0149, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 47,5 m2 un
4750/35340 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas;
2. Lai nodrošinātu lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma iegūšanu
pašvaldības īpašumā, piedalīties šī nekustamā īpašuma 1. izsolē.
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 30183,95 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro 95 centi) ar tās noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksa
investīciju projektu īstenošanai - «Saules un Mežmalas ielas asfaltbetona seguma
atjaunošana Medņevas pagastā».
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 19130,18 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens
simts trīsdesmit euro 18 centi) ar tās noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksa
investīciju projektu realizācijai - «Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades
sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas pilsētā».
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 44500,06 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci
simti euro 06 centi) ar tās noteikto procentu likmi izglītības iestāžu investīciju projektu
realizācijai - «Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts».
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 29766,49 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi
simti sešdesmit seši euro 49 centi) ar tās noteikto procentu likmi izglītības iestāžu
investīciju projektu realizācijai - «Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta remonts».
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 11400,52 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti
euro 52 centi) ar tās noteikto procentu likmi prioritāro investīciju projektu īstenošanai –
«Vides instalācijas objekta «Lāse» izgatavošana un uzstādīšana».
1. Grozīt Viļakas novada domes 2017. gada 29. marta lēmumu Nr.144 «Par mēneša
uzturēšanās izmaksām sociālās aprūpes iestādēs» (turpmāk - Lēmums):
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2017. gada 27.aprīlī

Viļakā

Nr. 3/2017
(protokols Nr.8, 30.&)

Grozījums Viļakas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta
saistošajos noteikumos Nr.16 «Par pabalstu politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Viļakas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.16 «Par pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem» šādu grozījumu - aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli «15» ar skaitli «25».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes 2017.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.3/2017 «Grozījums Viļakas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta
saistošajos noteikumos Nr.16 «Par pabalstu politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»»

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
1.1. Izteikt lēmuma 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
«1.1. Iemītniekiem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas atzinums un noteikta 1. invaliditātes grupa un ir medicīniskas indikācijas un
īpašas kopšanas nepieciešamība – 469,90 euro, iemītniekiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Viļakas novada administratīvā teritorija – 426,00 euro.»
Izdarīt grozījumu Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.9/2017 «Grozījumi Viļakas novada pašvaldības
26.01.2017. Saistošajos noteikumos Nr.1/2017 «Par Viļakas novada pašvaldības
2017. gada budžetu»».
Izdot Viļakas novada domes 2017. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr.10/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru».
Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā esošu
neapbūvētu zemes vienību, kas nododamas nomā, sarakstu (saskaņā ar Pielikumu
Viļakas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumam Nr.270).
Uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei organizēt bezmaksas
sabiedriskā transporta pakalpojumus pašvaldību vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā vēlētāju
nokļūšanai vēlēšanu iecirkņos.
1. Piešķirt priekšfinansējumu Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram 1080 euro apmērā
programmas Erasmus+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta «Art Me Up» īstenošanai;
2. Atgriezt piešķirto priekšfinansējumu pēc projekta īstenošanas un finanšu līdzekļu
saņemšanas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras.
1. Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 26.01.2017. lēmumā Nr.15 «Par
Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību
sarakstu» (protokols Nr.2, 14.&):
1.1. Viļakas Sociālās apŗūpes centra sarakstā samazināt amata «medmāsa»
(profesijas kods 322101, saime 5.2, līmenis III) amata vienību skaitu no 0,35 uz 0,25;
1.2. svītrot sarakstā amatu «nagu kopšanas speciālists» – 0,15 amata vienības
(profesijas kods 514105, saime 5.2, līmenis III);
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Viïakas novadâ
aktualitātes Viļakas NoVada domē

1.3. svītrot sarakstā amatu «kurinātājs»- 0,5 amata vienības (profesijas kods
818204, saime 13, līmenis IIA);
1.4. piešķirt amata «palīgstrādnieks» (profesijas kods 932909, saime 13, līmenis
IIA) 1,0 amata vienību.
Apstiprināt Viļakas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas rindā, kārtas Nr.16.
Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgumu par vienistabas dzīvokļa īri.
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu
Iedzīvotāju reģistrā norādīt, ka zudis tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Slēgt četrus neapbūvēta zemesgabala nomas līgumus, sešus zemesgabala nomas līgumus.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rezerves zemes fonda zemes vienībām.

Visu 25. maija kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.
Pielikums
Viļakas novada domes
25.05.2017. sēdes lēmumam Nr.270

Nomai nododamo zemes vienību saraksts

2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu
un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu.

ii. komisijas uzdevumi un tiesības

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
3.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par
cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
3.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un
starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
3.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu,
medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida
palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
3.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības
saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem,
notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
3.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams,
sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu
un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
3.6. izskatīt pašvaldības (pašvaldību) civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību saistītos civilās
aizsardzības jautājumus.
4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas
un speciālistus;
4.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;
4.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt
valsts materiālo rezervju resursus;
4.4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja
pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;
4.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to saistītu ierobežojumu
ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā;
4.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu
izpildei nepieciešamo informāciju;
4.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

iii. komisijas struktūra

5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu
apziņošanas kārtību.
6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašvaldības darbinieku
vidus. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.
7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību) teritorijā,
komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no:
7.1. republikas pilsētas vai novada pašvaldības;
7.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;
7.3. Valsts policijas;
7.4. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (zemessardzes);
7.5. Valsts meža dienesta;
7.6. akciju sabiedrības «Latvenergo»;
7.7. ārstniecības iestādes un pašvaldības sociālās aprūpes struktūrvienības;
7.8. citām institūcijām, ja tas veicina komisijas darbības efektivitāti.
7.1 Komisijas sastāvu apstiprina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

iV. komisijas darba organizācija

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

2017.gada 25.maijā

NOLIKUMS
Viļakā

Nr.12
(protokols Nr.9, 42.&)

Viļakas novada civilās aizsardzības komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15.panta pirmās daļas 18.punktu

i. Vispārīgie jautājumi

1. Viļakas novada civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir koordinējoša
un konsultatīva institūcija.

8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu
jautājumu risināšanai civilās aizsardzības jomā.
9. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekšsēdētājs pēc savas
iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes
laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista komisijas darbā
komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus komisijas priekšsēdētājam
(komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var
rakstiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis.
11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas
priekšsēdētājs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas
locekļu.
12. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu
vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā –
komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem
ir padomdevēja tiesības.
13. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa
– nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī
nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību.
14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi.
15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu
darbdienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā protokola kopiju.
16. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas
uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
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Viïakas novadâ
aktualitātes Viļakas NoVada domē / PROJEKTU AKTIVITÂTES NOVADÂ

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti

Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 44. pantam Viļakas novada vēlēšanu komisija
NOLEMJ apstiprināt 03.06.2017. vēlēšanu rezultātus un noteikt,
ka Viļakas novada domē ievēlēti deputāti:
līna Barovska – LATGALES PARTIJA
Valda Buzijana – LATGALES PARTIJA
andis ločmelis – LATGALES PARTIJA
sergejs maksimovs – LATGALES PARTIJA
uldis matisāns – LATGALES PARTIJA
andris mežals – LATGALES PARTIJA
sarmīte Šaicāne – LATGALES PARTIJA
raimonds slišāns – LATGALES PARTIJA
alberts draviņš – Partija «Vienoti Latvijai»
anita kokoreviča – Partija «Vienoti Latvijai»
Jaroslavs kozlovs – Partija «Vienoti Latvijai»
leonids Cvetkovs – «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
artjoms kokorevičs – «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija
ināra sokirka – «LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
aleksandrs tihomirovs – Latvijas Zaļā partija

SIA «Balvu autotransports» izmaiņas autobusu
kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās

Latgales plānošanas reģions informē, ka SIA «Balvu autotransports»
un VSIA «Autotransporta direkcija» veikusi šādus grozījumus
autobusu kustību sarakstos līgo svētku brīvdienās:

Viļakas novada domes darba laiks pirmssvētku un svētku dienās:
22. jūnijs 08:30 – 12:00; 12:30 – 15:00
23. jūnijs slēGts

2016. gada septembrī izstrādāts un iesniegts
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem»
9.2.4.2. pasākums «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei»
projekts «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā» Nr.9.2.4.2/16/I/073
ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, iesaistīs projekta aktivitātēs mērķa grupu, kas ir Viļakas

Pamatojoties uz 18.08.2015. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.475 «Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā»
Viļakas novada dome ir apstiprinājusi prioritāro
ceļu sarakstu.
Pasākuma mērķis: saskaņā ar Padomes 2013.
gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) ir atbalstīt investīcijas
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā attiecināmās izmaksas: būvniecības
vai pārbūves izmaksas, objektiem, kas ražotājiem
nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražošanai
un pārstrādei, un integrēta tipa projektiem, kas tiek
īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības
objektiem apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā».

24. jūnijs slēGts
25. jūnijs slēGts

novada, īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautus iedzīvotājus.
2017. gada maijā projekts tika atbalstīts.
Projektā plānots iesaistīt 988 iedzīvotājus.
Veselības veicināšanas un slimību profilakses
projekta pasākumi tiek vērsti uz sabiedrību, kādu
tās daļu vai sabiedrības grupu, ko raksturo ģeogrāfiski, socio-ekonomiski, vecuma, dzimuma, kultūras
kritēriji. Tomēr, neatkarīgi no sabiedrības grupu
lieluma vai sastāva, veselības veicināšanas pasākumi
vienmēr vērsti uz sabiedrību kopumā.
Projekts un tajā plānotās darbības, t.i., veselīga
uztura lietošanas veicināšana, atkarību mazināšana,
fizisko aktivitāšu veicināšana, garīgās veselības
veicināšana, reproduktīvās veselības veicināšana un
profilakses uzlabošana, atbilst izvirzītajam mērķim.
Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 66 144,00 euro, tai skaitā Eiropas
Sociālā fonda finansējums – 56 222,40 euro un
valsts budžeta finansējums – 9 921,60 euro.
Projektu plānots realizēt līdz 30.06.2019.

Pasākumā netiek atbalstīta valsts ceļu būvniecība
un pārbūve, kā arī ceļu atjaunošanas un uzturēšanas
izmaksas.
Pašvaldībā izvirzītos objektus sarindoja pēc
prioritātes atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības
un tās konkurētspējas veicināšanā, priekšroku
dodot lauksaimniecības produkcijas ražošanai un
pārstrādei, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju
intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju
lauku teritorijā:

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta līdz
2019. gada 1. decembrim.
Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs programmēšanas periodā Viļakas novada pašvaldībai
ir 1,01 milj. euro.

Notiks pirmais starptautiskais
glezniecības plenērs «Valdis Bušs»

Viļakas novada dome sadarbībā ar daugavpils
marka rotko mākslas centru realizēs projektu
«1. starptautiskais glezniecības plenērs «Valdis
Bušs 2017»». Projekts saņēmis atbalstu eur
2500,00 no latgales kultūras programmas un
eur 1150,00 no Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras programmas nozarē «Vizuālā māksla»,
projekta norisi līdzfinansēs arī Viļakas novada
dome.
Projekta mērķis: noorganizēt Viļakas novadā
starptautisko glezniecības plenēru «Valdis Bušs
2017», lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību un izpratni reģionos.
Viļakas novads lepojas, ka ievērojamam māksliniekam Valdim Bušam dzimtā puse ir Viļakas
novads, jo Valdis Bušs dzimis 1924. gada 25. jūlijā
Balvu rajona Susāju pagasta Pokševas ciemā.
Mākslinieks savas dzīves laikā tika uzsvēris
dzimtās saknes un labprāt uzturēja saikni ar dzimto
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pusi, atklājot personālizstādes Ziemeļlatgalē, tāpēc
radās ideja atdzīvināt un celt godā gleznotāja Valda
Buša piemiņu un popularizēt glezniecību Latgales
reģionā un veicināt Viļakas atpazīstamību kā starptautisku plenēru vietu.
Izsludinājām mākslinieku pieteikšanos, pirmajam plenēram pieteikumus saņēmām no 56 māksliniekiem, kuri nāk no Latvijas, Eiropas, Krievijas,
Baltkrievijas, Kanādas, ir pat pieteikumi no Āzijas
(Indija, Malaizija) un Āfrikas (Nigērija). Lielā
mākslinieku interese parāda, ka māksliniekiem ir
interesanti meklēt jaunas valstis un jaunas plenēru
norises vietas. Konkursa žūrija apstiprināja 6 mākslinieku dalību plenērā. Pirmajā starptautiskajā
glezniecības plenērā piedalīsies: Francesco Poiana
(Itālija); Jan Valik (Slovākija); Guna Millersone
(Latvija); Emőke Fábián (Ungārija/Rumānija);
Giedre Riskute (Lietuva) un Francisco Diaz Munoz
(Spānija).
Plenērs no 14. līdz 26. jūlijam notiks Viļakas
novadā. 25. jūlijā Viļakas Kultūras un radošo
industriju centrā (Klostera ielā 1, Viļakā) atklās
1. Starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis Bušs
2017» izstādi.
Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne
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Ceļojums pirms izlaiduma

izGlītīBa

Ir saulains darbadienas rīts,
kad Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādes «Namiņš» sagatavošanas
grupas bērni kopā ar vecākiem
dodas vadītājas sagādātā pārsteigumā uz Mednieku atpūtas vietu
«Rātnieki». Jaukas un saviļņojošas

emocijas ir gan bērniem, gan arī
vecākiem. Ir tik jauki izbaudīt atpūtas mirkļus kopā, it īpaši, ja to
var darīt brīvā dabā. «Rātniekos»
mūs sagaida mājas saimniece
Rudīte, kura ar lielu prieku izrāda
mums savu saimniecību, bērniem

tiek parādīts un pastāstīts, kā
notiek medus iegūšanas process.
Interesanti bija aplūkot arī medību
trofejas, bērni ar lielu interesi
pētīja, kāds tad tuvumā izskatās
alnis, mežacūka un dažādi putni.
Vislielāko prieku bērniem sagādāja vizināšanās ar laivu pa
ezeru, spilgtās emocijas vārdiem
grūti izteikt!
Par gardu pārsteigumu bija parūpējusies vadītāja, sagatavošanas
grupas skolotājas un skolotāju palīdze – visi tika cienāti ar gardu saldējuma kokteili!
Pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja un skolotājas arī vecākiem
sagādāja patīkamas emocijas –
visiem tika pasniegti pateicības
raksti un ziedi.
Sirsnīgs paldies pirmsskolas
kolektīvam par jaukajiem kopā
būšanas mirkļiem.
Roberta māmiņa
Edīte Barsova

Letonika.lv šogad organizēja
Valodas vingrotavas konkursu-spēli skolēniem un citiem
interesentiem.
Konkurss norisinājās trīs mēnešu garumā no februāra līdz aprīlim. Konkursā–spēlē vajadzēja
letonika.lv lasītavā lasīt darbus
un veikt dažādus uzdevumus gan
par rakstniekiem, gan viņu darbiem. Uzdevumi bija ļoti dažādi – jāatpazīst sakāmvārdi, paru-

nas, frazeoloģismi, jāprot vārdu
pareizrakstība, jāprot pareizi lietot pieturzīmes, jāzina valsts valodas centra angļu vārdu pareizais
pieņemtais apzīmējums latviešu
valodā un daudzi citi interesanti
uzdevumi.
Rekavas vidusskolas skolēni
aktīvi iesaistījās šajā konkursā–
spēlē un no 395 Latvijas skolām,
kas piedalījās šajā konkursā, trešo
kārtu beidza 12. vietā.

Konkursā-spēlē tika vērtēts
gan katrs dalībnieks individuāli,
gan klase, gan dalībnieku skaits
no skolas.
Pildot uzdevumus, uzzinājām
daudz jauna, atkārtojām jau aizmirstas lietas.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Rekavas vidusskolas
bibliotekāre un latviešu
valodas un literatūras
skolotāja A. Koniševa

teorijas stundas un beigās jau bija praktiskas nodarbības gan pamatskolas telpās, gan Viļakas Kultūras namā.
27. janvārī Viļakas pamatskolā
bija noslēguma konkurss, kurā
konkursanti paši miksēja dziesmas
un iejutās dīdžeju lomā. Pēc konkursa notika diskotēka, kurā par
dīdžejiem bija Markuss Milaknis un Kristers Timmermanis.
Liels paldies Viļakas Kultūras
namam par skaņu iekārtām, kas
tika izmantotas šajos divos mēnešos, Paldies Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centram par gaismas
iekārtām, kuras tika izmantotas
konkursa dienā.»
Mēs savukārt sakām pateicības
vārdus Marijai, Latvijas Kultūras
koledžas 2. kursa audzēknei par
iniciatīvu, par pacietību, darbojoties gan ar spurainiem pusaudžiem, gan mazajiem pirmklasniekiem.
Paldies arī par biežo ciemošanos skolā svētkos un ikdienā.

Tas ir vajadzīgs mums – skolas
iemītniekiem, jo viņa ir mūsējā!
Gaidīta un interesanta tikšanās
mums sanāca kādā pavasara brīvdienu dienā, kad skolas pedagogi
devās braucienā uz Rēzekni, lai
iepazītu Tehnoloģiju akadēmijas
un Rēzeknes Tehnikuma mācību
bāzi. Inženierzinātņu fakultātes
laboratorijā mūs sagaidīja Viļakas
pamatskolas 2008. gada absolvents, nu jau akadēmijas 3. kursa students, nākamais mehatronikas inženieris Ritvars Rēvalds.
Arī mūsu 5. un 6. klases audzēkņi, esot ekskursijā akadēmijas
mācību telpās, sastapās ar Ritvaru. Viņa pavadībā izstaigājām mācību telpas, iepazinām sarežģītā
mācību procesa nianses un klusībā lepojāmies ar mūsējo, kurš
gūst zināšanas tepat Latvijā.
Katru gadu skolā tiek rīkoti
Nākotnes starpbrīži, kuros tiekamies ar saviem bijušajiem audzēkņiem, lai uzzinātu, kādus dzīves
ceļus viņi turpina iet. Tā neizdzēšamu iespaidu ir atstājis Uģa Šaicāna stāstījums par saviem profesijas ceļiem pasaules jūrās. Arī
īpašs apsveikums Skolotāju dienā no mūsu bijušajiem audzēkņiem, kā tas bija pagājušā gada
oktobrī, sniedz gandarījumu par
padarīto darbu, dod piemēru tagadējiem skolas skolēniem.
Paldies visiem, kas mūs atceras,
kas mums palīdz un ar ko mēs varam lepoties. Ja arī tu esi beidzis
Viļakas pamatskolu, tad nāc, pastāsti par to, ko esi sasniedzis!
Viļakas pamatskolas
direktore Anželika Ločmele
Foto no skolas arhīva

rekavas vidusskolas skolēni gūst augstus
rezultātus Letonika.lv rīkotajā konkursā-spēlē

kas visu izteic bez mēles?
tā – grāmata!

