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2016. gada «Lielā Talka»
Viļakas novadā
«Mis un Misters Viļakas novads 2016» – Aleksandra Kalacka un Edgars Jermacāns

Jau piekto gadu pēc kārtas Kultūras centrā «Rekova» norisinājās jauniešu
konkursa «Viļakas novada Mis un Misters 2016» fināla koncerts.

Koncerta atklāšanā dalībnieki izpildīja
prezentācijas numuru, kas bija domāts kā iesildīšanās atspoguļojums pirms paša konkursa
uzdevuma – septiņiem priekšnesumiem, ko
vērtēja žūrija. Šogad pasākuma vadītāja loma
tika uzticēta azartiskajam Kristapam Rasimam,
kas lielu popularitāti guva pēc TV3 šova «Izklausies redzēts!» uzvaras izcīnīšanas, kā arī
latviešu veidotajā seriālā «Ugunsgrēks» ir
Jezupa lomas atveidotājs.
Konkursa daļa sākās ar interviju, proti,
dalībnieki īsi izstāstīja par sevi, bet tad pasākuma vadītājs uzdeva jautājumu, ko pats
izvēlējās. Pēc interviju sadaļas sākās konkursa
vērtējamā daļa. Šogad tēma bija «LAIKS».

Jaunieši izpildīja Laura Reinika un Aishas
dziesmu «Pasakā», ko veltīja saviem vecākiem
kā pateicību par dzīves sākumu – dzimšanu.
Tad sākās jaunības gadi, kad meitenes pieaug
daiļumā, bet zēni – spēkā. Konkursa dalībnieces sniedza pikantu priekšnesumu ar humoristisku nosaukumu «Četri balti krekli», kurā
spilgti tika demonstrēta katras dalībnieces
stāja, gaita un grācija. Nākamajā – zēnu spēka elementu – priekšnesumā nenoliedzami
acis iemirdzējās katram klātesošajam, dalībnieku izpildīto salto laikā kādam noteikti nosirmoja kāds mats, zēni demonstrēja spēku un
iznesību. Konkursa vērtējamās daļas nākamais
priekšnesums bija «Profesijas», kurā katram

pārim bija jaizspēlē profesiju loma, jo lielu
dzīves daļu mēs pavadām darbā. Jaunieši lozes veidā ieguva savas lomas jeb četras profesijas: biroja darbinieks, sētnieks, policists un
celtnieks. Pēc šī raitā priekšnesuma jaunieši
izspēlēja tos gadus, kad atkal gribas būt bērnam, neskatoties, ka pasē rakstīts, ka ir jau
pāri 50, tāpēc, iesaistot folkloras kopas «Rekavas dzintars» muzicējošos dalībniekus, jaunieši izpildīja dziesmu «Saules začeits» (Antona Slišāna dzeja, Viļa Cibuļa mūzika). Jāpiebilst, ka arī šogad konkursantu muzikālos
priekšnesumus veidoja Jauniešu centra «Zvaniņi» vadītājs Vilis Cibulis. Pēc tautiskā
priekšnesuma sākās dzīves noslēgums, proti,
tas brīdis, kad aizejam no šīs pasaules, teatrālais iestudējums «Zombiji», kur neizpalika
smiekli un mazliet arī šausmu sajūta.
Pēc visu konkursa vērtējamo priekšnesumu
noskatīšanās žūrija, kuras sastāvā šogad bija
Zaiga Lāpāne, Katrīna Karzubova un Raimonds
Logins, devās uz apspriedes vietu, lai saskaitītu punktus un nolemtu, kuram jaunietim pienākas uzvara. Klātesošie skatītāji varēja balsot par savu simpātiju, liekot «like» (no angļu
valodas – patīk) savai simpātijai. Šogad klātesošo simpātijas ieguva
Ketija Duļbinska un Edgars Jermacāns,
jaunieši saņēma mīkstās rotaļlietas ar veikala
«RIMI» dāvanu kartēm. Interneta balsojuma,
kurš norisinājās nedēļu, balvu ieguva Linda
Zaremba (784 balsis) un Ritvars Dvinskis
(513 balsis), jaunieši savā īpašumā ieguva Viļakas novada Kultūras iestāžu rīkoto pasākumu brīvbiļetes visa gada garumā.
Pēc īsa pārtraukuma visus klātesošos skatītājus pārsteidza Andris Kivičs no grupas
«Z-Scars», kurš izpildīja savas autordziesmas
un visus saviļņoja ar pēdējo dziesmu, ko veltīja 4. maijam, Latvijai un mums visiem, kas
šeit dzīvojam un esam tai piederīgi.
(Turpinājums 20.lpp.)

13

Kapusvētku Viļakas novadā norises laiku saraksts

14

Viļakas novada pārstāvji
grāmatas «Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012»
atvēršanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

14

Veiksmīgi aizvadīts 2016.
gada «Nāc un piedalies!»

15

Rekavas vidusskola šodien – 110 gadu jubilejas
svinību gaidās

16

Viļakas novada čempionāts novusā

18

Viļakas novada «Cālis
2016»

20

Vilakas novada_MAIJS_2016_avize.qxd 16.05.2016 17:36 Page 2

Viïakas novadâ
aKtualitātes ViļaKas NoVada doMē

l Viļakas novada domes 2016. gada 21. aprīļa ārkārtas sēdē nolēma:

• 1. Apstiprināt SIA «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas numurs Nr.42403013299,
2015. gada finanšu pārskatu;
2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.
•
1. Apstiprināt SIA «Viļakas veselības aprūpes centrs», reģistrācijas numurs
Nr.42403025230, 2015. gada finanšu pārskatu;
2. Zaudējumus segt no pašu kapitāla.
• Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības 2015.gada inventarizācijas rezultātus.
• 1. Apstiprināt Viļakas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu topošo
un jauno uzņēmēju projektiem 2016. gadā vērtēšanas komisijas protokolu Nr.1;
2. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu projektiem, kuri ir saņēmuši augstāko punktu
skaitu:
– projektu Nr. 2016-VND-1-21 «Aitkopības nozares attīstība – 2» ar summu EUR
2000.00;
– projektu Nr. 2016-VND-1-17 «Malkas gabalošanas, skaldīšanas un zāles pļaušanas pakalpojumi Viļakas pilsētā» ar summu EUR 1980.00;
– projektu Nr. 2016-VND-1-06 «Katrs pats savas laimes kalējs» ar summu EUR
1400.00;
– projektu Nr. 2016-VND-1-09 «Kūts celtniecība saimniecībā «Ūzuļova»» ar
summu EUR 2000.00;
– projektu Nr. 2016-VND-1-11 «Aijas maize» ar summu 2000.00 EUR;
– projektu Nr. 2016-VND-1-12 «Autoservisa darbības paplašināšana» ar summu
EUR 620.00.

2. Lēmuma 1. punktā norādītais nekustamais īpašums ir nepieciešams likuma «Par
pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu īstenošanai (tiks sakārtota degradētā teritorija, nojaucot linu
fabrikas ēku drupas, izbūvējot komunikācijas (ceļš, centrālais ūdensvads, kanalizācija,
siltumapgāde, elektrība u.c.), kā arī pārbūvējot telpas, kas nodrošinās nakšņošanu,
aktivitāšu organizēšanu un dodot iespēju uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību tūrisma
jomā pie Viļakas ezera);
3. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt šā lēmuma 1. punktā noteikto nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanu saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 2011.
gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 204 «Kārtība, kādā nosaka taisnīgu
atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu.»;
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei.
• Apstiprināt Viļakas novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības nozīmīgāko
grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus:
Vispārējie kritēriji (obligāti jāpiemīt izvirzītajam ceļam):

Pilnu 21. aprīļa ārkārtas domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2016. gada 28. aprīļa kārtējā sēdē nolēma:

• Lauzt 2015. gada 9. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Biedrību
«MĀRO», Reģ.Nr. 40008236949, par telpas Nr. 7 ar platību 9,4 kvm Tautas ielā 5,
Viļakā, Viļakas novadā, nomu ar 2016. gada 30. aprīli.
• Lauzt 2015. gada 9. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Biedrību «Viļakas pilsētas pensionāru biedrība», Reģ.Nr. 50008102021, par telpas Nr. 6 ar platību
10,5 kvm Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā, nomu ar 2016. gada 30. aprīli.
• 1. Apstiprināt Viļakas novada domes pārstāvjus Latvijas Pašvaldību savienības
27. kongresā:
o Sergeju Maksimovu – Viļakas novada domes priekšsēdētāju;
o Leonidu Cvetkovu – Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
2. Apstiprināt Viļakas novada domes pārstāvi Latvijas Pašvaldību savienības biedru
sapulcē:
o Sergeju Maksimovu – Viļakas novada domes priekšsēdētāju.
• Pārcelt Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Leonida Cvetkova iedzīvotāju pieņemšanas laiku no otrdienas plkst. 13:00–15:00 uz trešdienu plkst. 13:00–15:00.
• Deleģēt Kupravas pagasta pārvaldei pieņemt lēmumus jautājumos par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Viļakas novada Kupravas pagastā.
• Deleģēt Šķilbēnu pagasta pārvaldei pieņemt lēmumus jautājumos par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Viļakas novada Šķilbēnu pagastā.
• 1. Iedalīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks» mazo kapitālsabiedrību grupā;
2. Iedalīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Viļakas Veselības aprūpes centrs»
mazo kapitālsabiedrību grupā.
• 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 120572,53 euro (Viens simts divdesmit
tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro 53 centi) ar tās noteikto procentu likmi pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta – universālā ekskavatora – iekrāvēja iegādei;
2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2016. gada maijs;
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu;
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2017;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 7 gadi.
• 1. Piešķirt finansējumu EUR 150.00 apmērā Šķilbēnu pagasta sporta aktivitātēm;
2. Finansējums izlietojams Viļakas novada sportista Edgara Prancāna dalībai
Eiropas Čempionātā junioriem svarbumbu celšanā, kas notiek Polijas pilsētā Gdiņā
2016. gada 11.–15. maijā;
3. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem no zemes īpašuma pārdošanas palielinājuma daļas;
4. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu».
• 1. Piešķirt Viduču pamatskolai saimniecisko izdevumu segšanai 268.00 euro (divi
simti sešdesmit astoņi euro);
2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu nomu palielinājuma daļas;
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu».
• 1. Atļaut novirzīt Rekavas ūdens budžeta tāmē ūdens attīrīšanas, atdzelžošanas
filtru nomaiņai (EKK2249) 1757.00 euro (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit septiņi euro);
2. Līdzekļus novirzīt no Rekavas apkures budžeta tāmes izmaksu posteņa «kurināmais»;
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu».
• 1. Par valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai uzņēmējdarbības
atbalstam nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem apstiprināt:
o nekustamo īpašumu – zemes un apbūves Pils ielā 9,Viļakā ar kadastra numuru
3815 003 0108, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3815 003 0108)
4,3697 ha platībā un trim nedzīvojamajām ēkām (kadastra apzīmējumi 3815 003 0108
001, 3815 003 0108 005, 3815 003 0108 009 (Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Viļakas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 2767 nostiprināts sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību «A.I.A.», nodokļu maksātāja kods 44103010107;
o nekustamo īpašumu – zemes un apbūves Pils ielā 9A,Viļakā ar kadastra numuru
3815 003 0095, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3815 003 0095)
0,2116 ha platībā un divām būvēm – saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem administratīvā ēka un noliktava (kadastra apzīmējumi 3815 003 0095 001, 3815 003 0095
002), (Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Viļakas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 7538 nostiprināts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «A.I.A.»,
nodokļu maksātāja kods 44103010107);

2

Kvalitatīvie kritēriji:

• Apstiprināt Viļakas novada domes 2015. gada finanšu pārskatu.
• Ievēlēt pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā Tamāru
Locāni – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju.
• 1. Atļaut folkloras kopai «Upīte» piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā
«BARAGAN’S FLOWER» Sloboziā, Rumānijā šī gada 9.-12. jūnijā;
(Turpinājums 3. lpp.)
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Aptaujas par Viļakas novada domes
informatīvo izdevumu rezultāti

2016. gada martā un aprīlī Viļakas novada domes informatīvā izdevuma lasītājiem bija iespēja
izteikt savu viedokli par šo izdevumu un tā iegūšanas iespējām. aptaujas anketu varēja aizpildīt
gan elektroniski – portālā www.visidati.lv -, gan
papīra formātā, šo iespēju gan neviens nebija
izmantojis. elektronisko aptaujas anketu aizpildīja
81 respondents, 17 vīrieši un 64 sievietes, vidējais vecums – 41.8 gadi.
Pirmajā jautājumā 24 respondenti atzina, ka izdevuma dizains (burtu stils, lielums, tekstu izvietojums u.tml.) šķiet pievilcīgs, 25 respondenti –
ka drīzāk pievilcīgs, bet 8 respondenti uz jautājumu,
vai dizains šķiet pievilcīgs, atbildēja, ka drīzāk nē,
un 4 – ka nē. Apkopojot šos rezultātus, var secināt,
ka lielākajai daļai respondentu – aptuveni 85% –
dizains šķiet pievilcīgs. Kāds respondents norādījis,
ka vēlētos redzēt krāsainas fotogrāfijas, taču tādā
gadījumā krāsains būtu jādrukā viss izdevums, ne
tikai pirmā un pēdējā lapa, kas palielinātu izdevuma
izmaksas.
Otrajā jautājumā, vai izdevumā ir pietiekami
daudz attēlu un vizualizāciju, lielākā daļa respondentu atbildējuši apstiprinoši – 36 respondenti atbildēja, ka jā; 34 – drīzāk jā; 8 – drīzāk nē; 3 – nē.
Apkopojot – aptuveni 86% respondentu uzskata,
ka izdevumā ir pietiekami daudz attēlu un vizualizāciju.
Tāpat lielākajai daļai respondentu – aptuveni
93% – izdevuma apjoms (~20 lpp) šķiet optimāls.
47 respondenti atbildējuši, ka apjoms šķiet optimāls,
28 atbildējuši, ka drīzāk jā, 4 – drīzāk nē un 2 – nē.
Ceturtajā jautājumā, vai informācija šķiet aktuāla un noderīga, 32 respondenti atbildēja, ka jā,
30 – drīzāk jā, 14 – drīzāk nē, 5 – nē. Izsakot skaitļus procentos, ~77% procenti aptaujāto izdevumā
publicēto informāciju uzskata par aktuālu un noderīgu.
Piektajā jautājumā bija jāatzīmē, kuras informatīvā
izdevuma sadaļas respondents lasa. Rezultāti, cik
respondentu lasa noteiktu sadaļu, attēloti tabulā:
Pirmo lapu
aktualitātes Viļakas novada domē
aktualitātes Viļakas novadā
izglītība
aktualitātes iestādēs
baznīcas draudžu ziņas
sporta aktivitātes novadā
tūrisms
iedzīvotāju zināšanai
lauksaimnieku zināšanai
nozīmīgāko notikumu apskats
kultūra
jauniešu aktivitātes
pēdējo lapu

38
46
63
27
39
12
21
27
52
25
47
51
29
33

Apkopojot rezultātus, jāsecina, ka visvairāk
lasītās sadaļas ir «Aktualitātes Viļakas novadā»,
«Iedzīvotāju zināšanai», kā arī «Kultūra». Vismazāk
lasa «Baznīcas draudžu ziņas», «Sporta aktivitātes
novadā» un «Lauksaimnieku zināšanai».
Ļoti līdzīgs atbilžu sadalījums ir sestajā jautājumā, kas bija, vai vēlētos lasīt ziņas un jaunumus, kas nav tieši saistīti ar novadu vai pašvaldību.
22 respondenti atbildēja, ka jā, 23 – drīzāk jā, 20 –
drīzāk nē, 16 – nē. Neliels pārsvars ir pozitīvai
atbildei – aptuveni 56% respondentu vēlētos lasīt
šādas ziņas.
13 respondentu nevēlētos informatīvajā izdevumā
lasīt intervijas, taču 68 respondenti jeb ~84% uz
jautājumu, vai vēlēto lasīt intervijas, atbildēja jā un
drīzāk jā. Lasītāji vēlētos lasīt intervijas ar novadniekiem, kas dzīvo Viļakas novadā vai citur; ar jauniešiem, senioriem, personībām, radošiem, aktīviem,
zināmiem cilvēkiem; ar vienkāršiem cilvēkiem; ar
uzņēmējiem, zemniekiem, lauksaimniekiem; ar
mediķiem, juristiem, iestāžu vadītājiem u.c. Atšķirīgi
viedokļi ir par deputātiem un politiķiem – ja kāds
vēlētos lasīt intervijas ar šo profesiju pārstāvjiem,
tad cits to nevēlētos.
Citāda situācija vērojama atbildēs uz jautājumu,
vai būtu vēlme piedalīties informatīvā izdevuma
tapšanā. Lielākā daļa respondentu – 46 jeb ~57%
atbildēja nē un drīzāk nē. Piedalīties izdevuma
tapšanā vēlētos 16 respondenti, ka drīzāk vēlētos
atbildēja 19 respondenti.
Uz jautājumu, vai vienmēr iespējams iegūt in-

formatīvā izdevuma numuru, 34 respondenti atbildējuši, ka jā, 21 – drīzāk jā, kas kopā veido ~68%
respondentu, bet 12 respondenti atbildējuši drīzāk
nē, 14 – nē. Komentāros minētas dažādas atbildes –
izdevumu var saņemt tikai pilsētas centrā; vairāki
respondenti informatīvo izdevumu nav saņēmusi
savā pastkastē; citi nosauc konkrētus pagastus,
kuros izdevumu neizplata pastkastēs, salīdzinot ar
citiem pagastiem, kur izdevumi tiek izplatīti; kāds
respondents atbildējis, ka izdevumu lasa internetā.
Vairāki aptaujas dalībnieki atzinuši, ka viņiem
nepatīk, ka informatīvajā izdevumā esošā informācija jau lasīta Viļakas novada mājaslapā. Ne visi
novada iedzīvotāji lasa aktualitātes mājaslapā, informatīvais izdevums ir veids, kā viņi uzzina jaunumus. Tāpat ne visi iedzīvotāji apmeklē mājaslapu
regulāri, tādēļ neierauga informāciju, kas būtu
aktuāla. Informatīvajā izdevumā informācija ir
strukturēta sadaļās, tā padarot to pārskatāmāku. Ja
raksti tiktu publicēti tikai izdevumā, informācija
varētu kļūt neaktuāla, tādēļ jaunumu paziņošana
divos dažādos veidos ir optimāla.
Kāds respondents informatīvajā izdevumā vēlētos lasīt kritiskus rakstus un problēmu iztirzājumus. Savu viedokli, kritiku ir tiesības paust jebkuram interesentam, taču informatīvais izdevums nav
līdzeklis, kā risināt problēmas. Izdevumā tiek atspoguļota esošā situācija, kādam tā var šķist laba,
citam – tieši otrādi. Tāpat nevienam nav tiesību
publiski nomelnot citu personu, tas nav nedz ētiski,
nedz saistoši izdevuma lasītājiem.
Rakstus lielākoties sūta iestāžu vadītāji, darbinieki, pasākumu apmeklētāji un citi. Izdevuma veidotāji cenšas izlabot pieļautās ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdas, taču informācijas apjoms ir
liels, pastāv varbūtība nepamanīt kādu kļūdu.
Vairāki respondenti pauduši viedokli par informatīvā izdevuma iznākšanas datumu, kā arī minējuši, ka nezina, līdz kuram laikam iesūtīt rakstus.
Viļakas novada domes informatīvais izdevums iznāk 1 reizi mēnesī – parasti mēneša vidū – otrajā
vai trešajā otrdienā. Jebkurš interesents ir aicināts
savus rakstus sūtīt jebkurā laikā – tie tiks publicēti
nākamajā informatīvajā izdevumā.
Jāpiemin, ka kāda respondenta novērojums, ka
tiek «uzspiests» veidot rakstus, ir maldīgs. Ja kādā
iestādē nav notikusi aktivitāte, par ko darbinieki
vēlas rakstīt, tad netiek prasīts veidot mākslīgu
rakstu. Kādam citam respondentam šķiet, ka aktivitātes notiek tikai izglītības, kultūras un sociālajā
sfērā. Izglītības, kultūras un sociālās sfēras iestāžu
un notikumu ir salīdzinoši daudz un to darbinieki
labprāt par tiem vēsta.
Fotogrāfijas sūta rakstu autori, ne visiem ir profesionālas fotokameras, līdz ar to fotogrāfiju kvalitāte dažkārt ir slikta, taču tās palīdz vizualizēt notikumus.
Ik pa laikam jādzird par Viļakas novada domes
informatīvā izdevuma salīdzināšanu ar Ziemeļlatgales laikrakstu «Vaduguns». Nav korekti salīdzināt
šos izdevumus, jo par rakstu, sludinājumu u.tml.
publicēšanu laikrakstā «Vaduguns» ir jāmaksā,
tāpat jāmaksā par laikraksta iegūšanu, savukārt,
Viļakas novada domes bezmaksas informatīvā izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus par Viļakas
novada domes darbību, kā arī aktualitātēm novadā,
nevis gūt ienākumus.
Informatīvā izdevuma iznākšanas dienā tie tiek
nogādāti Viļakas novada domē, kā arī katrā pagasta
pārvaldē. Domes un pagasta pārvalžu darbinieki
izdevumus izplata sabiedriskām iestādēm, piemēram,
veikaliem un pastam, kur izdevuma eksemplāru
savā īpašumā var iegūt jebkurš interesents. Dažas
pārvaldes organizē izdevumu nonākšanu iedzīvotāju
pastkastēs, taču tā ir pārvaldes iniciatīva. Centīsimies
uzlabot šo situāciju, lai izdevums ir pieejamāks
katram iedzīvotājam.
Apkopojot visus rezultātus, jāsecina, ka lielākā
daļa respondentu ir apmierināti ar Viļakas novada
domes informatīvā izdevuma uzbūvi un saturu.
Paldies respondentiem par aptaujas anketas aizpildīšanu, par idejām un padomiem, iespēju robežās
tie tiks ņemti vērā.
Patīkami, ka daži respondenti teikuši atzinīgus
vārdus un pateikušies par darbu, paldies par to!
Viļakas novada domes Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule

Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs NAT komisijas
8. sanāksmē un konferencē

Viļakas novada domes
priekšsēdētājs sergejs Maksimovs 2016. gada 9.–10. maijā
atrodas insbrukā, austrijā, dabas resursu komisijas 8. sanāksmē un konferencē «lauku
rajonu nozīme eiropas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
kohēzijas nodrošināšanā –
pārvaldības un infrastruktūras
aspekti pilsētu, apkārtējo teritoriju, reģionu un makroreģionu attiecībās».
Eiropas Reģionu komiteja uzskata, ka pārtikas izšķērdēšana un atkritumi, kas rodas pārtikas ražošanā, pārstrādē un izplatīšanā, ir
nopietna, globāla problēma, kas būtiski kavē ekonomiskās, sociālās
un ekoloģiskās attīstības mērķu sasniegšanu. Šo problēmu var risināt
vienīgi ar plašu un apņēmīgu sadarbību dažādos pārvaldes līmeņos
un politikas veidošanas jomās. Pasākumos pilnībā jāiesaista pilsoniskā
sabiedrība un uzņēmēji.
Eiropas Reģionu komiteja uzskata, ka Eiropas Savienības politikas pasākumi un ar dalībvalstīm kopīgi īstenotie politikas pasākumi
paver plašas iespējas risināt pārtikas izšķērdēšanas problēmu.
Eiropas Reģionu komitejas pārstāvji darīja zināmus savus ieteikumus šīs problēmas risināšanā:
Pašvaldībām, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, izstrādāt programmas optimāla pārtikas daudzuma nodrošināšanai;
Pārtikas ražošanā pēc iespējas vairāk izmantot vietējos, sezonālos
produktus;
Uzlabot skolēnu un citu iedzīvotāju zināšanas, organizējot atbilstošus pasākumus, tematiskās dienas u.tml.
Pārtikas patēriņš attiecas uz visiem, līdz ar to arī Viļakas novada
iedzīvotājiem tieši vai netieši būs jāpiedalās šīs problēmas risināšanā.
Tāpat tika runāts par meža stratēģiju, par lauku ekonomikas modernizāciju. 2016. gada 14. martā tika pieņemti secinājumi, lai stiprinātu ES atbalstu koksnes ražotājvalstīm atbilstīgi Meža tiesību aktu
ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības rīcības plānam, pastiprinot tā
īstenošanu. Runājot par piena nozari, Eiropas Komisija uz noteiktu
laiku aktivējusi iespēju ļaut ražotāju organizācijām, starpnozaru organizācijām un kooperatīviem piena nozarē izveidot brīvprātīgas
vienošanās par to ražošanu un piegādi, šāds solis ir raksturīgs lauksaimniecībā, nopietnas tirgus nelīdzsvarotības gadījumā.
Tika diskutēts par Eiropas kontinenta tūrisma attīstību, atzīstot, ka
Eiropa zaudē savas pozīcijas, Eiropas tūrisma nozares problēmu risināšanā jāiesaistās nozares darbiniekiem. Diskusijas dalībnieki runāja
par tūrisma nozares galvenajām problēmām, par kādiem konkrētiem pasākumiem jādomā vietējā un reģionālā līmenī, lai reaģētu uz tendencēm
un attīstību; par pārrobežu sadarbības stiprināšanu; par šķēršļiem, ko
rada noteikumi tūrisma nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem utt.
Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja Rūta Cibule
(Sākums 2. lpp.)
2. Transporta izdevumus 660,00 euro segt Nemateriālā kultūras
mantojuma centra «Upīte» Upītes tautas nama budžeta ietvaros;
3. Veikt grozījumus 2016. gada 18. februāra Viļakas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu».
• 1. Nodrošināt līdzfinansējumu 370.00 euro (trīs simti septiņdesmit
euro 00 centi) biedrībai «Egle», reģ.nr.40008178176, Valsts Kultūrkapitāla fonda projektam «Folkloras kopas un kapelas «Egle» piedalīšanās Starptautiskajā folkloras festivālā «HORA MARE» Rumānijā».
2. Pēc projekta apstiprināšanas Valsts Kultūrkapitāla fondā līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV67 PARX 0016 5095 6000 1.
3. Biedrībai pēc projekta realizācijas jāiesniedz atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu.
• Apstiprināt Viduču pamatskolas Attīstības plānu 2016.-2018.
gadam.
• Akceptēt Sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu
deinstitucionalizācijas īstenošanā.
• 1. Izveidot Deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
o Vadības grupas vadītāja: Vēsma Rancāne – Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
o Vadības grupas locekļi:
Inga Kikuča–Tūce – Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Anita Upīte – Viļakas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Šaicāne – deputāte – Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja;
Līna Barovska – Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja;
Ingrīda Vinceviča – psihologs;
Ināra Sokirka – Viduču pamatskolas direktore, Sociālo un
veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja.
2. Par lēmuma izpildes kontroli atbild Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne.

Pilnu 28. aprīļa kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt
www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
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Viïakas novadâ
aprīļa aktivitātes Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»

Katru pavasari pēc lielās ziemas guļas mostas visa dzīvā radībiņa –
atlido gājputni, pamostas kukainīši un strautos sāk čalot ūdentiņš.
Vēl mazliet un viss ziedēs, plauks un smaržos pēc siltās vasaras.
Medņevas Pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» (turpmāk
tekstā – iestāde) aprīlis bija darbīgs un dažādiem piedzīvojumiem
bagāts mēnesis.
Pirmajās mēneša dienās devāmies pieredzes apmaiņā uz Rīgas
Montesori un kristīgo skolu «Knābis», kur smēlāmies daudz jaunu
ideju ikdienas darbam.

Dažas dienas vēlāk piedalījāmies Viļakas PII «Namiņš» rīkotajās
teātra dienās. Iestādes pirmsskolas skolotājas un mūzikas skolotāja
kopīgi domāja scenāriju, aktīvi un ļoti atbildīgi gatavoja izglītojamos
Teātru dienas pasākumam.
«Lāčuku» grupas izglītojamajiem aprīļa mēnesis kļuva par izzinošu mēnesi – pastaigu laikā tika vēroti putni, kukaiņi, pirmie ziediņi, debesis, klausītas putnu balsis. Pēc vērojumiem izglītojamie
zīmēja. Daudz jauna uzzināja par profesijām – pētnieks, zinātnieks.
Trešajā aprīļa nedēļā izglītojamie apguva tēmu: «Gribu būt
vesels». Bērni uzdeva jautājumu: «Vai mēs esam veseli, kaut arī ēdam
saldumus?» Jautājums patiešām bija ļoti interesants, tāpēc kopīgiem
spēkiem visi meklēja atbildes – izglītojamie apguva veselības piramīdu, gatavoja veselīgos salātus, kā rezultātā nonāca pie secinājuma
– ja saldumus neēd daudz, tad tie veselībai nav kaitīgi. Turklāt, arī
augļos ir cukurs.
Aprīlī bieži lija lietus, tāpēc «Rūķīšu» grupas izglītojamie kopā ar
Vinniju Pūku noskaidroja «Kāpēc līst lietus?» Bērni apguva zināšanas par lietus un ūdens nozīmi dabā un cilvēka dzīvē. Veica dažādus
eksperimentus ar ūdeni – krāsoja, sālīja, saldināja. Vēroja, kas grimst
un kas peld ūdenī, kāpēc tā notiek. Apskatīja ūdenstilpnes – dīķi, upi,
peļķes. Noskaidroja, kas tām ir kopīgs, kas atšķirīgs, kam patīk ūdens,
kas dzīvo ūdenī. Nostiprināja zināšanas par drošību ūdens tuvumā.

Uzzinot, kam patīk ūdens, iepazina spāri. Nākamajā nedēļā paplašināja priekšstatus par kukaiņiem, to izskatu un dzīvesveidu. Cik tie
ir dažādi – gan lec, gan lido, gan rāpo un lien. Uzzināja, ka košo un
spilgto krāsu kukaiņi brīdina: uzmanies, neaiztiec! Iepazina bīstamos
kukaiņus un kukaiņus parazītus. Mācījās saskaitīt – cik zirneklim kāju, cik taurenim spārnu, cik gliemezim ragu utt. Noslēgumā, runājot
par kukaiņiem, noskaidroja, kādu postu rada sausās zāles dedzināšana.
Trešā nedēļa, kā jau visā Latvijā – darba nedēļa. Te radās priekšstati par darbiem mājā, dārzā, tīrumā. Nedēļas gaitā izglītojamie kārtoja grupu, slaucīja putekļus, apkopa puķes. Sakopa grupas nojumi un
rotaļu laukumu. Dalījās pieredzē, kādus darbus veic mājās – siltumnīcās, dārzos. Radās priekšstats par lielo talku, par iespēju kopīgi sakopt savu māju, pagalmu, tuvāko apkārtni un Latviju. Kopīgi darbojoties, bērniem radās pozitīvas emocijas par paveiktajiem darbiņiem.
Straujiem soļiem tuvojoties pavasarim, dabā varēja redzēt krāsu
daudzveidību. «Krāsainās nedēļas» ietvaros bērni nostiprināja krāsu
nosaukumus, mācījās saskatīt krāsas dabā, nosaukt tās. Apguva prasmi raksturot apģērbu, priekšmetus, rotaļlietas, uzsverot krāsu nosaukumus. Grupēja pa krāsām, krāsoja atbilstošās krāsās, mācījās iegūt
krāsu, sajaucot divas krāsas, izspēlēja dažādas krāsu spēles.
«Ežuku» grupas izglītojamie aprīlī guva sākotnējos priekšstatus
par ūdeni, paši eksperimentēja, iegūstot dažādas ūdens nokrāsas.
Daudz uzzināja par putnu un kukaiņu dzīvi pavasarī, kā arī paši
veidoja, krāsoja un zīmēja.
Visinteresantākā un darbīgākā bija krāsu nedēļa, kur katrai dienai
bija sava nokrāsa.
Pavisam nemanot, ir aizsteidzies laiks un pienācis maija mēnesis.
Maijs būs īpašs svētku mēnesis, jo mēneša nogalē svinēsim izlaidumu.
Informāciju apkopoja un sagatavoja Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne
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apsveicam angļu valodas olimpiāžu uzvarētājus!

aprīļa nogale bija saspringts
laiks visiem angļu valodas pratējiem. Vienas nedēļas laikā
skolēniem bija jāpiedalās vairākās angļu valodas olimpiādēs
gan novadā, gan reģionā.
Skolēni apliecināja savas valodas zināšanas, pildot valodas
lietojuma, klausīšanās un lasīšanas
uzdevumus. Olimpiādē piedalījās
skolēni no Rekavas vidusskolas,
Viduču pamatskolas, Viļakas Valsts
ģimnāzijas, Viļakas pamatskolas
un Žīguru pamatskolas.
Viļakas novada angļu valodas
olimpiāde 5. un 8. klasēm norisinājās 20. aprīlī Viļakas Valsts
ģimnāzijā.
apsveicam olimpiādes uzvarētājus 8. klašu grupā:
1. vieta – Niks Cibulis (Rekavas vidusskola, skolotāja – Ruta
Duļbinska)
2. vieta – Raivo Orlovskis (Viļakas Valsts ģimnāzija, skolotāja
– Līga Leitena)
3. vieta – Elīna Dukovska (Viduču pamatskola, skolotāja – Anita Smuška)
Atzinības: Roberts Rēvalds
(Viļakas Valsts ģimnāzija, skolotāja – Līga Leitena)
Emma Buhtina (Žīguru pamatskola, skolotāja – Inga Vanaga)
apsveicam olimpiādes uzvarētājus 5. klašu grupā:
1. vieta – Estere Husare (Rekavas vidusskola, skolotāja –
Ruta Duļbinska)
1. vieta – Milana Baklagina
(Žīguru pamatskola, skolotāja –
Inga Vanaga)
2. vieta – Andris Kravalis (Žīguru pamatskola, skolotāja – Inga
Vanaga)
3. vieta – Rinalds Logins (Re-

šogad zinātniski pētnieciskos
darbus prezentēja 2.-4. klašu
posmā - 9 skolēni no Rekavas
vidusskolas, upītes pamatskolas,
Žīguru pamatskolas un stacijas
pamatskolas. 5.-6. klašu posmā
- 8 skolēni no Rekavas vidusskolas, stacijas pamatskolas,
Viļakas pamatskolas. Prieks,
ka šogad pētnieku pulciņam
pievienojās skolēni no Žīguru
un upītes pamatskolas.
Kā katru gadu, ir apbrīnojamas
tēmas, ko skolēni izvēlas par
sava pētījuma pamatu: «Mans
stārķis Nils», «Tauriņa izšķelšanās
no kūniņas», «Ko es zinu par
sāli», «Cukurs mūsu ikdienā»,
«Kas ir palmu eļļa», «Dzintars»,
«Enerģijas dzērieni un to ietekme
uz cilvēka veselību» u.c.
skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja žūrija:
2.–4. klašu posmā:
Irēna Logina – Viļakas pa-

Niks Cibulis

kavas vidusskola, skolotāja – Ruta Duļbinska)
Atzinības – Samanta Kromule
(Viļakas pamatskola, skolotāja –
Līga Leitena)
Terēze Maksimova (Rekavas
vidusskola, skolotāja – Ruta Duļbinska)

22. aprīlī Rēzeknes Valsts 1.
ģimnāzija organizēja Latgales reģiona 3. atklāto angļu valodas
olimpiādi 8.–9. klases skolēniem
ar mērķi veicināt interesi par angļu valodu, attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes, piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā.
Arī mūsu novada skolēni apliecināja savas prasmes svešvalodu
lietošanā.
Niks Cibulis (Rekavas vidusskola) ieguva 1. vietu un Raivo
Orlovskis (Viļakas Valsts ģimnāzija) ieguva 2. vietu 143 skolēnu
konkurencē. Airitai Agejevai (Žīguru pamatskola) – atzinība. Apsveicam!
Šo sacensību «maratonu» no-

Raivo Orlovskis

slēdza Starpnovadu olimpiāde
Balvu Valsts ģimnāzijā 28. aprīlī,
kurā mūsu skolēni kārtējo reizi
startēja ar godu.
apsveicam olimpiādes uzvarētājus 8. klašu grupā:
1. vieta – Niks Cibulis (Rekavas
vidusskola, skolotāja – Ruta Duļbinska)
3. vieta – Raivo Orlovskis (Viļakas Valsts ģimnāzija, skolotāja – Līga Leitena)
apsveicam olimpiādes uzvarētājus 5. klašu grupā:
2. vieta – Andris Kravalis (Žīguru pamatskola, skolotāja – Inga
Vanaga)
Atzinība – Milana Baklagina
(Žīguru pamatskola, skolotāja –
Inga Vanaga)
Paldies visām novada angļu
valodas skolotājām par skolēnu
veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei, olimpiādes darbu izstrādi un
pacietību darbu labošanā.
Viļakas novada Svešvalodu
metodiskās apvienības vadītāja
Līga Leitena

«Jaunais pētnieks»

matskolas skolotāja;
Tamāra Makarova – Viļakas
pamatskolas skolotāja;
Mārīte Supe-Tuča – Viļakas
pamatskolas skolotāja.
5.–6. klašu posmā:
Valentīna Beča – Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotāja;
Aina Keiša – Rekavas vidusskolas skolotāja;
Maruta Bukša – Rekavas vidusskolas skolotāja.
Pēc darbu izvērtēšanas un pētnieku prezentācijām tika piešķirtas pakāpes:
2. klases posms
1. pakāpe Annija Plačinda
2. pakāpe Loreta Kamzola

3.-4. klases posms
1. pakāpe Rēzija Komarovska
1. pakāpe Kristiāns Mednis
1. pakāpe Sabīne Maksimova
2. pakāpe Amanda Buklovska
2. pakāpe Mareks Maksimovs
2. pakāpe Viktorija Supe

Atzinība – Rebeka Anžela Šaškova

5.-6. klases posms
1. pakāpe Airita Kikuste
2. pakāpe Signija Voiciša
2. pakāpe Evija Kokoreviča
2. pakāpe Katrīna Ostrovska
2. pakāpe Mareks Tuleiko
3. pakāpe Gunita Šakina
3. pakāpe Loreta Šakina
Paldies skolēniem un viņu
vecākiem, skolotājiem par ieguldīto
darbu, žūrijai, Viļakas pamatskolas
direktorei un kolektīvam par uzņemšanu.
Paldies RKP Vientuļi kolektīvam par interesanto ekskursiju,
Kultūrvēsturiskā muzeja «Vēršukalns» vadītājam Aldim Pušpuram
par tik silto uzņemšanu un gardo
maizīti un zupu, mēs noteikti atgriezīsimies pie Jums vēl!
Uz tikšanos nākamgad!
Izglītības metodiķe
Ginta Locāne
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Rekavas vidusskolas skolēnu
mācību ekskursija

28. aprīlī Rekavas vidusskolas
vecāko klašu skolēni devās interesantā, izglītojošā ekskursijā.
1. pieturas punkts bija Ādažos,
kur apmeklējām čipsu ražotni, uzzinājām par čipsu ražošanas vēsturi. 1972. gadā sāka ražot kartupeļu salmiņus, bet 1993. gadā
Ādažos sāk cept čipsus. Pirmie
čipsi bija ar paprikas garšu, kas
šodien veikalos nav sastopami.
Interesanti, ka visvairāk pirktie ir
čipsi ar tomātu, krējuma, siera,
diļļu un bekona garšu.
No rūpnīcas ik dienu uz veikaliem Latvijā aizved 13.5 tonnas
čipsu un 13.5 tonnas - uz ārzemēm.
Gadā fabrikā saražo 3.5 miljonus
kilogramu čipsu. Ārzemju produkciju eksportē ar preču zīmi
Taffel, jo vārdu «Ādaži» ārzemēs
ir neiespējami izrunāt. Čipsus cep
170 grādu temperatūrā 1,5 min.
Bez čipsiem ražo arī sāļās uzkodas – salmiņus, virtuļus, siera
bumbiņas, kur par izejmateriālu
izmanto kukurūzas miltus. Siera
bumbiņas veidojas kontrolētā
sprādziena rezultātā. Visus čipsus
vāra palmu eļļā, izņemot Meistardarba čipsus, tos vāra saules-

izGlītība

puķu eļļā, jo tie ir cietāki.
Uzzinājām daudz jauna, varējām arī degustēt dažāda veida
čipsus. Mums atgādināja, ka čipsi
ir tikai uzkoda, nevis brokastis
vai pusdienas.
2. pieturas punkts bija Eiropas
māja Rīgā, kur skatījāmies interesantu prezentāciju par Eiroparlamentu un dažādām aktivitātēm,
ko piedāvā Eiropas Savienība.
Uzzinājām par ar Eiropas eksāmenu, atbildējām uz jautājumiem,
par ko ieguvām balvas.
3. pieturas punkts mūsu ekskursijā – Latvijas Nacionālā bibliotēka. LNB Gaismas pilī atrodas
kopš 2014. gada. Bibliotēkas ēku
projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs
Birkerts (ASV) 1989. gadā, un tā
ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā,
kuru būvēja 5 gadus.
Ēkas kopējā platība ir 42733
kvadrātmetri, garums – 170 metri,
platums – 44 metri, augstums –
68,3 metri. Bibliotēkai ir 14 stāvi. Mēs ekskursiju sākām no 11.
stāva – skatu laukuma – no kura
varējām vērot Rīgu uz visām pusēm.