«kas visu izteic bez mēles? tā – grāmata!» tāds bija izstādes
moto rekavas vidusskolas muzejā, ko skolēni apmeklēja maija
pašās pēdējās dienās. Bija apskatāmas gan vecas un necilas
grāmatas, gan jaunas un krāšņas. uzzināja, kas ir «ex libris», kā
arī apskatīja šīs miniatūrgrafikas darbus dažādu mākslinieku izpildījumā. izvērsās diskusija par to, ko ietvertu personīgajā «ex
libra» zīmējumā, jo to var paveikt katrs pats atbilstoši spējām.
Skolēni izzināja grāmatniecības vēsturi. Visi bija pārsteigti, ka
vissenākā grāmata tika uzrakstīta pirms pieciem tūkstošiem gadu.
Pārsteigums bija par vissmagāko grāmatu pasaulē. Jā, tā sver 250 kg
un tās izmēri arī ir iespaidīgi: 2,70x3,07 m.
Ar veco bezmenu tika pasvērtas arī izstādes grāmatas, tika mērīts,
cik vislielākajā izstādes grāmatā ietilpst vismazākās grāmatas.
Skolēni apskatīja novadnieku sarakstītās grāmatas, Rekavas vidusskolas absolventu sarakstītās vai ilustrētās grāmatas.
Bija apskatāmas pašu skolēnu darinātās dažāda veida un materiāla grāmatzīmes.
Pārsteigums bija, ka latviešu grāmatai ir dzimšanas diena, kura
atzīmēta kalendārā – tas ir 8. novembris. Visi tika aicināti svinēt to
kopā ar labu grāmatu, jo grāmata var būt gan draugs, gan ceļabiedrs,
gan padomdevējs, gan izkladētājs. Tikai tā jāpaņem rokās, jāatver, un
piedzīvojums var sākties...
Rekavas vidusskolas muzeja vadītāja Biruta Konovalova

sporta deju dejotāju mācību
gada noslēguma koncerts

kad pagātne satiekas ar nākotni

2016./2017. mācību gadā Viļakas pamatskola piedzīvoja
neparastu un ļoti nepieciešamu
sadarbību ar saviem bijušajiem
skolēniem – nu jau pieaugušiem
un veiksmīgiem jauniešiem.
Savu brīvo laiku un izdomu
Marija Bratuškina vairāku mēnešu
garumā ziedoja, lai mazajiem interesentiem pastāstītu, parādītu
un arī iemācītu DJ amata prasmes.
Pāris ieplānotās nodarbības mūsu
«Kabatiņā» izvērsās par apjomīgu
apmācību, kam ar nelielo rotaļu
istabas telpu nepietika! Pati Marija
par padarīto teica tā:
«Apmācības ilga divus mēnešus. No sākuma uz tām pieteicās
apmēram 47 skolēni. Konkursa
dienā piedalījās 14 skolēni. Skolēnu skaits saruka, jo tajā brīdi
bija ļoti daudz apslimušu skolēnu,
kuri kavēja nodarbības un vēlāk
nespēja tikt visiem līdzi. Sākot
no 28. novembra, katru nedēļu
skolēni iemācījās kaut ko jaunu.
No sākuma bija iepazīšanās, tad

Šī gada 8. jūnijā medņevas tautas namā notika Viļakas sporta skolas sporta deju mācību gada atskaites koncerts. tautas namā plašākai publikai šis ir nebijis pasākums, kurā uzstājās 12 pāri. dejotāji bija sagatavojuši dejas, kuras mijās ar šova elementiem. dejoja visi – gan tie, kuriem šis bija pirmais mācību gads,
gan arī vecāki dejotāji, kuriem aiz muguras seši mācību gadi.
Skatītājus iesākumā valdzināja lēnais valsis, kura temps un vienmērīgais ritms ir ļoti piemērots iesācējiem, lai mācītos to kā pirmo
deju. Skatītāju aplausiem skanot, tika izdejota enerģiskā Ča Ča Ča,
kuras burvība slēpjas tās straujajā figūru maiņā no dejas satvēriena,
strauji izgriežoties promenādē vai partneriem kopā veidojot straujus,
enerģiskus griezienus uz vietas. Pēc tam skatītājus sajūsmināja Vīnes
valsis, kurš ir visspožākais no visiem valšiem. Lai gan to dejo samērā
ātrā tempā, tā griezieni pauž karalisku dižciltību. Skatītāji atzinīgi novērtēja arī visātrāko no visām Latīņamerikas sporta dejām – džaivu,
kura ir ļoti ātra, daudz enerģijas pieprasoša deja. Tā ir sacensību noslēguma deja, kuru dejo sporta deju sacensībās, un dejotājiem jāparāda, ka viņi nav noguruši un ir gatavi izpildīt to ar vislielāko atdevi.
Tad sekoja ātrais un enerģiskais kviksteps. Neaizmirstamas emocijas
izraisīja tango, kura ir viskaislīgākā no visām dejām. Šo deju izrādīja
prasmīgākie sporta skolas dejotāji. Nemanot pienāca kārta pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem – Kristapam un Elizabetei, Jānim
un Madarai, Ričardam un Elīzai, Jānim un Emīlijai. Ovācijām skanot,
mazie ķipari savus pirmos deju soļus rādīja lēnā valša un Ča Ča Ča
ritmos. Tad sekoja rumba, kura ir Latīņamerikas deju un mūzikas
dvēsele. Tās izpildījums saistās ar graciozām kustībām. Skatītājus pārsteidza samba, ritmiskā Brazīlijas deja, kura ir pārliecinoši iekļāvusies
sporta deju programmā un tiek dejota ar lielu variāciju skaitu. Ar
skaistām septiņām dejām noslēguma koncertā skatītājiem neaizmirstamus
mirkļus radīja dejotāji Raivo un Madara, Andžejs un Kitija, Olivers
un Laine, Kristaps un Amanda, Kristers un Žanete, Eino un Betija,
Egils un Diāna, Kristiāns un Alise.
Pasākuma noslēgumā izskanēja daudz pateicības vārdu sporta
deju skolotājai Silvai Dambei par prasmi un pacietību mācīt sporta
deju soļus. Darot un pierādot, ka ikkatrs dejotājs ir personība, spilgta
dzirkstele, kura nevar būt vienaldzīga dejai. Pateicības vārdi izskanēja arī dejotājiem par izturību un vecākiem par atbalstu.
Pēc svinīgās daļas dejotājus pulcināja kopā būšanas prieks un
saldie mirkļi, izbaudot vecāku sarūpēto skaisto un garšīgo torti.
Vecāku vārdā Astrīda Logina
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Šogad «latvju bērni danci veda» Cēsīs

«Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas,
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli – uz priekšu tiec.»
/L. Rozentāle/

aprīlī Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā tika
svinētas vairākas apaļa gadu skaita jubilejas:
• 9. aprīlī 45 gadu jubileja

Robertam Pranckunam,

• 10. aprīlī 55 gadu jubileja

Pēterim Kuļšam,

• 28. aprīlī 85 gadu jubileja

Pēterim Pužulim.

Kolektīvs sveic jubilārus un novēl stipru veselību,
ticību un cerību, spēt saklausīt savus smieklus
un katrā peļķē ieraudzīt debesis!
Dieva svētību turpmākajiem
dzīves gadiem!

27. maija sestdiena Viļakas
novada skolu dejotājiem paliks
atmiņā ar spilgtiem un krāsainiem mirkļiem un emocijām
no kopīga brauciena uz Cēsīm.
Šogad tradicionālais tautu deju
festivāls «Latvju bērni danci veda» Cēsīs pulcināja ap 5000 dancotāju no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Pasākuma
mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku
procesā un tradīcijas saglabāšanā,
veicinot un popularizējot deju kolektīvu radošās aktivitātes, kā arī
sniegt iespējas festivāla dalībniekiem iepazīties ar Latvijas pilsētu
un novadu bagāto un daudzveidīgo kultūrvēsturisko vidi.
Dienas garumā tika piedāvāta
daudzveidīga svētku programma.
Dejotāju koncerti notika Maija
parkā, pie grāmatnīcas «Zvaigzne
ABC», skvērā pie Vidzemes koncertzāles «Cēsis».
Dalībnieki sniedza divas lielkoncerta programmas. Cēsu Pils
parkā sevi pieteica 11 novadu kolektīvi, bet Maija parka Pergolā
skatītāji baudīja 5 novadu deju
programmas. Pergolā ar programmu «Kas dārzā dzīvojas» Viļakas
dejotāji atklāja, kāda dzīve rit dārzā. Tur ežu saime uzrīko dzīres,

Jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos» Preiļos
maijā, kad dabā viss plaukst un saulīte sāk
glāstīt katra vaigu un brūnināt sānus, latgales
reģiona jauniešu deju kolektīvi un Preiļu deju
apriņķa dejotāji tikās sadaNCoŠaNā Preiļos
2017. Viļakas novadu šajos svētkos pārstāvēja
Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
«Bitīt’ matos».
Visas dienas garumā Viļakas Kultūras nama
jauniešu deju kolektīva jaunieši piedalījās koncerta
mēģinājumos. Vakara koncertā piedalījās deju kolektīvi no Balvu, Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils un
Preiļu deju apriņķiem, kuri izdejoja 24 dejas gan no
jaunā Dziesmu un Deju svētku repertuāra, gan tieši
savam apriņķim izvēlētu kopdeju. Balvu deju

pelēni dodas darba gaitās. Līdzās
circenis kāzas dzer, kurmi dancina
meitas. Arī bite bieži atpūšas ziedos, bet visu uzrauga saimnieks
simtkājis, kuru atveidoja visi novada dejotāji nogājienā.
Visi festivāla dalībnieki sanāca
Vienības laukumā, no kurienes devās svētku gājienā uz Pils parku.
Svētku turpinājumā bērniem un
jauniešiem notika ballīte, kā arī
varēja baudīt atrakciju parka piedāvājumu.
Diena bija aktivitātēm un emocijām piepildīta. Paldies visiem de-

jotājiem par darbu un izturību, kā
arī skolotājiem, kas sagatavoja
savus audzēkņus deju startam.
Visu dalībnieku vārdā gribas
teikt pateicības vārdus:
– Viļakas novada domes vadībai un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komandai;
– skolu direktoriem;
– skolotājiem, vecākiem, medmāsai I. Strapcānei, kuri atbalstīja
Cēsīs pasākuma laikā.
Novada skolu deju
metodiskās apvienības vadītāja
I. Lindenberga

apriņķis sevi pieteica ar Ilmāra Dreļa horeogrāfiju
– deju «Dzīdat meitys».
Par godu skaistajam koncertam dejotāji tika apbalvoti ar jauku balli, kurā spēlēja grupa «Aimari» – ļoti labi muzikanti, kuri izpildīja populāras
dziesmas gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.
Jauniešu deju kolektīva dalībnieki saka lielu paldies par iespēju būt daļiņai no lielās Latgaļu jauniešu dejotāju saimes Viļakas novada domei, Viļakas
Kultūras nama vadītājai Akvilinai Jevstigņejevai
un šoferītim Aivaram Bērziņam.
Dejotāju vārdā jauniešu deju kolektīva «Bitīt’
matos» vadītāja Diāna Astreiko

Viļakā dzied, dejo, muzicē un teātri spēlē

latviešu tauta izsenis ir dziedātāju un dejotāju tauta. Ne velti
dziesmu svētki ir unikāls pasākums, kurš pasaulē notiek tikai
un vienīgi Baltijas valstīs – lietuvā, igaunijā un latvijā. arī
Viļakas kultūras nams liek savu
artavu kopējā dziesmu svētku
procesa uzturēšanā un saglabāšanā, jo Viļakas kultūras nama
pamatmērķi ir tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un
amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana un attīstība.
Organizējot kultūras pasākumus un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām, tiek
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aktivizēta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbība, iesaistot tos vietējās, reģionālajās
un valsts kultūras norisēs.
Kultūras aktivitāšu pamatā ir
kolektīvu sniegumi un tāpēc kultūras darbiniekiem ir prieks par
to, ka Viļakas un tuvējās apkārtnes
iedzīvotāji iesaistās 15 dažāda vecuma un interešu kolektīvos: deju
kopā «DĒKA», jauniešu deju kolektīvā «BITĪT' MATOS», bērnu
deju kolektīvā «DĒKAINĪŠI»,
bērnu vokālajā grupā «POGAS»,
bērnu dziesmu un deju ansamblī
«PODZIŅAS», vokālajā ansamblī
«CANSONE», krievu dziesmu

ansamblī «SUDARUŠKA», etnogrāfiskajā ansamblī «ABRENĪTE», folkloras kopā «ATZELE»,
«ATZELES» muzikantu kapelā,
dramatiskajā kopā, ģitārspēles pulciņā, līnijdeju grupā «ZIEMEĻMEITAS», mūsdienu deju grupā
«NOLA», senioru dāmu deju kopā «INTRIGA».
aicinām nākt mūsu pulkā visus, kuriem patīk dziedāt, dejot,
teātri spēlēt un ir interese piedalīties dažādos kultūras pasākumos! Nāciet! Būsiet gaidīti!
Viļakas Kultūras nama amatiermākslas kolektīviem šī gada
darbības sezona ir aktivitātēm bagāta. Īpaši svarīga tā ir Kultūras nama deju kolektīviem, etnogrāfiskajam ansamblim un folkloras kopai,
jo nākamais – 2018. gads – ir Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju
svētku un folkloras festivāla «Baltica – 2018» gads. Kolektīvi nopietni gatavojās atlases skatēm, kuras notika jau šajā pavasarī. Veiksmīgi pārvarot uztraukumus, mūsu
kolektīvi ieguva ļoti labus rezultātus: folkloras kopa «Atzele» – I
pakāpe – izcili, etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» – I pakāpe –
gandrīz izcili, jauniešu deju kolektīvs «Bitīt' matos» – I pakāpe,
42,3 punkti, deju kopa «Dēka» –

I pakāpe, 44,5 punkti, vokālais
ansamblis «Cansone» – I pakāpe,
40,16 punkti.
Kultūras namu pašdarbības kolektīvu izaugsmei ir ļoti svarīgi
piedalīties ne tikai skatēs un konkursos, bet arī dažādos reģiona un
valsts mēroga pasākumos.
Mūsdienu deju grupas «Nola»
dejotājas piedalījās Latvijas Nacionālā līnijdeju čempionāta posmos un finālā, iegūstot godalgotas
vietas. Muzikantu kapela «Atzele»
piedalījās XX Latvijas tautas mūzikas svētkos Ludzā. Jauniešu deju
kolektīvs «Bitīt' matos» 20. maijā
dejoja Latgales jauniešu deju kolektīvu svētkos Preiļu estrādē. Deju kopa «Dēka» piedalījās Latgales
vidējās paaudzes deju kolektīvu
svētkos «Lielais rits cietoksnī»,
kurš notika 27. maijā Daugavpilī.
Vokālais ansamblis «Cansone» koncertēja Igaunijā Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» rīkotajos pasākumos Pilvā un Rāpinā. Bet mūsu brašie mazie dejotāji – bērnu
deju kolektīvs «Dēkainīši» –
kopā ar Balvu deju apriņķa dejotājiem no Rugājiem un Balviem
piedalījās tautas deju festivālā
«Latvju bērni danci veda» Cēsīs.
Arī dramatiskais kolektīvs šosezon piedalījās gan starpnovadu

teātru saspēlēs, gan novada pasākumos, bet Līnijdeju grupas «Ziemeļmeitas» un senioru dāmu deju
kopas «Intriga» dejotājas savu sniegumu ir rādījušas dažādos starpnovadu pasākumos. Krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška», etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte»,
folkloras kopa «Atzele» un muzikantu kapela «Atzele», bērnu
dziesmu un deju ansamblis «Podziņas» un vokālā grupa «Pogas»
aktīvi piedalās novada senioru pasākumos, koncertizbraukumos uz
novada sociālās aprūpes centriem
un tautas namiem. Arī jaunie ģitāristi maija nogalē visus priecēja
ar piecu gadu jubilejas koncertu.
Viļakas Kultūras nama dārgumi ir pašdarbnieki, kuri nāk mūsu
kolektīvos dziedāt, dejot, teātri
spēlēt, muzicēt. Milzīgs PALDIES
par to!
Paldies pašdarbnieku ģimenēm par sapratni un atbalstu! Paldies Jaroslavam Kozlovam un
Valdai Buzijanai par atbalstu deju
kolektīvam «Dēkainīši»!
Lai skanīgas dziesmas, viegls
dejas solis un raita valodiņa kolektīviem arī turpmāk! Lai mūs
vieno dziesma, deja un mūzika!
Viļakas Kultūras nama vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva
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muzeju nakts 2017

kultūra

Katrs muzeja apmeklētājs vakara gaitā varēja apskatīt Viļakas
novada muzeja ekspozīcijas un
piedalīties kādā no aktivitātēm.
Pie reģistrācijas tika dalītas pasākuma programmas lapiņas. Ienākot muzejā, katram bija iespēja
rakstīt ar tinti un spalvu, ekspozīcijā «Senie darbarīki un sadzīves
priekšmeti» ikviens varēja pamēģināt malt graudus ar piestu
un sukāt vilnu. Lielajā ekspozīcijā «Viļakas vēsture laikmeta griežos» varēja iepazīties ar 20. gs.
90. gadu ikdienas dzīvi, kad pārtiku un citas preces varēja iegādāties par taloniem. Mazākajiem
muzeja apmeklētājiem bija iespēja
noķert savu zivtiņu.
Savukārt ekspozīcijā «Baltā

istaba» bija iespēja izgatavot savu rožukroni vai rokassprādzi.
Muzeju nakts aktivitātes notika
arī bijušajā klostera ēkā, šeit varēja iepazīt Viļakas pilsētas vēsturi, kā pilsēta izskatījās pirms 80
gadiem, un salīdzināt ar mūsdienām. Apmeklētāji mozaīkas darbnīcā veidoja laika ratu no stikla
lauskām. Lielu interesi piesaistīja
meža dzīves iepazīšana.
Vakara gaitā neizpalika bez
S. Šaicānes garšīgās putras baudīšanas iz sentēvu receptes. Muzeju nakts pasākums Latvijā ir
ļoti populārs un tiek svinēts katru
gadu, jo šajā pasākumā cilvēki
var atnākt ar ģimenēm, draugiem,
kolēģiem atpūsties un aktīvi piedalīties sava novada vēstures iepazīšanā. Uz tikšanos nākamajā
muzeju nakts pasākumā!
Lielu paldies sakām: Viļakas
novada domes Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei, Viļakas novada domes Tehniskajai nodaļai,
māksliniekam J. Laicānam, N. Orlovam, Viļakas Mūzikas skolas
vijolnieku kolektīviem un to vadītājām – S. Krasnokutskai un I. Bukšai, koncertmeistarei J. Laicānei,
Viļakas mākslas skolas skolotājām un audzēkņiem, etnogrāfiskajam ansamblim «Abrenīte» un
vadītājai A. Veinai, Viļakas kultūras nama bērnu deju kolektīvam
un vadītājai A. Jevstigņejevai,
folkloras kopai «Atzele» un vadītājai A. Annuškānei, V. Eļjasevičai, A. Gruševam, K. Gavrilovai,
K. E. Orlovskai, Ē. Eļjasevičai,
L. Eļjasevičai, J. Vrubļevskai, E.
Martinovai, S. Juganei, A. Āzei,
S. Šaicānei, Tūrisma informācijas centram un vadītājai L. Biseniecei Mieriņai, kā arī visiem muzeja apmeklētājiem.
Teksts: Viļakas novada muzeja vadītāja R. Gruševa un krājuma glabātāja M. Boldāne.
Foto no Viļakas novada
muzeja arhīva

kas vēlējās apgūt ģitārspēli. Laikā gaitā pievienojās arī interesenti Viduču pamatskolā, Upītes
pamatskolā. Žīguru jaunieši pievienojās Viļakas ģitāristiem. Vieni no pirmajiem audzēkņiem ir
jau augstskolu absolventi. Vienmēr prieks satikt katru jaunieti,
kas bijis daļa no mūsu muzikālās
komandas.
Ģitāru spēlējam jau vairāk ga-

du, bet šajā reizē svinējām ģitāristu ikgadējo pavasara un ziemas
koncertu 5 gadu jubileju. Šajos
koncertos uzstājās Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zvaniņi», Viļakas
Kultūras nama ģitāristi un Agnese no Upītes pamatskolas. Īpašie
viesi bija Normunds Orlovs, Betija Brokāne un Jeļizaveta Sovetova, kas ir bijuši un ir vieni no
mums. Savu skaisto balsi demonstrēja Emma, izpildot divas
solo dziesmas ar ģitāras un klavieru pavadījumu. Pašas komponēto dziesmu izpildīja Jolanta.
Varu droši apgalvot, ka Viļakas
novadā ir daudz talantīgu un muzikālu bērnu un jauniešu.
Paldies jaunajiem mūziķiem,
viņu ģimenēm, kuras atbalsta.
Koncerti notiek ar Viļakas novada
pašvaldības, Viļakas Kultūras nama kolektīva un Ivara Kupriša,
Kultūras centra «Rekova» vadītājas Ineses Lāces un Dāvja, un
Kristapa, Andra Mežala, Vinetas
Zeltkalnes, Ineses Cibules atbalstu
un darbu.
Šķilbēnu Iniciatīvu centra
«Zvaniņi», Viļakas novada
ģitāristu pulciņu vadītājs
Vilis Cibulis,
Foto: Inese Cibule

Visā latvijā 20. maijs pagāja muzeju nakts zīmē. muzeju
nakts notika arī Viļakas novada muzejā. Šogad muzeju nakti apmeklējuši ap 165 cilvēkiem. Šī gada tēma bija laika rats. laiks
skrien vēja spārniem, bieži vien nemanām, kad tas paskrien, un
tā, laika ratā griežoties, paiet vairāku gadsimtu sena vēsture.
muzeju nakts pasākums tika atklāts ar izstādi «Viļaka un tā apdzīvotība ezera krastos». Gadsimtiem ejot, mainās cilvēki,
tradīcijas, notikumu un vietu vēsture, bet nemainīgi paliek viens
- cilvēks, kurš dzīvo Viļakas ezera krastos un turpina saimniekot
savā zemē. izstādē varēja skatīties senus priekšmetus, kas saistīti
ar Viļakas ezera krastiem, no senākiem laikiem līdz mūsdienām.

Ikviens varēja aplūkot senas
fotogrāfijas – 7. Siguldas kājnieku
pulka un garnizona pilsētiņas,
Viļakas ezera salas ar pilsdrupām,
Viļakas linu fabrikas, Viļakas
Valsts ģimnāzijas, Viļakas pamatskolas u. c. bildes. Sadarbībā
ar mākslas skolu tika izveidots
Marienhauzenas pils makets, kurš
priecēja ikvienu apmeklētāju. Izstādes atklāšanas laikā ikviens
varēja ieklausīties N. Orlova
dziesmā par mājām. Pasākuma
dalībnieki noskatījās nelielu pašdarbnieku koncertu, kurā piedalījās
Viļakas Mūzikas skolas vijolnieku
kolektīvi, etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte», N. Orlovs, Viļakas
kultūras nama bērnu deju kolektīvs
un folkloras kopa «Atzele».

Viïakas novadâ

Viļakas novada ģitāristi nospēlējuši
5 gadu jubilejas koncertus

28. maija pēcpusdiena Viļakas novadā bija ģitāras skaņu
piepildīta – Viļakas novada ģitāristi svinēja koncertu 5 gadu
jubileju, spēlējot divos koncertos – Viļakā un rekovā -, kā tas
bijis visus šos piecus gadus.
Laiks paskrējis nemanot, šķiet,
ka nesen Šķilbēnu Iniciatīvu centrā «Zvaniņi» un Viļakas Kultūras
namā pulcējās bērni un jaunieši,

Viduslaiku Viļaka

24. maija vakarā sadarbībā ar Viļakas pamatskolu un skolēnu vecāku biedrību Viļakas novada muzejā notika pasākums par viduslaiku vēsturi un Viļaku. Pasākums notika ar Leader projekta Nr.1607–al19-a019.2206-000009 «muzejs nākotnei – nāc un pēti»
atbalstu.
Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 euro, no kuriem
4993,93 euro ir publiskais finansējums.
Pašvaldība projektam nodrošina līdzfinansējumu un segs neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības «Balvu
rajona partnerība» sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas
1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» apakšpasākuma 19.2. «Darbības
īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātē 19.2.2. «Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.
Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu un inventāru, lai dažādotu kultūras, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Viļakas
novada muzejā.
Pateicoties projekta realizācijai, ir modernizēta muzeja ekspozīcija
«Viļakas vēsture laikmeta griežos». Līdz ar jauna aprīkojuma uzstādīšanu ekspozīcijas telpa ir kļuvusi plašāka. Pamatekspozīciju
papildina arī informatīvie stendi, kas sniedz aizraujošu ieskatu vēsturē. Pasākumā piedalījās Viļakas pamatskolas 1.–4. klašu skolēni,
skolotājas un vecāki.
Aktivitātes mērķis bija izzināt vēsturi un radīt skolēnos interesi
par viduslaiku Viļakas vēsturi.
Pasākuma uzdevumi: izzināt Marienhauzenas pils vēsturi un
svarīgākos notikumus, apskatīt Marienhauzenas pils maketu; apskatīt
Viļakas apkārtnes viduslaiku karti; pievērst uzmanību materiālās
kultūras liecībām par viduslaikiem – saktas un gredzeni; aktīvi darbojoties, mācīties darināt rokassprādzes, sukāt vilnu, adīt, siet pirts
slotiņas; ar aktivitāšu palīdzību iepazīt viduslaiku bruņinieka dzīvi;
veikt dažādus vingrinājumus izturībai, precizitātei, atmiņai, apgūt
kaujas mākslas elementus; uzspēlēt bērnu viduslaiku spēli. Sākumā
vēstures skolotāja A. Ločmele iepazīstināja skolēnus ar viduslaiku
vēsturi kopumā. Kad skolēni noklausījās skolotājas stāstu un
noskatījās sagatavoto prezentāciju, viņi devās uz Viļakas novada
muzeju, lai iepazītos ar viduslaiku vēsturi.
Muzejā ikviens skolēns uzzināja vēsturi par viduslaiku Viļaku,
tad apskatīja Marienhauzenas pils maketu, kuru veidoja mākslas
skolas skolēni un skolotājas, uzzināja par pils galvenajām funkcijām.
Ikviens apskatīja seno Marienhauzenas karti un arheoloģiskās
senlietas, kuras raksturo viduslaiku Viļaku. Pēc tam 1.–4. klašu skolēni tika dalīti divās grupās – meitenes mācījās senas amata prasmes, kuras bija jāprot katrai meitenei, – sukāt vilnu, siet pirts
slotiņas, malt graudus, veidot rokassprādzes un piekariņus.
Savukārt puiši uzzināja visu par bruņiniekiem un paši varēja
iejusties bruņinieku tēlā, izejot nelielu bruņinieku skolas apmācību
atmiņas, precizitātes, kaujas mākslas un stratēģiskās domāšanas
prasmes attīstīšanai. Katrs bruņinieks viduslaikos lielāko daļu sava
laika veltīja dažādiem vingrinājumiem. Pēc vingrinājumiem zēni
saņēma zīmi, ka viņi ir ieskaitīti bruņinieka kārtā un ir Marienhauzenas sargātāji. Meitenes rotājās dzintara rotām un kļuva Dzintara
meitenes.
Noslēgumā visi kopā spēlējām vienu autentisku viduslaiku spēli – cietokšņa iznīcināšanu.
Paldies sakām Viļakas pamatskolai un direktorei A. Ločmelei,
kā arī visām 1.–4. klases audzinātajām un vecākiem.
Teksts: Viļakas novada muzeja direktore
R. Gruševa
un «Skolēnu vecāku biedrības» pārstāve
I. Rēvalde.
Foto no Viļakas novada muzeja arhīva
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otrreiz Briselē
kultūra

Biedrības «dāmu klubs «marienhauzena»» vadītāja
albīna Veina stāsta par neseno piedzīvojumu: «Negaidīti
saņēmu ielūgumu doties pilnīgi apmaksātā braucienā uz
Briseli, lai apmeklētu eiropas Parlamentu un eiropas
Parlamenta muzeju, no 31. maija līdz 2. jūnijam. Grupā
bijām 20 cilvēki: skolēnu delegācijas no rīgas, Jelgavas
un skrīveriem, trīs dalībnieces no Vangažiem un es no
Viļakas.
1. jūnijā apmeklējām Parlamenta plenārsēdi, kur latviešu
valodā (14. kanāls) noklausījāmies debates par «Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību», tad noklausījāmies lekciju
par ES. Pašā sākumā – 1952. gadā – ES bija 6 valstis, tagad
ir 28 dalībvalstis ar iedzīvotāju kopskaitu 510 056 011 un
751 Parlamentā ievēlētu deputātu. Piemēram, Vācijā ir

lielākais iedzīvotāju skaits (82 milj.), tāpēc viņiem ir 96
deputāti, Latvijā iedzīvotāju skaits ir 1 968 957 – 8 deputāti.
Parlamentā ir 24 valodas (jo dažām valstīm ir viena valoda).
ES tika nodibināta pēc Otrā pasaules kara, lai stiprinātu
ekonomisko sadarbību, lai novērstu karadarbību. Šī ideja
paredz, ka valstis, ko vieno tirdzniecības sakari, kļūst
ekonomiski savstarpēji saistītas, un līdz ar to ir lielāka
iespēja, ka tās izvairīsies no konfliktiem. Eiropas Parlaments
kā vienīgā ES vēlētā iestāde ļoti nopietni uztver pienākumu
aizsargāt brīvību, cilvēktiesības un demokrātiju gan Eiropā,
gan ārpus tās. Deputāti arvien spēcīgāk ietekmē Eiropas ārpolitiku un uztur ciešu saikni ar likumdevējiem visā pasaulē.
Pārsteidzoša ekskursija bija Eiropas Parlamenta muzejā,
kur izmanto vismodernākās tehnoloģijas. Kad biju Briselē
2012. gadā, tad muzejs vēl nebija atklāts. Interesantas un izzinošas ekskursijas bija arī pa Briseles centru, metro un kultūrvēsturiskām celtnēm.»

skaNoŠā BērNu dieNa Viļakā –
koncerts «Visās VaraVīksNes krāsās»

skanošās bērnu dienas dalībnieki - Viļakas un Balvu novada bērnu amatiermākslas kolektīvi - pēc spraigām sacensībām atkal satikās Viļakas pilsētas estrādē koncertā «Visās
VaraVīksNes krāsās».
Šeit viņus sagaidīja Bite (Vida
zelča), taurenis (Jeļizaveta sovetova) un Vardīte (Normunds
orlovs) - programmas vadītāji.
Taurenis, Bite un Vardīte stāstīja savus vasaras sākuma piedzīvojumus, dzejoja un dejoja. Viņi
prata pat jokot, bet, galvenais,
priecāties par krāsām visapkārt,
par krāsām dabā. Taurenis sajūsmināts stāstīja: «Cik jauki ir doties pāri Viļakas ezeram! Ūdeņi –
tumši zili, debesis – gaiši zilas, nu,
tik zilas, ka gribas tajās iegrimt
un aizsapņoties!» Toties Vardītei
bija pavisam citas intereses: «Man
arī patīk ūdeņi,» viņa apgalvoja,
«jo tajos var spoguļoties! Kad es
dziedu, varu redzēt, cik esmu
skaista!» Savukārt Bitei vissvarīgāk bija paziņot, ka klāt ir Vasarsvētki un priekšā būs daudz saldu
vasaras dienu! Bite prata novērtēt
dzelteno – pieneņu krāsu –, jo
pienenes jau saziedējušas, turklāt
tām esot vissaldākais nektārs.
Zaļā un zilā krāsa iedvesmoja
Vardi, un viņa aizrāvās ar smalku
vārsmu deklamēšanu:

«Zaļš zāles stiebrs pret mani
glaužas kā zaļa cerība, kur viss
ir īsts.
No zaļa ciņa zaļas skaņas
laužas un zaļā pavedienā tālums
stīdz,»
un par zilo krāsu:
«Tik zilas acis zilā tālē un
zilā ziedā piedzimst zila takts,
Zils lakats zilas sveikas pamās
kā zilā ezerā zils viļņa šļaksts».
Abus pacietīgi noklausījies,
Raibspārnis Taurenis dziļā vienkāršībā visiem paziņoja:
«Man piestāv daudzas krāsas,
Man patīk viss, kas līksms,
Un košie varavīksnes loki,
Kas debess telpai pāri līgst!»
Visvairāk gan visi trīs un Lielais Ezis (Ineta Lindenberga) –
Viļakas pilsētas simbols, kurš arī
pēc satikšanās ar Balvu Vilku ieradās koncertā, – priecājās par
bērniem un jauniešiem no Viļakas,
Žīguriem, Kupravas, Rekovas,
Upītes un Balviem, kuri dziedāja, dejoja, muzicēja un pat demonstrēja modes!
Noklausoties skaistos priekšnesumus, Lielais Ezis pateicās
visiem māksliniekiem: «Paldies,
ka pieskandinājāt, piedimdinājāt
Viļaku,» aizrautībā apgalvodams,
«jūs bijāt tik krāsaini, tik koši
kā puķes pļavā! Jūsu dziesmas,
dejas un muzicēšana ir uzbūrusi

starp mums prieka varavīksni!
Lai jums visiem saulaina, jautra
un krāsaina vasara!»
skanošās bērnu dienas
koncertā piedalījās:

Viļakas kultūras nama kolektīvi
– dziesmu un deju ansamblis
«Podziņas» un vokālā grupa «Pogas», vadītāja Elita Logina; deju
kolektīvs «Dēkainīši», vadītājas
Elita Logina un Akvilina Jevstigņejeva; mūsdienu deju grupa
«Nola», vadītāja Marita Leišavniece;
Žīguru kultūras nama kolektīvi – vokālie ansambļi «Čiekuri»

deju kopa «dēka» dejo vidējās
paaudzes dejotāju svētkos daugavpilī

Šī gada 27. maijā daugavpils marka rotko mākslas centra pagalmā notika latgales novada
vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu svētki «lielais rits Cietoksnī».
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un «Čiekuriņi», vadītāja Daiga
Elksnīte; bērnu deju kolektīvs,
vadītāja Ija Krilova;
Šķilbēnu pagasta kolektīvi –
Upītes bērnu un jauniešu kapela,
vadītāja Liene Logina;
Rekovas kultūras centra modes demonstrētāji, vadītāja Inese
Lāce;
Kupravas vokāli instrumentālais ansamblis «Strautiņš», vadītāja Ņina Baikova;
Balvu pilsētas pamatskolas ritmikas grupa, vadītāja Žanna Ivanova;
Balvu deju studija «Terpsihora», vadītāja Līga Moroza–Ušac-

ka. Koncertā uzstājās studijas
«Terpsihora» deju grupas: Ritmikas grupa – 4 un 5 gadi, mūsdienu
deju grupa «Hugo», mūsdienu
deju grupa «Bella», mūsdienu
deju grupa «Lulū».
Abstrakto tērpu kolekciju demonstrēja Balvu pašapziņas celšanas studijas «Lote» dalībnieki.
Paldies Viļakas un Balvu novada bērnu kolektīvu dalībniekiem
un vadītājiem par skaisto un krāsaino Skanošo bērnu dienu Viļakā!
Kultūras pasākumu
organizatore Silvija Kupriša

Svētkos piedalījās deju kolektīvi no Balvu, Daugavpils, Jēkabpils, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes deju apriņķiem, kā arī Kuldīgas
kultūras centra deju kopa «Bandava». Kopā tie bija aptuveni 900 dalībnieki, kuri izdejoja gan XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku deju lieluzveduma «Māras zeme» koprepertuāra dejas,
gan arī katra deju apriņķa izvēlēto deju, kas kalpos kā šī novada īpaša
vizītkarte.
Koncerts bija krāšņs un skanīgs, jo tajā tika izdejotas spilgtākās
un krāšņākās dejas, kas iekļautas 2018. gada deju svētku repertuārā.
Balvu deju apriņķi pārstāvēja 4 deju kolektīvi – Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kopa «Nebēda», Rugāju novada deju kopa «Rugāji», Balvu novada Vīksnas Tautas nama deju kolektīvs «Piesitiens»
un mēs – Viļakas novada Viļakas Kultūras nama deju kopa «Dēka».
Dēkas dejotāji koncertā izdejoja četras dejas. Iespaidīgs un emocionāls bija koncerta fināls, kur dejā vienojās 900 dejotāju no visas
Latgales.
Latgales novada vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu
svētki «Lielais rits Cietoksnī» tika organizēti, lai saglabātu Latgales
novada tradicionālo kultūru caur māksliniecisko kolektīvu nepārtrauktu
darbību un lai veicinātu sabiedrības iesaisti mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos.
Svētkus rīkoja un atbalstīja Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils
pilsētas domes Kultūras pārvalde, Latviešu kultūras centrs, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Daugavpils Cietoksnis, Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs.
Paldies visiem dejotājiem par labo dejas soli un izturību! Gaidīsim
nākamo darba sezonu un Dziesmu un deju svētkus Rīgā 2018. gadā!
Viļakas Kultūras nama deju kopas «Dēka» vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva
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Viduču pamatskolas absolventu klase
izlaidumi Viļakas NoVada skolās

klase, kurai varētu dot nosaukumu
«Nerātnie», jo komandu sacensībās,
viktorīnās un konkursos bieži tika izvēlēts šāds nosaukums.
Aktīvi jaunieši, kuri ar savu rīcību un
darbošanos tiešām atbilda šim vārdam.
Klases kolektīvs, kurā prata veiksmīgi sadzīvot, dzejnieka Jāņa Petera vārdiem
runājot, Zālīte ar Nezālīti, Čaklais ar
Nečaklo, Ziedonis ar Neziedoni, Labiņais
ar Nelabiņu un Darbiņš ar Nedarbiņu. Šīs
klases jaunieši ļoti augstu vērtēja godīgu
un taisnīgu attieksmi pret sevi, bija atvērti
un atsaucīgi, ja saņēma pretī sapratni, labsirdību un atbalstu, bet bija neiecietīgi
pret augstprātību, pazemojumiem un aizvainojumiem.

Sportistu klase. No šīs vien klases skolēniem varēja izveidot komandu, kas
pārstāv skolu sacensībās vai sporta spēlēs.
Spēcīgi individuāli un komandā.
Labi fiziskā darba darītāji, stāstnieki,
joku plēsēji. Mācībās, kā vienmēr, varētu
būt vēl labāki rezultāti, taču tāpat nav
slikti, jo veiksmīgi nokārtoti eksāmeni un
arī vidējās atzīmes pieciem absolventiem
ir augstākas par «6» un vēl divām
meitenēm – «8,4» un «9,3».
Novēlēsim, lai turpmāk ir līdzens ceļš
zem kājām, pa kuru pretī nāk sirsnīgi un
dzīvesgudri cilvēki, lai pietiek gribasspēka
augt un pilnveidoties, krāt zināšanas un
pieredzi!
Klases audzinātāja Anita Smuška

Jūnijs – izlaidumu laiks skolās

izlaidums ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies, absolvents
padomā par to, cik garš ceļa
posms jau veikts un par to, cik
daudz iespēju vēl ir priekšā.
Ar bērzu meiju smaržu un patīkamu satraukumu 2. jūnija vakarā Viļakas Valsts ģimnāzijas zālē
pulcējās gan skolas 12. klases absolventi, gan radi un draugi, lai
teiktu ardievas dzimtajai skolai.
Parakstoties skolas Goda grāmatā,
absolventi kavējās bērnības atmiņās
kopā ar pasaku varoņiem un katrs
kā ceļa vārdus saņēma Vinnija Pūka dzīves atziņas. Klases audzinātāja atzina, ka viņas audzēkņi bija
interesants, radošs, idejām bagāts
kolektīvs. No grūtībām nebaidījās,
bija gatavi realizēt pašas fantastiskākās idejas. Skolēni kreatīvi,
jo rada racionālus un loģiskus risinājumus visām problēmām. Atbildīgos brīžos, mērķtiecīgi sadarbojoties, palīdzot viens otram,
mobilizējot sevi, prata uzticēto
veikt atbildīgi un prasmīgi, kā arī
pozitīvi domājoši jaunieši ar savu
vērtību sistēmu, krietnu zināšanu
un prasmju pūru un vēlmi mainīt
pasauli.

10. jūnijs bija izlaiduma diena
Viļakas Valsts ģimnāzijas 21 devītās klases absolventam – saulaina un vasarīga no rīta un daudzkrāsaina pēcpusdienā, jo svinīgais
pasākums noritēja krāsu toņu saistībā ar katra absolventa mīļāko
krāsu. 8. klases skolēni bija izdibinājuši arī saikni starp katra iz-

vēlēto krāsu un rakstura īpašībām, kā arī brīvā laika pavadīšanas vēlmēm. Katrs nu dzirdēja
stāstu par sevi, pirms saņēma apliecību par iegūto pamatizglītību.
Svētku pasākuma svinīgumu
palīdzēja veidot ne tikai skolas
vadības un apsveicēju sirsnīgie
vēlējumi absolventiem, bet arī

Aleksas klavierspēle, Simonas,
Betijas un Normunda dziesmas,
kā arī tematiski veidots skolas
telpu un skatuves noformējums.
Klases audzinātājas Inetas Lindenbergas izvēlētā violetā krāsa
tērpā un uzrunā aicināja audzēkņus uz violetu sapņu piepildīšanu
dzīves ceļos.