8. stāvā atrodas Bibliotēku un
informācijas zinātņu lasītava,
LNB Mācību centrs, 7. stāvā – Bērnu literatūras centrs, 6. stāvā –
Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītava, sīkiespieddarbu lasītava. 5. stāvā redzējām Dainu
skapi, šeit atrodas LULFMI Latviešu folkloras krātuve. 4. stāvs –
Mūzikas, Mākslas lasītava, Audiovizuālā lasītava. 3. stāvs – Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava,
kurā varējām pārbaudīt fizikas zināšanas, spēlējot Fizmix. 2. stāvs –
Humanitāro un sociālo zinātņu
lasītava. Starp 1. un 2. stāvu ir
mezonīna (pusstāvs starp 1. un
2.) stāvs, kur atrodas Uzziņu un
informācijas centrs, Jaunākās periodikas lasītava u.c. 1. stāvā atrodas Imanta Ziedoņa zāle, izstāžu
zāles. Vienā no zālēm mēs apskatījām Konrāda Ubāna, izcila
latviešu tonālās glezniecības meistara, gleznas.
Šobrīd LNB glabā vairāk nekā 4 miljonus iespieddarbu. Interesanti šķita tas, ka grāmatas un
citus materiālus uz mājām ņemt
nedrīkst.
Tikai ekskursantam ir iespēja
izstaigāt bibliotēku no 1. līdz 12.
stāvam gida pavadībā. Apmeklētājam, saņemot apmeklētāja karti,
ir iespēja staigāt no 1. līdz 8. stāvam. Pirms ieiešanas bibliotēkā
somas jāatstāj tām paredzētajos
skapīšos, kurus var aizslēgt, ievietojot 1.00 EUR monētu, kas
tiek atdota, skapīti atslēdzot. Bibliotēkā drīkst ņemt līdzi tikai
dzeramo ūdeni oriģināliepakojumā, bet ūdens ir atrodams arī
katrā stāvā.
Esam sajūsmā par plašo un
grandiozo Nacionālās bibliotēkas
ēku. Tā tiešām ir īsta Gaismas pils!
Teksts – A. Koniševa,
A. Cibule, foto – I. Slišāne

tavota konkursa programma, pieteikumi, vīzas utt.
3. maijā dalībnieki devās pāri
robežai. Pirmās dienas lielākā daļa tika pavadīta ekskursijās pa
Krievijas vēsturiskajām vietām.
Ceļā uz Pečoriem gida pavadībā
apmeklējām Izborskas cietoksni.
Pečoros apmeklējām klosteri
un, klausoties mūka interesanto
stāstu par klostera vēsturi līdz
mūsdienām, izstaigājām slavenās
dabiski veidojošās alas, kur atdusas vairāk nekā 10 000 klosterim
piederīgu cilvēku. Ekskursiju noslēdza Pleskavas iespaidīgā cietokšņa apmeklējums.
4. maijs – konkursa diena Pečoru atjaunotajā kultūras centrā.
I Starptautiskajā koru mūzikas
konkursā – festivālā «Kansonans»
piedalījās kolektīvi no Krievijas,
Sanktpēterburgas, Karēlijas, Maskavas un Maskavas apg., Rjazaņas apg., Pleskavas, Pečoriem,
Igaunijas un Latvijas.

Konkursa – festivāla «Kansonans» pirmajā daļā notika bērnu
koru, vokālo ansambļu konkurss.
Pieaugušo konkursu iesāka kori.
Šai kategorijā uzstājās Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris
«Mirklis». Vokālo ansambļu grupā
startēja mūsu ansamblis «Cansone».
Noslēgumā bija bērnu kolektīvu
apbalvošana un koncerts, bet
pulksten 18:00 – pieaugušo kolektīvu laureātu Galā koncerts,
kurā piedalījās arī koris «Mirklis»
un ansamblis «Cansone» ar dziesmu «Man māmiņa piesacīj’».
Pēc koncerta žūrija, kuras sastāvā bija daudzu konkursu laureāti, Maskavas un Sanktpēterburgas augstskolu, konservatoriju
pasniedzēji E. Kaļčenko, S. Plešak,
I. Surovicka, izvērtēja dalībnieku
sniegumu.
Viļakas kultūras nama vokālais ansamblis «Cansone» un balvu
KaC jauktais koris «Mirklis»
saņēma konkursa «Kansonans»
laureāta i pakāpes diplomu.
Balvu jauktā kora «Mirklis»
diriģents Uldis Kokars tika apbalvots kā labākais kordiriģents.
Ansamblis «Cansone» saņēma
festivāla organizatores Jeļenas Stoļarovas aicinājumu piedalīties II
konkursā «Kansonans», kas notiks
vasarā jau Sanktpēterburgā.
Viļakas kultūras nama
pasākumu organizatore, vokālā
ansambļa «Cansone» dalībniece
Silvija Kupriša
Foto - A. Jevstigņejeva

Viļakas kultūras nama vokālais ansamblis «Cansone» – Starptautiskā
koru mūzikas konkursa – festivāla «Kansonans» dalībnieks

uzzinot par iespēju piedalīties sanktpēterburgas kompānijas «artfestival» organizētajā i starptautiskajā koru mūzikas konkursā - festivālā «Konsonans» netālajā Krievijas federācijas Pečoru pilsētā, ansambļa vadītāja ilona bukša
un dziedātājas bija gatavas šādam izaicinājumam.
Konkursam bija jāsagatavo viena savas valsts komponista dziesma, divas dziesmas pēc pašu izvēles, no kurām viena, kā jau konkursos, jādzied a-capella. Ansamblis konkursam izvēlējās D. Rūtenbergas dziesmu «Vēja vijoles»
(koncertmeistare Jeļena Laicāne),
poļu tautas dziesmu S. Skrūzmanes
apdarē «Man māmiņa piesacīj'»
un latviešu tautas dziesmu «Skaista
mana tēva sēta» (vijoles pavadījums
– Ilona Bukša un Svetlana Krasnokutska, ģitāra – Ivars Kuprišs,
bungas – Artūrs Logins).
Pusotra mēneša laikā tika ga-

sākumskolas kombinētā olimpiāde

20. aprīlī Viļakas pamatskolā notika Viļakas novada sākumskolas metodiskās apvienības organizētā kombinētā olimpiāde
3. un 4. klašu skolēniem. šīs olimpiādes mērķis bija rosināt un
aktivizēt novada skolēnu interesi par matemātiku un latviešu
valodu, un tika piedāvāta iespēja pārbaudīt un apliecināt savas
zināšanas un prasmes šajos mācību priekšmetos.
3. klases kombinētajā olimpiādē piedalījās 8 skolēni. 1. vietu
ieguva Rekavas vidusskolas skolnieks Markuss Kozlovskis (skolotāja
Maruta Bukša), 2. vietu ieguva Žīguru pamatskolas skolniece Marija
Prancāne (skolotāja Biruta Kuzmane) un Rekavas vidusskolas
skolniece Sabīne Maksimova (skolotāja Maruta Bukša), 3. vietu
ieguva Viļakas pamatskolas skolniece Samanta Martiņenko (skolotāja
Irēna Logina) un Žanete Ločmele (skolotāja Biruta Logina). Atzinību
ieguva Viļakas pamatskolas skolnieks Endijs Nipers (skolotāja Irēna
Logina) un Emīls Pužulis (skolotāja Maruta Bukša). Pateicība par
piedalīšanos olimpiādē Viduču pamatskolas skolniecei Raivitai
Raginskai (skolotāja Biruta Logina).
4. klases kombinētajā olimpiādē piedalījās 7 skolēni. 1. vietu ieguva Viļakas pamatskolas skolnieks Georgs Dubkovs un skolniece
Viktorija Zeļenovska (skolotājas Ilze Šaicāne un Mārīte Supe-Tuča ),
2. vietu – Rekavas vidusskolas skolnieces Viktorija Supe un Agija
Grantiņa (skolotāja Aina Keiša), 3. vietu ieguva Rekavas vidusskolas
skolnieks Marks Ločmelis (skolotāja Aina Keiša), Žīguru pamatskolas
skolniece Beāte Kaņepe (skolotāja Aija Orlovska) un Viļakas pamatskolas skolnieks Endijs Lindenbergs (skolotājas Ilze Šaicāne un
Mārīte Supe-Tuča).
Paldies Žīguru un Viļakas pamatskolas Sākumskolas Metodiskajām
komisijām par ieguldīto darbu olimpiādes darbu veidošanā. Leposimies
ar to, kas mums pieder, ar to, ko esam sasnieguši, un ar to, kur mēs
dzīvojam un mācāmies!
Viļakas novada Sākumskolas metodiskā apvienības vadītāja
Mārīte Supe-Tuča

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
«Namiņš» sporta diena

21. aprīlī lielā pulkā un jautrā noskaņojumā Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem, brāļiem un māsām, arī Viļakas pamatskolas 2. klases skolēniem noritēja «Veselības un sporta diena». sakarā ar šo notikumu tika ielūgtas arī
kolēģes no mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm (Ma).
Šajā dienā bija plānotas sportiskas aktivitātes pirmsskolas rotaļu
laukumos, taču laika apstākļi mūs nelutināja, tāpēc pasākums tika
pārcelts, ar laipnu Viļakas Valsts ģimnāzijas direktores Sarmītes Šaicānes atļauju, uz Sporta skolas telpām – sporta zālē.
Pirmsskolas audzēkņus, ciemiņus un 2. klases skolēnus sagaidīja
Pepija Garzeķe un Karlsons, kuri jautrām dejas kustībām visus
ievingrināja tālākajām aktivitātēm.
Skolotājas Inese un Terēzija bija sagatavojušas nelielu šķēršļu
joslu, kuru bērni viegli pārvarēja. Skolotāja Terēzija iemācīja atsveicināšanās deju, kuru akordeona pavadībā izdejoja gan lielie, gan
mazie sportisti, un viņi devās tālāk pie kurmīšu ģimenes (skolotājas
Tatjana, Lilija un skolotāju palīdze Līga).
Visiem jautrību izraisīja kurmīšu tunelis, kurā bija jāielien un
pustumsā jāizrāpo. Arī mazākie bērni iedrošinājās tajā ierāpot, jo viss
nezināmais izraisa lielu interesi.
Tālāk visi devās pie Ezīša un Mārītes (skolotāja Guna un skolotājas palīdze Viviāna), kuri uzaicināja ceļojumā, līdzi ņemot brīnumnūjas. Ar nūju palīdzību tika pārvarēta ceļu šķērsojošā upe, takas vidū
izaugušie ciņi, tika palīdzēts putniņiem tikt atpakaļ savās ligzdās un
Vāveru silā tika meklētas vāveres, kuras bija labi noslēpušās.
Liels paldies par atbalstu pamatskolas sporta skolotājai Inesei
Rēvaldei, ar kuru ir izveidojusies sadarbība kopīgo sporta aktivitāšu
rīkošanā starp skolēniem un pirmsskolēniem. Tādā veidā pirmsskolas
audzēkņiem veidojas pozitīva attieksme pret skolu, jo viņiem ir liela
vēlme aktīvi piedalīties dažādos pasākumos kopā ar skolēniem.
Pirmsskolas bērni kļūst atraisīti, mācās pārvarēt kautrību, viņos
attīstās pašapziņa un pārliecība par savām spējām.
Paldies kaimiņu pirmsskolas izglītības iestāžu kolēģēm, kuras atsaucās mūsu aicinājumam pievienoties un, vērojot bērnu aktivitātes, arī
ieguva kādu ierosmi savam darbam. Sadarbojoties, braucot ciemos, gūstot pieredzi un daloties domām, iegūstam mēs visi – gan skolotāji, gan
bērni. Paldies tiem vecākiem, kuri rada iespēju būt kopā ar mums un saviem bērniem šajās aktivitātēs. Bērni ļoti lepojas ar jums, jo jūsu atbalsts
un kopā būšana palīdz viņiem kļūt pārliecinātiem un atraktīviem.
Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova
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Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni zinātniski pētniecisko darbu lasījumos
draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Viens no sadarbības pasākumiem,
kas šogad noris par godu Valsts ģimnāziju
20-gadei, ir skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 18. aprīlī. te piedalījās arī deviņi Viļakas
Valsts ģimnāzijas izglītojamie.
Visi iesniegtie darbi tika sadalīti 13
sekcijās un tos vērtēja žūrija. Lūk, rezultāti:
• sandra Jugane (11. kl.) – Dižkoki Viļakas apkārtnē – 1. pakāpes diploms,
darba vadītāja Valentīna Beča;
• dagnija Kokoreviča (11. kl.) – Izsūtījuma gadi Martiņenko un Ločmeļu-Spridzānu ģimeņu atmiņās – 1. pakāpes diploms, darba vadītāja Rasma Vilkaste;
• Rainelda zondaka (11. kl.) – Viļakas novada Susāju pagasta viensētu stāsti –
2. pakāpes diploms, darba vadītāja L. Šaicāne;
• elīna zaķe (11. kl.) – Mototrases
«Baltais briedis» vēsture un loma sabiedrībā – 2. pakāpes diploms, darba vadītāja

Biruta Miņina;
• Karīna duļbinska (12. kl.) – Laikapstākļu pētījumi un to rezultātu analīze
aprīļa mēnesī 1998.–2015.g. Medņevas
pagasta Semenovas ciemā – 2. pakāpes
diploms, darba vadītāja L. Šaicāne;
• laura orlovska (11. kl.) – Scandinavian and french borrowings in the
English language – 3. pakāpes diploms,
darba vadītāja Līga Leitena. Pirmais darbs,
kas Viļakas Valsts ģimnāzijas vēsturē uzrakstīts angļu valodā;
• dāvis šaicāns (11. kl.) – Longborda
kultūras vēsture un attīstība Latvijā – 3.
pakāpes diploms, darba vadītāja Sarmīte
Šaicāne, konsultants Einārs Lansmanis;
• amanda orlovska (11. kl.) – Saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem – atzinība, darba vadītāja Valentīna Beča;
• linda zaremba (11. kl.) – Kreiļi labroču pasaulē – atzinība, darba vadītāja Veneranda Medne.
Visi skolēni ir apmierināti par iespēju
krāt jaunu pieredzi un zināšanas, novērtēt

citu skolu skolēnu veikumus un pētnieciskās tēmas. Kā noslēgumā teica Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direk-

tore – censonība, paldies Dievam, vēl pastāv un dzīvo.
Dabaszinību MA vadītāja Lilita Šaicāne

*palīdz pieņemt lēmumus un risināt
sarežģītas situācijas;
*samazina stresu un nemieru, normalizē
sirdsdarbību un asinsspiedienu.

elements, mainās krāsas. Tas viss izsaka
bērna iekšējo pasauli.
Pabeigtās mandalas ir pelnījušas cieņu.
Neiznīcināsim šos veidojumus, godāsim
ieguldīto darbu un informāciju, ko mums
katra mandala sniedz. Mūsdienās lietas
pārāk ātri zaudē savu vērtību, tāpēc
mācīsim mūsu bērnus apieties ar savām
lietām taupīgi un uzmanīgi. Piedāvāsim
bērniem interesantu un aizraujošu darbu,
kas pildīts ar prieku. Dosim viņiem iespēju
attaisīt durvis uz viņu iekšējo pasauli un
izzināt jaunas iespējas.
Mandalām var būt ļoti plašas veidošanas
variācijas:
• mandalu līniju zīmēšana smilšukastē;
• gleznošana (figūras, ziedi, zvēri, fantāzijas no pasakām);
• zīmēšana;
• figūru un attēlu līmēšana uz papīra;
• mandalu locīšana un griešana no papīra;
• līmējot pogas, krellītes, zobu bakstāmos,
sērkociņus un dažādus dabīgos materiālus
uz tekstila;
• veidojot mandalas dabā (piemēram,
mežā no atrastiem dabīgiem materiāliem);
• zīmējot zemē vai sniegā;
• sakārtojot saldumu un augļu šķīvjus
svētku galdam;
• veidojot dzīvās mandalas (bērnu grupa
apguļas aplī uz zemes, kājas satiekas vidū);
• dejojot riņķa dejas (kustības uz vidu
un no vidus).

Mākslas terapija Viļakas pirmsskolā

Kamēr piecas grupu
skolotājas baudīja kursus «integrētas sporta
rotaļnodarbības inovatīvie risinājumi pirmsskolā» balvos, skolotāja
palīdze līga Kaļāne savas
pedagoģiskās prakses ietvaros vadīja
mākslas terapijas nodarbību visām
trijām vecuma grupām Viļakas Pirmsskolas izglītības iestādē.
Bērni krāsoja katrs savu mandalu, klausoties mūziku un dejojot izvingrošanās nolūkos. Integrētā nodarbība ilga 45 minūtes.
Arī skolotājām bija sagatavotas ļoti dažādas
un interesantas mandalas.
Kas tad ir mandala un kāpēc mums nepieciešama mākslas terapija?
Katrs no mums laiku pa laikam jūtas
pārstrādājies, ar sliktu garastāvokli, nelaimīgs, nervozs vai arī uztraukts, agresīvs.
Daudzos gadījumos veltīgi meklējam
iemeslu un uzdodam sev jautājumu «Kāpēc?». Šis stāvoklis nav tikai mums, pieaugušajiem, bet jo biežāk tas ir arī bērniem, kuri ir noguruši, nespēj koncentrēties,
ir nervozi, nemierīgi un bieži vien cieš no
attīstības un uzvedības traucējumiem.
Visām šīm problēmām ir iemesls.
Bērna organismā dažādu stresa situāciju
un neatrisinātu problēmu dēļ ir iestājies
iekšējā līdzsvara trūkums. Šis nelīdzsvarotais
stāvoklis vai iekšējās vienotības trūkums
var rasties jebkurā bērna attīstības stadijā.
Pēc ilgāka laika posma vairs pat nav iespējams atcerēties, kas tieši tā bija par
problēmu, kura mūs uztrauca, lika kļūt
nervoziem un kuru mēs nebijām spējīgi
atrisināt. Var eksistēt milzīgs daudzums
šādu problēmu.
Kas uztrauc mūsu bērnus? Visbiežāk
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tās ir problēmas ģimenē, augošās prasības
skolās, vecāku laika trūkums no pārstrādāšanās, pārāk daudz laika, pavadīta pie
televizora ekrāna, datora. Bērnu nervu
sistēma visu dienu ir noslogota un tai, protams, ir nepieciešama atpūta, atjaunošanās
un miera un līdzsvara atjaunošana.
Ķermenī atjaunot mieru, atslābināšanos
un līdzsvaru var ļoti dažādos veidos.
Viena no efektīvākajām un interesantākajām
metodēm gan pieaugušajiem, gan bērniem
ir mandalas veidošana. Kā norāda psihologi,
daudziem bērniem patīk zīmēt apļveida līnijas, kas atgādina mandalas. Tādēļ nemierīgus bērnus var īpaši mudināt zīmēt
mandalas, izmantojot šo zīmēšanas paņēmienu kā instrumentu saprāta, apziņas un
intelekta koncentrēšanai.

Kas ir mandala?
Mandalas ir spēcīgs instruments, ko cilvēks var
izmantot savā labā dažādiem nolūkiem – sevis izzināšanai, garīgai un fiziskai
dziedināšanai, pašattīstībai
un izaugsmei, meditācijai u.c.
Mandalu zīmēšana un veidošana cilvēkiem palīdz neskaitāmos veidos:
*tā atvieglo dziedināšanās procesus –
gan fiziskus, gan garīgus;
*palielina izpratni par notiekošajiem
procesiem dzīvē un cilvēkā pašā;
*palīdz izprast iekšējo pasauli un tās
mijiedarbību ar ārējo pasauli;
*palīdz koncentrēties uz sevi jebkurā
laikā un vietā, kad vien tas nepieciešams;
*uzlabo un aktivizē labo smadzeņu
puslodi, kas atbild par jūtām un sajūtām,
vizuālo un telpisko uztveri, seksualitāti,
garīgumu, intuīciju un radošumu;

lai zīmētu mandalas, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai māksliniecisks talants, vienīgais – spēja ļauties
radīšanas procesam.
Visas figūras mandalā – apļi, taisnstūri,
līnijas, ir savstarpēji saistīti
un simbolizē pilnīgu harmoniju. Dzīves harmonija,
zināšanas par dzīves
jēgu uztur mūsu garīgo
veselību, un mūsu garīgā
veselība ir pamats mūsu
fiziskajai veselībai.
Lai bērni varētu attīstīties fiziski veseli,
dzīves jēga ir svarīga arī viņiem. Bērnu
uztveres spējas attīstās, un verbālā komunikācija vien nav pietiekoša, lai varētu saprast
pasauli. Bērnam pilnīgai attīstībai ir nepieciešama arī uzskatāmība, kura tiek attīstīta
arī ar mandalu palīdzību. Tas nav tikai
attēls aplī, tam ir noteiktas likumsakarības.
Kaut arī raksti apļa iekšpusē ir izkliedēti,
tomēr tie atbilst vienam likumam – tas ir
izvietojums ap centru. Šī iemesla dēļ tas
labi saprotams arī maziem bērniem.
Mandalu iekrāsošana mūs vedina tuvoties iekšējai kārtībai un tas ir ļoti svarīgi
gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo harmonija katra cilvēka iekšienē dod spēku
un līdzsvaru. Darbs ar mandalām bērniem
rada rezultātu ātrāk nekā pieaugušajiem, jo
bērni labāk māk spēlēties. Ja bērni ar mandalu zīmēšanu nodarbojas regulāri, tad šis
darbs palīdz attīstīties bērna personībai.
Mandalu zīmēšana bērnos attīsta koncentrēšanās spējas, aizdzen uztraukumu,
nomierina, palielina bērna enerģiju, palielina
aktivitāti, noņem spriedzi, palielina pašcieņu,
bērns kļūst psihiski nosvērtāks. Pateicoties
tam, bērni vieglāk iztur arī dzīves grūtākos
brīžus.
Pēc dažādu mandalu izveides cilvēks,
vienalga – pieaugušais vai bērns – jūtas lieliski. Nomierinās maņu orgāni – redze,
dzirde, visa dvēsele.
Apspriediet ar bērniem, ko viņi ir uzzīmējuši vai izveidojuši. Lieciet viņiem
stāstīt par viņu jūtām, fantāzijām, formām
un krāsām mandalās. Katram no elementiem
mandalā ir sava nozīme. Ja divdesmit,
piecdesmit bērniem iedosiet vienu un to
pašu mandalu, pēc zīmēšanas atklāsiet, ka
nav divu vienādu mandalu. Tās atšķiras ar
citādākām līnijām, uzsvērts ir kāds cits

KRāsu NozīMe

Pamatkrāsu tradicionālā nozīme
• Sarkana – spēks, veselība, enerģija,
jutekliskas tieksmes, līdzjūtība.
• Oranža – iedvesma, augstsirdība, uzbudinājums, patika, pārpilnība, labsirdība.
• Dzeltena – pārliecība, pievilcība, uzticēšanās, greizsirdība, prieks, ērtības.
• Zaļa – finanses, auglīgums, veiksme,
enerģija, žēlsirdība, pilnveidošanās.
• Gaišzila – miers, sapratne, pateicība,
veselība, uzticība, atklātība.
• Tumšzila – mainīgums, impulsīvums,
nomāktība, solidaritāte, pretenzijas.
•Violeta – spriedze, spēks, skumjas,
dievbijība, juteklība.