Pasākumu vadīja 8. klases skolēni, savās uzrunās atsaucot atmiņā kopā pavadītos skolas gadus
un izsakot vēlmi satikties 1. septembrī atkal Viļakas Valsts ģimnāzijā jau kā ar 10. klases ģimnāzistiem.
Skolotājas V. Medne,
I. Lindenberga

mūsu gaviļnieki skolas gaitas
uzsāka 2008. gadā skolotājas
ainas keišas gādīgajās rokās,
5. klasē kļuva par skolotāja Pētera Vancāna vienīgo audzināmo
klasi. audzinātāju pulkam pievienojās arī divas Cibules – skolotāja aina 7. klasē un inese 9. klasē. katrs no mums deva savu artavu audzēkņu izaugsmei par
vienreizīgiem, gudriem, atraktīviem, talantīgiem, jautriem un
dzīvotprieka pilniem jauniešiem.
Lielākā daļa no viņiem kopā
apmeklēja bērnudārzu, Sanija pievienojās 6. klasē un Janeks piebiedrojās 8. klasē.
Mūsu klases audzēkņi skolas
vārdu spodrinājuši gan mācību
priekšmetu olimpiādēs, gan konkursos, gan sporta sacensībās. Skolas tradicionālajā Lāčplēša dienai
veltītajā ierindas skatē skolā uzvarētāju laurus plūca visus piecus
pamatskolas gadus. Meiteņu skaistie zīmējumi rotā skolas telpas.
Klases pasākumi saliedēja audzēkņus un izveidojās ļoti jauks
kolektīvs. Te var minēt gan klases
nometnes, pārgājienus un ekskursijas, piedalīšanos ZZ čempionāta
pusfinālā, talkās.

Mācību rezultāti liecina par
jauniešu pamatīgām zināšanām
un prasmēm.
Sapņi ir dažādi un krāsaini,
ļoti nozīmīgi, svarīgi, skaisti, neatņemama dzīves sastāvdaļa, neticami, izfantazēti, konkrēti. Tā
sapņo naktī dzimušie Niks M.,
Gints un Marija.
Sapņos redzam neticamas lietas, varam darīt to, ko vēlamies, un
izbaudīt sapņus, redzam nākotni.
Tā rīta stundās pasaulē nākušie
Sanija, Janeks, Līga un Salvis.
Visbiežāk sapņojam par neparastām lietām, ceļošanu, vienradžiem, Džastinu Bīberu, gadās
arī kāds murgs, par lietām, ko vēlamies piepildīt savā dzīvē. Dienā
dzimušo Nika C., Viktorijas, Karīnas un Montas sapņi.
Sapņi pastāsta par pašu cilvēku,
viņa patiesās domas un jūtas, par
nākotni, iespējām, dienas notikumiem. Tādi sapņi Patrīcijai, kura
sauli pirmo reizi satika saulrietā.
Sapņi un nākotne ir cieši saistīti,
reizēm tie biedē, tās ir lietas, par kurām katram nākas aizdomāties.
Sapņojiet un ticiet! Sapņi top
lieli no daudziem maziem sapnī-

šiem. Lai katrs Jūsu mazais
sapnītis palīdzētu piepildīt lielos
sapņus, pirms apliecības saņemšanas katrs savu sapņu ķērāju
pievienoja vienam no lielajiem.
Vecākiem paldies audzēkņi izteica
mīļos vārdos un skaistās rozēs.
Skolotājiem dāvanā meiteņu tamborējums un augošie ziedi. Audzinātājiem pārsteiguma dāvanas,

par kurām mums ļoti liels prieks.
Audzēkņi saņēma pirmo izglītības
dokumentu un mīļu cilvēku sveicienus. Mūsu Marija un Karīna
instrumentālā duetā izpildīja «Alleluja». Arī vecāki bija sagatavojuši
pārsteigumu bērniem, nodziedot
«Burvi, uzbur laimi tu…». Sveica
savus jauniešus Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs

Maksimovs (Marijas tētis), aicinot
piepildīt savus sapņus. Lazdulejas
pagasta pārvaldes vārdā Daina
Logina (Ginta mamma) vēlēja
nepadoties un sasniegt iecerēto.
8. klases jaunieši muzikālā priekšnesumā sveica gaviļniekus.
Klases audzinātāja
(Nika C. mamma) Inese Cibule,
Foto: Sņežana Pundure

9. klases izlaidums «SAPŅI» Rekavas vidusskolā
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JauNieŠu aktualitātes

Īstenota starptautiska jauniešu apmaiņa «Cool to be green»

Jauniešu izgatavotā brīdinājuma zīme

Maijs Viļakas jauniešiem bijis
īpašs, jo no 13. līdz 20. maijam Rekovā tika realizēts Skolēnu vecāku
biedrības programmas Erasmus+
jauniešu apmaiņas projekts Nr.
2016-3-lV02-ka105-001410
«Cool to be green», kurš jauniešiem deva iespēju pilnveidot savas prasmes un zināšanas kopā
ar Gruzijas, Ukrainas un Rumānijas jauniešiem, kopīgi izglītojoties
par tīras un veselīgas vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm, apzinoties, ka veselības problēmas,
kuras mēs izraisām, nesaudzējot
dabu, ir cilvēces kopīga problēma,
nevis skar tikai kādu vienu sabiedrības daļu. Projekta galvenais mērķis bija izglītot jauniešus un dalīties starpvalstu pieredzē vides piesārņojuma jautājumos.
Jauniešu apmaiņas laikā notika
dažādas meistarklases, piemēram,
atkritumu šķirošana, personīgā higiēna, ūdens resursi un klimata izmaiņas, kurās jaunieši iepazinās
ar vides sakoptību un vides problēmām citās valstīs, tāpat kopīgi
sakopa kādu piemēslotu teritoriju,
kas lika saprast, cik lielu ļaunumu
videi nodara pats cilvēks, rīkojoties neapdomīgi, kā arī to, cik
grūti ir sakopt piesārņotu vidi.
Tika izgatavota plāksne ar saukli:
«Pārmaiņas sākas ar tevi – Pigmens vēro tevi!».
Jaunieši devās izglītojošos brau-

cienos uz vietējo zemnieku saimniecību «Kotiņi», kur tika iepazīstināti ar Latvijas iespējām gūt peļņu, efektīvi izmantojot dabas resursus, kā arī uz Energoefektivitātes
centru Jūrmalā, kur tika izglītoti
enerģijas taupīšanas jomā, un arī
uz Ķemeru Tīreli, lai baudītu neskartas dabas svaigo gaisu un mieru, kas motivēja jauniešus saudzēt
dabu un novērtēt tās krāšņumu.
Jaunieši tika iepazīstināti ar
programmu Erasmus+ un tās iespējām, kā arī to, kas ir jaunatnes
pase, kāpēc tā ir svarīga, un kā tā
ir jāaizpilda.
Jaunieši organizēja arī nacionālos vakarus, iepazina citu tautu
kultūru, ēdienus un tradīcijas,
kas veicināja kultūru daudzveidības apzināšanos un to, ka mēs
katrs esam cieši saistīti, bet tajā
pašā laikā individuāli un unikāli.
Noslēgumā jaunieši devās uz
Viļaku, lai aicinātu vietējos iedzīvotājus saudzēt apkārtējo vidi,
šķirotu atkritumus un aizdomātos
arī par nākamajām paaudzēm, kuras dzīvos mūsu vidē pēc daudziem
gadiem. Pieaugušie tika uzrunāti
uz ielām, uzdodot interesantus un
domāt veicinošus jautājumus, bet
jaunieši un bērni tika sastapti
skolās, kur visiem tika prezentētas
projekta aktivitātes, kā arī novadītas īpašas nodarbības, kurās
jaunieši varēja nopelnīt arī mazas

Aktivitātes jauniešiem Viļakas Valsts ģimnāzijā

Viesošānās Balvu Bērnu un jauniešu centrā
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dāvaniņas, kuras bija sagatavojuši
paši jauniešu apmaiņas dalībnieki,
kā arī tas rosināja jauniešus aizdomāties par vides saudzēšanu un
saglabāšanu. Vecāko klašu audzēkņiem bija sagatavoti erudīcijas jautājumi jauniešiem patīkamā veidā
– uz tiem bija jāatbild ar viedtālruņu palīdzību, ielogojoties īpašā
programmā, kura tika projicēta klasē, tam sekoja manekenu filmiņas
uzņemšana, protams, vides problēmu tēmas ietvaros. Jaunākajiem
bija iespēja zīmēt ar krītiņiem
projekta nosaukumu un apgleznot
sejas. Apmaiņas dalībnieki bija
izplānojuši jauniešiem interesantas
aktivitātes, kas bija ar dziļu domu, bet jaunietim pieņemamā un
uzrunājošā veidā, kas ir būtiski,
uzrunājot jaunatni par lietām, kas
nešķiet tik interesantas.
Atvadu pasākumā jaunieši atklāja savus slepenos draugus, kuri
par viņiem bija rūpējušies visas
jauniešu apmaiņas garumā. Tas
radīja pozitīvas emocijas.
Jauniešu apmaiņas laikā dalībniekiem bija dota lieliska iespēja
attīstīt savas valodu prasmes, sevis prezentēšanas prasmes, iemācīties formulēt un izteikt savu viedokli, ieklausīties citos un apzināties, ka viedokļi var būt dažādi,
iegūt jaunus draugus un kontaktus,
kuri noteikti noderēs arī tālākai
sadarbībai. Katrs jaunietis saņēma

Darbošanās meistarklasēs

Atkritumu vākšanas talka Rekovā

arī jaunatnes pasi, kas ir starptautiski atzīts un noderīgs dokuments
tālākai jaunieša karjerai.
Ikviens jauniešu apmaiņas dalībnieks ieguldīja savu darbu projekta īstenošanā, jo katram bija kāda atbildība un veicams pienākums.
Visskumjākais brīdis ir atvadas, kad esi jau pieķēries jauniegūtajiem draugiem, bet ir jāatvadās
un iespējams, ka nekad vairs neredzēsi šos interesantos un sirsnīgos cilvēkus.
Projekta vadītāja Madara Jeromāne atzīst, ka jauniešu apmaiņa
norisinājusies veiksmīgi. Ikviens
jaunietis ir ieguvējs, jo neformālās
izglītības priekšrocība ir tāda, ka
jaunietis vienmēr kaut ko iemācās,
pat to neapzinoties. Projekta tēma
bija aktuāla katrā no dalībvalstīm,
tā lika aizdomāties, ka citās valstīs ir vēl lielākas vides piesārņojuma problēmas, priecēja, ka citiem
varējām rādīt labāku piemēru un
rosināt citu valstu jauniešus darboties vides aizsardzības sfērā.
Projekta dalībniece Laila Milakne saka: «Manuprāt, jauniešu
apmaiņa ir viena no vislabākajām
iespējām iepazīt citu tautu kultūru,
lauzt valodas un kautrīguma barjeras. Šī bija lieliska nedēļa, ko es
pavadīju kopā ar Ukrainas, Rumānijas un Gruzijas jauniešiem. Es
ieguvu jaunus kontaktus, jaunas
zināšanas, pilnveidoju jaunas pras-

mes un attīstīju valodas – angļu un
krievu. Mēs kopā paveicām labu
darbu – apzinājāmies vides problēmas gan pasaulē, gan arī mūsu
valstī, mēs sakopām Rekovas ciemā atrodamu piemēslotu teritoriju
un izveidojām plakātu kā ziņu iedzīvotājiem, lai cilvēki aizdomājas
par to, ko dara. Mēs uzfilmējām
video, kurā bija redzams process,
kā tika uzkopta teritorija, veidots
plakāts un tam domāti saukļi. Apmaiņas ietvaros devāmies arī mācību ekskursijās, piemēram, uz
vietējo lauksaimniecības saimniecību «Kotiņiem». Esmu ļoti gandarīta, ka man bija iespēja piedalīties šajā apmaiņā un satikt tik
foršus jauniešus! Liels paldies
jāsaka Madarai Jeromānei.»
Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja un piedalījās projekta īstenošanā!
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Madara Jeromāne,
Foto: no projekta arhīva

«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.»

Pastaiga Ķemeru laipās

Jauniešu apmaiņas noslēguma vakarā
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Atceroties 1941. gada 14. jūniju
Vēsture

2017. gada 14. jūnijā par spīti
lielajam vējam un lietum notika piemiņas brauciens uz bijušajām Žīguru un
Vecumu dzelzceļa stacijām, kā arī s.
Cunska bijušajām mājām Borisovā, lai
atcerētos 1941. gada 14. jūnija deportācijas.
Deportācijas ir viens no grūtākajiem
un sarežģītākajiem Latvijas vēstures notikumiem.
Šie notikumi katru gadu paliek arvien
tālāki, taču atmiņas arvien vēl dzīvas.
Katra cilvēka izsūtīšana bija kāda salauzta
dzīve.
No Žīguru dzelzceļa stacijas 1941. gadā izvesti 42 Viļakas un Šķilbēnu pagasta
cilvēki. 1941. gadā tika izsūtīti cilvēki,
kuri tika uzskatīti par «sociāli bīstamiem
elementiem» padomju varai, tie bija bijušie policisti, virsnieki, kā arī aktīvi izglītības, kultūras un sabiedriskie darbinieki.
Vīrieši tika nodalīti no sievietēm un
bērniem, vīrieši nosūtīti uz gulaga nomet-

P

ēckara gadi latvijas lauksaimniecības vēsturē ieviesa būtiskas
izmaiņas. Pēc latvijas valsts pievienošanas
Padomju savienībai tika veidoti kolhozi.
kolhozus latvijā sāka veidot 1946.
gadā. tā kā brīvprātīgās kolektivizācijas
tempi bija zemi, kolhozu veidošanu stimulēja ar dažādām ekonomiskām (paaugstināti nodokļi individuālajām saimniecībām) un represīvām (turīgo zemnieku izsūtīšana) metodēm. kolektivizācija
pamatā tika pabeigta 1950. gadā.
kolhozos apstrādājamā zeme bija valsts
īpašums, bet pārējie ražošanas līdzekļi,
izņemot kolhoznieka sētas sīko inventāru
(mājputnus, vienu govi, dažas aitas un
cūkas), atradās kolektīvā īpašumā. kolhozus vadīja priekšsēdētājs un valde,
ko ievēlēja, saskaņojot ar komunistiskās
partijas rajona komitejas viedokli.
Katram kolhozam bija noteikti plāna
uzdevumi lauksaimniecības produktu pārdošanai valstij. Iepirkuma cenas bija noteiktas zemas. Īpaši pirmajos kolhozu pastāvēšanas gados daudziem produktu veidiem tās bija mazākas pat par ražošanas
izmaksām. Tikai pārpalikumu varēja izmantot kolhoznieku patēriņam vai pārdot tirgū. Pirmajos kolhozu pastāvēšanas gados
tajos bija piespiedu darbs: katram kolhozniekam vajadzēja nostrādāt noteiktu dienu
skaitu. Samaksa par darbadienu bija minimāla. Vēlākajos gados kolhozos saimniekošana kļuva patstāvīgāka un darba samaksa tajos uzlabojās.
Viļakas novadā kolhozu veidošanās
sākās 20. gs. 40. gadu otrajā pusē. Viļakas
novada teritorijā ir pastāvējuši daudzi kolhozi, par kuriem vienīgās liecības ir pamestas un sabrukušas saimniecības ēkas.
Alūksnes zonālajā valsts arhīvā glabājas
informācija par vairākiem mūsu novada
kolhoziem, kuru vēsture līdz šim ir maz
pētīta, jo informācijas apjoms ir ļoti plašs.
Kolhozs «Jānis Rainis» atradās Vecumu
pagasta Kazukalna ciemā. Izveidots 1949.
gadā, kad Ūlasu ciemā notika kolhoza pirmā kopējā sapulce. Sapulces priekšsēdētājs Bukovskis Antons, sekretārs – Rundzāns Nikolajs. Tika nolemts katram kolhozniekam personīgā lietošanā nodot 0,6 ha
zemes, kā arī atstāts pa 1 liellopam un līdz
2 jaunlopiem, un 2 sivēnu mātes ar sivēniem. Tika apspriesti kolhoza nosaukumi.
Nosaukumam bija divi varianti: «Pilnība»
un «Jānis Rainis». Ar balsu vairākumu
tika pieņemts kolhoza nosaukums «Jānis
Rainis». Kolhozs nolēma īsā laikā apvienot liellopus, visu inventāru un sēklu.
Bieži vien izsūtīto ģimeņu īpašumos
tika izvietotas dažādas kolhoza ēkas, ciemā izvesto Slišānu un Locānu ģimeņu saimniecību ar lopiem, zemi, visu inventāru
piešķīra kolhozam. Kolhozam bija savi

nēm, bet sievietes ar bērniem – uz Sibīrijas kolhoziem. Tālākais ceļš veda uz bijušajām S. Cunska mājām Borisovā, kur
Vecumu pagasta kultūras darba organizatore I. Annuškāne pastāstīja par S. Cunska
dzīvi un izsūtījumu.
Piemiņas brīdis notika arī pie bijušās
Vecumu dzelzceļa stacijas, kur 1941. gada
23. jūnijā tika arestēti un izsūtīti 4 Vecumu stacijas dzelzceļnieki. Katrā no piemiņas vietām ar I. Bukšas vijoles skanējumu un klusuma brīdi atcerējāmies visus
izsūtītos un nolikām ziedus un svecītes.
Paldies sakām Vecumu pagasta pārvaldes vadītājai L. Loginai, Žīguru pagasta
pārvaldes vadītājam O. Keskam, Borisovas Tautas nama kultūras darba organizatorei I. Annuškānei, I. Bukšai par muzikālo pavadījumu, kā arī šoferītim Zigfrīdam.
Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore R. Gruševa
Foto: K. Rundzāne

noteikumi, kuri bija stingri jāievēro:
1) pavasara laika periodā no rīta darbā
jāierodas plkst. 7:00, pusdienu laiks no
plkst. 12:00–15:00, darbu pabeigt plkst.
20:00,
2) siena pļaujas un labības novākšanas
laikā darbā ierasties plkst. 6:00, pusdienu
laiks no plkst. 12:00–14:00, darbu pabeigt
plkst. 21:00,
3) pēc darba pabeigšanas sanākt kolhoza valdes telpās, lai pārrunātu nākamās
dienas plānus,
4) kolhoza noteikumu pārkāpēji tika
saukti pie administratīvās atbildības.
Pienu no kolhoza veda uz Viļakas pienotavu. Darba dienas noteikšana – par
piena vešanu 0,50 darba dienas, par katru
vienu cūkas barošanu 4 darba dienas mēnesī, brigadierim 20 darba dienas mēnesī,
zirga kopējam 3 darba dienas par katru
zirgu. Lopu sargam vasaras periods no
1. maija līdz 1. novembrim, 5 darba dienas nedēļā.

tika iegādāta kantora māja, kura atradās
Locāna Antona mājā. Kolhozs slēdza
līgumus ar MTS par darbiem kolhozā –
ecēšana pavasarī, kultivēšana, aršana, vasarāju graudaugu sēja, papuves uzaršana,
ecēšana, skābbarības sagatavošana u. c.
1953. gadā ugunsdzēsēju komandas
priekšnieks – Lapšāns. Kolhozam bija savs
pastnieks, un tika izrakstītas avīzes. Kolhoza pastnieks – Strupka Valentīna. 1953.
gadam kolhozs pasūtīja avīzes un žurnālus – «Sovetskaja Latvija», «Cīņa», «Latgales zemnieks». Lai varētu dzīvot citā
kolhozā, vajadzēja rakstīt iesniegumu, kuru izskatīja valdes sēdē.
Kolhozā «Jānis Rainis» 1958. gadā bija vairākas brigādes – Vainagi, Ūlasi, Kazukalna, Vientuļu, Vanaga perēklis, Ezermala. Vistu kūts atradās Locānes Zoles
kūtī. Kolhozam bija arī savs feldšers –
V. Mihailova.
Katrā kolhozā tika lasīti referāti par
padomju varas slavināšanu. Lasīti referāti