Lai veicas, mākslas terapijas integrējot
rotaļnodarbībā!
Par mandalām stāstījumu veidoja un
nodarbību vadīja Līga Kaļāne,
Foto un tekstu savietoja
un nodarbību atbalstīja vadītāja
Lilita Šnepere
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Žīguru pamatskolas aktivitātes aprīlī

Žīguru pamatskolā aprīlis sācies kā pasākumiem un
iespaidiem bagāts mēnesis. Tautā mēdz teikt – kas gan
sev svētkus rīkos, ja ne pats!

1. aprīlis – Joku diena, bet mūsu skolā šajā dienā bez
jokiem, jo 7. klase pavisam nopietni gatavojas savam pirmajam patstāvīgi rīkotajam pasākumam «Filmu vakars
pidžamās». Mērķis – pierādīt savu darīt un varēt prasmi
un saņemt savu godpilno vietu Skolēnu padomē. Pasākumā piedalīties aicināti 5.–9. klašu skolēni un skolotāji.
Jau nedēļu pirms pasākuma skolā tika veikta aptauja par
vēlamo skatāmo filmu, kā arī katrs skolēns saņēma iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro filmu vakara laikā,
kuri bija jāizlasa pašiem un arī vecākiem, jo, tikai vecāku
parakstīti, tie bija 100% garants ieejai filmu vakarā.
Aptaujas rezultātā tapa skaidrs, ka vēlamā skatāmā filma
būs «Grega dienasgrāmata».
Pirms ierašanās pasākumā katrai klasei un skolotājiem
bija jāpiedomā pie vienota pidžamu stila un sevis prezentēšanas. 7. klases skolēni ļoti rūpīgi bija pārdomājuši gan
zāles noformējumu, gan visa pasākuma gaitu, lai ikviens
te justos gaidīts. Skolotājiem bija sagatavota VIP skatītāju
loža. Mazā skolas zāle pārtapa par īstu kinoteātri. Vakara
gaitā notika gan filmas skatīšanās, gan nomināciju
piešķiršana, diplomu un pašsagādātu balvu pasniegšana,
gan kopīga izkustēšanās dejas ritmos, gan visai oriģināls
foto stūrītis.
Skolēni un skolotāji atzina, ka šis vakars bija ne tikai
izdevies – tas bija lielisks un parādīja to, cik saliedēti mēs
esam un cik maz vajag īstai laimes un prieka sajūtai.
Paldies 7. klasei par sarīkotajiem svētkiem!

Savukārt, jau pēc nedēļas, 8.aprīlī, Žīguru pamatskola
uzņēma ciemiņus no Nīderlandes datorzinību koledžas
Roc van Twente – 12 studentus, 3 skolotājus un viņu pavadoni, šoferi, un brauciena sponsoru, kā arī mūsu ilgga-

izGlītība

dējo sadarbības partneri, bijušo žīgurieti, Aigaru Andersonu.
Tieši pateicoties Aigaram, mūsu skola no ciemiņiem
dāvanā saņēma 20 datorus, projektoru un printeri. Dienas
gaitā mūsu viesiem nācās gan pastrādāt, pieslēdzot datorus (tas bija arī viņu galvenais uzdevums, vienlaikus arī
prakse), gan baudīt vietējo kultūru – Meža muzeju – un
mākslu – izklaides programmu, par ko bija parūpējušies
bijušie un esošie Žīguru pamatskolas skolēni. Arī mūsu skolēniem tā bija vienreizēja iespēja komunicēt angļu valodā, prezentējot savu skolu, savas prasmes un iemaņas un
dienas laikā iejūtoties gidu lomās.
Vakarpusē 7.–9. klašu skolēni kopā ar skolotāju Iju
Krilovu bija sagatavojuši pārsteigumu – tautu dejas, jo,
kā atzina ciemiņi, viņu valstī tādu nav, līdz ar to tautas
tērpos ģērbtie mūsu jaunieši viņiem šķita kas neparasts
un vienreizīgi skaists. Žaklīna Orlovska un Ērika Zaharova visus priecēja ar savu moderno deju prasmi. Lai
parādītu mūsu mākslas daudzveidību, talkā nāca Rēzeknes
J. Ivanova Mūzikas vidusskolas tradicionālās muzicēšanas
3. kursa audzēkņi – Ilze (Žīguru pamatskolas absolvente),
Dace (Viļakas Valsts ģimnāzijas absolvente), Aleksandrs
un Mārtiņš. Protams, te neizpalika arī bez kopīgas sadancošanās, dāvanu pasniegšanas un labajiem ceļavārdiem.
Nīderlandes studentus un viņu skolotājus pārsteidza
mūsu viesmīlība, atraktivitāte un sirsnība.
Milzīgu paldies sakām visiem, kas šajā dienā nāca
mums palīgā gan ar padomu, gan reālu darbu!
Īpašs paldies skolotāju kolektīvam, tehniskajiem darbiniekiem par izturību visas dienas garumā, skolniecēm
Emmai Buhtinai, Elzai Elksnītei, Airitai Agejevai par
prasmi vajadzīgajā brīdī atrast īstos vārdus un visiem
skolas dejotājiem par pacietību!
Liels paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājai Inesei Circenei, izglītības metodiķei Gintai Locānei par sirsnību, pretimnākšanu un sarūpētajām dāvanām, datortehniķim Rolandam Kuzminam par profesionālu
atbalstu, Annai Āzei par aizraujošu ekskursiju Meža
muzejā, pagasta pārvaldniekam Oļegam Keskam par sadzīvisku jautājumu veiksmīgu atrisināšanu, Valentīnai
Kaļānei par sapratni un izpalīdzēšanu!
Sevišķs paldies lai aizskan mūsu skolotāja Igora
Šnepera mammai Skaidrītei Šneperei par rakstainajām,
latviskajām zeķēm mūsu ārvalstu draugiem!
Lai arī turpmāk labais vairo labo!

trulītis, svirlītis un plukšķis ir putni. Saskaitot punktus,
izrādījās, ka labāk putnus ir iepazinis Rinalds Logins no
Rekavas vidusskolas 5. klases. Viņš piebiedrojas iepriekšējo spēļu finālistiem (Rafaels Dmitrijevs no Kukaiņu
spēles un Keita Emīlija Orlovska no Četrkājaiņu spēles) un jūnija sākumā dosies uz «Cielavas gudrību»
finālspēli kādā skaistā Latvijas vietā, kur sacentīsies
zināšanās ar vēl aptuveni 20 vienaudžiem no visas Latvijas.

14. aprīlis – diena, kad skolā atkal tiek uzņemti ciemiņi, tikai šoreiz no Viļakas novada skolām, jo skolotājas
Andras Korņejevas vadībā notika Latvijas Dabas muzeja
konkursa «Cielavas gudrības IX» trešā atlases spēle 5. –
6. klašu skolēniem.
Šī kārta bija veltīta Latvijas un pasaules putniem.
Tika saņemtas 24 atlases anketas no Žīguru pamatskolas,
Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas un Rekavas vidusskolas, 11 veiksmīgākie putnu dzīves pazinēji tikās
klātienē. Atpazinām putnu ligzdas, olas, mazuļus, barību,
klausījāmies putnu balsis. Noskaidrojām, ka ķerra,

15. un 16. aprīlī Latvijas Universitātē (LU) Latvijas
zinātkārākie 7.–9. klases skolēni piedalījās radoši eksaktā
pasākumā «Ekspedīcija zinātņu pasaulē». Skolēni dalību
pasākumā ieguva kā balvu, deviņu nedēļu garumā piedaloties LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
(DZM IC) organizētajā virtuālajā konkursā «Domā! Zini!
Mācies!».
No Žīguru pamatskolas konkursā piedalījās trīs 7.
klases skolēni – Aleksa Jakučeva, Žaklīna Orlovska un
Gustavs Vanags. Līdz finālam nokļuva Žaklīna Orlovska,
līdz ar to viņai tika dota vienreizēja iespēja izbaudīt visu
klātienē.
Skolēni piedalījās netradicionālās un interesantās eksaktās nodarbībās. Piektdien viņi iepazina Latvijas kokus, augus un eksotiskus tauriņus LU Botāniskajā dārzā,
kā arī iejutās uzņēmēju lomās, ražojot kosmētikas līdzekļus, riģipsi un metāla pārklājumus biznesa simulācijas
spēlē «Fabrikants» LU Fizikas un matemātikas fakultātē.
Savukārt, sestdien skolēni, iejūtoties LU Dabaszinātņu
akadēmiskā centra vidē, attīstīja pētnieciskās prasmes,
nosakot ūdens ķīmisko sastāvu, augsnes granulometrisko
sastāvu, atpazīstot dzīvnieku pēdu nospiedumus un galvaskausus, mācījās mērogot un grieza dolomītu ar ģeoloģisko zāģi.
Virtuālais konkurss šogad noritēja jau septīto reizi. Tā
mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm. Dalība konkursā ir lieliska iespēja ikvienam 7.–9.
klases skolēnam iegūt jaunas zināšanas dabaszinātnēs un
matemātikā un sacensties erudīcijā ar vienaudžiem no
visas Latvijas, pildot nestandarta uzdevumus. Katru gadu
tajā iesaistās vairāk nekā 200 skolēnu. Astotās un devītās
klases skolēniem sekmīga piedalīšanās konkursā ir ikgadēja iespēja sacensties par ceļazīmi uz Eiropas Savienības
Dabaszinātņu olimpiādi (The European Union Science
Olympiad).
Konkursu atbalstīja izglītības uzņēmums «Lielvārds»,
SIA «LatRosTrans» un SIA «Mikrotīkls». Ziedojumus
administrēja Latvijas Universitātes Fonds.
Paldies skolotājām Andrai Korņejevai un Svetlanai
Jurjānei par ieguldīto papildu darbu! Lai arī maijs ir
tikpat ražīgs!
Žīguru pamatskolas direktore
Sanita Orlovska

23. aprīlī Rīgā norisinājās 40. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference, kur piedalījās izglītojamie
no četriem latvijas reģioniem un Rīgas pilsētas.
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir:
sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības
attīstību; ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām
augstskolā un darbībai zinātnē; veicināt skolēnu profesijas
izvēli. Republikas konkursam tika iesniegti 397 darbi,
bet pēc rakstveida darbu recenzēšanas klātienē tika
prezentēti 321 darbi, kurus aizstāvēja 478 izglītojamie.
Pētnieciskie darbi tika sadalīti 24 sekcijās un aizstāvēti
piecās augstskolās.
Konferences atklāšana notika Latvijas Universitātes
Lielajā Aulā. Te visus svētku dalībniekus uzrunāja un
radošu enerģiju vēlēja izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis, LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks,
bijušie, pat vairākkārtējie republikas skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferences dalībnieki, tagad jaunie

pētnieki Guntars Kitenbergs un Dainis Jakovels, kā arī
konferences organizatore – Interešu izglītības un
tālākizglītības departamenta vecākā referente Mudīte
Kalniņa, vēlot: «Redzēt visu, ko ikviens var redzēt, bet
izdarīt secinājumus, kurus citi nevar izdarīt!»
Latvijas Kultūras akadēmijā Kulturoloģijas sekcijā
savu pētniecisko darbu aizstāvēja Viļakas Valsts ģimnāzijas
11. klases skolniece Rainelda zondaka. Viņas darba
tēma – «Viļakas novada Susāju pagasta viensētu stāsti».
Raineldas pētījums izpelnījās lielu interesi un 14 darbu
konkurencē tika novērtēts ar Atzinības rakstu. Paldies par
lielo darbu.
Kā teica jaunais pētnieks Guntars Kitenbergs: «Tā ir
lieliska iespēja – sacensties pašam ar sevi un citiem. Tas
ir labs treniņš nākotnei!» Iegūtā pieredze un jaunas
atziņas neapšaubāmi noderēs turpmākās studiju gaitās.
Lai veicas!
Dabaszinību MA vadītāja Lilita Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Rainelda zondaka republikas
40. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā
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ar lepnumu sirdī

tēvzemes mīlestības un patīkama svētku satraukuma apgaroti, 28. aprīlī Vidzemes koncertzālē «Cēsis» kopīgā dziesmā un
dejā vienojās 27 latvijas Republikas ģimnāzijas, lai atzīmētu jau
20 savas pastāvēšanas gadus. savu piederību šim notikumam apliecināja arī Viļakas Valsts ģimnāzijas meiteņu koris ar vadītāju
ilonu bukšu, izpildot 10 dziesmas starp vairāk nekā 400 ģimnāziju koristiem.
Diena iesākās ar aktīvu mēģinājumu, iepazīstoties ar diriģentiem.
Vēlāk aizraujošas gides pavadībā tika apskatīts viens no izcilākajiem
kultūras pieminekļiem Latvijā – Cēsu viduslaiku pils, uzzinot daudz par
tās vēsturi, dažādiem neticamiem notikumiem. Ekskursijai piebiedrojās
arī Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs, kura gars, kā ar dažādiem interesantu atgadījumu atstāstiem pierādīja pavadone, iemiesojies kaķī. Kad pils un tās senatnīgā aura tika izbaudīta, bija laiks gatavoties vakara uznācienam. Svētku dalībnieki neslēpj – brīdī, kad visi tika aicināti uz skatuves, lai ievadītu koncerta pēdējo daļu, stāvot starp
simtiem ģimnāzistu un veltot sava darba augļus mūsu skolotājiem,
vecākiem, novada vadītājiem, kuri bija ieradušies mūs atbalstīt, pārņēma mīlestības, lepnuma sajūta par to, ko darām un kas esam.
Vijoties ar saviļņojumu, kurš nepārgāja, pat noejot no skatuves, ar
dziesmu «Mēs varam līdzās būt» tika noslēgts šis pasākums, paužot
ģimnāziju vienotību šajā nozīmīgajā notikumā. Uz tikšanos nākamajos
ģimnāziju jubilejas svētkos!
11. klases skolniece Laura Orlovska

Viļakas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs «bitīt’ matos» Madonas novadā

Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs (turpmāk –
JdK) «bitīt’ matos» piedalījās sadancī Madonas novada ošupes
pagasta degumnieku tautas namā.
«Latviešu ornamenti jeb raksti, kas sastopami dažādos rokdarbos,
ir latviešu mitoloģiskās un piederības zīmes, kas gan jau ir zaudējuši
savu sākotnējo nozīmi un saglabājušies kā dekorācijas vai latviešu
tautas tērpu elementi. Latviešu raksta skaistajām formām ir svarīgs
arī to raksturs un saturs, kas liecina par tautas kultūru, kā arī tiem ir
tradīciju spēks: sīkas, šķērsām svītrotas strīpas, saulītes (riņķīši ar
actiņu vidū), īsākas vai garākas taisnas svītras dažādos salikumos,
taisni un slīpi krusti. Arī tautas dejas veido rakstus – deju rakstus,»
tādiem vārdiem Degumnieku tautas nama vadītāja iesāka svētku
koncertu – sadanci «Rakstu rakstus izdejoju».
Deju koncertu iesāka paši mazākie dejotāji – pirmsskolas deju
solo pārīši. Heilija ar Jēkabu izdejoja «Čību – čābu» deju un Keita ar
Renāru – «Vēderiņš burkšķ».
Sadancī piedalījās Mētrienas JDK «Meteņi» ar dejām «Es noaudu
zvaigžņu segu», «Es bij’ puika» un «Skroder’s sēž uz aku», Barkavas
JDK ar dejām «Dirižablis», «Timā upes malā» un «Krakovjaks», Degumnieku JDK «Atspēriens» ar dejām «Pār Gauju», «Bēdu manu lielu bēdu» un «Piena ceļš», Kalsnavas JDK «Kalsnava» ar dejām «Pieguļnieki» un «Dancis pa trim», kā arī mēs – Viļakas KN JDK «Bitīt’
matos» ar dejām «Lai tā būda rūc» un «Mēs ciemiņus gaidīdami».
Pēc koncerta kopā ar jauniegūtajiem draugiem no citiem deju kolektīviem spēlējām spēles, lustējāmies deju grupas «Tev» deju ritmos.
Paldies par iespēju iepazīties, sadraudzēties un kopīgi izdejot deju
rakstus Viļakas Kultūras nama vadītājai Akvilinai Jevstigņejevai un
drošu un mierīgu kopā pavadīto ceļu šoferītim Jāzepam Jermacānam.
Dejotāju vārdā – JDK «Bitīt’ matos» vadītāja Diāna Astreiko
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folkloras kopu un kapelu skates fināls Rīgā

23. aprīlī Viļakas novada upītes pamatskolas folkloras kopa,
Rekavas vidusskolas bērni, upītes tautas nama bērnu un jauniešu kapela, upītes tautas nama zānu kapela un Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela
piedalījās folkloras finālos Rīgā,
kur izcīnīja ļoti labas vietas.
Muzikantu konkursa «Klaberjakte 2016» rezultāti:
Upītes Tautas nama bērnu un
jauniešu kapelai – 2. pakāpes
diploms
Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas kapelai – 1. pakāpes diploms
Zānu kapelai – 1. pakāpes
diploms.
Dziedātāju konkursa «Dziesmu dziedu, kāda bija 2016» rezultāti:
duetam Katei un Domenikam
Slišāniem (Upītes pamatskola) –
3. pakāpes diploms «Lielie dziedātāji»
Domenikam Slišānam (Upītes

pamatskola) – 2. pakāpes diploms
«Dižlielais dziedātājs»
Dejotāju konkursa «Vedam
danci 2016» rezultāti:
Upītes pamatskolas bērnu folkloras kopas dejotājiem – 2. pakāpes diploms «Sudraba dejotāji»
Rekavas vidusskolas bērniem,
dejotājiem – 2. pakāpes diploms
«Sudraba dejotāji»
Upītes pamatskolas dejotāju

pārim Domenikam un Katei Slišāniem – 1. pakāpes diploms
«Zelta dejotāji»
21. un 22. maijā Upītes pamatskolas folkloras kopa un
Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas kapela dosies uz folkloras
festivālu «Pulkā eimu, pulkā
teku», kas norisināsies Saldū.
Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns

23. aprīlī Rīgas tehniskās
universitātes 301. auditorijā notika tradicionālās muzicēšanas
konkursa «Klaberjakte 2016»
fināla skate, kurā savu varēšanu
pārbaudīja Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas kapela 11 bērnu
sastāvā.
Vijolnieki, cītaristi, blokflautas spēlētāji, akordeonists un bundzinieks nopietni gatavojās skolotāju Initas Raginskas un Ilonas
Bukšas vadībā. Prieks, ka bērni
muzicēja brīvi un pārliecinoši Rīgā nodziedāja Medņevas etnogrāfiskā ansambļa latgaliešu tautasdziesmu «Nu tōlīnes es pazinu»
un atskaņoja Viļakas novada garmoškas spēlmanes Emeritas Vancānes repertuāra latgaliešu polku.
Rīgas žūrija sniegumu novērtēja ar I pakāpes diplomu. Novērtējums ir stimuls bērniem pa-

ralēli skolas programmas obligātajiem skaņdarbiem muzicēt tradicionālo repertuāru, to darīt domubiedru kolektīvā.
21. un 22. maijā kapela dosies
uz Saldus bērnu folkloras festivālu, kur gatavojam 3 kopīgos
skaņdarbus muzicēšanai apvie-

notajā muzikantu grupā.
Kapelas audzēkņiem novēlu
uzcītīgi apgūt pārcelšanas ieskaites
programmu un veiksmīgi pabeigt
mācību gadu!
Stīgu instrumentu spēles
metodiskās komisijas vadītāja
Ilona Bukša

21. aprīlī Viļakas Mūzikas
un mākslas skolā viesojās ādažu
brīvās Valdorfa skolas orķestris
ar koncerta programmu «desmitā planēta».
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
orķestris pastāv jau aptuveni 15
gadus. No pāris ģitārām un
flautām pašā sākumā tas izaudzis
par 60 cilvēku plašu dažādu instrumentu orķestri.
Orķestris pasaules Valdorfa
izglītības sistēmā (Vācijā, Norvēgijā, Šveicē, Anglijā utt.) ir
katras skolas neatņemama sastāvdaļa. Tajā sāk muzicēt bērni
no 5. klases, turpinot līdz pat
skolas beigšanai. Dalība orķestrī
mēdz būt brīvprātīga – tur nokļūst
tikai tie, kas tiešām to vēlas un ir
pietiekami spējīgi, lai to darītu.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
orķestris ir Latvijā vienīgais šāda
veida orķestris. Orķestris ir diezgan neparasts – pirmkārt jau instrumentu ziņā. Tajā spēlē vijoles,
čelli, flautas, blokflautas, klavieres,
ģitāras, bungas, bet tam līdzās
arī kokles, akordeons, saksofons,

trompetes, dūdas, mandolīna un
pat viena no retajām Latvijas balalaikām.
Repertuārs arī nav klasisks –
tas ietver dažādu mūziku no
franču, īru un latviešu folka līdz
nopietnai Imanta Kalniņa («Pūt,
vējini», «Ezera sonāte» u.c.),
Valta Pūces mūzikai un rokmūzikas
apdarēm – piemēram, «Depeche
Mode» «Personal Jesus» un
Džima Morisona «Waiting For

The Sun». Daudzi skaņdarbi atgādina nostalģisku jaunības sajūtu
vidējai un vecākai paaudzei, sen
skatītas filmas, savukārt jauneklīgais protesta un taisnības cīnītāja
gars būs tuvs jaunākajai paaudzei.
Koncerta programmas nosaukums – «Desmitā planēta». Ilgums
– aptuveni stunda.
Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas direktors Aldis Prancāns

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela
piedalās fināla skatē Rīgā

Koncerts «desmitā planēta» Viļakā
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Netradicionālā modes skate
Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādē «lācītis»

22. aprīlī Žīguru Pirmsskolas
izglītības iestādē «lācītis» valdīja
neparasta rosība. skolotāja elita
locāne sadarbībā ar iestādes bērnu vecākiem un kolektīvu organizēja Netradicionālo modes skati.
Uz pasākumu sanāca ļoti daudz
skatītāju – bērnu vecāki, brāļi, māsas, vecmāmiņas un citi ciemiņi.
Visus iepriecināja skolotāju un vecāku izdomas un fantāzijas lidojums, darinot tērpus modes skatei.
Pa zāles paklāju pie skatītājiem
nāca daudzu pasaku, multfilmu
un radošās izdomas veidoti tēli.
Uz skati bija ieradušies Sprīdītis

Nu jau vairākus gadus tradicionāli aprīlī Viļakas kultūras
namā satraukti rosās novada kultūras iestāžu dejojošie, dziedošie,
muzicējošie un teātra mākslu
rādošie bērni un jaunieši, skan
smiekli un jautra čalošana. arī
šogad 16. aprīlī novada jaunie
mākslinieki cits citam un skatītājiem rādīja savas prasmes un
atklāja talantus. atbildīgo darbu
viņiem godam paveikt palīdzēja
pasākuma vadītājas, Viļakas kultūras nama mūsdienu deju grupas «Nola» meitenes.
Čaklās deju grupas dalībnieces
koncerta gaitā pārtapa par talantus
meklējošām fejām, par Dārza fejām, kurām klausa pat Dejojošu
Nezāļu grupa, par Muzikālām fejām, kuras prot darboties ar svilpītēm, gan kā mākslas vingrotājas
izlocīt akrobātikas lenti. Visus sajūsmināja Gaismas feja, kura prata izvilināt no tumsas «kukaiņu –
jāņtārpiņu baru». Gaismas feja
bija ļoti dāsna, jo dalījās ar pēdējo gaismu, lai arī jāņtārpiņi iemirdzētos katrs savā krāsā. Ūdens
feja, savukārt, rādīja, cik skaisti
prot pūst burbuļus – mazus un arī
lielākus, kaut pati atzina, ka
parasti viņa ar dažādām krāsām
veidojot zīmējumus uz ūdens
virsmas, bet bērniem tomēr burbuļu
pūšana patīkot labāk, un, vispār,
tā taču ir ļoti jautra darbošanās!

ložu šāvēji latvijas kausa izcīņā dobelē

šī gada 7.-8. maijā Viļakas novada bērnu un jaunatnes sporta
skolas ložu šaušanas nodaļas izglītojamie piedalījās lšf 2016. gada
kausa izcīņas sacensībās ložu šaušanā, kuras noritēja dobelē.

(Emīls Pavlovs), Meža rūķis (Raivo Repša), Taurenītis (Mija Ludikova), Malvīne (Alise Taukule),
Bruņinieks (Mareks Kaļāns), ar
zirgu atbrauca Kovbojs (Martins
Vrubļevskis), iesoļoja īsts Karavīrs
(Rinalds Slišāns), Sniega karaliene
(Amelīna Plačinda), Karlsons (Gints
Ušakovs), Tiesneša kungs (Reinis
Baklagins), Kosmonauts (Aleksandrs Mosins), Minjons (Solomons
Maliks), Pavasara meitene (Rebeka
Kaļāne), Purenītes (Elīza Pužule
ar savu mammu Lindu), Spurgaliņa
(Annika Meijere), Varavīksne (Arina Žukovska), Saldumiņš (Olerts
Palameiks), Krustvārdu mīkla

(Dāvids Volkovs), Diskžokejs (mūzikas skolotāja Daiga), Raibais
karuselis (skolotāja Nataļja), Modernā apkopēja (skolotāja palīgs
Ilona), bet beigās ieradās Labā
Feja (iestādes vadītāja Anita). Pati
pasākuma vadītāja skolotāja Elita
iejutās Zilās Vizbulītes tēlā.
Lai pieteiktu modes skates dalībniekus, skolotāja Elita bija sacerējusi vienu lielu pasaku, iesaistot tajā katru tēlu, bet mūzikas skolotāja Daiga – piemeklējusi atbilstošu dziesmiņu vai mūziku.
Netradicionālās skates noslēgumā Labā Feja pateicās skolotājām un bērnu vecākiem par abpusējo sadarbību un atbalstu, jo prieks
un gandarījums par jauko pasākumu pārpildīja katru skatītāju un
dalībnieku.
Pateicības rakstus un mazas dāvaniņas Labā Feja pasniedza katram skates dalībniekam un viņa
ģimenei, kā arī pateicās iestādes
darbiniekiem par pasākuma organizēšanu un piedalīšanos tā organizēšanā.
Netradicionālā modes skate noslēdzās ar jautru un jestru kopējo
deju «Ballējam, neguļam…»
Iestādes vadītāja A. Agejeva
Foto: Valentīna Kaļāne

2. vietu (bez vecuma ierobežojuma, taču ne jaunāki par 12 gadiem)
vingrinājumā MŠ-60 (sešdesmit šāvieni no stāvokļa guļus) izcīnīja un
«vidējo» kausu saņēma Anastasija Sediha (Viļakas Valsts ģimnāzija 9.
klase). Vingrinājumā MŠ 3X20 sievietēm (šaušana no trīs stāvokļiem,
20 šāvieni ceļos, 20 šāvieni guļus un 20 šāvieni stāvus) ar Viļakas
novada rekordu 3. vietu un «mazo» kausu ieguva Anastasija Sediha.
Lūk, ko nozīmē jauna šautene un sportista neatlaidīgs darbs!
Komandas sastāvā, uzrādot personīgos rekordus un rezultātus tuvu tiem, startēja Romualds Rēvalds (VVģ 7. klase), Didzis Aleksāns
(Viļakas pamatskolas 6. klase) un Arvis Pužulis (Viļakas pamatskolas
6. klase), kā arī Dreiks Ludikovs un Kristers Kaņepe (abi izglītojamie
Žīguru pamatskola 8. klase).
Izglītojamajiem aktīvi līdzi juta treneris Ēvalds Vancāns un autovadītājs Atis.
Paldies izglītojamajiem par piedalīšanos sacensībās un nesavtīgu
darbu treniņos, kā arī vecākiem par atbalstu.
Direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

Galvenais, jaukās fejas prata
tā iedrošināt un uzmundrināt
visus «Muzikālo vitamīnu» dalībniekus, ka koncerts, kura programmā bija veseli divdesmit
astoņi priekšnesumi, bija spraigs,
interesants un nenogurdināja pat
pašus mazākos. Ka Viļakas novads
joprojām ir bagāts ar talantīgiem
bērniem, atzina arī Viļakas novada
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene,
pateicoties visiem par ieguldīto
darbu un skaisto koncertu.
Noslēgumā fejas secināja, ka
tikai mazākā daļa ir talants, viss
atlikušais ir darbs jebkura mērķa

sasniegšanā un novēlēja visiem
«Muzikālo vitamīnu» dalībniekiem,
kolektīvu vadītājiem un arī skatītājiem pilnveidot savus talantus,
būt darbīgiem, radošiem un
mirdzēt kā dimantiem!
Koncerts izskanēja ar dziesmu
«Sapnītis».
«Muzikālajos vitamīnos» piedalījās:
F Žīguru kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvs – vadītāja Ija Krilova
F Žīguru kultūras nama vokālie ansambļi «Čiekuriņi» un «Čiekuri» – vadītāja Daiga Elksnīte
F Upītes tautas nama ama-

tierteātris – vadītāja Lolita Spridzāne
F Upītes tautas nama ritmikas
grupa – vadītāja Inese Lāce
F Kultūras centra «Rekova»
deju grupas «Lāči» un «Lācīši» –
vadītāja Inese Lāce
F Kultūras centra «Rekova»
meiteņu deju grupa «Čabules» –
vadītāja Kristīna Lapsa
F Kultūras centra «Rekova»
bērnu vokālais ansamblis «Mākonīši» – vadītāja Karīna Romanova
F Kupravas vokāli instrumentālais ansamblis «Strautiņš» – vadītāja Ņina Baikova
F Viļakas kultūras nama bēr-

«Muzikālie vitamīni» Viļakā atrod arvien jaunus talantus!

nu ansamblis «Podziņas» – vadītāja
Elita Logina
F Ansambļa «Podziņas» dalībniece Luīze Bogdane
F Viļakas kultūras nama vokālā grupa «Pogas» – vadītāja Elita
Logina
F Vokālās grupas «Pogas» dalībnieks Mairis Urbāns
F Viļakas kultūras nama bērnu deju kolektīvs «Dēkainīši» –
vadītājas Elita Logina un Akvilina
Jevstigņejeva
F Viļakas kultūras nama jauno Ģitāristu grupa – vadītājs Vilis Cibulis
F Viļakas kultūras nama mūsdienu deju grupa «Nola» – vadītāja
Marita Leišavniece
Liels paldies Viļakas kultūras
nama mūsdienu deju grupas
«Nola» dalībniecēm Ērikai, Kintijai, Santai, Katrīnai, Dinijai, Žaklīnai, Keitai un kolektīva vadītājai Maritai Leišavniecei par pasākuma vadīšanu un ieguldīto darbu
«Muzikālo vitamīnu» sižeta veidošanā. Paldies visām «Nolas»
dejotājām par līdzdarbošanos!
Vēlam, lai bērnu sapņi rod
piepildījumu dzīvē!
Viļakas kultūras nama
pasākumu organizatore
Silvija Kupriša
Foto I. Korņejeva
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ViļaKas PiRMssKolai 70

Mēs savu namu būvējam ar uzticību, iecietību, paļāvību un pamatos liekam
sirdsskaidrību, cieņu un mīlestību. Mūsu nams ir stiprs un viesmīlīgs.
Šo domu es izvēlējos par pasākuma moto un vēlējos veidot
pasākumu kā pateicību visiem
mīļiem cilvēkiem, kas man apkārt,
atbalsta mani un kolektīvu.
Skatuves noformējums - balta
siena ar dažādas krāsas tauriņiem,
kas izlido no meitenes un zēna
rokām, jo mēs paši esam kā mazi
taurenīši. Zālē - ar hēliju piepūsti
baloni dažādās krāsās, kas pasākuma beigās aizlido debesīs. Uz
skatuves malas – ziedu pušķi, dekoratīvi spilveni, ko darinājām
no auduma namiņa veidā, lai dāvinātu atbalstītājiem. Zālē:
Mans jaukais kolektīvs, 17
cilvēki, meitenes un 1 vīrietis ar
otrām pusītēm. Tik skaisti saposušos es viņus sen nebiju redzējusi!
Viesi atzina, ka 70 gadu vecumā
mēs izskatāmies ļoti labi;
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Cvetkovs ar kundzi Ilgu;
Izpilddirektore Zigrīda Vancāne;
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, mūsu iestādes padomes dalībniece Tamāra Locāne;
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde, vadītāja Inese Circene
un metodiķe Ginta Locāne;
Tehniskās nodaļas vadītājs
Mārtiņš Rēdmanis.
Goda vietā - bijušie darbinieki,
viņu pulkā bija pirmā Viļakas bērnudārza audzēkne Ņina Zelča.
Zālē mūsu atbalstītāji Jaņina
Kozlova, Ozolu ģimene un Ilze
Logina.
Mūsu pasākumā piedalījās arī
luterāņu draudžu mācītājs Mārtiņš
Vaickovskis ar ģimeni.
Viesu vidū mūsu kolēģītes no

Medņevas, Žīguru un Rekavas
vidusskolas pirmsskolām,
Draugi no Viļakas pamatskolas,
Mūzikas un mākslas skolas, Novada bibliotēkas, Novada muzeja
un Susāju pārvalde.
Mūsu bijušie un esošie audzēkņi ar vecākiem un vecvecākiem.
Pasākumu vadīja un koncertu
sniedza Eglīšu ģimene no Alūksnes,
kas atpazīstama pēc piedalīšanās
šovā «Dziedošās ģimenes». Dziedāja un dejoja mūsu pirmsskolas
esošie un bijušie audzēkņi. Kas
var būt mīļāks par mazuļu dziedātām dziesmām un dejotām
dejām. Mūs priecēja bijušie audzēkņi: deju grupa «Dēkainīši»,
dziedātāji «Pogas», kā arī Olita
un Normunds. Viņu dziedājumā
klausoties, pasaule šķiet gaišāka,
burvestības piepildīta. Īpaši mīļš
šķita brīdis, kad pirmsskolu
kolēģes aicināja priekšā visu
manu kolektīvu. Iepazināmies ar
tiem, kas mūs nepazina, nosaucot
savu vārdu, un saņēmām visus
laba vēlējumus no saviem viesiem.
Mīļš paldies par gaišiem vārdiem, dāvanām un ziediem. Tie
silda, priecē un liek domāt, ka
mūsu darbs ir svētīgs un nepieciešams. Paldies tiem sveicējiem,
kas tovakar atradās citos pasākumos, bet mūs neaizmirsa. Pateicos
domes priekšsēdētājam, Buzijanu
ģimenei, sociālā centra vadītājai
Ilzei un Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktorei Sarmītei Šaicānei.
Bijušajiem darbiniekiem un
draugiem dāvājām nevīstošus ziedus – piespraudes, ko darināju
pati kopā ar savu meitu Lieni un

es eju pa varavīksni… Kā
tā steidzas visiem dāvāt prieku,
kaut mirkli, tikai mazuliet…

Tiešām priecīgi, ar saviļņojumu
bērni, jaunieši 15. aprīlī ieradās
Žīguru Kultūras namā, lai izdzie-

sagatavošanas grupas meitenēm.
Spilventiņus mīļiem cilvēkiem
šuva mans kolektīvs, mums palīdzēja Ināra Andrejeva un Vija
Circāne. Spilvenam pildījumu
gatavoja sagatavošanas grupas
bērni, un kopā visu sašuva Anita
Šakina.
Mēs darbos ielikām savu pateicību un sirds siltumu. Prieks,
ka trīs mūsu spilventiņi aizceļos
uz Zviedriju ar mūsu draugiem,
ko sagaidījām pašā vakarā. Saņēmām no viņiem dāvanā jaunus
lauka mazuļu riteņus, konfektes
un saldējumus, kas jāsaldē pašiem.

Eglīšu ģimene prot uzburt
mīļuma, saticības gaisotni katrā
dziesmas izdziedātā vārdā, frāzē.
Šo koncertu mēs dāvājām sev un
cilvēkiem, kas mūs saprot un atbalsta. Esmu pateicīga savai ģimenei, kas mani vienmēr atbalsta:
vīram Igoram, meitai Lienei, znotam Guntaram un māsai Ilzei,
kas radīja patīkamu pārsteigumu
visiem.
Pateicos savam mīļajam kolektīvam, uz ko paļaujos, kam
uzticos, un dienas vadu kopā ar
Jums priekā un saskaņā.
Pateicos «Pierobežas» meitenēm un personīgi Inesei Supei
par skaisto uzkodu galdu. Paldies
septiņu toršu cepējām: Benitai,
Rutai, Birutai, Līgai, Altai S,
Sendai Dz , Madonas ceptuvei.
Mums bija gluži kā Karlsonam,
astoņas tortes un 70 sveces.
Pateicos manai mīļajai meitiņai
par interesantajām rotaļām. Īpaši
atraktīva šķita grāvēja filmas uzņemšana «Zilacīte un Svešinieks».

Paldies dīdžejam Arnoldam un
visam Viļakas kultūras nama kolektīvam par atbalstu un palīdzību
pasākuma organizēšanā.

Mūs iemūžināja un bildes dāvās SIA «Mārītes foto kompānija».
Viļakas Pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja Lilita Šnepere

dātos, izdejotos, parādītu instrumentālspēles prasmi koncertā
«Nošu varavīksne», kurš Daigas
Elksnītes režijā izvērtās par krāsainu, jauku pasākumu, kas pulcināja Viļakas pamatskolas, Viduču
pamatskolas, Žīguru pamatskolas,
Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas
vidusskolas, Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas korus, vokālos
ansambļus, solistus un Upītes
pamatskolas folkloras kopas dalībniekus. Šogad uz skatuves
kāpa 180 skolēni, kuri savu skolotāju vadībā bija ne tikai apguvuši
dziesmas, bet arī rūpīgi pārdomājuši
priekšnesumus, izmantojot gan
kustības, gan vizuālo ietērpu.
Visas varavīksnes krāsas ir

izdzīvojamas un nevienu krāsu
nedrīkst atstumt. Varavīksnē ir
jāietilpst visām krāsām un visām
septiņām notīm ir jāievijas melodijā, un visām tām ir jābūt vienotām. Tāpēc klausītājiem un skatītājiem bija iespēja baudīt dažāda
veida priekšnesumus: klasiskās
mūzikas, estrādes mūzikas, popmūzikas, gan tautas mūzikas.
«Lai jūsu sirdīs visas varavīksnes
krāsas dod spēju ticēt brīnumam,»
šādus vārdus citēja pasākuma vadītāja Elza Elksnīte koncerta noslēgumā.
Pirms došanās mājās skolēniem
bija iespēja iet rotaļās un izdancot
dančus kopā ar Upītes bērniem
un vadītāju Andri Slišānu.