1949. gada 15. augustā tika apstiprināts kolhoza brīvprātīgo ugunsdzēsēju
vienības vadītājs Bukovskis Antons Tadeuša
dēls.
Kolhozā tika nolemts nodibināt putnu
fermu ar vistām. Vistas pirka no kolhoza
arteļa biedriem, maksājot par katru vistu
10 kg miežu. Putnu ferma novietota Rundzāns Emilijas kūtī. 1950. gadā kolhozā
pavisam bijušas 98 saimniecības. Kolhozam
iedalītā zeme – 1638,6 ha. 1951. gadā tika
apstiprināta būvniecības brigāde ar brigadieri Babānu Franci 15 cilvēku sastāvā.
Ceļu remontdarbos iesaistīti vairāk nekā
100 cilvēku ar MTS palīdzību. Katram
kolhozniekam iedalīja 0,30 ha pļavas.
Fermas pārzine – Sprukule Margarita. Labākie kolhoznieki apbalvoti ar prēmiju –
vienu sivēnu.
1952. gadā tika izveidota teļu kūts Locāna Antona rijā, 1952. gadā kolhoza
priekšsēdētāja – Rumjanceva. Zirgkopis
bez brigadiera un valdes priekšsēdētāja atļaujas nevarēja ziedot nevienu zirgu. Par
katru bez atļaujas izsniegto zirgu tika norakstītas 5 darba dienas. Darba dienas aprēķināšana piena savācējiem un nogādātājiem no Vientuļiem uz Vainagiem – 0,5
darba dienas, par piena nogādāšanu uz Viļaku – 1,5 darba dienas. Brigadieriem, kuri sējas darbus pabeigs laikā, tiks iegādāts
velosipēds. Kolhoza priekšsēdētājs 1953.
gadā – Baranovs.
Kolhozā bieži konstatēti darba disciplīnas trūkumi. Kolhoza celtniecības daļas
vadītājs – Smeilis. 1953. gadā kolhozam

par 1. maija svētkiem. Kolhoza priekšsēdētāju Miču nomainīja Augustāns Pēteris.
Sadarbībā ar linu fabrikas strādniekiem
noslēgts līgums ar linu fabriku par linu
stiebriņu nodošanu. 1958. gadā kolhozā strādāja 34 vīrieši, 72 sievietes, 23 pusaudži.
Kolhozā dzīvoja 84 veci un citi darbnespējīgi cilvēki. No tiem laukkopībā strādāja
15 vīrieši, 41 sieviete, 34 veci, 14 pusaudži;
lopkopībā: 19 vīrieši, 31 sieviete, 50 veci,
9 pusaudži. Lopkopības fermās strādāja
8 cilvēki, administratīvajā pārvaldē un apkalpes personālā – 9 cilvēki, 4 sievietes,
5 vīrieši.
1958. gadā kolhozam lietošanā pavisam
1263,7 ha zemes, no tām aramzemes –
425,6 ha, atmata – 92,3 ha, piemāju rezerves fonds – 7,6 ha, papildu zemes apgūšana – 30 ha, pļavas – 176,4 ha, ganības –
167,1 ha, meži – 231,3 ha, nosusinātas pļavas – 66 ha, ganības – 15 ha, ierīkoti aploki un ganības ar zālāju pasēju 15 ha.
No graudaugu kultūras valstij nodotā
produkcija: kvieši – 19 centneri, rudzi –
20 cnt, mieži – 10 cnt, MTS darbu natūrapmaksa – 200 cnt. Tehniskās un eļļas
augu kultūras: cukurbietes –320 cnt, linu
šķiedra – 75 cnt, linu sēkla – 21 cnt, kartupeļi – 103 cnt, MTS darbu natūrapmaksa – 30 cnt. Dārzeņi: kāposti – 11 cnt,
MTS natūras apmaksa – 3 cnt, galda bietes – 5 cnt, natūrā – 1 cnt.
Valstij nodota gaļa – 12,6 cnt, natūrā –
6 cnt, tajā skaitā cūkgaļa – 8,08 cnt, natūrā
– 1 cnt, aitas gaļa – 1 cnt, liellopi – 3 cnt,
putni – 0,85 cnt. Valstij nodots 10.685

kolhozs «Jānis rainis»

l piena, natūrā – 35,15 l, olas – 5816, vilna
– 36 kg, siens – 29,6 cnt.
Mēslojuma uzkrāšana: lopu kūtīs un
no darba lopiem 750 tonnas, no kolhoznieku
lopiem – 250 tonnas. Kūdra mēslošanai –
1200 t, pelni – 3 t, putnu mēsli – 1 t, komposts – 100 t, kaļķi – 50 tonnas. Minerālmēslu iegāde: amonija sulfāts – 100 cnt,
superfosfāts – 1 tonna, fosforīta milti –
500 t, kālija sāls – 100 t, kaļķi – 5 tonnas.
1960. gadā kolhozs «Jānis Rainis» pievienots kolhozam «Vecumi».
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sociālās aprūpes iestāžu
piedalīšanās Baznīcu naktī

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu
baznīcās notiek vasaras sākumā - jūnijā. tas ir laiks, kad baznīcā
ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma
dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij.
Šķilbēnu sociālās aprūpes centra kolektīvs Baznīcu naktī piedalās
jau trešo gada un kopā ar iemītniekiem izbauda vakaru. Šogad šim
brīnišķīgajam pasākumam pievienojās arī Viļakas sociālās aprūpes
centra iemītnieki sociālās darbinieces Kristīnas Pumpas pavadībā.
Vakara gaitā Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu un Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu draudzes bija sarūpējušas plašu pasākuma programmu. Varēja dzirdēt baznīcu zvanu skaņas, kas ir vienota aktivitāte visās baznīcās, piedalīties radošajās darbnīcās, garīgās
mūzikas koncertos, Svētajā Misē, kuras svinīgumu un svētlaimi
nostiprināja skanīgas un tīras Romas katoļu baznīcas koru balsis.
Neraugoties uz vēso vakaru, katrs pasākuma dalībnieks izjuta patiesu svētību! Liela pateicība organizētājiem un baznīcu draudzēm
par ieguldīto darbu! Baznīcu nakts – vēl viena laba tradīcija, kas liek
redzēt neredzēto!
Teksts un foto: Viļakas sociālās aprūpes centra
un struktūrvienības «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja» vadītāja
Līna Barovska un sociālā darbiniece Kristīna Pumpa
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Šķilbēnu un Baltinavas draudžu kapusvētki

24. jūnijā plkst. 13:00 loginu (Šķ) k.; plkst.
15:00 slobodas (Ba) k.
1. jūlijā plkst. 13:00 Buku-zelču (Ba) k.;
plkst. 15:00 Vilkovas (Šķ) k.
8. jūlijā plkst. 13:00 ančepovas (Šķ) k.; plkst.
15:00 Plieševas (Ba) k.
15. jūlijā plkst. 13:00 kozlovas (Šķ) k.; plkst.
15:00 Pleševas (Šķ) k.
22. jūlijā plkst. 13:00 Bakarevas (Šķ) k.; plkst.
15:00 Ploskīnes (Šķ) k.
29. jūlijā plkst. 13:00 lotušu (Šķ) k.; plkst.
15:00 dukuļevas (Ba) k.
5. augustā plkst. 13:00 svičevas (Šķ) k.; plkst.
15:00 augstasila (Šķ) k.
Svētā Mise par aizgājušajiem tiks noturēta kapos vai vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā,
kas tiks paziņots kapusvētkos.

Kapusvētki Viļakas, Kupravas
un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās

Sestdien, 1. jūlijā, plkst. 14:00 Viduču k.;
plkst. 16:00 Olutovas k.
Sestdien, 8. jūlijā, plkst. 14:00 Slotukalna k.;
plkst. 16:00 Lašku k.
Sestdien, 15. jūlijā, plkst. 14:00 Skandines k.;
plkst. 16:00 Aizgalīnes k.
Svētdien, 30. jūlijā, plkst. 12:00 Kupravas baznīcā Sv. Mise, plkst. 14:00 Kupravas kapos; plkst.
15:00 Liepnas Saidu k.
Svētdien, 6. augustā, ap plkst. 12:30 Viļakas
Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā
.
Sestdien, 12. augustā, plkst. 13:00 Vēdeniešu k.
Sestdien, 19. augustā, plkst. 14:00 Rejevas k.

Kapusvētki Viļakas
evaņģēliski luteriskajā draudzē

6. augustā plkst. 10:00 Jaškovas kapos.

medņevas pagasta Bahmatovas ciema
atjaunotā ciema krusta iesvētīšana

medņevas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Prancāns izsaka pateicību prāvestam Guntaram skutelam par Bahmatovas ciema atjaunotā krusta iesvētīšanu.
Paldies visiem ciema iedzīvotājiem, kuri atbalstīja šīs svētvietas atjaunošanu gan ar savu
darbu, gan atbalstīja finansiāli.
Paldies dziedātājām un visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās
krusta iesvētīšanas pasākumā.
Teksts, foto: Medņevas
pagasta pārvalde

Bērni un jaunieši Baznīcu naktī Šķilbēnos

trešo gadu pēc kārtas latvijas mēroga kultūras pasākumā
«Baznīcu nakts», kas šogad notika 2. jūnijā, piedalījās Šķilbēnu romas katoļu draudze.
Baznīcu nakts centrālais notikums ir Svētā Mise, kuru celebrēja
draudzes prāvests Staņislavs Prikulis un priesteris Felikss Šneveļs.
Sprediķī priesteris Felikss uzsvēra,
ka vienmēr ir jāseko Jēzum, vienalga, vai sirdī ir prieks vai bēdas. «Bāka jūras krastā brīdina
jūrniekus, lai kuģi neuzskrietu uz
sēkļa. Jēzus mums ir kā bāka, kas
atgādina par debesu valstību un
liecina, kas visas grūtības varam
pārvarēt tikai ar lielu uzticību
Dievam,» pamācīja priesteris Felikss Šneveļs. Viņš atzinīgi novērtēja, ka Baznīcu nakts pasākuma
laikā bija iespējams katram iemācīties izgatavot rožukroni.
«Protams, rožukroni var arī
nopirkt, bet paša gatavots rožukronis ir īpašs. Aicinu katram pašam
izgatavot rožukroni, tas ir ierocis
cīņā pret ļauno garu. Dieva žēlastība sāk plūst uz cilvēku, kad
rokās tiek paņemts rožukronis.
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Aicinu iemācīties lūgties rožukroni, iemīļot šo lūgšanu, jo patiess
katolis lūdzas rožukroni,» sacīja
priesteris F. Šneveļs.
Šī gada Baznīcu nakts Šķilbēnu
draudzē notikums numurs viens
bija Šķilbēnu bērnu un jauniešu
koncerts «Es dziedāšu un spēlēšu
Jēzum», kurā uzstājās Šķilbēnu
pagasta kultūras centra «Rekova»
sieviešu vokālais ansamblis «Balseņis», draudzes jauniešu koris,
Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zvaniņi» ģitāristi, individuālus priekšnesumus bija sagatavojuši Viktorija
Supe, Terēze Maksimova, Rinalds
Logins, Ramona Romanova, Dana
Ramanova, duetā uzstājās Marija
Maksimova un Karīna Rudziša;
dzeju skaitīja Elvita Krakope un
Marija Maksimova. Koncertmeistari bija Arnis Prancāns un Karīna
Romanova. Visus koncerta apmeklētājus saviļņoja bērnu un jauniešu
skaistais koncerts, daži teica, ka
šis koncerts noteikti ir jāatkārto,
daudzi priecājās, cik mums pašiem ir talantīgi bērni, prot dziedāt, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, vēl skaisti runā dzeju

un paši piesaka programmu.
Tā kā pagājušajā gadā draudzes jaunieši bija piedalījušies
Pasaules jauniešu dienās Krakovā,
Polijā, un Tezē dienās Rīgā, tad
prāvests Staņislavs Prikulis aicināja
jauniešus pastāstīt citiem par savu pieredzi, sagatavot prezentācijas,
pašiem apkopot fotogrāfijas, stāstus un pabūt atmiņās – pasākumos,
kur viņu dvēselēm pieskārās Svētais Gars. Draudzes jaunieši bija apņēmības pilni veikt prāvesta uzdoto uzdevumu. Jaunieši lūdzās rožukroni, piedalījās koncertā un pastāstīja par pagājušajā gadā apmeklētajiem garīgajiem pasākumiem.
Elvita Krakope ir Pasaules
jauniešu dienu un Tezē pasākuma
dalībniece, vērtējot aizvadīto Baznīcu nakts pasākumu, teica: «Man
patika, ka bija iespēja pastāstīt
citiem par Pasaules jauniešu dienām, bijām sagatavojuši prezentācijas un ievietojuši savas bildētās
fotogrāfijas, bija prieks pastāstīt
par mūsu pieredzi. Tas bija skaisti,
ka bija iespēja tieši jauniešiem
lūgties rožukroni, nākamreiz to
darīt būs vieglāk un droši vien iz-

dosies labāk. Ļoti ātri pagāja bērnu un jauniešu koncerts, gribējās,
lai koncerts tik drīz nebeidzas.
Vēlētos, lai pasākumā būtu vairāk cilvēku, tad būtu vēl lielāks
prieks. Varbūt citu gadu kaimiņdraudzes varētu vienoties un pasākumu rīkot vienā vietā, lai būtu iespēja aizbraukt un iepazīties
ar citu baznīcu. Piemēram, es
gribētu apmeklēt Viļakas Romas
katoļu baznīcu, ko esmu apmeklējusi tikai bērnībā, bet gribētos,
lai ir iespēja to iepazīt tuvāk.»
Pagājušajā gadā Pasaules jauniešu dienas un Tezē Rīgā apmeklēja Marija Maksimova, viņai
arī bija iespēja piedalīties Baznīcu
nakts pasākuma organizēšanā
Šķilbēnu draudzē. «Domāju, ka
varēja būt lielāka atsaucība
jauniešu vakaram. Prieks, ka biju
atbildīga par vairākām Baznīcu
nakts aktivitātēm, tā man ir jauna
pieredze. Pasākums bija skaists,
īpaši patika koncerts. Citu gadu
gribētu, lai notiek slavēšana,»
atzina Marija.
Baltinavas un Šķilbēnu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis

sacīja: «Esmu pateicīgs Dievam,
ka arī šogad mūsu draudzē notika Baznīcu nakts. Tādā veidā ir
iespēja svinēt svētkus kopā ar draudzes locekļiem, ir iespēja pabūt
kopā, pirmkārt, jau lūgšanā Sv.
Mises un rožukroņa laikā, kā arī
dziedot un spēlējot Jēzum, otrkārt,
ir iespēja piedalīties praktiskās
darbnīcās un pabūt kopā kopīgā
maltītē. Tādi mirkļi ir ļoti svarīgi
draudzei, tie mūs vieno, ļauj mums
redzēt Sv. Gara dāvanas, kuras
esam saņēmuši, un spējam tās pielietot draudzes dzīvē. Jutām arī,
cik ļoti ir vajadzīga draudzes māja, kuru pašlaik ar draudzes locekļu atbalstu un aktīvu līdzdalību atjaunojam. Protams, pats galvenais
– ir vajadzīga garīgā atjaunotne,
lai mēs katrs būtu piederīgs draudzei, lai katrs iesaistāmies vai kā
dalībnieks, vai kā pasākumu organizētājs, svarīgi, lai katrs apzinātos
savu nozīmi un vietu draudzē.
Mēs katrs varam bagātināt draudzes dzīvi un paši kļūt garīgi bagātāki!»
Liels paldies Dievam, kas
mūs vienoja un iedvesmoja veidot
pasākumu Šķilbēnu draudzē. Sirsnīgs paldies Sandrai Bukšai,
Anitai Koniševai, Ingūnai Kaņepei, Gunai Loginai par meistardarbnīcu vadīšanu, Karīnai Romanovai un Vilim Cibulim par
atsaucību un koncertprogrammas
sagatavošanu, Šķilbēnu Sociālās
aprūpes mājas kolektīvam par
gardo zupu, Šķilbēnu draudzes
jauniešiem – Marijai, Karīnai,
Elvitai, Egilam, Elīnai, Sintijai,
Patrīcijai un Kristiānam – par
uzdrīkstēšanos un jauniešu vakara organizēšanu!
Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne
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Šogad maijs Viļakas romas
katoļu draudzei bija īpašs, jo
dziedājumos pie ciemu un ceļmalu krucifiksiem aktīvi piedalījās draudzes prāvests Guntars skutels. Pateicoties medņevas pagasta pārvaldes vadītāja
Jura Prancāna iniciatīvai, medņevas pagasta Bahmatovas
ciema iedzīvotāji un citi atbalstītāji atjaunoja ciema krucifiksu,
kā arī, pateicoties iedzīvotāju
uzņēmībai, krucifikss tika atjaunots un iesvētīts susāju pagasta Peisu ciemā, un Viļakas
novadā maijā viesojās radio
marija, lai tiešraidē radio ēterā
pārraidītu lūgšanas un maija
dziedājumus.
Aicinājumam uzaicināt uz
maija dziedājumiem Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestu atsaucās Medņevas pagasta Loduma, Aizpurves, Viduču, Brontu,
Skandīnes, Slotukalna, Lāšku, Bahmatovas ciemu iedzīvotāji, Vecumu pagasta Borisovas un Robežnieku ciemu iedzīvotāji, Susāju
pagasta Geinovas, Egļevas, Ilziņu,
Kravaļu, Meirovas, Peisu, Susāju,
Svilpovas ciemu iedzīvotāji, kā
arī prāvests Guntars Skutels piedalījās maija dziedājumos arī Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā un Žīguru Kultūras namā, jo
Žīguros nav krucifiksa.
Jau kopš bērnības priestera
Guntara dzīvē maija dziedājumi
ir īpašs notikums, uz kuriem viņu līdzi ņēma vecmāmiņa. Tā
bija tradīcija – pie priestera dzimtās puses – Preiļu novada Saunas
pagasta Livzas (Lūzas) – krucifiksa tikties katru vakaru, lai lūgtos un dziedātu Dieva un Dievmātes godam. Bērniem tas bija
īpaši nozīmīgi, ja atļāva nodziedāt
kādu viņa mīļāko dziesmu vai
noskaitīt litāniju. «Reizēm bija