Paldies jāsaka Žīguru Kultūras
nama darbiniekiem par jauku uzņemšanu, Daigai Elksnītei kā režisorei, Viļakas novada domes
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei Circenei
un izglītības metodiķei Gintai
Locānei, skolu direktoriem par
atbalstu un sadarbību.
Paldies Upītes pamatskolas
folkloras kopas dalībniekiem par
rotaļu un danču mācīšanu. Paldies
visiem kolektīviem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu.
Paldies par atbalstu skolēnu vecākiem! Uz tikšanos nākamā
gada dziedāšanas svētkos.
Mūzikas MA vadītāja
Inita Raginska

«Nošu varavīksne»
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brāļi Puncuļi un grupa «serenāde» priecē
Rekovas Kultūras centra apmeklētājus

2016. gada 29. aprīlī visi
bija aicināti uz brāļu Puncuļu
un grupas «serenāde» koncertu
šķilbēnu pagasta kultūras centrā
«Rekova». Viļakas un kaimiņu
novadu iedzīvotāji bija pulcējušies kuplā skaitā – bija aizņemtas visas 200 sēdvietas, kā arī
vairāki skatītāji stāvēja kājās.
Brāļi Puncuļi daudziem ir zināmi no Latvijas Neatkarīgās televīzijas šova «Dziedošās ģimenes», kurā viņi uzvarēja 2011.
gadā. Brāļi uzstājas gan divatā,

gan trio, bet tagad ir izveidojuši
jaunu grupu «Serenāde». Šis bija
«Serenādes» piektais koncerts.
Grupā spēlē: vokāls un akustiskā ģitāra – Ingars Puncuļs, vokāls un melodika – Artūrs Puncuļs, taustiņinstrumenti – Konstantīns Timofejevs, basģitāra –
Rinalds Brālis, bungas – Artūrs
Morozs, elektriskā ģitāra – Raimonds Logins – novadnieks, kuru skatītāji ar aplausiem un ovācijām sveica vārdadienā.
«Serenāde» izpildīja gan Ingara

Puncuļa dziesmas – «Antracīts»,
«Viens mirklis» -, gan Latvijā un
pasaulē zināmas dziesmas – «Pēdējā vēstule», «Tuoļi dzeivoj»,
«Undīne», «Opeļs», «Bermudu
divstūra» dziesmu popūriju, kā
arī Robija Viljamsa «Angels» un
citas.
Liels paldies mūziķiem par
skaisto koncertu un skatītājiem
par apmeklējumu un atbalstu!
Šķilbēnu pagasta kultūras
centra «Rekova» vadītāja
Kristīna Lapsa

17. aprīlī alūksnes deju kopa «sidraba pavediens» un vadītāja Nellija slišāne aicināja
gan tuvākus, gan tālākus dejas
draugus uz sadanci «tikšanās
Marienburgā».
Katru kolektīvu sagaidīja un,
izvedot nelielā ekskursijā, parādīja
kultūras centra jauno veidolu gaišās, plašās, renovētās telpas.
Pirms koncerta tika piedāvātas
meistarklases gan dejas mīļotājiem,
gan tiem, kuriem deju soļi ir atklājums.
Koncertā uzstājās kolektīvi
no Smiltenes, Blomes, Vijciema,
Strenčiem, Balviem, Kubuliem,
Lazdukalna, Liepnas, Gaujienas,

Trapenes, Mazsalacas, Gulbenes,
Annas, kā arī mēs - Žīguru
kultūras nama deju kopa «Alianse»un tautas deju kolektīvs «Skatiens.» Katrs kolektīvs izdejoja
savu bagātību - mīļākās, košākās

dejas, kā arī vairākas kopdejas.
Ar savu brīnišķīgo balsi un populārām Raimonda Paula dziesmām deju grupu atpūtas mirkļos
priecēja Amanda Bašmakova.
Par patīkamu atpūtu pēc kon-

certa rūpējās saksofonists Arnis
Graps.
Liels paldies visām dejotājām,
kuras neatlaidīgi nāk uz mēģinājumiem un izbrīvē laiku ne tikai
darbdienu vakaros, bet arī brīv-

dienās, kultūras nama direktorei
Valentīnai Kaļānei par atbalstu šī
brauciena organizēšanā, autobusa
šoferītim Mārtiņam Kaļānam.
Deju kolektīvu vadītāja
Ija Krilova

«Jau 31. gadu visā pasaulē
dejotāji, pateicoties apvienoto
Nāciju izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijai, atzīmē
īpašu dienu gadā – starptautisko dejas dienu, kurā mēs visi
tiekam aicināti pievērst uzmanību dejai, lai padomātu, cik
svarīga ir katra kustība, ko
deja var sniegt, un cik daudziem
cilvēkiem tā patiesi ir devusi
labu. dejot var ikviens – gan
liels, gan mazs, nav svarīgi vecums, bet galvenais ir deja, ko
no tās gūsti un smelies!»
23. aprīlī visas dienas garumā
ikviens tika aicināts apmeklēt un
svinēt Dejas dienas Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, kur dalībnieki
pēc izvēles varēja piedalīties kādā no 12 sev interesējošām meistarklasēm, kā arī vērot paraugdemonstrējumus un izbaudīt deju
koncertu «Deja iedvesmo».
Ikviens dejot gribētājs Dejas
dienas pirmajā pusē varēja gūt
un smelties zināšanas meistarklasēs, kuras notika dažādos dejas
stilos pie pasniedzējiem no Balviem, Rēzeknes un Daugavpils,
vienlaicīgi darbojoties 3 meistarklasēm. No plkst. 12.00 līdz 12.50
bija iespējams apgūt: hip-hop
bērniem un jauniešiem pie Sintijas
Balodes; salsu, bačatu - pāriem,
jauniešiem un pieaugušajiem pie
Maksima Slivinska un Sandras
Talapinas; apmeklēt lekciju «Kā
domāsi, tā dzīvosi» pie Zinaīdas
Loginas. 13:00-13:50 Laikmetīgo
deju bērniem un jauniešiem pie
Annas Zmeikinas; modern line
dance bērniem un jauniešiem pie

Maritas Leišavnieces; pilates jauniešiem un pieaugušajiem pie Zinaīdas Loginas. 14:00-14:50 Zumbu jauniešiem un pieaugušajiem
pie Sintijas Balodes; austrumu
dejas bērniem pie Žannas Ivanovas;
mākslas vingrošanu meitenēm
pie Anastasijas Samsonovas.
15:00-15:50 Akrobātiku bērniem
un jauniešiem pie Jurija Hlizova;
zumbu bērniem un jauniešiem
pie Ingūnas Dovgānes; pieaugušajiem belly dance ar lakatiem
pie Ilzes Leišavnieces.
Savukārt Dejas dienas otrajā
pusē ikviens tika aicināts apmeklēt
deju koncertu «Deja iedvesmo»
un varbūt pat novērtēt praktiskajās
nodarbībās gūtās zināšanas paraugdemonstrējumu līmenī, priecējot skatītājus ar 19 priekšnesumiem, piedaloties dejotājiem no
Balviem, Viļakas, Gulbenes, Alūksnes, Rēzeknes un Daugavpils.

Pirmie koncertu atklāja paši mazākie dejotāji no Balvu deju
studijas «Terpsihora» (vadītāja
Līga Moroza-Ušacka) vecumā 23 gadiem ar priekšnesumu «Laimīgā zeme», kam koncerta gaitā
sekoja vairāki deju studijas «Terpsihora» priekšnesumi: ritmikas
grupas 4-5 gadi deja «Medus
pods!», ritmikas grupas 6-7 gadi
deja «Puteklīši-luteklīši!», deju
grupas «Hugo» (1.-2. klase)
priekšnesumi «Laiks uz skolu»
un «Kurš ir septītais rūķītis?»,
deju grupas «Bella» (3.-5. klase)
priekšnesums «Varavīksnes atspulgā», grupas «Lulū» (6.-7.
klase) dejas «Rokenrola maigā
varā» un «Viss sākas pagalmā»,
šova deju grupas «Leo» (10.-12.
klase) deja «Es zinu, ko sirds
tava domā un jūt!» un «Leo» sastāva duets noslēdza koncertu ar
priekšnesumu «Tu tikai notici!»

Uz koncertu ieradās arī Balvu
pamatskolas mūsdienu deju grupa
«Varavīksne» (4.-6. kl., vadītāja
Žanna Ivanova), lai skatītājiem
demonstrētu «Marionetes», bet
«Sapņu lidojumā» ar vēderdeju
priekšnesumu aizveda Ilze Leišavniece. Pavēstīt «Noslēpumu»
ieradās tuvākie koncerta ciemiņi
- Viļakas kultūras nama mūsdienu
deju grupa «Nola» (2.-7. kl., vadītāja Marita Leišavniece). Gulbenes dejotāju duets demonstrēja
skaistu priekšnesumu mūsdienīgā
horeogrāfijā. Alūksnes bērnu un
jauniešu centra mūsdienu deju
studija «Dejo savam priekam»
(3.-5. kl., vadītāja Ingūna Dovgāne) Dejas dienas koncertā priecēja
skatītājus ar priekšnesumu «Padejosim» un «Sapņi pa mākoņiem». No pašas Latgales sirds –
Rēzeknes – ieradās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra

mūsdienu deju grupa «Shadow
queens» (5.-9. kl., vadītāja Anna
Zmeikina), rādot dejas «African
paradise» un «Criminal girls».
Viens no koncerta «Deja iedvesmo» lielākajiem pārsteigumiem
bija Daugavpils mākslas vingrotāju paraugdemonstrējums, liels
paldies par to vadītājai Anastasijai
Samsonovai.
Paldies pasākuma organizatorei Līgai Morozai-Ušackai par to,
ka ļāva izbaudīt šo īpašo dienu
gadā – Starptautisko Dejas dienu,
kurā Viļakas Kultūras nama mūsdienu deju grupas «Nola» dejotājas
piedalījās deju meistarklasēs,
vēroja paraugdemonstrējumus un
dejoja koncertā «Deja iedvesmo».
Paldies dejotāju vecākiem par atbalstu nokļūšanai pasākumā.
Viļakas KN mūsdienu deju
grupas «Nola» vadītāja
Marita Leišavniece

tikšanās
Marienburgā

Viļakas Kultūras nama mūsdienu deju grupas «Nola» meitenes
starptautiskās dejas dienas pasākumā balvos
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Nākotnē pie tējas patvāra

15. aprīlī krievu dziesmu ansamblis «ivuški» mēroja tālu ceļu
uz Jelgavas novada Glūdas pagasta Nākotnes kultūras namu.
Pildot savu misiju – saglabāt savas tautas tradīcijas, popularizēt
tās – slāvu dziesmu ansamblis «slavjanočki» ar savu vadītāju, latvijas kultūras vēstnieci, olgu Rožko organizēja pasākumu «Russkij čai». uz šo pasākumu bijām uzaicinātas arī mēs. ansamblis
«slavjanočki» pagājušogad piedalījās mūsu organizētājā pasākumā
– lelles - oberegi, to nozīme un veidošana.
Koncertā piedalījās gan krievu dziesmu ansambļi «Lira» no
Saldus pilsētas, «Raduga» no Jelgavas novada, gan latviešu folkloras
kopa no Tukuma, kā arī deju kolektīvi no Jelgavas «Oriental ledis»
un «Rainbow». Priecēja, ka ansamblī «Slavjanočki» dzied arī bērni,
kuri pārņem savu vecāku, vecvecāku tradīcijas. Mūsu ansamblis sagatavoja dziesmas un častuškas par tēju, kā arī organizēja konkursus
skatītājiem. Pasākuma gaitā uzzinājām ļoti daudz par tējas tradīcijām,
to ieviešanu un saglabāšanu Krievijā, bet otrajā daļā pie patvāriem
varējām degustēt tēju pēc mūsu senču receptēm. Satikām savus
draugus, ieguvām jaunus un pēc jauka vakara (ar dziesmām, spēlēm,
dejām) labā noskaņojumā devāmies mājup.
Paldies mūsu ansambļa dziedātājām un bajānistam par rūpīgu gatavošanos, uzstāšanos, gara ceļa izturēšanu! Liels paldies Žīguru
kultūras nama direktorei Valentīnai Kaļānei par transporta organizēšanu
un atbalstu! Milzīgs paldies jaukajam, pacietīgajam, labestīgajam
autobusa vadītājam Mārtiņam Kaļānam par iespēju pabūt vēl vienā
savas tautas tradīciju pasākumā! Veiksmi mums visiem!
Ansambļa «Ivuški» vārdā S. Romāne

dzīduot muoku, doncuot muoku

Biedrība «Upītes jauniešu folkloras
kopa» 2014. gada pašā nogalē uzrakstīja
projektu un Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja, kurā apņēmāmies uzfilmēt Ziemeļlatgales danču un rotaļu DVD disku,
kas turpmāk skolās, tautas namos, folkloras
kopās noderēs kā mācību līdzeklis danču
un rotaļu apguvē. Visu 2015. gadu smagi
strādājām, pilnveidojām Upītes kapelas
spēlētprasmi, ko pasniedza Dina Liepa un Liene Brence, dziedāšanas
prasmi kopa, pilnveidoja kopā ar Zani Šmiti, bet rotaļu un danču konsultants mums bija Ernests Spīčs.
Samācījušies labi dziedāt, spēlēt un dancot, ciemos aicinājām Gunti
Rasimu, kas mums gan ierakstīja kapelu, gan filmēja dančus. Visu paveicām līdz pagājušā gada rudenim, bet tad sākās danču montēšanas
darbi, ko Guntis paveica ļoti labi. Ligita un Andris izveidoja danču
aprakstus, Lolita sazīmēja danču soļus, Liene, Kate un Domeniks
sarakstīja notis. Domeniks uzzīmēja DVD diska galveno zīmējumu,
bet Artūrs mums saveidoja kopā dizainu un bukleta maketu.
Visi kopā, strādājot lielā komandā, paveicām lielu darbu, kas ir
liels ieguldījums Ziemeļlatgales un visas Latvijas danču un rotaļu apguves pilnveidošanā. Šāda veida projekts, ko realizēja folkloras kopa
«Upīte» ir vēl līdz šim nebijis notikums visas Latvijas vēsturē. Jo albumā «Dzīduot muoku, doncuot muoku» iekļauti divi diski. CD ar danču
melodijām un DVD ar danču un rotaļu apmācību, kur katrs dancis vai
rotaļa ir paskaidrots, kā tas jādanco, un papildus vēl pievienots buklets
ar notīm, danču aprakstiem un soļu un satvērienu zīmējumiem.
Šogad 1. maijā aicinājām savus draugus un atbalstītājus ciemos,
jo gribējām atrādīt jauno disku, pateikt paldies atbalstītājiem un vienkārši un jauki atpūsties, kopā dejojot un ejot rotaļas. Svētki bija
sadalīti trīs daļās. Pirmajā daļā Upītes kapelas skaņajā muzicēšanā
folkloras kopas dancotāji nodancoja vairākas dejas, atrādot savu dancotprasmi, kā arī noskatījāmies Balvu Valsts ģimnāzijas deju kopas
«Purenīte» priekšnesumus, kur vienu deju viņi nodejoja ar folkloras
kopas «Upīte» dziesmu «Kur tu skrīsi, vanadzini» Artūra Slišāna apdarē. Otrajā daļā pārgājām pie danču un rotaļu apmācības, izkustinot
visus – lielus un mazus. Trešajā daļā kapela «Atzele» un «Zānu kapela» mums uzdāvināja zaļumballes sajūtu, spēlējot balli līdz pat pusnaktij.
Pašiem ir liels prieks par paveikto darbu, kā arī liels paldies Irēnai
Slišānei, kas lielāko daļu no dejotājiem ir izaudzinājusi no agras
bērnības, mācot mīlēt tradicionālo kultūru. Liels paldies Ilonai
Bukšai par lielu ieguldījumu Upītes kapelas muzikantu audzināšanā.
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
Andris Slišāns
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Viļakas etnogrāfiskais ansamblis «abrenīte» atsaucās uz
Cesvaines novada folkloras kopas «Krauklēnieši» ielūgumu un
7. maijā devās ciemos uz Kraukļiem un Cesvaini.
Kraukļu skolā, kur vairs nav
skola, bet bibliotēka, bija dzejniecei
un teicējai Broņislavai Martuževai

veltīta atceres stunda un ceļojošā
izstāde. Tika dziedātas viņas teiktās un sacerētās dziesmas.
«Krauklēniešu» 25. gadskārtas
godi notika Cesvainē, Latvijas
valstij īpašā laikā – valstiskās neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā, atbalstot jauno tradīciju –
Baltā galdauta svētkus, aicinot pie
skaisti klāta galda tikties ar pašiem tuvākajiem ģimenēs un kopienās, veicinot piederības izjūtu
savai apkaimei un valstij.
Cesvaines kultūras namā noti-

ka folkloras kopu koncerts, kurā
«Krauklēnieši» atskatījās uz zīmīgākajiem notikumiem savas pastāvēšanās ceļā, aicinot klausītājus
baudīt latvisko dzīvesziņu kopā
ar «Cielavu» no Salacgrīvas, «Vērtumniekiem» no Madonas, «Madavu» no Barkavas, Lubānas folkloras kopu un mūsu «Abrenīti».
Pie balti klātiem galdiem ritēja dziesmas un mīļas valodas,
kādas parastas draugu vidū.
Etnogrāfiskā ansambļa
«Abrenīte» vadītāja Albīna Veina

Kolektīviem, kuri izvēlējušies
nosaukumu «Mežābele», ir tradīcija katru gadu satikties kopīgā pasākumā. idejas autori «Mežābeļu» saietam ir durbes kultūras nama vokālais ansamblis,
kuri sarīkoja i saietu 2012. gadā.
Viņi stāsta, ka ideja radusies
tāpēc, ka 2012. gada koks bija
mežābele, bet viņu pašu kolektīvs
«Mežābeles» vārdu nes tāpēc, ka
Durbes pilsētas ģerbonī ir mežābele. Nākamais pasākums notika Lauteres kultūras namā, bet vēl pēc
gada kolektīvi brauca ciemos pie
Jērcēnu folkloras kopas un III
saieta koncerts notika Strenčos.
Pagājušajā gadā visas «Mežābeles» pulcējās Skrundā, kur visus
laipni uzņēma Skrundas vidējās
paaudzes deju kolektīvs. Pasākuma noslēgumā mēs – Žīguru folkloras kopa «Mežābele» – saņēmām ceļojošo ābeli un lūgumu
sarīkot V – jubilejas – pasākumu
Latgalē. Tā nu pirms gada arī sākām plānot šo atbildīgo pasākumu.
Vispirms visi kolektīvi tika sagaidīti Viļakā, kur Maija Boldāne
un Rita Gruševa iepazīstināja ciemiņus ar Viļaku, kā arī pastāstīja
par Viļakas novadu.
Žīguros «Mežābeles» sagaidījām ar gardu sēņu zupu, ko bija sarūpējuši folkloras kopas dziedātāji
Valentīnas Kaļānes vadībā, «Meža
labumu ciema» prezentāciju un gardumu degustāciju Valentīnas Bečas
un Andras Korņejevas vadībā.

Kad ciemiņi bija baudījuši jauko, saulaino laiku Žīguru estrādē,
visi devās pie Annas Āzes, lai iepazītos ar viņas veidoto ekspozīciju.
Dienas kulminācija bija koncerts, kur uzstājās:
FŽīguru KN folkloras kopa
«Mežābele» (vad. V. Igovena)
F Durbes KN vokālais ansamblis «Mežābele» (vad. D. Veilande)
F Skrundas KN vidējās paaudzes deju kolektīvs «Mežābele»
(vad. A. Sīlis)
F Lauteres KN tradīciju ansamblis «Mežābele» (vad. L.
Jēkabsone)
F Lielplatones TN senioru
tradīciju ansamblis «Mežābele»
(vad. L. Griščenko)
F Smiltenes senioru jauktais
koris «Mežābele» (vad. V. Ispravņikova)

F Jērcēnu TN folkloras kopa
«Mežābele» (vad. A. Šomase)
Koncerta izskaņā vareni izskanēja «Mežābeļu himnas» pirmatskaņojums, kuru sakomponējis
Ģ. Ripa, bet vārdu autore ir Viļakas novada dzejniece, literāte Santa Mežābele. Pēc koncerta visiem
saieta dalībniekiem bija iespēja
izlustēties kopīgā ballē, kur par
jautrību gādāja «Atzeles» muzikanti
–paldies viņiem!
Paldies par atbalstu pasākuma
organizēšanā Žīguru folkloras
kopa «Mežābele» saka: Viļakas
novada domei, Viļakas novada muzejam, Žīguru pagasta pārvaldei,
Andrai Korņejevai un Valentīnai
Bečai, Annai Āzei, Krievu dziesmu
ansambļa «Ivuški» dalībniecēm.
Žīguru kultūras nama
pasākumu organizatore
Daiga Elksnīte

4. maijā alūksnes Kultūras
centrs pulcināja alūksnes, balvu,
Gulbenes, Viļakas, baltinavas
novada dziedātājus koru skatē.
17 kori (senioru, sieviešu un
jauktie) pieskandināja jauno
koncertzāli un sveica latviju
4. maija svētkos ar skanīgām
dziesmām.
Kori izpildīja 3 dziesmas, no
kurām viena dziesma bija izlozes
dziesma no 2016. g. un 2018. g.
Dziesmu svētku repertuāra, 2.
dziesma – izvēles dziesma no šī
repertuāra un 3. dziesma – brīvas
izvēles dziesma a capella.
Žūrijas komisijas sastāvā bija
2013. gada latviešu Dziesmu un
Deju svētku Noslēguma koncerta
virsdiriģenti: Aira Birziņa, Ivars
Cinkuss un komponists Uģis
Prauliņš.
Viļakas novadu pārstāvēja Rekovas Kultūras centra jauktais koris «Viola». Dziedātāji godam izturēja šo skati un pierādīja, ka cītīgs darbs un pacietība nes augļus.
Koris izpildīja:
1. Ā. Šķepasts «Zvaigznes»
2. Latv. t. dz. G. Rūses apdarē
«Čuči, guli, līgaviņa»

3. M. Brauns «Mīla ir kā uguns»
Pēc koru skates visi jauktie
kori ar Alūksnes, Balvu un Gulbenes koru virsvadītāju Robertu
Liepiņu izpildīja 2 kopkora dziesmas: Latv. t. dz. A. Kalniņa apdarē «Dziedot dzimu, dziedot augu»
un E. Dārziņš «Lauztās priedes».
Koris «Viola» ieguva II pakāpi
– 38 punkti. Šis ir mūsu kora
augstākais sasniegums mūsu pastāvēšanas vēsturē. Esam lepni
un apņēmības pilni turpmāk sasparoties, lai varētu vēl vairāk ie-

mīlēt kora mūziku, mācīties, attīstīties un sasniegt vēl labākus
rezultātus.
Liels paldies visiem dziedātājiem, palīgiem, atbalstītājiem:
Kultūras centra «Rekova» vadītājai Kristīnai Lapsai, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim
Mežalam, Viļakas novada domei,
Rūtai Cibulei, Aldim Prancānam,
Arnim Prancānam!
Jauktā kora «Viola» vadītāja
Karīna Romanova
Foto: Oksana Popoviča

«Lai visu mūžu skan ap mani
dziesmas,
Kur biju es, kur būšu es.»
/B. Martuževa./

Vislatvijas «Mežābeļu» V salidojums Žīguros

Rekovas Kultūras centra jauktais koris «Viola»
alūksnes, balvu un Gulbenes apriņķa koru skatē
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Viïakas novadâ
urrā! talka 2016