2. jūnija pievakarē baznīcu
zvanu skaņas vēstīja par Baznīcu
nakts aktivitāšu sākšanos. spītējot niknajam vējam, uz Viļakas
Jēzus sirds romas katoļu baznīcu devās draudzes ļaudis un
ciemiņi, lai garīgās mūzikas koncertā «eņģeļa balss skanējums»
klausītos Viktorijas agneses
Vancānes un anastasijas Jevstigņejevas brīnišķīgo uzstāšanos,
kas ar dzidrām skaņām pildīja svētkiem saposto dievnamu.
Pēc dažiem fotomirkļiem sekoja
svētā mise.
Lai veiksmīgi varētu turpināt
darbošanos, baznīcas dārzā zem

tā, ka negribējās doties līdzi vecmāmiņai uz maija dziedājumiem,
bet dažreiz atkal sajutu tādu kā
Dieva pieskārienu dvēselei, un
šīs sajūtas ir palikušas manā sirdī
kopš bērnības. Četrus gadus biju
projām no Latvijas. Studējot Itālijā, redzēju, ka itāļi mēdz sanākt
lūgties pie Dievmātes statujām,
bet viņiem nav tādas tradīcijas
kā maija dziedājumi, tāpēc bija
radušās ilgas pēc bērnībā piedzīvotā un dzīvās tradīcijas Latvijā.
Gribējās apciemot cilvēkus, kuru
ciemos atrodas krucifiksi, gribējās, lai maija dziedājumu tradīcija neizzūd. Ja cilvēks nevar tikt
uz baznīcu, tad baznīcai jātiek
pie cilvēka. Biju pie tādiem krustiem, kur visapkārt mežs, tuvumā
nav nevienas mājas, krusti atrodas
tālu no Viļakas. Bija ļoti jauki
pabūt kopā ar cilvēkiem, iepazīt
viņus, bija iespēja sarunāties ar
cilvēkiem, atbildēt uz viņu jautājumiem. Ja jau Jēzus bija kopā ar
cilvēkiem priekos un bēdās, tad
arī priesterim ir jābūt kopā ar cilvēkiem. Ceru, ka šī gada tikšanās
ierosinās iedzīvotājus sakopt, atjaunot krustus un domāju, ka nākamgad ir jāsastāda maija dziedājumu saraksts, vairāk informējot iedzīvotājus, lai visiem būtu
iespēja piedalīties. Esmu priecīgs,
ka man bija iespēja dzirdēt autentiskus dziedājumus, pat ierakstīju
dziesmas, kuru melodijas man
bija mazāk zināmas vai nezināmas. Lai arī priesterim ir daudz
pienākumu, man prioritāte bija
iepazīt savu draudzi, ciemus, kur
tie atrodas, kādi cilvēki tur dzīvo,
kā saglabā ticību, kāda ir izpratne un tradīcija par maija dziedājumiem. Sagatavoju arī speciālās «značkas», lai cilvēkiem būtu
iespēja izvilkt kādu uzdevumu
maijam. Pateicos visiem iedzī-

votājiem, kuri atsaucās aicinājumam un paši aicināja mani dziedāt kopā ar viņiem,» savas sajūtas
atklāja prāvests Guntars Skutels.
Nereti cilvēki norāda, ka
maija dziedājumi jau ir tikai babiņu darīšana. Viļakas novadā
maija dziedājumus pie vairākiem
krustiem apmeklēja arī Rīgas garīgā semināra docētājs, profesors
Andris Priede, kurš aicināja mūs
lepoties ar savām senajām tradīcijām.
«Kāda tradīcija ir dzīva un
kāda tradīcija nav dzīva? Piemēram, Jāņos visi cep šašlikus uz
iesma un saka, ka tā ir latviešu
tradīcija un tā dara visi. Taču tas
nenozīmē, ka tā ir latviešu tradīcija
tikai tāpēc, ka tā visi dara. Ja visi
to dara, tas nenozīmē, ka tā ir
mūsu kultūras identitātes sastāvdaļa. Savukārt par maija dziedājumu tradīciju saka, kas gan tur
vairs iet dziedāt, tā esot atmirstoša
tradīcija. Bet tajā pašā laikā šī
tradīcija pieder pie Latgales identitātes. Pie krusta neiet dziedāt
pārnovadu latvieši, nedzied Vidzemē, nedzied Igaunijā, tradīcija
ir izmirusi aiz robežas, kur noteikti atradīsim vēl kādu seno
latgaliešu ceļmalu krucifiksu, pie
kura sen vairs neviens nedzied.
Latgalē, kamēr ir kaut vai viens
vai divi cilvēki, kuri atnāk pie
krusta un kaut vai klusītiņām
skaita savu lūgšanu, tikmēr varam
teikt, ka šī tradīcija nav izmirusi,
jo to redz arī nejaušs autobraucējs,
pabraucot garām un noskatoties,
ka kāds lūdzas pie ceļmalu krucifiksiem. Nedrīkst to padarīt par
statistikas datu skaitīšanu, redz,
no 10 mājām tikai divas piedalās
dziedājumos pie ceļmalu krucifiksa, tāpēc tradīcija izmirst, bet,
redz, šašliku cep 8 no 10 mājām,
tāpēc tradīcija ir dzīva. Mūsu tra-

skaistām nojumēm varēja pasildīties, malkojot dažādas zāļu tējas, un nobaudīt cienastu.
Terēzija Babāne aicināja interesentus pabūt «Septiņas pēdas
zem zemes» (kapenēs), lai tur vērotu prezentāciju par Viļakas katoļu baznīcas vēsturi un jaunāko
laiku aktivitātēm.
Rutta Jeromāne ar stāstījumu
«Iepazīstot debesis uz zemes»
klausītājiem vēstīja par baznīcas
interjera gotikas stila elementiem
un simboliem. Īpaša uzmanība
tika veltīta Dievmātes svētbildei
jeb ikonai. Tā ir slieksnis starp
laicīgo un klusuma dimensiju,

logs uz mūžību. Teologs P. Florenskis teicis: «Ikona ir ar krāsām
uzrakstīts Dieva vārds.» Sakristejā
bija iespēja aplūkot greznos priestera ornātus – krāsainos dievkalpojuma tērpus.
Inita Raginska piedāvāja paklausīties ērģeļu skaņās, atrodoties
tām līdzās.
Prāvests Guntars Skutels drosmīgi vedināja pabūt «Uz mākoņa
maliņas» baznīcas tornī un palūkoties uz apkārtni no gandrīz 40
m augstuma. Tas bija nopietns
pārbaudījums un izaicinājums!
Pēc izzinošajām ekskursijām
visi sastājās aplī pie baznīcas un
vienojās kopīgā lūgšanā «Tēvs
mūsu...».
Ne vējš, ne aukstums nespēja
atturēt no dalības radošo darbnīcu
aktivitātēs:
«Restaurē baznīcas vitrāžu!»
– mandalu krāsošana, kas asociējās ar baznīcas logu vitrāžu maiņu, kas tagad norisinās baznīcā.
Rožukroņu un Žēlsirdības kronīšu gatavošana darbnīcā «Satausti savu lūgšanu!».
«Izveido debesu iemītnieku!»
– eņģeļu veidošana no pērlītēm.
Ekskluzīva darbošanās notika
darbnīcā «Nogaršo paradīzes dzērienu!», kurā pats priesteris Guntars pagatavoja kokteiļus, pacietīgi izpatikdams dažādām apmek-

dīcija ir tā, ko mēs esam pārmantojuši, kas nav nekur citur un par
kuru mums ir jālepojas, jo tas ir
specifisks tieši šim novadam un
latgaliskajai kultūrvidei,» vērtēja priesteris, profesors Andris
Priede.
Daudzus gadus maija dziedājumus pie Medņevas pagasta ciemu krustiem organizē Medņevas
Tautas nama vadītāja Skaidrīte
Šaicāne. Viņa saviļņoti stāsta, ka
tas bija īpaši, ka maija dziedājumos šogad aktīvi piedalījās draudzes prāvests Guntars Skutels.
«Priestera klātbūtne saliedē tautu.
Cilvēkiem ir vēl lielāka motivācija atnākt un piedalīties, jo kopā
ar tautu ir priesteris, kurš nāk un
piedalās. Nezinām melodijas visām dziesmām, jauki, ka priesteri
pamāca. Paldies priesteriem Andrim Priedem par mācīšanu dziedāt dziesmas. Maija dziedājumu
dalībnieki jūtas ļoti pacilāti un
saviļņojoši, esam emocionāli piepildīti, lai dotos veikt ikdienas
darbus. Darām to Dieva godam.
Dievs visu redz, un pateicos Dievam, ka šajos gados esmu satikusi
Dieva dotus cilvēkus, kas man
palīdz organizēt un atbalsta maija

dziedājumu tradīcijas saglabāšanā. Es viena pati nevarētu paveikt
tik daudz, bet ar Dievpalīgu un
darbojoties visiem kopā – mēs to
varam. Domāju arī nākamgad ar
Medņevas pagasta pārvaldes un
iedzīvotāju atbalstu atjaunot vēl
kādu ceļmalu krucifiksu Medņevas pagastā,» piedzīvotajā emocionāli dalījās Skaidrīte Šaicāne.
Šogad maija dziedājumus Viļakas novadā (16. maijā Šķilbēnu
pagasta Pakašovā, 17. maijā Viļakas katoļu baznīcā, 22. maijā
Šķilbēnu pagasta Sviļevā, 24. maijā Vecumu pagasta Borisovā,
26. maijā Medņevas pagasta Lodumā) apmeklēja arī Radio Marija komanda, tos var noklausīties
http://arhivs.rml.lv/?dir=RML_arhivs/Dievkalpojumi/Maija%20dziedajumi.
Lai Dievs palīdz saglabāt maija dziedājumu tradīciju! Aicinu
Viļakas novada iedzīvotājus sakopt savu ciemu krucifiksus, lai
arī nākamgad maija dziedājumos
varētu aicināt savas draudzes prāvestu un iesvētīt kādu atjaunotu
krucifiksu!
Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

lētāju gaumēm (piemēram, daudzi
nevēlējās kokteili ar banānu piedevu).
Daži nogurušie devās mājās,
citi tikai tagad steidzās uz dievnamu, lai baudītu Ievas un Aivara
Lapšānu koncertu «Mūzikas skaņu
pieskāriens dvēselei». Tā bija
brīnišķīga Baznīcu nakts izskaņa.
Mierinoša, emocionāla, dziedinoša un svētījoša.
Nobeigumā pr. Guntars ar meditējošu stāstiņu ļāva saņemt vēl
kādu maigu pieskārienu dvēselei – kā atvadu sveicienu Baznīcu
nakts notikumam.

Mūzikas skaņas pacēlās augstajās griestu velvēs un apklusa...
Dievs noraudzījās uz mums un
pasmaidīja.
Baznīcu nakts pasākuma dalībnieki dažādās aktivitātēs mainījās, bet kopējais skaits bija
tuvu 200.
Sirsnīgs paldies draudzes prāvestam Guntaram Skutelam un
radošajai komandai par ieguldīto
darbu!
Informāciju sagatavoja
katehēte
Rutta Jeromāne,
Foto: A. Zelčs

Pieskārieni dvēselei
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rekavas vidusskolas skolēni skrien kopā ar diNu!
SPORTA AKTIVITÂTES NOVADÂ
mēs varam daudz un vēl
vairāk – tā saka arhitekts un
garo distanču skrējējs dins Vecāns.
Viņš realizē projektu, kura laikā plāno apskriet apkārt Latvijai
18 dienās, kopā mērojot vairāk nekā 1800 km un aptuveni 100 km
dienā. Dins skrēja arī pa Viļakas
novada teritoriju. Arī mēs varējām un nolēmām palīdzēt Dinam
pārvarēt Šķilbēnu pagasta teritoriju, tāpēc skolas direktora pavadībā devāmies sagaidīt Dinu pie
Šķilbēnu pagasta robežas. Direktors bija ļoti priecīgs, ka kopā ar
Dinu no Medņevas skrēja Rekavas

vidusskolas absolvents Jānis Circens. Satiekoties Dins ar visiem
sasveicinājās un mēs uzsākām ceļu. Skrējiena laikā mūs daudz filmēja, fotografēja, mūs pavadīja
arī lietus. Lielākā daļa no mums
izturēja visus 10 kilometrus, un
par to Dins mums finišā pie pagrieziena uz Demerovu bija ļoti
pateicīgs. Mēs katrs saņēmām pa
uzlīmītei, kā arī pasniedzām
Dinam krūzīti un pildspalvu ar
mūsu skolas emblēmu. Mēs devāmies uz skolu, bet Dins ar Jāni
turpināja ceļu uz Baltinavu, jo
līdz vakaram viņam bija jāaizskrien līdz Kārsavai.

Mēs, rekavieši, vēlējām Dinam
stipru veselību, izturību un spēku
sasniegt finišu Rīgā. Mēs bijām
šādā sastāvā:
1. Evelīna Ločmele
2. Linna Šakina
3. Markus Maksimovs
4. Edgars Prancāns
5. Kristers Slišāns
6. Kristiāna Logina
7. Alīna Kalacka
8. Amanda Buklovska
9. Ainārs Vasiļjevs
10. Jurģis Milaknis
11. Endijs Keišs
Teksts: Evelīna Ločmele,
Foto: Pēteris Vancāns

nija Augustāne, kuru vecums ir
pāri 80 gadiem, «izgrieza pogas»
daudz jaunākiem sacensību dalībniekiem, kā arī saņēma goda
medaļas kā paši «jaunākie» sportisti. Sacensības noritēja draudzīgā un radošā atmosfērā. Dalībnieki, jautāti par nākamo gadu,
apstiprināja gatavību startēt atkal.
Tātad būs iespēja satikt vienlaicīgi bijušos draugus, darba kolēģus, reizē arī pretiniekus.
Beidzoties sacensību programmai, tiesneši rezumēja komandu
sniegumu un individuālos rezultātus, attiecīgi piešķīra punktus
un vietas, noteica uzvarētājus katrā disciplīnā, individuāli un komandu vērtējumā. Šogad godpilno
3. vietu starp pagastiem izcīnīja
Vecumu pagasta komanda, grupas
vadītāja Jevģēnija Račāne, pārvaldes vadītāja Ligija Logina,
2. vietā ierindojās Kupravas pagasta komanda, grupas vadītāja
Emerita Prancāne, pārvaldes vadītājs Aleksandrs Tihomirovs, bet
1. vietu un skaistu kausu saņēma
Šķilbēnu pagasta komanda, grupas vadītāja Ņina Mihailova, ko-

mandu veidoja Pēteris Vancāns,
pārvaldes vadītājs Andris Mežals.
Apsveicam komandas – uzvarētājas ar sasniegumiem un no
sirds pateicamies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem par piedalīšanos, jo gan laukos, gan
pilsētā viss steidz uz priekšu –
mazdārziņi un citi darbi.
Noslēgumā Ilona Bukša kopā
ar vokālo ansambli «Atvasara»
no Vecumiem veicināja pavasara
noskaņu visiem klātesošajiem ar
dziedāšanu, bet skolas pavāre Inese Petrovska pacienāja ar pīrādziņiem un pusdienu zupu. Viļakas
Kultūras nams un Ivars Kuprišs
nodrošināja muzikālo nofor mējumu.
Fotoamatieri Andris Zelčs un
Rūta Cibule «makšķerēja» un
fiksēja pasākuma mirkļus, tos
var skatīties gan informatīvajā
izdevumā, gan mājaslapā www.vilaka.lv.
Visiem liels paldies par darbu,
atbalstu un piedalīšanos. Līdz
nākamajiem startiem!
Ar cieņu novada pensionāru
biedrības valde

Viļakas novada senioru sporta spēles 2017

Labdien, cienījamie
Viļakas novada ļaudis!
Kā katru gadu, 20. maijā novada seniori pulcējās pie Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas ēkas ar mērķi atcerēties
skolas un jaunības dienas, pārmīt
kādu vārdu par darba gaitām un,
protams, izmēģināt savus spēkus
dažādos sporta veidos. Šis pasākums novada ļaudīm, kas nav ieslēgušies savās mājās vai dzīvokļos, ir darbīgi un enerģiski, aktīvi
sabiedriskajā dzīvē, ar novada domes atbalstu tiek organizēts katru
pavasari kopš gada, kad Viļakā
notika Latgales senioru 10. dziesmu un deju festivāls. Domes speciālistu un institūciju atbalstam ir
ļoti liela nozīme, jo jāsagatavo
pati programma, sporta inventārs,
jāorganizē tiesnešu darbs, jāsakārto sporta laukumi, jāpadomā par
drošību, apbalvošanu, ēdināšanu
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un daudz citiem sīkumiem, bez
kuriem neiztikt.
Kaut šogad pavasaris nelutināja
zemniekus ar siltumu, sacensību
diena bija samērā laba – bez lietus, bez svelmes, bet silta. Plkst.
10:00 sacensību galvenais tiesnesis Ēvalds Vancāns ziņoja Viļakas
novada domes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam par gatavību sacensību sākumam. Sportistus no visiem novada pagastiem
sveica un vēlēja panākumus pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Golubeva un LR
Saeimas deputāts Ivans Ribakovs,
kurš dāvināja biedrībai sporta inventāru. Biedrība savā sēdē lems,
kam šo inventāru nodot – sporta
skolai vai jauniešu centram. Jaunieši šogad nāca palīgā sporta
skolai kā tiesneši un viņu palīgi.
Sacensības notika septiņās disciplīnās un visur tika uzrādīti pie-

tiekami labi rezultāti. Viskuplākā
komanda pārstāvēja Kupravas
pagastu, grupas vadītāja Emerita
Prancāne un pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Tihomirovs. Jāsaka,
ka varbūt tādēļ, ka tuvojas vēlēšanas (piezīme – raksts tapis maija beigās), pārvaldnieki kļūst laipnāki un tuvāki saviem vēlētājiem,
bet tas nav raksturīgi visiem mūsu novada pārvaldniekiem. Piemēram, Šķilbēnu, Medņevas, Susāju, Vecumu, Žīguru pagasta pārvaldes vadītāji vienmēr ir kopā
ar saviem iedzīvotājiem – gan pasākumos, gan dzīvē. Priecē tas,
ka katrā pagastā ir aktīvi un atsaucīgi sportisti. Vairāki uzvarēja
dažādās disciplīnās un saņēma
diplomus, reizē arī deva uzvaras
punktus komandas grozā. Jaunākiem senioriem nepadodas arī vecākie pensionāri. Tā Ivans Gajevs
no Žīguriem un vecumiete Virgī-
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Veselības diena «sporto vesels» Viļakas
pirmsskolas izglītības iestādē «Namiņš»
SPORTA AKTIVITÂTES NOVADÂ

7. jūnijā lmt projekta un
latvijas tautas sporta asociācijas veselības nedēļas ietvaros
Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādes «Namiņš» rotaļu laukumus pieskandināja mūzika
un bērnu balsis. Ciemos pie mazuļiem ieradušies nākamie Viļakas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēni ar savu audzinātāju
– skolotāju līgu leitenu, kura ir
arī mūsu pirmsskolas audzēkņa
markusa māmiņa.
Lielajiem skolēniem prieku
radīja atmiņas par bērnudārzu, jo
paši kādreiz bija tā audzēkņi, kā

arī daža ne tik laba atmiņu epizode izsauca emocijas, kuras noslāpēt varēja azartisks prieks par
savu varēšanu apvienot tik dažādus bērnus kopīgai rosmei un
darbībām. Lielie skolēni, pārtapuši pasaku varoņos – lapsā, ežos,
vilkā un pelē -, ierādīja mazajiem
vingrojumus, kurus veselīgi pildīt no rīta, lai pamostos no miega
un iegūtu enerģiju rīta darba cēlienam. Mazie bērni centīgi vingroja, atdarinot kustības savā izpildījuma manierē. Lai arī ne visai precīzi izdevās, toties tas bija
jautri un omulīgi.