Saulītes lutināti, 5. maija rītā
mēs, Viļakas pirmsskola, doda-

«lielā talKa 2016»

mies sakopt savu pieteikto talkas
vietu, Garnizona ielu un ezermalu. Sagatavošanas un vecākās
grupas bērni, skolotājas un skolotāju palīgi, kopā 30 cilvēki,
apbruņojāmies ar darba cimdiem,
baltajiem talkas maisiem un darbs
varēja sākties.
Pludmalē atrodas bērnu rotaļu
laukums, tur nācās uzkavēties ilgāk, jo bērnudārzā nav tādu kāpšanas tīklu un tik augstu kalniņu.
Mūsu veikums – četri atkritumu maisi. Labi pastrādājām un
savācām visus atkritumus ceļmalās un pludmalē. Negružojiet, lūdzu, lai mūsu Latvija top tīrāka.
Talkā piedalījos arī es,
vadītāja, Lilita Šnepere

lielā talka Viļakas sociālās aprūpes centrā

lielā talka pēc savas būtības
ir tradicionāls vides labiekārtošanas pasākums latvijā, kas
tiek rīkots kopš 2008. gada ar
mērķi «padarīsim latviju par
tīrāko vietu pasaules kartē».
arī šogad talkas idejas nozīme
nav mainījusies un ikviens tiek
aicināts darīt tīrāku vietu, kur
dzīvo.
Sociālās aprūpes centra talciniekus 21. aprīļa rītā sagaidīja
pārsteigums. Tā vien šķiet, ka par
spīti nemīlīgajiem pavasara laika
apstākļiem, aprūpes centrā uzziedēja amarillis.
Kad uzziedējušais amarillis
bija apbrīnots, talcinieki sapulcējās

uz kopīgu foto. Noskaņojums
bija lielisks un papildus tam garastāvokli uzlaboja Viļakas novada
talkas koordinatora Mārtiņa Rēdmaņa dāvātie talcinieka maisi,
kas šoreiz ir baltā krāsā.
Pirms mēs ķērāmies pie nopietna darba, aprūpes centra kurinātājs Gunārs jau bija sameistarojis āra virtuves krāsniņu un pavārus aicināja vārīt talkas zupu,
šoreiz – soļanku. Uz to ilgi nebija
jāmudina centra aprūpētāja Jeļena,
kura talkas dienā no aprūpētājas
kļuva par sarūpētāju un nez no
kurienes talcinieku zupai sarūpēja
kartupeļus un burkānus. Tad pienāca kārta arī mūsu centra vadītājai

lielā talka Žīguros

talkas ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību Žīguru
pagasta teritorijas sakopšanā,
radot saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba sajūtu.
talkas mērķis: Žīguru estrādes
un tās teritorijas sakopšana gadskārtējam V Vislatvijas «Mežābeļu» salidojuma pasākumam, kurš
šogad notiks Žīguros 30. aprīlī
un Žīguru ciemata teritorijas sakopšana.
Šogad Žīguros talkai pieteicās
ar lielu atsaucību: daudzi aktīvi
Žīguru pagasta iedzīvotāji, kas

izrādīja vēlmi organizēt uzkopšanas darbus mazdārziņu un garāžu
teritorijā, Viļakas Valsts Robežsardzes brīvprātīgie talcinieki,
pagasta darbinieki, Žīguru kultūras nama vadītāja, Žīguru PII
«Lācītis», Žīguru bibliotēka u.c.
Ikviens iedzīvotājs, kurš vēlējās
piedalīties talkā, speciālos talkas
maisus, kas šogad ir baltā krāsā,
pirms talkas varēja saņemt pagasta pārvaldē, visi 120 maisi arī tika paņemti.
Par laimi, laikapstākļi šogad
talciniekus patiešām lutināja, jo

Ilzei uzsākt soļankas vārīšanu.
Kamēr vārījās soļanka un talciniekus kārdināja āra virtuvē
vārītas zupas smarža, centra iemītnieki un darbinieki gan rušināja
augsni, gan stādīja puķes un
krāšņumaugus. Centra iemītnieks
Pēteris ar lāpstu uzrušināja sakņu
dārziņu, bet Gunārs, nokrāsojis
veļas nojumi, vēl paspēja aprušināt
kociņus augļu dārzā. Talcinieku
labie darbi vainagojās ar diviem
iestādītiem rododendriem. Centra
vadītāja Ilze jau iepriekš tiem
bija noskatījusi siltu vietiņu.
Kamēr vieni darbojās ar zemes
darbiem, aprūpētāja Taņa krāsoja
un mazgāja morga telpas.
Pēc labi padarīta darba arī
zupas katls bija uzvārījies un Ilze
aicināja pie talcinieku galda. Lieki teikt, ka pēc darba āra virtuvē
gatavotais azaids garšo trīstik labāk nekā telpās pagatavotais karaliskais ēdiens.
Paldies visiem talciniekiem,
gan garšīgas zupas virējiņai, gan
talkas maltītes sarūpētājiem!
Paldies Dabas Mātei, kas talciniekiem nodrošināja pavasarim
atbilstošus laika apstākļus! Paldies
ikvienam, kas ar domām un darbiem palīdzēja paveikt iecerēto!
Teksts un foto: Marija Kausa,
Viļakas sociālās aprūpes
centra darbiniece

pēcpusdienā laiks krasi pasliktinājās. Pēc padarītā darba talkas
dalībnieki un čaklie strādnieki
cienājās ar pašu sarūpēto talkas
mielastu, kas ļāva atgūt darba laikā iztērētās spēka rezerves. Īpašs
prieks par bērniem, kas kopā ar
vecākiem piedalījās talkas darbos,
šī viņiem būs pieredze un stimuls
nākotnē rūpēties par dabu.
Gribas ticēt, ka Lielā talka
nebeidzas ar gandarījumu par šajā dienā paveikto! Visu nākamo gadu jādzīvo ar domu, lai būtu mazāk teritoriju, kas jākopj, un mazāk atkritumu, kas jāsavāc, arī
pārējās dienas gadā jārūpējas par
skaistu un kārtīgu vidi savā dzīvesvietā un tās apkārtnes teritorijā.
Paldies talkas dalībniekiem
un visiem ciemata iedzīvotājiem,
kuri talkoja šajā dienā, par
aktivitāti un paveiktiem darbiem!
Īpašs paldies no Žīguru pagasta
pārvaldes Valsts Robežsardzes
Viļakas pārvaldes priekšnieka
pienākumu izpildītājam Varim
Pētersonam un Laimai Timmermanei par atsaucību un palīdzību
talkas organizēšanā!
Žīguru pagasta pārvalde

Pavasara talka šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā

20. aprīlī, kā ierasts, šķilbēnu sociālās aprūpes mājas (turpmāk saM) kolektīvs organizēja lielo pavasara talku. diemžēl
laika apstākļi nelutināja talciniekus, bet visi iecerētie darbi tika
paveikti.
Talkas laikā tika sakopta aprūpes mājas un blakus esošās baznīcas
teritorija. Talcinieki uzrušināja zemi puķu dobēs, papildināja tās ar
melnzemi labākai stādu augšanai. Tika sakoptas grāvmalas – sagrābtas pēc rudens palikušās lapas, novākti nolauztie zari. Talkas dalībnieks Oļegs S. ar speciālu līdzekli apstrādāja ābeļu stumbrus, lai pasargātu tos no dažādiem kaitēkļiem un spožas pavasara saules. Aprūpes mājas iemītnieks Jānis Prancāns uzrušināja savu dobi, ko ir izveidojis tabakas stādīšanai.
Pēc padarīta darba kopīgi ieturējām maltīti – ēdām gardās uz
uguns ceptās desiņas, ko talciniekiem cepa Jānis P. ar pavārīti Inu un
citus pašu gatavotos gardumus.
Liels paldies manām darbiniecēm, čakliem iemītniekiem – Annai
Skangalei, Jānim Vancānam, Pēterim Kuļšam un Jānim Prancānam
par paveiktiem darbiem! Īpašs paldies darbinieces Svetlanas otrai pusītei – Oļegam Sovetovam, kurš otro gadu pēc kārtas piedalās rīkotajās talkās un palīdz vīriešu darbos!
Teksts un foto: SAM vadītāja Līna Barovska

lielā talka šķilbēnu pagastā

šogad lielā talka Jura dienā, taču īsta laistīšanās laikam gan
nenotika. No rīta gan saules stari steidzās sveicināt un uzmundrināt talkotājus, taču dienas otrajā pusē no debesīm nāca
ne tikai lietus lāses, bet arī lielas, mīkstas un baltas sniegpārslas,
kuras labprāt nolaidās zaļajā zālītē, pirmajās uzplaukušajās
tulpēs un narcisēs. tāds jau ir aprīlis!
Šķilbēnu pagastā Lielā Talka sākās jau piektdien, kad tika sakopta
Upīte – iztīrītas grāvmalas, centra teritorija.
Arī Rekavas vidusskolas skolēniem līdz piektdienai bija jāsakopj
savas skolas apkārtne, ko viņi arī paveica.
Sestdien Šķilbanos strādāja veco darbnīcu teritorijā, sakopa
grāvmalas, arī ciema centru. Strādāja gan sabiedrisko darbu veicēji,
gan ikgadējie čaklākie talkotāji: Solvitas ģimene, Mārīte Šakina, Ilga
un Nikola Pužules, Miču ģimene, Janīna Slišāne, Līga Trešutina,
Alise Jevstigņejeva, Natālija Kaņepe grāvi sakopusi jau piektdien..
Rekovas centrā strādājām gan tikai četratā: Daniels Rudzišs,
Igors Jeršovs, Vilis Cibulis un es. Talkās piedalos katru gadu – ne jau
tikai padomju laika apzinīgums man to liek darīt, galvenais ir sakopta
vide. Šogad veselības problēmas neļāva talkā piedalīties Inesei
Cibulei un Andrim Spridzānam (slimo arī ārsti), kuri iepriekšējās
talkās vienmēr aktīvi piedalījušies.
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals (viņš visu
laiku pārvietojās pa pagasta teritoriju un uzmundrināja talkotājus)
saka milzum lielu paldies visiem talkotājiem, arī tiem, kuri sakopa
savas mājas un to apkārtni. Lai mums izdodas nākamgad sanākt
kuplākā pulkā!
Teksts – Aina Cibule, Rekovas iedzīvotāja,
Foto – Andris Mežals
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Viïakas novadâ
Kapusvētki Viļakas novadā 2016. gadā

Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās:
2. jūlijā, Viduču kapos plkst. 14:00; olutovas kapos plkst. 16:00
9. jūlijā, slotukalna kapos plkst. 14:00; lašku kapos plkst. 16:00
16. jūlijā, skandines kapos plkst. 14:00; aizgalīnes kapos plkst. 16:00
31. jūlijā, Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12:00, pēc tam kapos
plkst. 14:00; liepnas saidu kapos plkst. 15:00
7. augustā, Viļakas sv. Mateja kapos plkst. 13:00
13. augustā, Vēdeniešu kapos plkst. 13:00
20. augustā, Rejevas kapos plkst. 14:00
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapusvētki
Svētā mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā
draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.

aKtiVitātes soCiālaJās MāJās

Rīta sarunas šķilbēnu sociālās
aprūpes mājā

«stiprās latvju zīmes» – tāda bija rīta sarunas tēma, kura
notika 13. aprīlī šķilbēnu sociālās aprūpes mājas (turpmāk –
šsaM) ēdamzālē.
ŠSAM iemītnieki pulcējās kopā, lai vairāk uzzinātu par latviešu
zīmēm. Rakstu zīmju simboli visiem pazīstami, bet, ko tie nozīmē un
kāds burvju spēks tiem ir dots, zināja nedaudzi sarunas dalībnieki.
Katrai zīmei piemīt savs spēks un aizsardzība. Katra zīme raksturo ko
citu, piemēram, Dieva zīme – saikni ar augstākajiem spēkiem, Laimas zīme – lai viss izdotos, Māras zīme – sieviešu un ģimenes labklājības simbols. Viens no biežāk pieminētajiem simboliem ir Auseklis – zvaigznes simbols, kurš pasargā no ļauna, bet visiem vēsturiski
pazīstamais svastikas simbols – krusts ar četriem vienāda garuma
atzariem – ir viens no vecākajiem rakstiem, tā saucamā Pērkona
zīme. Pērkons lietots kā ļaunumu atbaidītājs – atvaira nelabos spēkus
un piesaista laimi.
Rīta sarunas dalībnieki mēģināja uzzīmēt ar guaša krāsām improvizēto «laimes pogu», kuras vidū katrs uzzīmēja sev tuvākas zīmes
simbolu. Tāds radošs darbs iedvesmo, rada priecīgu noskaņojumu kolektīvā, ļauj sazināties savā starpā un apvienoties!
Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas sociālā
darbiniece Kristīna Pumpa

Vāru, vāru cepumiņu

Viļakas sociālā aprūpes centra (turpmāk VsaC) darbiniece
tamāra iesaistīja iemītniekus un darbiniekus jaukā kulinārijas
nodarbē – cepumu gatavošanā un vārīšanā.
Šoreiz tapa daudziem bērnībā labi pazīstamais našķis – žagariņi.
Darbs sākās ar mīklas pagatavošanu, sarūpējot visas nepieciešamās izejvielas, sākot no vanilīna cukura līdz pat vairākām miltu
pakām, lai pietiktu visiem centra iemītniekiem. Iemītnieki labprāt
rullēja un grieza mīklu, veidoja cepumus, sprieda par gaidāmo
rezultātu. Kopīgā darbā raisījās sarunas par pavasara darbiem, atmiņā
atausa bērnības cepumu garša. Tika secināts, ka pašu rokām gatavots
produkts nekad nezaudēs savu garšu un vērtību, sevišķi, ja tas
gatavots ar mīlestību.
Iemītniece Elizabete pastāstīja, ka agrāk viņa visai bieži sevi un
tuviniekus iepriecināja ar žagariņiem, biezpiena bumbiņām un vafelēm.
Arī iemītnieces Antija un Maija dalījās pārdomās ar savām cepumu
receptēm, kuras varēs īstenot turpmāk. Pēc vairāku stundu darba visi
ar gandarījumu baudīja cepumus, malkojot tos ar upeņu ķīseli.
Paldies visiem par atsaucību un darbu, īpašs paldies atsaucīgajai
kolēģei Tamārai!
Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece
Inese Logina

14

bazNīCas dRaudŽu ziņas

Viļakas Jēzus sirds Romas
katoļu draudze

dievkalpojumu kārtība maijā

svētdienās plkst. 11.00 (baznīcā) un 18.00
(klosterī)
Darba dienās plkst. 8.00 (baznīcā)
4. maijā plkst. 8.00 (baznīcā) sv. Mise par Latviju
5. maijā, Kunga Debeskāpšana, lieli svētki
plkst. 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klosterī)
8. maijā sv. Mise klosterī plkst. 18.00 NENOTIKS

19. aprīlī latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika «Monsinjora
Pētera Vilcāna piemiņas fonda»
rīkotais grāmatas «Monsinjors
Pēteris Vilcāns 1929-2012» atvēršanas pasākums un Cd «Promesa» prezentācija. «ir kāds
spēks cilvēkā, ko dēvē par ticību.
tas ir cilvēka darbības neredzamais, mirdzošais spēks, cilvēks
tic un dzīvo. Ja kādā laikmetā apsīkst ticība, tad cilvēki sašķeļas
un naidā saceļas viens pret otru. Kristīgo ticību atzīst vairāki
miljardi cilvēku uz mūsu planētas. Viņi tajā atrod atrisinājumu dzīves problēmām un
pretrunām,» tā uzskatījis monsinjors Pēteris Vilcāns.
Pasākuma dvēsele, iniciatore,
fonda vadītāja Ilga Cimbule bija
aicinājusi ikvienu ziedot, lai piesaistītu ziedojumus pieminekļa
uzstādīšanai monsinjora Pētera
Vilcāna atdusas vietā – Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā un lai kultūrvēstures mantojuma popularizēšanai izdotu grāmatu (pielikumā
CD) par Pētera Vilcāna darbību.
Lielu pateicību Ilga Cimbule teica ikvienam ziedotājam, kuri atbalstīja, lai būtu dzīva liecība monsinjora piemiņai, paveiktajiem darbiem un ticības gaismas nešanai
draudzēs, kur kalpojis. Nepilnu
divarpus gadu laikā, pateicoties
Latgales laužu atsaucībai, fonda
mērķi ir sasniegti. 2014. gada 20.
septembrī Līvānu katoļu baznīcas
dārzā uzstādīja pieminekli un
2016. gada 19. aprīlī prezentēja
grāmatu un ierakstu disku, kuriem
finansējumu bija piešķīrušas arī
Preiļu, Krustpils, Viļakas un Kārsavas novadu domes, kā arī saņēma atbalstu projekta realizēšanai no Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas «Latvijas valsts
mežu atbalstītās Latgales kultūras programma 2015» un Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras
fonda.
«Šodien mēs pulcējāmies, lai
suminātu grāmatu, ko Latgales
cilvēki ir uzrakstījuši par vienkāršu
priesteri, kurš ieņēma augstus
amatus, tāpēc ka bija stipra ticība.
Viļakas puses ļaudīm monsinjors
ir palicis atmiņā kā cilvēks, kurš
spēja būt ļoti stingrs, bet tajā
pašā laikā ļoti cilvēcīgs. Viņš bija
pārdzīvojis karu un zināja dzīvības
vērtību. Esam pateicīgi Dievam,
ka Viļakas, Kupravas un Liepnas
draudzēs ir kalpojis Pēteris Vilcāns
un viņa ieviestās tradīcijas vēl
šodien tiek praktizētas. Paldies
fondam par uzdrīkstēšanos! Novēlu
veiksmi turpināt darbu un rakstīt
par priesteriem un ticīgajiem Latgales cilvēkiem,» pateicās Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Lai arī kurā draudzē Pēteris
Vilcāns būtu kalpojis, draudzes
locekļi viņu sauc par savu priesteri.
Viņu par savu prāvestu sauc Rušonas, Bērzgales, Jasmuižas un

9.–14. maijs sv. Mises baznīcā būs plkst. 18.00,
nevis plkst. 8.00
14. maijā, plkst. 18.00 un euharistiskā procesija
15. maijā, Svētā Gara Nosūtīšanas svētdiena
(Vasarsvētki), pēc sv. Mises plkst. 11.00 (baznīcā)
būs euharistiskā procesija
22. maijā, bērnu Pirmā sv. Komūnija plkst.
11.00 (baznīcā)
26. maijā, Kristus Miesas un Asins lieli svētki
plkst. 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klosterī)
29. maijā, pēc sv. Mises plkst. 11.00 (baznīcā)
euharistiskā procesija uz četriem altāriem

dzīva liecība monsinjora
Pētera Vilcāna piemiņai

Nīdermuižas draudzes, kur viņš
kalpojis no 1951. līdz 1959. gadam. Preiļu draudžu prāvests un
dekanāta dekāns bijis no 1969.
līdz 1974. gadam. Gandrīz desmit
gadus no 1974. līdz 1983. gadam
kalpojis Malnavas draudzē, apkalpojot arī Ruskulovas draudzi.
Visilgāk jeb 13 gadus bijis Viļakas,
Kupravas, Liepnas draudžu prāvests un dekanāta dekāns, kad
kalpošanas laiks sakrita ar Atmodas laiku un daudzu cilvēku atgriešanos baznīcā. No 1996. līdz
2000. gadam ir bijis Ludzas un
Pušmucovas draudzes prāvests
un dekanāta dekāns, Rēzeknes –
Aglonas diecēzes ģenerālvikārs;
pēdējā draudze, kur bija nosūtīts
kalpot, bija Līvānu draudze, kur
no 2000. līdz 2012. gadam bija
dekanāta dekāns un turpināja
pildīt Rēzeknes – Aglonas diecēzes
ģenerālvikāra pienākumus. Pasākumā dziesmas dziedāja monsinjora
dzimtās puses Atašienes folkloras
kopa «Vīraksne».
Arī jaunajiem priesteriem monsinjors palicis atmiņā kā patiess
Dieva gaismas apgaismots cilvēks
un patiess Dieva vārda turētājs.
Krustpils un Atašienes draudzes
prāvests Viktors Naglis atcerējās,
ka monsinjors viņam kā jaunajam
vikāram devis neatkarību un brīvību, licis darīt daudz praktiskas
lietas, kuras ir jādara jau patstāvīgam prāvestam, nevis vikāram.
Raipoles, Rundānu un Istras draudzes prāvests Artūrs Mozga strādāja kopā ar monsinjoru Pēteri
Vilcānu Līvānos, visvairāk palikusi
atmiņā monsinjora dedzība, ka,
neskatoties uz pārdzīvoto padomju
laikos, viņš nebija salūzis, lai arī
nebija vairs tik stiprs fiziski, tad
garā bijis dedzīgs un uzticīgs
baznīcai. Balvu draudzes prāvests
Mārtiņš Klušs studiju laikā garīgajā seminārā vienu vasaras praksi
pavadīja Līvānos un uzsvēra, ka
šis priesteris bija lūgšanu cilvēks,
tā parādot piemēru arī jaunajiem
priesteriem, kā arī priesteris ļoti
mīlējis grāmatas, uzskatot, ka

tām ir liela vērtība, kur varam
smelties daudzas gudrības. Ilga
Cimbule piebilda, ka monsinjora
grāmatu skaits bija sasniedzis
8000, vajadzējis lielu mašīnu, lai
pārvestu grāmatas no vienas draudzes uz otru.
«Kad iesāku dziedāt Viļakas
katoļu baznīcas korī, ērģelnieks
bija Francis Logins, tad nāca ērģelnieks Staņislavs Baranovskis.
Dekānam Pēterim Vilcānam ļoti
patika mūzika, pats spēlēja fisharmoniju. Monsinjora Pētera Vilcāna
kalpošanas laikā notika pāreja no
Sv. Mises latīņu valodā uz Sv. Misi latgaliešu valodā. Kāds tas bija
uztraukums, cik bieži mēs rīkojām
mēģinājumus pie priestera Vilcāna
dzīvoklī, lai viss būtu labi un gludi. Vilcāns mīlēja un cienīja baznīcas ērģelnieku un dziedātājus,
priecājās, ka mēs nācām un dziedājām. Viņš katru gadu starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu rīkoja
fantastiskas eglītes ar spēlēšanu,
dziedāšanu, mīklu minēšanu. Atvadoties no kalpošanas Viļakā,
Sv. Misē raudāja visa baznīca un
likās, ka raud pat Viļakas baznīcas
brūnie mūri. Paldies mūsu dekānam, mūsu draugam, mūsu labajam
ganam!» atmiņās dalījās susājietis
Aldis Pušpurs.
Pateicoties Monsinjora Pētera
Vilcāna piemiņas fondam par paveikto darbu, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimova aicināja, lai, dodoties mājās, godinām monsinjora Pētera
Vilcāna piemiņu, palūdzoties rožukroni. Ceru, ka pasākuma dalībnieki no daudzām Latgales un
Latvijas vietām atsaucās Viļakas
novada priekšsēdētāja aicinājumam un pateicās monsinjoram
par kalpošanu ne tikai vārdos, bet
arī lūgšanās. Lūgsimies arī par
šobrīd mūsu draudzēs kalpojošiem
priesteriem, lai ticīgo lūgšanas
viņiem palīdz kļūt par labajiem
ganiem savās draudzēs, lai arī
viņus pēc daudziem gadiem ticīgie
pieminētu kā savējos priesterus!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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sadarbības vizīte ukrainā

JauNiešu aKtualitātes

šī gada maija sākumā jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne devās sadarbības vizītē uz ukrainas
pilsētu Černigivu, lai tikos ar Černigivas 30.vidusskolas
direktori aļonu skorko un jauniešu organizācijas
vadītāju tatjanu ļamzinu.
Vizītes mērķis bija sadarbības veidošana, kā arī iepazīšanās ar Ukrainas jaunatnes darbu. Vizītē piedalījās arī
Igaunijas pārstāvji un Gruzijas pārstāve.
Tikām iepazīstināti ar jaunatnes darbu Černigivā, kurš
vēl netiek attīstīts tik plaši kā Eiropas Savienības valstīs.
Diemžēl Černigivā nav tādu iestāžu kā jauniešu centri, bet
tur darbojas dažādas jauniešu organizācijas, kuras strādā
ar sociālā riska grupu jauniešiem, kuriem ir ierobežotas
iespējas, citi jaunieši darbojas interešu pulciņos, kuri ir
piesaistīti skolām un visbiežāk ir maksas. Protams, šāda
situācija, iespējams, ir tikai konkrētajā skolā un jauniešu
organizācijā. Jāatzīst, ka jaunieši šajā pilsētā nav plaši
informēti par jaunatnes iespējām Eiropas Savienības
projektos, bet Ukrainas jaunieši jau iesaistās gan Eiropas
brīvprātīgā darba projektos, gan jauniešu apmaiņās.