Kopā ar pasaku varoņiem devāmies pa rūķu taku rotaļā «Rūķu vārti», izmēģinājām spēkus
tūrisma sporta veidā – iešanā pa
paralēli nostieptām virvēm, ceļojām ar Ezi pa mežu, meklējot
draugus: šķēršļu joslas pārvarēšana, smilšu maisiņu mešana cauri vertikāli nostiprinātiem apļiem, bumbiņu nešana un «zirgu
pajūgu» sacensības.
Uzvarētāji, kā arī balvu ieguvēji, protams, bija visi – diploms
un konfekšu tūta – viena liela un
sadalāma starp visiem grupiņas
bērniem.
Sporta svētki vienmēr iepriecina, jo tā ir iespēja pabūt kopā
kopīgā pasākumā, darīt interesantas lietas, apgūt iemaņas, kuras noder ikdienā. Aktivitāte un
kustīgums palīdz virzīties uz
priekšu gan lieliem, gan maziem
pirmsskolas iemītniekiem, palīdz
pārvarēt nedrošību, biklumu un
neticību saviem spēkiem. Lai
mums visiem vēl ilgi atmiņā šīs
skaistās dienas noskaņojums un
mūsu darbi sokas ar jaunu sparu
kā atbalss tam sportiskajam garam, kas lika pieaugušajiem uz
brīdi kļūt maziem un azartiskiem,
bet bērniem ļāva izjust kustību
brīvību.
Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāja
Guna Rižanova

skanošā bērnu diena Viļakā
«mēs kopā sportojam!»

sengaidītās vasaras brīvdienas bērniem un jauniešiem iesākās 4. jūnijā ar pasākumu
«skanošā bērnu diena» Viļakas
pilsētas estrādē. dienas ietvaros
aktivitātēs un izklaidē bērniem
tika piedāvāts:
• sportiskās aktivitātes un sacensības starp kolektīvu komandām,
• lego kluču un puzļu likšana,
• piepūšamās atrakcijas,
• izjādes ar poniju,
• saldumi – popkorns, cukurvate.
Sportiskajās aktivitātēs piedalījās Viļakas novada Viļakas
un Žīguru Kultūras namu bērnu
kolektīvu komandas un Balvu
novada Balvu deju studijas «Terpsihora» dalībnieku komandas –
Nolieši, Bella, Terpsihora, Zelta
čiekuri, Žiperīgie suņi, Hugo mei-

tenes, Lulū, Dēkainīši, Pogas.
Rīta lietum rimstot, laukumā
pie estrādes komandas un visus
klātesošos pie sevis sagaidīja pirātu kapteinis Huks. Visa sirotāju
komanda sanāca, lai atcerētos
savus piedzīvojumus jūrā, lai paspēkotos un lai uzņemtu savās
rindās pašus labākos bērnus un
jauniešus.
Kopā ar savu sirds draudzeni
Mēriju Huks aicināja visus iesildīties kopīgā dejā. Tālāk kolektīvu
komandas 6 cilvēku sastāvā saņēma uzdevumu – kuri dalībnieki
visātrāk veiks pārbaudījumu disciplīnas kopā ar pirātiem. Dalībnieki
meklēja dārgumus lādē, zvejoja
Lielo zivi, pārvarēja ceļu no
viena krasta uz otru, lika puzli,
lai iepazītos ar jauno draugu.
Bija jāiziet stafete ar precizitātes
elementiem, jādodas čūskas me-

dībās un jāatbalsta kapteinis pārbaudījumā. Šoreiz veiklākas un
ātrākas bija komandas «Lu – lū»
meitenes, kuras saņēma goda
diplomu un pirātu ordeņus, bet
pārējie ieguva pateicības rulli par
aktīvu līdzdalību pirātu sirojumos.
Bērni laiku pavadīja sportojot,
darbojoties piepūšamajās atrakcijās, vizinoties ar zirdziņu un
poniju un pērkot saldumu bodītē
garšīgo popkornu un cukurvati.
Paldies pirātu kapteiņa Huka
palīgiem: Agnesei Kokorevičai.
Laurai Loginai, Evijai Kravalei,
Žaklīnai Orlovskai, Santai Juganei, Lindai Zarembai, Lailai Milaknei, Valērijai Kozlovskai, Sandim Leitenam.
Viļakas Kultūras nama
pasākumu vadītāja
Ineta Lindenberga

JauNieŠu aktualitātes

Jaunieši vienojas kopīgā
jauniešu līdzdalības projektā

Šī gada 1. jūnijā Gulbenes Bērnu un jauniešu centrā «Bāze»
tika atklāts programmas erasmus+ jauniešu līdzdalības projekts
«Help!», kurā iesaistās Gulbenes, Viļakas, alūksnes un Balvu
novada jaunieši, lai tiktos un sadarbotos ar novadu lēmumu pieņēmējiem, izprastu, kas ir jauniešu līdzdalība, tās nozīme un
iespējas, kā arī iesaistītos savu novadu jaunatnes politikas
stratēģijas izstrādē.
Viļakas novadu pasākumā pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne, Viļakas novada domes deputāts Andis Ločmelis,
Viļakas novada Jauniešu domes prezidente Laila Milakne un viceprezidente Evija Kravale, kā arī Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
pārstāves: Linda Kazaka, Žaklīna Orlovska, Simona Zaremba un
Keita Emīlija Orlovska.
Jaunietēm tas bija jauns izaicinājums un pieredze, jo pasākumā
bija jādiskutē ar citu novadu pašvaldību pārstāvjiem, izsakot savu
viedokli par jauniešu līdzdalību, tās lietderīgumu un vājajām pusēm,
kā arī jāprezentē grupu darbos izstrādātās idejas.
Projekts norisināsies 15 mēnešus- līdz 2018. gada oktobrim, šajā
laikā notiks dažādas jauniešu tikšanās, apmācības un aktivitātes visos projektā iesaistītajos novados.
Paldies Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālistam Laurim
Šķenderam par jauniešu līdzdalības, starpnovadu jauniešu sadarbības
veicināšanu un iespēju iesaistīties projektā!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne
Foto: Gunita Prokofjeva
«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.»

Sākusies pēdējā uzņemšana bezmaksas
mācībām Jauniešu garantijā

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā latvijā
var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības
programmās. Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.
«Jauniešu garantijas programma noslēdzas 2018. gadā, tāpēc šī
ir pēdējā iespēja jauniešiem tik īsā laikā iegūt Latvijas tautsaimniecībā
noderīgas profesijas, kuras izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem,
tātad gaidītas mūsu uzņēmumos. Līdz šim Jauniešu garantijas
diplomus ir ieguvuši jau vairāk nekā 4000 absolventu. 2014. un
2015. gadā programmā uzņemto jauniešu aptauja liecina, ka 75% no
viņiem pusgadu pēc mācību pabeigšanas ir veiksmīgi atraduši savu
vietu darba tirgū, turklāt gandrīz puse no absolventiem strādā tieši
Jauniešu garantijas mācību laikā apgūtajā profesijā,» uzsver Valsts
izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Stipendija, bezmaksas kopmītne,
prakse un citas priekšrocības

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu,
tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņi saņem
nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta
viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu
ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā programma apmaksā ceļa
izdevumus un naktsmītni, ja tas pamatoti nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām,
izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var
iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti «Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros»
finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas
un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.
Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760. Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

15

Vilakas novada_JUNIJS_2017_avize.qxd 19.06.2017 17:41 Page 16

Viïakas novadâ
izlaidumi Pirmsskolas izGlītīBas iestādēs
Kāpj no plaukta grāmata,
Apstājas un domā.
Labāk abi domāsim –
Lūdzu, manā somā!

Burza svārkus burtnīca,
Kautrējas un stomās,
Pildspalvai pie rociņas
Ātri pazūd somā.

Dzēšgumija zīmuļiem
Skolotājas lomā:
Nostāda pa divi tos,
Ieved taisni somā.

Ābolīti sarkano
Ieripinu somā.
Ja man blakus sēdēs Toms,
Pusi došu Tomam.

Vai tu dzīvo Jelgavā,
Pekinā vai Romā,
Pirmā skolas diena nāk,
Nāk un sēžas solā!
(i. zandere)

Sveicam pirmsskolas izglītības iestāžu absolventus izlaidumā!

Viļakas novada dome

Izlaidums «Namiņā»

skolu, ja viņš pazīst tikai trīs
burtus un prot skaitīt līdz trīs.
Bērni parādīja izrādīti par meiteni Diti, kura nesaudzēja savas
rotaļlietas, un tās sadusmojās un
gribēja aizbēgt no meitenes.
Kā jau svētkos ar jaukiem
scenārijiem, beidzās viss labi, ar

uzrunām, pirmo apliecību pasniegšanu un balonu lidināšanu
gaisā. Bērni ar vecākiem devās
cienāties ar brīnumainu torti, kuras autore – Edīte Barsova, Roberta mamma. Uz tās izveidotas
skolotājas un bērni, katrs ar savu
vārdiņu.

Pateicamies par cienastu kolektīvam!
Tiksimies «Veselības dienā»
7. jūnijā plkst. 10:00 un cerēsim,
ka lietus mūs atkal nepārsteigs.
Jauku un saulainu vasaru visiem!
Vadītāja Lilita Šnepere

Vai tur mana bērnība brien pielijušā pieneņu pļavā?
Vai izirušiem matiem plandot, vēju pļavā trenkā.
Nē, tā citās tālēs veras, uz citu apvārsni tiecas.

Ar ceriņu ziedēšanu savas
pilnvaras pieteic vasara. Šinī pilnziedēšanas laikā mēs, Viļakas
pirmsskolas kolektīvs, sakām «uz
redzēšanos» saviem sagatavošanas grupas audzēkņiem, un šogad
tie ir desmit – Diāna, Evelīna,
Jana un Roberts, Mareks, Raitis,
Agris, Radislavs, Ivars un Kristiāns
Luiss – skolotāju Tatjanas Aleksejevas un Lilijas Strupkas audzēkņi.
Pēc kopā būšanas izbraucienā
uz viesu māju «Rātnieki» bērniem
izlaidums bija pēdējais kopā būšanas brīdis pirmsskolā, pēdējais

koncerts pirmsskolas skolotājām,
auklītēm un visiem pārējiem darbiniekiem.
Esam patīkami gandarīti, ka
audzēkņi lasa, prot rēķināt, sāk runāt angļu un krievu mēlē. Vēlam
saviem audzēkņiem nezaudēt to
zināt un izzināt gribēšanas dzirksti. Tikpat raiti turpināt dejot un
skanīgi dziedāt.
Vecākiem vēlam izturību, pacietību un stipru veselību, skolas
gaitas līdz ar bērniem uzsākot.
Izlaidumā ciemos pie bērniem
ieradās Buratīno, kurš mēģināja
noskaidrot, vai arī viņu ņems uz

Izlaidums Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē
Krāsaini sapņi šai pasaulē klejo,
Meklējot prātus, kas brīnumiem tic,
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Varbūt, ka tevi tie apciemo šodien,
Tu būsi pirmais, nu, kurš gan vēl cits.

Spīd saulīte, un pie debesīm parādās varavīksnes loks, klāt izlaidumu laiks, un atkal Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis» lidojumam laiž savus putnēnus – piecus sagatavošanas grupas
audzēkņus. Katru reizi mācību gada cikls noslēdzas vienādi, bet
audzēkņi ir tik dažādi, katrā ir dēstīta labā sēkliņa, katrs ir mīlēts un
lolots, sarāts un aprūpēts. Ir dots tik daudz, lai lidotu, lai tā pa īstam
savēcinātu spārnus un palūkotos uz savu bērnudārzu no augšas.
2. jūnija pēcpusdienā uz sava pirmā izlaiduma svinībām tika
aicināti 5 audzēkņi: Nelli, Alise, Gints, Olerts un Adrians kopā ar
vecākiem, radiem un draugiem. Pasākumu atklāja Nelli ar dziesmu
«Krāsu dziesmiņa». Skanot R. Kaupera «Krāsainajam maršam», zālē
iesoļoja izlaidumnieki. Bērni pastāstīja par krāsām varavīksnes lokā
no sarkanās līdz violetai. Dziedāja dziesmas un kopīgi uzdejoja. Gaviļniekus sveica draugi no Lācēnu un Rūķīšu grupiņām kopā ar
skolotājām Anitu un Diānu.
Svinīgajā brīdī, kad tika dalītas bērnudārza absolvēšanas apliecības,
jaunajiem skolēniem tika dāvinātas arī grāmatas. Izlaidumniekus
sveica ne tikai pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» vadītāja Anita
Agejeva, bet arī Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks, Žīguru pamatskolas skolotāja Biruta Kuzmane, bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda. Visi vēlēja gan vecākiem, gan topošajiem skolēniem izdošanos skolas gaitās un ģimenisku mīlestību ikdienā. Gaviļniekus sveica skolotāja Biruta Kuzmane, kura bērnus sagaidīs
1. septembrī Žīguru pamatskolas 1. klasē. Noslēgumā par darbu skolotājām, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai un dārziņa personālam
pateicās vecāki. Pēc svinīgā pasākuma bērni ar vecākiem, skanot
dziesmai «Krāsainie sapņi», savas krāsainās vēlēšanās kopā ar baloniem laida gaisā, lai tie aizlido tālu, tālu un, protams, lai visas vēlēšanās piepildās.
Pasākumu vadīja grupas skolotāja Elita Locāne un mūzikas skolotāja Daiga Elksnīte. Paldies vecākiem par sadarbību un jaukas,
saulainas vasaras brīvdienas visiem!
Skolotāja E. Locāne
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Izlaidums Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»
izlaidumi Pirmsskolas izGlītīBas iestādēs

maija nogalē, kad pieneņu
saulītēm pilnas pļavas, pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» (turpmāk tekstā – iestāde) vecākās grupiņas bērniem notiek izlaiduma svinības. No kurienes gan nāk šie
zēni un meitenes? zēni nāk no
dziļām ziemām un vējainiem
rudeņiem, bet meitenes – no
plaukstošiem pavasariem un
saulainas vasaras. Bet viņi visi
zina, kur dosies nākamajā rudenī. uz skolu!
Izpušķotajā zālē svinīgi ienāk
šī izlaiduma bērni un nosauc savu vārdu. Ar šiem svētkiem tik
ierastais ceļš uz iestādi vairs netiks mīts. Jārod būs nu jauns ceļš
– ceļš uz skolu. Šis ceļš būs jauns
un vēl svešs. Kurš varētu iedrošināt pa to uzsākt gaitu? Malduguntiņas (sešgadīgie bērni) ir ar
mieru spīdināt savus lukturīšus
un izgaismot ejamo ceļu. Tomēr
Malduguntiņas nomaldās – lai
rādītu citiem ceļu, ir pašiem jābūt pietiekami gudriem. Tāpēc
Malduguntiņas nolemj vēl vienu
gadu pamācīties dažādās gudrībās
tepat «Lāčuku» grupiņā, bet topošie pirmklasnieki drosmīgi apņemas paši visu uzzināt, visu atrast, daudzas takas izskraidīt, daudzus ceļus izstaigāt. Arī pašu galveno – ceļu uz skolu.

Bērni sadodas rokās, nodzied
dziesmu «Sveiki, draugs!», šķiroties samīļo viens otru, vēl, lai labi veicas skolā.
Skolotāja Karina laimes atslēdziņu katram līdzi ceļā dod,
lai visas durvis ar vieglu roku
atdarīt spētu. Skolotāja Ilona vēja viegluma spārnus pie pleciem

katram liek, lai grūtībām pāri kā
putni var skriet.
Laimes atslēdziņu un viegluma spārnus saņem arī vadītāja
Ilze un mūzikas skolotāja Elita.
Vēl tikai dokumenta par programmas apguvi saņemšana, ciemiņu laba vēlējumi un puķes, un
nepacietīgi gaidītās dāvanas...

Iestādes vadītāja novēl bērniem veiksmīgas skolas gaitas un
darbiniekiem dāvina aproces, kurām piemīt maģisks spēks, jo tās
rotā latvju rakstu zīmes.
Novēlējuma vārdus gaviļniekiem saka Viļakas novada domes
izpilddirektore Zigrīda Vancāne
un Medņevas pagasta pārvaldes

vadītājs Juris Prancāns.
Svētki galā, bērniem novēlēts
laimīgs ceļš, zinību kalnā kāpjot,
un visiem vēlam siltu, saulainu,
priecīgu vasaru!
Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes
«Pasaciņa» pirmsskolas
skolotāja Biruta Konovalova

cijas pārvaldes vecākā inspektore
Vija Enikova, kas kopā ar Aviācijas
dienesta pilotu kapteini Vadimu
Kitoku pastāstīja par Valsts robežsardzes gaisa kuģiem, to iespējām un speciālo aprīkojumu,
par pilota darbu un ikdienas pienākumiem, atbildēja uz jautājumiem. Visiem klātesošajiem bija
iespēja apskatīt vairākus Valsts
robežsardzes gaisa kuģus.
Tālākais ceļš veda uz Ludzas
pilsētas laukumu, kur varēja apskatīt Saules pulksteni. Horizontālā Saules pulksteņa detaļa –
gnomons – nodrošina atbilstošas

ēnas veidošanos, un pēc tās varēja
noteikt laiku. Dienas noslēgumā
Ludzas Novadpētniecības muzejā mūs sagaidīja Meža māte. Ar
tautasdziesmu, mīklu un dažādu
uzdevumu palīdzību bija iespēja
pārbaudīt savas zināšanas par dzīvo dabu, kas mājo mūsu dārzos,
mežā, ezerā un purvā.
Paldies visiem, kas atbalstīja,
palīdzēja un bija kopā ar mums
šajos svētku un atpūtas brīžos!
Visiem saulainu un jauku
vasaru vēlot, pirmsskolas
skolotājas Elita un Vera,
Foto no privātā arhīva

Maija nogale Rekavas vidusskolas pirmsskolā

Arvis Boriss, Nikita Ivanovs,
Pāvils Francisks Jaudzems, Dorisa
Kozlovska, Ramona Romanova
un Kristers Sobols – nākamie
pirmklasnieki – maija nogalē teica ardievas pirmsskolai.
Šajā dienā kopā ar draugiem
gaviļnieki izdziedāja mīļākās
dziesmas, izdejoja mīļākās dejiņas
un skaitīja dzejoļus. Skolas direktors izsniedza apliecības par pirmsskolas programmas apguvi.

Man bērnība drīz sveikas sacīs,
Jo jāiesāk man skolas taka,
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,
Man pavēstīs, –
Ka esmu kļuvis gan ciparu,
gan burtu ganiņš…

Pasākuma noslēgumā bērnu
vecāki bija sarūpējuši svētku
mielastu, bet skolas dīdžejs Kristers – jautru diskotēku.
Drīz pēc izlaiduma – 30. maijā – pirmsskolas bērni un 2. klases skolēni ar audzinātājām devās
mācību un atpūtas ekskursijā
tuvāk iepazīt Ludzas novadu.
Vispārējās aviācijas helikopteru
lidlaukā ekskursantus laipni sagaidīja Valsts robežsardzes Aviā-
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Valsts darba inspekcija pārbaudīs būvniecības uzņēmumus

Valsts darba inspekcija (Vdi) ar š.
g. 22. maiju uzsāk tematisko pārbaudi
būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras galvenais mērķis ir
nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita
mazināšana. Pārbaude norisināsies visā
latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām.
VDI rīcībā esošie statistikas dati rāda,
ka, salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā
būvniecības nozarē smago nelaimes
gadījumu skaits palielinājās par 36 % un
letālo nelaimes gadījumu skaits pieauga
no 2 uz 5 letāliem nelaimes gadījumiem.
Turklāt smagie nelaimes gadījumi būvniecības nozarē 2016.gadā sastādīja piekto
daļu no kopējā smago nelaimes gadījumu
skaita, bet letālie – 14 % no kopējā letālo
nelaimes gadījumu skaita, tāpēc, veicot

uzņēmumu pārbaudes, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta gan būvobjektā esošo
sastatņu drošībai, tranšeju nostiprināšanai,
darbam augstumā, nodarbināto nodrošināšanai ar kolektīvajiem un individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, bīstamu vietu nodrošināšanai ar aizsargnožogojumiem, gan
citiem darba aizsardzības jautājumiem. Paralēli tiks pārbaudīta arī Darba likuma
prasību ievērošana, kā piemēram, rakstveida darba līgumu esamība, faktiskā darba
laika uzskaite u. c.
«Lai arī būvniecības nozares uzņēmumi
katru gadu tiek pastiprināti pārbaudīti, tomēr joprojām tiek konstatēti darba aizsardzības prasību pārkāpumi, piemēram, darbinieki strādā uz nedrošām sastatnēm, nelieto pretkritiena aizsargsistēmas, strādājot
uz jumtiem, veic darbus bīstamās tranšejās,
kā arī nereti tiek konstatētas nepilnības no-

darbināto instruēšanā un apmācībā. Darba
devēja atbildība ir nodrošināt nodarbinātos ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un kontrolēt to lietošanu darba laikā. Vēlamies uzsvērt, ka VDI
pārbaužu mērķis nav piemērot sodus, bet
preventīvi novērst iespējamos nelaimes gadījumus un mudināt pašus būvniekus īstenot nepieciešamos pasākumus drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai,» norāda VDI direktors Renārs Lūsis.
Konstatējot normatīvo aktu prasību neievērošanu, inspektori darba devējiem var
izdot rīkojumus pārkāpumu novēršanai,
taču, ja tiek konstatēti tādi normatīvo aktu
pārkāpumi, kuri būtiski apdraud nodarbināto drošību un veselību VDI amatpersonas
var apturēt darbus būvobjektā. Darbu piespiedu apturēšana nozīmē arī būtiskus finansiālus zaudējumus uzņēmumam. Par

konstatētajiem pārkāpumiem var tikt piemēroti arī naudas sodi saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu. VDI
ir izveidojusies sadarbība arī ar Būvniecības
valsts kontroles biroju, kas aktīvi kontrolē
un uzrauga būvniecības procesus valstī, informējot VDI par tās kompetencē esošiem
jautājumiem.
Lai novērstu riskus darbinieku drošībai
un veselībai VDI aicina visus būvniekus
būt atbildīgiem un kritiski izvērtēt savu
būvdarbu drošību vēl pirms VDI inspektoru
vizītes.
Informāciju sagatavoja: dace aleksāne,
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos (tālr. +371 25484797,
e-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv,
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv)

analizējot Valsts darba inspekcijas
(Vdi) rīcībā esošos statistikas datus un
nodarbinātības tendences kopumā, secināms, ka izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumu nozare (HoreCa) nereģistrētās nodarbinātības un nelaimes
gadījumu iespējamības aspektā ir viena
no riska nozarēm latvijā, tāpēc nozarē
strādājošie aicināti pastiprinātu uzmanību pievērst gan darba līgumu esamībai, gan darba aizsardzības prasību ievērošanai uzņēmumā u.c. Šis jautājums
kļūst īpaši aktuāls vasaras mēnešos, jo
nozarei raksturīgs sezonāls darbinieku
skaita pieaugums.
2016. gadā 36% no VDI veiktajiem nereģistrētās nodarbinātības apsekojumiem
HORECA nozarē tika konstatētas nereģistrēti nodarbinātas personas, kas ir otrais
augstākais rādītājs uzreiz pēc lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
nozares. Arī pēc konstatētā nereģistrēti

nodarbināto personu skaita uz 1000 konkrētajā nozarē nodarbinātajiem HORECA
kopā ar lauksaimniecību, mežsaimniecību,
zivsaimniecību, būvniecību un citiem pakalpojumiem pieder pie augsta riska nozarēm attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību.
VDI aicina iedzīvotājus pirms darba
attiecību uzsākšanas rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus šajā nozarē – gan no drošības,
gan tiesiskās aizsardzības viedokļa. Jāatceras, ka darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst
uzsākt. Vienojoties mutiski, darbinieks
var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto
darba samaksu, kā arī sociālās garantijas,
slimības pabalstu u.c. Tāpat pastāv risks,
ka darba devējs neveiks precīzu darba
laika uzskaiti, nepiešķirs atvaļinājumu likumā noteiktajā kārtībā, neapmaksās darbnespējas lapas u.c. Jāatceras, ka darba devējs, kurš neievēro vienu normatīvo aktu,

visbiežāk neievēros arī citus, piemēram,
ja darba devējs nodarbina bez darba līguma, tad darba vide arī visticamāk būs
nedroša.
Lai arī smagie un letālie nelaimes gadījumi šajā nozarē nenotiek bieži, nelaimes
gadījumi, kuros cietušie gūst vieglus veselības traucējumus tiek konstatēti gandrīz
tikpat bieži kā būvniecības nozarē, proti,
2016. gadā uz 1000 nodarbinātajiem būvniecības nozarē notika 1,8 nelaimes gadījumi, kuros gūtas vieglas traumas, savukārt, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 1,6 nelaimes gadījumi.
Visbiežāk nodarbinātie šajā nozarē gūst
traumas applaucējoties, sagriežoties ar
asiem priekšmetiem, aizķeroties, paslīdot
u.c. Tās ir traumas, kas prasa ilgstošu ārstēšanos un nereti atstāj paliekošas sekas,
tāpēc VDI aicina darbiniekus neklusēt un
vērsties pie darba devēja tiklīdz ir radušies
kādi iebildumi vai ieteikumi.

No visiem HORECA nozarē konstatētajiem pārkāpumiem piektā daļa ir saistīti
ar darba vides risku novērtēšanu. Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Šobrīd
latviešu valodā ir izstrādāti deviņi rīki,
tostarp nozares specifiski rīki, kas piemēroti viesnīcām, viesu mājām un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem (kafejnīcām,
restorāniem u.c.). Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv,
sadaļā OiRA.
Informāciju sagatavoja: dace aleksāne,
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos (tālr. +371 25484797,
e-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv,
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv)

1. jūnijā pasaulē atzīmē starptautisko
bērnu aizsardzības dienu, tāpēc Valsts
darba inspekcija (Vdi) vēlas vērst uzmanību drošai bērnu un pusaudžu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā. lai
pirmā pieredze algotā darbā būtu
pozitīva un izvēlētais darbs nekaitētu
bērna veselībai un tiesiskajai aizsardzībai,
vecāki (aizbildņi) aicināti iepazīties ar
būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem
vērā bērniem un pusaudžiem, uzsākot
darba gaitas.

ka novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.

Darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, nosaka 2002. gada 28. maija Ministru
kabineta noteikumi Nr.206. «Noteikumi par
darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana
šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža
profesionālo apmācību.» Piemēram, pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kas tieši
saistīti ar dažādu objektu un būvju nojaukšanu, mežizstrādi (koku ciršana, atzarošana,
izvilkšana, baļķu iekraušana un izkraušana), koksnes apstrādi, metāla vai tā izejvielu otrreizēju pārstrādi. Pusaudzis nedrīkst
būt nodarbināts darbos, kas tieši saistīti ar
alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu,
lietošanu, tirdzniecību un reklāmu.

rarpus stundām, pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē
strādājošos aicina būt vērīgiem

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana vasarā – kas jāņem vērā?

No cik gadiem var stāties darba tiesiskajās attiecībās?
Nepilngadīgais drīkst stāties darba tiesiskajās attiecības, ja viņš ir sasniedzis 13
gadu vecumu. Jāatceras, ka nodarbināšana
nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Ja viens
no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida
piekrišanu un ir saņemta VDI atļauja,
bērnu kā izpildītāju var nodarbināt kultūras,
mākslas, sporta un reklāmas pasākumos.
Šo atļauju darba devējs var saņemt arī, izmantojot VDI e-pakalpojumu «Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai» –
http://vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanascentrs/internetapkalposanas-centrs/.

Vai pirms darba tiesisko attiecību
uzsākšanas ir jādodas pie ārsta?
Nepilngadīgos drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates,
un tā ir jāveic katru gadu, arī tad, ja darba
devējs ir tas pats, kas iepriekšējā gadā. To
var veikt ģimenes ārsts. Pirms darba līguma noslēgšanas darba devējam ir pienākums
informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildņiem) par darba vides ris-
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Cik svarīgs ir darba līgums?
Darba līgums ir galvenais dokuments,
bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt.
Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu. Šādā gadījumā netiek noteiktas arī abu
pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Nenoslēdzot rakstveida darba līgumu, tiek
zaudētas sociālās garantijas un slimības
pabalsts.

kādus darbus drīkst veikt bērni un
pusaudži?
Bērnus vecumā no 13 gadiem (turpmāk
tekstā – bērnus) var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai
nekaitīgā darbā gadījumā, ja viens no vecākiem devis rakstveida piekrišanu bērna
nodarbināšanai. Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka 2002. gada 8. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.10. Kā piemēru var
minēt šādus darbus:
– dārzu ravēšana un laistīšana;
– ražas novākšana;
– laukumu un skvēru sakopšana;
– kurjera darbu veikšana;
– preču saiņošana un iepakošana;
– pārtikas un nepārtikas preču pārdošana
uz ielām u.tml.
Pusaudžus vecumā no 15 līdz 18 gadu
vecumam (turpmāk tekstā – pusaudžus)
aizliegts nodarbināt darbos īpašos apstākļos,
kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu
drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Cik ilgi drīkst strādāt bērns un pusaudzis?
Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, ir noteikta piecu dienu darba nedēļa.
Brīvlaikā bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk
par četrām stundām dienā un vairāk par
20 stundām nedēļā. Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā
un vairāk par 35 stundām nedēļā.

Vai bērnu un pusaudzi drīkst nodarbināt nakts laikā un virsstundu darbā?
Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst strādāt nakts laikā un virsstundas. Attiecībā uz bērniem nakts laiks
Darba likuma izpratnē ir laikposms no
pulksten 20 līdz 6.
Cik ilgam jābūt pārtraukumam darbā?
Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu
darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par čet-

kas jāņem vērā vecākiem (aizbildņiem)?
Ja bērns nolēmis strādāt, vecākiem (aizbildņiem) noteikti vajadzētu interesēties par
darbavietu un pārliecināties, ka darba vide
ir droša un veselībai nekaitīga, t.sk., noskaidrot, kādi būs veicamie pienākumi un
ar tiem saistītie darba vides riski. Neskaidrību vai šaubu gadījumā vecākiem (aizbildņiem) būtu jāatrod laiks, lai sazinātos ar
VDI un saņemtu speciālistu konsultāciju
par to, vai izraudzīto darbu bērns vispār
drīkst veikt. Ja vecāki (aizbildņi) konstatē,
ka darba devējs neievēro Darba likumā noteikto, palīdzību var meklēt tuvākajā VDI.
Gan vecāki (aizbildņi), gan VDI var rakstveidā pieprasīt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar personu, kura ir jaunāka par
18 gadiem, ja tā veic tādu darbu, kas apdraud
šīs personas drošību, veselību vai tikumību
vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību.
Ja vecākiem (aizbildņiem) rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazināties
ar Valsts darba inspekciju pa tālr. 67186522,
vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv.
VDI informē, ka augstāk minētajam ir
tikai informatīvs raksturs.
Informāciju sagatavoja: dace aleksāne,
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos (tālr. +371 25484797,
e-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv,
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv)

Vilakas novada_JUNIJS_2017_avize.qxd 19.06.2017 17:41 Page 19

Viïakas novadâ
iedzīVotāJu ziNāŠaNai

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas
profilaktiskās veselības pārbaudes

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka
iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas noteiktas profilaktiskās veselības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz iespēju uzraudzīt savu veselību, savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un pasargāt sevi no saslimšanām.
Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu saslimšanu, var
doties pie ārsta uz bezmaksas profilaktisko apskati.
Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu,
izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu, sirdsdarbības un plaušu izklausīšanu, vēdera iztaustīšanu, limfmezglu apskati un iztaustīšanu, vairogdziedzera stāvokļa novērtēšanu, krūšu
dziedzeru apskati un iztaustīšanu u. c. pārbaudes.
Diemžēl vairāk nekā 80 % ģimenes ārstu praksēs reģistrēto pieaugušo, kuri gadu un ilgāk nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar saslimšanu,
nav izmantojuši šo iespēju un pārbaudījušies pie
ārsta profilaktiski.
Ja informācija par sava ģimenes ārsta praksi ir
piemirsta, to var noskaidrot, pieslēdzoties valsts
E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv sadaļā
«Mans ģimenes ārsts».
Ģimenes ārsta praksē var interesēties arī par iespējām veikt valsts apmaksāto profilaktisko krūšu,
dzemdes kakla un zarnu (kolorektālo) pārbaudi, lai
noskaidrotu, vai nav pamata aizdomām par ļaundabīgām slimībām. Gan vēža profilaktiskās pārbaudes,
gan pēcpārbaužu izmeklējumi un ārstēšana tiek nodrošināti ārpus kopējās rindas un ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma (kvotām).
Krūšu un dzemdes kakla pārbaudes veikšanai
sievietēm noteiktos vecumos tiek nosūtītas uzaici-

nājuma vēstules, kuras nozaudēšanas gadījumā var
atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Uzaicinājumi krūšu pārbaudei tiek nosūtīti sievietēm 50
– 69 gadu vecumā (reizi divos gados), bet dzemdes
kakla pārbaudei 25 – 70 gadu vecumā (reizi trijos
gados). Zarnu profilaktisko pārbaudi var veikt sievietes un vīrieši 50 – 74 gadu vecumā (reizi gadā),
saņemot ģimenes ārsta praksē skrīningtestu vai nosūtījumu uz laboratoriju.
Noteiktos vecumos bez maksas veicama arī vakcinācija. Pieaugušajiem ik 10 gadus jāveic kombinētā
vakcīna pret difteriju un stinguma krampjiem, kas
tiek veikta ģimenes ārsta praksē vai ģimenes ārstam
izsniedzot nosūtījumu uz vakcinācijas kabinetu.
Savukārt bērnu vakcinācijas kalendārs ir pieejams
Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas
www.spkc.gov.lv sadaļā «Tavai veselībai» – «Vakcinācija».
Profilaktisko veselības pārbaužu veikšana un
praksē reģistrēto pacientu vakcinācijas aptvere ir
daļa no ikgadējās ģimenes ārstu darbības novērtēšanas, kas sniedz iespēju ārstam īstenot maksimāli
efektīvu prakses pacientu veselības profilaksi un
tādējādi saņemt piemaksu papildus prakses darbības
nodrošināšanai paredzētajam valsts finansējumam.
Veicot ģimenes ārstu ikgadējo novērtēšanu, tiek
vērtēta ne tikai profilakses īstenošana, bet arī bērnu
aprūpe, hronisko pacientu aprūpe, ģimenes ārsta
veikto manipulāciju daudzveidība un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits
pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā
pacients nav ticis ievietots slimnīcā.
Informāciju sagatavoja: evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja (tālr.: 67045007, 28383970)

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību
nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

lauku atbalsta dienests (lad) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu «lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstības» apakšpasākuma
«atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā» otrās
kārtas trim aktivitātēm:
– «Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība»,
– «Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību dažādošana»,
– «Tūrisma aktivitāšu veicināšana».
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31. augustam.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes,

tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm
«Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība»
un «Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana» ir desmit miljoni eiro; aktivitātei
«Tūrisma aktivitāšu veicināšana» tie arī ir desmit
miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs
ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir
lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē
«Atbalsta pasākumi».
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Lauku attīstības programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa
(tālr.: 67027830, 67027384, e-pasts: prese@lad.gov.lv

30. jūnijā un 1. jūlijā Balvos un rugāju, Viļakas un Baltinavas novados norisināsies trešās
ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.
Piektdien, 30. jūnijā, no plkst. 9:00 līdz 13:00
dažādos vietējos uzņēmumos Rugāju, Viļakas un
Baltinavas novados notiks Atvērto durvju diena,
kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties
ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai
ražoto produkciju.
Plkst. 9:00 Rugāju novada Augustovas katoļu
baznīcā notiks Svētā mise par Ziemeļlatgales uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Uzņēmēju dienu
atklāšana plkst. 11:00 noritēs Rugāju novada Lazdukalna Saietu namā, kur ar Ziemeļlatgales uzņēmējiem tiksies finanšu ministre Dana Reizniece –
Ozola. Pēc tam pieredzē dalīsies un ar lekciju «Mtivācijas formula» uzstāsies Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks.
No plkst. 14:00 turpat pie Lazdukalna Saietu
nama būs iespēja degustēt Ziemeļlatgales siera sējēju, maizes cepēju un bitenieku produkciju, kā arī
tiks organizēta sportiski-izklaidējoša stafešu programma uzņēmēju komandām. Pašiem mazākajiem

apmeklētājiem – izklaides piepūšamajās atrakcijās
un vizināšanas ar poniju. Visas dienas garumā darbosies āra kafejnīca.
Dienas noslēgumā plkst. 20:00 ikviens tiek aicināts uz grupas «Rūnas» koncertu un balli ar grupu
«Ginc & Es» Lazdukalna Saietu namā. Ieeja pasākumos bez maksas.
sestdien, 1. jūlijā, no plkst. 10:00 Balvu pilsētas parkā reizē ar Balvu Novada svētkiem norisināsies Lielais mājražotāju un amatnieku tirgus,
kurā aicināti piedalīties gan Ziemeļlatgales mājražotāji, zemnieki un amatnieki, gan arī jebkurš cits
uzņēmums ar Latvijā ražotu preci. Tāpat aicinām
piedalīties uzņēmumus ar savām prezentācijām,
degustācijām u.c. «dižošanos» tirgus laikā. Uzņēmumiem dalība tirgū obligāti jāpiesaka (līdz 27.06),
zvanot 26461435, 29272948 vai rakstot biznesacentrs@balvi.lv.
No plkst. 10:00 līdz 11:30 Ziemeļlatgales uzņēmēji aicināti uz tīklošanos ar Polijas un Baltkrievijas uzņēmējiem (norises vieta tiks precizēta).
Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas rīko Balvu novada pašvaldības aģentūra «Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs» sadarbībā ar Rugāju, Viļakas
un Baltinavas novadu pašvaldībām.
Papildu informācija – 29437260,
biznesacentrs@balvi.lv, www.zlbc.lv

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 30. jūnijā un 1. jūlijā

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Partizānu
ielā 3, kupravā, kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastra
Nr.3860 900 0011, – izsoles sākumcena eur 400.00, nodrošinājums eur 40.00, izsole 13.07.2017. plkst. 11-30, pieteikšanās
termiņš līdz 29.06.2017. plkst. 16-00.
Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas
pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma
īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var
iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā,
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.
informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Upes ielā 16,
Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr.3860
900 0009 – sākumcena EUR 685.00, nodrošinājums EUR 68.50,
izsole 21.07.2017. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 06.07.2017.
plkst.16-00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas
aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami
www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai
nomaksa līdz 5 gadiem.
informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu,
preču vai pakalpojumu radīšanai
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

No 2017. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam var pieteikties atbalsta
saņemšanai pasākumā «sadarbība». atbalsts pieejams divos
apakšpasākumos:
l Atbalsts, kas paredzēts valsts līmeņa jaunu produktu vai procesu radīšanai, kas izmantojamas pēc iespējas plašākam labuma guvēju lokam visā nozarē «Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP)
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma
un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai» (turpmāk – 16.1.
apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā
ir 3 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo
izmaksu summa nevar pārsniegt 500 000 eiro 5 gadu periodā.
l Atbalsts individuāliem saimniecību risinājumiem «Atbalsts jaunu
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei» (turpmāk –
16.2. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā
ir 2 miljoni eiro, bet vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 100 000 eiro 5 gadu periodā.
Atbalsta intensitāte abos apakšpasākumos ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai
aprīkojumu, kas tiks izmantoti peļņas gūšanai, tad iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem atbalsta intensitāte ir tāda, kā pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos».
16.1. apakšpasākumā atlase notiek divos posmos. Pirmajā posmā
Zemkopības ministrijas komisija veic projekta idejas atlasi un EIP
darba grupas apstiprināšanu, bet otrajā posmā Lauku atbalsta dienests veic detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlasi. Atbalstu
var saņemt tad, ja projektā iesaistās 3 partneri, no kuriem vismaz
viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks. LAD Lauku attīstības daļas vadītājs Juris Cvetkovs uzsver: «Pats atbalsta pasākuma nosaukums «Sadarbība» jau akcentē to, ka projekti ir īstenojami sadarbojoties. Projektu potenciālajiem īstenotājiem jāpievērš uzmanība,
ka būtiska ir sadarbība ar zinātniekiem vai pētniekiem, izstrādājot
16.1. apakšpasākumā idejas, kas noder ikvienam Latvijas lauksaimniekam vai mežsaimniekam. Izstrādātos risinājumus nevarēs
patentēt, tos pēc projektu īstenošanas vajadzēs prezentēt Zemkopības
ministrijas izveidotai komisijai un publicēt plašākai sabiedrībai, lai
tos varētu izmantot jebkurš interesents. Šajā apakšpasākumā jāņem
vērā nosacījums, ja ideja ir radīta lauksaimniecības produktu pārstrādē, tad labuma guvējam ir jābūt arī primārajam produkcijas
ražotājam – lauksaimniekam.»
16.2. apakšpasākumā jābūt sadarbībai starp vismaz 2 sadarbības
partneriem – lauksaimnieku vai mežsaimnieku un zinātnieku.
Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē «Atbalsta pasākumi».
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja (tālrunis:
67027830, 67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv)
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u 29. jūnijā plkst. 19:00 Žīguru kultūras
namā Viļķenes amatierteātra izrāde - Aiva
Birbele «KAPUSVĒTKU PR». Ironisks stāsts
par latvieti kapos ar detektīva elementiem.

u 29. jūnijā plkst. 21:00 laukumā pie
kultūras nama Pēterdiena Žīguros kopā ar
novada kapellām.

u Līdz 30. jūnijam Viļakas novada
muzejā skatāma izstāde «Viļaka un tās apdzīvotība ezera krastos».

u 22. jūlijā Rekovā Pilngadības svētki:
plkst. 18:00 Svētā Mise Šķilbēnu Romas
katoļu baznīcā; plkst. 18:50 gājiens uz
Kultūras centru «Rekova»; plkst. 19:00 Gaviļnieku sumināšana; plkst. 22:00 balle kopā ar grupu «Alu cilvēki» (ieejas maksa –
2 euro).

u 8. jūlijā plkst. 8:00 un 19. augustā
plkst. 8:00 Viļakas Romas katoļu baznīcā
notiks Svētās Mises par Susāju pagasta Tepenīcas ciema mirušo iedzīvotāju dvēselēm.
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