Viens no mūsu vizītes mērķiem bija diskusija par programmas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu, kurš jau
šobrīd ir apstiprināts un norisināsies šī gada augustā
Igaunijā. Projekta tēma ir uzņēmējdarbība, jaunatnes
izpratne par uzņēmējdarbību, tās veidošanu un attīstīšanu.
Šajā jauniešu apmaiņā piedalīsies jaunieši no Latvijas,
Igaunijas, Gruzijas un Ukrainas. Prieks bija par to, ka
projektā iesaistās Ukrainas jaunieši un organizācijas,
kuriem nav pieredzes šāda veida projektos, jo tas radīs
viņiem interesi par projektu izstrādi un pilnveidos viņu
zināšanas.
Sadarbība ar Ukrainas jauniešiem paplašinās Viļakas
jauniešu redzesloku, dos starptautisku pieredzi, padziļinās
zināšanas un apziņu par kultūru daudzveidību un,
protams, būs prieks, ka būsim iesaistījuši Eiropas
projektos jauniešus, kuri līdz šim, iespējams, pat nebūs
bijuši Eiropas Savienības valstīs.
Paldies Igaunijas partneriem par šo iespēju!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne

Konferences organizatoru komanda- nokreisās Jeļizaveta Sovetova, Laura Logina, Elīna Sprukule, Madara
Jeromāne, Dinija Romanova un Laila Milakne

Erudīcijas spēles 1.vietas ieguvēji- komanda Lieliskais
5inieks, no kreisās – Laimonis Pumpa, Aldis Orlovskis, Alvils
Baltiņš, Ineta Lindenberga un Ritvars Rēvalds

Jau sesto gadu jauniešus pulcē ikgadējā jauniešu
neformālās izglītības konference «Nāc un piedalies!»,
kurā 90 konferences dalībnieki aktīvi piedalījās jauniešu interešu grupu darbos un erudīcijas spēlē. Konference norisinājās šī gada 29. aprīlī Viļakas Valsts
ģimnāzijā.
Konferences mērķis ir jauniešu neformālās izglītības
veicināšana, kad jaunieši mācās darot, mācās viens no
otra, kas jauniešiem ir patīkams un pieņemams veids
jaunu prasmju gūšanā un sevis pilnveidošanā, tāpat starppaaudžu sadarbība un organizatorisko prasmju apguve un
papildināšana.
Konference sastāvēja no trīs daļām: jauniešu interešu
darba grupām, erudīcijas spēles un darba grupu prezentācijām. Konferencē piedalījās Viļakas novada jaunieši
un viesojās arī Rugāju novada jaunieši, kuri ieradās kopā
ar atraktīvo skolotāju Jāni Ikstenu, kurš ne tikai vadīja robotikas meistardarbnīcu, bet arī piedalījās erudīcijas spēlē.
Katru gadu konferenci cenšamies padarīt īpašu un atšķirīgu no citām. Šogad īpašu uzmanību pievērsām erudīcijas spēles noformēšanai, tika izveidots pat laimes
rats. Šajā konferencē parūpējāmies gan par meiteņu, gan
par puišu interesēm, tāpat par pašu mazāko pamatskolas
vecuma jauniešu interesēm.
Daiļā dzimuma pārstāves varēja darboties skaistumkopšanas nodarbībā, kuru vadīja meistares Inta Ozola un
Aļona Žukovska, puiši un meitenes robotikas nodarbībā

pārstāve Laima Timmermane un jaunieši – Elvita Krakope, Elija Kļava un Emīls Koniševs. Trešo vietu ieguva
komanda «Trimetrija» – deputāte Jeļena Suhiha, Valsts
Robežsardzes pārstāvis Oskars Rēvalds un skolotāji –
Lilita Bizune, Santa Bondare un Jānis Ikstens. Pateicību
saņēma komanda «Ralij» – deputāts Alberts Draviņš,

mēs visi neaizmirsīsim Rihardu, kas ļāva mūsu acīm un
ausīm iemīlēties flamenko melodijās ģitāras izpildījumā.
Tas bija lieliski! Noteikti gribu teikt, ka mūsu panākumu
atslēga bija Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara
Jeromāne, kas atbalstīja un koriģēja mūsu idejas, kā arī
ļāva tās realizēt. Paldies mūsu lieliskajai komandai!»

izmantoja iespēju pašrocīgi izgatavot lukturīšus, sportiskākie
jaunieši piedalījās Pilsētas spēlē, paši jaunākie – nodarbībā
«Izglāb olu», kurā tika informēti par atkritumu šķirošanas
nozīmīgumu un noslēgumā no makulatūras un citiem atkritumiem iepakoja jēlas olas, kuras tika mestas pa 3.
stāva logu ar cerību, ka ola nesasitīsies. Muzikālie jaunieši un, protams, arī skatītāji ar interesi klausījās ZZ
talantu laureāta Riharda Krilova flamenko ģitāras spēlē.
Puisis iedvesmoja ģitāristus pilnveidot savas prasmes ģitārspēlē un izmēģināt kaut ko jaunu. Ģitārspēles pulciņu
un meistardarbnīcu vadītājs Vilis Cibulis atzinīgi novērtēja
jaunā ģitārista Riharda Krilova sniegumu, norādot, ka var
redzēt, ka puisim pašam ļoti interesē ģitārspēle un ir apsveicams sniegums, Rihards ar saviem priekšnesumiem
pierādīja, ka var iemācīties spēlēt ģitāru, ja vien ir kaut
nedaudz talanta un liels gribasspēks spēlēt ģitāru vairākas
stundas dienā.
Jaunieši priecājas par ikgadēju sadarbošanos ar Viļakas novada domes deputātiem, Valsts Robežsardzes pārstāvjiem un skolotājiem, kuri katru gadu atbalsta šo
jauniešu pasākumu un piedalās erudīcijas spēlē.
Šogad jaunieši bija sagatavojuši dažādus jautājumus
par dabas tēmām – zemi, gaisu, ūdeni un uguni, tāpat bija
arī slepenie jautājumi – «zināmais nezināmajā», aiz kuriem slēpās pavisam negaidīti jautājumi. Ārkārtas situācijā
bija ļauts izmantot divas papildiespējas – palīdzība no
zāles un «Tēta googles», kura lomā iejutās jaunietis Arvis
Kokorevičs, palīdzība. Spēles dalībnieki grieza arī laimes
ratu, kurā divas komandas ieguva papildpunktus, bet
divas komandas uzgrieza iespēju iepriecināt skatītājus ar
savu radošo sniegumu.
Erudīcijas spēlē pirmo vietu ieguva komanda «Lieliskais 5inieks», kuras sastāvā bija skolotāja Ineta Lindenberga un četri braši vīri – Valsts Robežsardzes pārstāvji – Laimonis Pumpa, Alvils Baltiņš, Aldis Orlovskis
un jaunietis Ritvars Rēvalds. Otro vietu ieguva komanda
«Saulainie» –deputāte Ilze Šaicāne, Valsts Robežsardzes

skolotāji –Ija Krilova, Jānis Laicāns un jaunieši – Līna
Barovska un Rihards Krilovs.
Jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne atzīst, ka
šāda veida jauniešu aktivitātes ļauj jauniešiem izpausties
viņiem tīkamā veidā, jaunieši iemācās kaut ko jaunu, organizatoru komanda viennozīmīgi pilnveido savas prasmes
pasākumu organizēšanā, mācās no savām kļūdām, kad
kaut kas «nenostrādā» līdz galam, attīsta radošo domāšanu,
prasmes pasniegt informāciju un sniedz pieredzi pasākumu
vadīšanā. Katru gadu ir jāizdomā kaut kas nebijis, kas ne
vienmēr ir vienkārši. Jaunietis atklāj sevī jaunas spējas
un dažreiz pārvar arī iekšējas barjeras, kad ir paveikts
šķietami neiespējamais. Konference ir noritējusi kā
plānots un ir patiess prieks par paveikto.
Jauniešu domes prezidentei Elīnai Sprukulei «Nāc un
piedalies» vienmēr ir bijis gaidīts notikums. Šogad jauniete vadīja vienu no darba grupām, bet bija vēlme pabūt
arī citās grupās, jo uzskata, ka katrā no grupām varēja iemācīties ko jaunu, noderīgu. Konferences iecienītākā daļa viņai ir erudīcijas spēle, kad ciemiņi atbild uz dažādiem āķīgiem jautājumiem un veic uzdevumus. Šogad
pasākuma plānošana bija ļoti jautra un patīkama, jo bija
lieliska organizatoru komanda. Pēc pasākuma jaunietei
bija liels gandarījums, jo viss izdevās kā plānots.
Jauniešu domes viceprezidente Laila Milakne saka:
«Šogad arī man bija iespēja būt šī pasākuma organizatoram.
Ja nemaldos, tad šis ir trešais «Nāc un piedalies», kuru es
apmeklēju. Manuprāt, šogad bija unikālākais un interesantākais pasākums, jo mūsu organizatoru komanda bija
maza, bet toties idejas ģenerējoša. Tapšanas procesā viss
veikli ritēja uz priekšu, jo darbi tika sadalīti un izpildīti
savlaicīgi. Es ieguvu ļoti noderīgu pieredzi, kā saplānot
un realizēt pasākumu, pie kā obligāti ir jāpiedomā, kas ir
jāņem vērā, kā vislabāk pasākumu izveidot tā, lai skatītāju acis nenovērstos. Pasākuma noslēgumā es jutu ļoti
lielu gandarījuma sajūtu, ka viss ir izdevies un arī skatītāji ir sajūsmā, kas arī bija mūsu mērķis. Es domāju, ka

Jauniete Laura Logina uzskata, ka šī konference veicinājusi radošo spēju attīstību, komunikāciju un pasākumu
organizēšanas prasmju pilnveidi, jo organizēšanā piedalās
jau trešo gadu. Pasākums jaunietei šķitis lielisks un viņa
priecājas par jauniešu atsaucību, kura katru gadu pieaug.
Jeļizaveta Sovetova pasākuma organizēšanā piedalās
tikai pirmo gadu, taču tas sagādājis daudz pozitīvu emociju, paticis komandas darbs, kurš licies vienots un mērķtiecīgs. Protams, neizpalicis arī uztraukums par gala
rezultātu, vai patiks dalībniekiem, skatītājiem, bet ir patiesa gandarījuma sajūta par paveikto un pasākuma emociju vilnis jaunieti pavada līdz šim brīdim.
Konference notika projektu konkursa «Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu» projekta nr.4-27/2 «Nāc un piedalies!» ietvaros. Pateicoties
projektam, jaunieši izgatavoja burvīgas nozīmītes ar
jaunieša Norberta Barkāna dizainēto pasākuma logo un
pildspalvas ar pasākuma un projekta saukli – «Nāc un
piedalies!».
Īpašs paldies viesiem – Intai Ozolai, Aļonai Žukovskai,
Jānim Ikstenam un Rihardam Krilovam, skolotāju, Valsts
Robežsardzes un deputātu pārstāvjiem!
Paldies pasākuma organizatoru komandai – Lailai Milaknei, Jeļizavetai Sovetovai, Elīnai Sprukulei, Laurai
Loginai un Dinijai Romanovai un visiem pārējiem
jauniešiem, kuri deva savu ieguldījumu tā realizēšanā!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Nāc un piedalies 2016!

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gada valsts budžeta finansējuma ietvaros
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Viïakas novadâ
aKtiVitātes bibliotēKās

bibliotēku nedēļas pasākumi
Rekavas bibliotēkā

No 18. aprīļa līdz 24. aprīlim bibliotēkas visā latvijā vienojas
bibliotēku nedēļas pasākumos. ik gadu bibliotēku nedēļai ir savs
vadmotīvs un 2016. gadā tas ir «attiecības, sadarbība, kopiena».
Rekavas bibliotēkā 18. aprīlī tika uzlikta literatūras izstāde, veltīta dzejniekam, žurnālistam Harijam Heisleram – 90 gadu jubileju
atceroties.
«Ar gadiem – nekā no visa, kas bij,
Viss pārvēršas, pārtop un mainās.»
/H. Heislers/

21. aprīlī Rekavas bibliotēka paplašināja darbu bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, uzsākot grāmatu, 2016. gada preses izdevumu izsniegšanu lasītājiem un saņemšanu elektroniski, lasītāju reģistrēšanu un datu rediģēšanu.
Vēl šinī pašā dienā 8.-9. klašu skolēniem bibliotēkā notika izglītojoša stunda par dārzkopi, selekcionāru Pēteri Upīti, viņa 120 gadu
jubileju gaidot un atceroties, avotu apskats.
«Latvija kā ābolu un riekstu lielvalsts ar smaržīgām ceriņu
kupenām un baltām liliju trompetēm».
Tiek veikta aptauja par bibliotēkas darba laiku, kas turpināsies
līdz maijam.
Rekavas bibliotēkas vadītāja Anita Kokoreviča
.

bibliotēku nedēļas pasākumi
Vecumu bibliotēkā

Pēc latvijas bibliotekāru ierosinājuma kopš 1997. gada latvijā notiek bibliotēku nedēļa. šogad tā norisinājās no 18. aprīļa
līdz 24. aprīlim. ik gadu bibliotēku nedēļai ir savs vadmotīvs un
2016. gadā tas bija: «attiecības. sadarbība. Kopiena». šim vadmotīvam atbilstoši pasākumi Viļakas novada bibliotēkās jau norisinājās nedēļā pirms 18. aprīļa. bibliotēkās tika uzņemti lad
speciālisti, kuri iedzīvotājiem palīdzēja e-vidē iesniegt atbalstam
sakoptās platības.

21. aprīlī sadarbībā ar Balvu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva
speciālisti Inesi Zaikovsku bibliotēkas apmeklētāji varēja mācīties
veidot dzimtas koku. Interesants bija Ineses stāstījums par praktisko
pieredzi sava dzimtas koka veidošanā. Darbu uzsāk ar datu vākšanu par
vecākiem, vecvecākiem. Dzimtas koki tiek veidoti dažādi: tikai pa vecāku līniju, tos var veidot pa mātes līniju, arī pa tēva līniju, tā var būt
atsevišķu radinieku dzimtu izpēte. Lai dzimtas koka atzarus varētu
izpētīt arvien tālākā pagātnē, ļoti svarīgi ir pierakstīt veco cilvēku stāstījumu par iepriekšējām paaudzēm. Dzimtas koka papildināšana notiek ar
fotogrāfijām, dzimtas leģendām, dzimtas relikvijām, sadzīves priekšmetiem, aprakstiem par apgūtajiem arodiem, kā arī ar mūsdienās publicētajiem materiāliem par dzimtas personām. Bibliotēkas apmeklētāji
bija atsaucīgi un praktiski uzsāka veidot katrs savu dzimtas koku. Neskaidrības gadījumos Inese atbildēja uz jautājumiem un sniedza
individuālas konsultācijas.
23. aprīlī bibliotēkā notika divi apvienoti pasākumi: «Mans pirmais
bibliotēkas apmeklējums» 3–4 gadus veciem bērniņiem un «Manas pirmās grāmatiņas» pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–3. klašu skolēniem. Uz pasākumu bija ieradušies deviņi bērni un trīs vecāki. Ciemos
pie bērniem bija ieradusies Burtu feja (Laima Brokāne – LU SZF Informācijas un bibliotēku nodaļas studente). Burtu feja, ņemot piemērus
no Margaritas Stārastes grāmatas «Arī mēs varam tā», aicināja bērnus
rādīt, kā aug sēnes pēc lietus, kā stārķis prot stāvēt uz vienas kājas un atvērt knābi, kā gailis sasit spārnus un dzied, kā puķes atver ziedlapiņas
un izpildīja citas aktivitātes. Burtu feja pārbaudīja bērnu atjautību mīklu minēšanā. Ar lielu atsaucību bērni ķērās pie multfilmu varoņu izkrāsošanas. Bibliotekāre, savukārt, bērniem izrādīja grāmatu krājumu.
Parādīja, kurā plauktā var meklēt pasakas, kurā plauktā – dzejoļus, kur
meklējamas autoru grāmatas, enciklopēdijas un citas grāmatas. Tika
parādīta pati lielākā un pati mazākā grāmata bibliotēkā. Izstādē «Mana
mīļākā grāmata» bija izliktas bērnu visvairāk lasītās grāmatas. Otrā izstāde «Manas pirmās grāmatas» aicināja bērnus mācīties burtus, zilbes,
vārdus pēc alfabēta, ciparus, saskaitīt līdz desmit. Bērni iepazinās ar spēlēm, dažādas sarežģītības puzlēm. Bērni bija droši, aktīvi skatījās, iepazinās un vērtēja grāmatas gan no izstādēm, gan no kastēm, kurās grāmatas nebija saliktas noteiktā secībā un to izkārtojumu varēja arī sajaukt.
Bērni izvēlējās sev vismīļāko grāmatu līdzi ņemšanai uz mājām.
Pasākuma noslēgumā bērni cienājās ar sulu, limonādi un saldumiem.
Vecumu bibliotēkas vadītāja Aija Locāne
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Pašlaik mēs esam ar 110 gadu
pieredzi, ar jauniem mērķiem un
vīziju nākotnei. Šis salikums, kolektīvam un skolēniem kopīgi un
centīgi darbojoties, garantē panākumus un veiksmīgu pastāvēšanu
tagad.
Skolas audzēkņi iesaistās starptautiskajos jauniešu apmaiņas
projektos. Pie mums ir viesojušās
delegācijas no Igaunijas, Lietuvas,
Polijas, Bulgārijas, Rumānijas,
Ungārijas. Mūsu skolēni projektu
ietvaros ir viesojušies Polijā, Itālijā, Romā, Portugālē, šīs vasaras
sākumā dosies uz Spāniju.
No 2015. gada 1. septembra
skolā dzīvo un darbojas brīvprātīgo darba projekta dalībnieces
Ramona no Vācijas un no šī gada
janvāra – Linda no Gruzijas.
Rekavas vidusskolā ir daudzveidīgs interešu izglītības nodarbību piedāvājums. Skolēni savas
spējas var attīstīt tautu deju kolektīvos, pūtēju orķestrī, divos koros. Ilgus gadus bērni darbojas
folkloras kopā (vadītāja Daina Pužule), kur izzina senās latviešu
tradīcijas, mācās senās dejas un
etnogrāfisko dziedāšanu. Katru gadu folkloras kopa piedalās Kūkovas novada bērnu un jauniešu
folkloras svētkos «Pulkā eimu,
pulkā teku». Arī šogad dejotāji ieguva pirmā līmeņa diplomu un tika izvirzīti dalībai finālā Rīgā, kur
ieguva sudraba dejotāju titulus.
Vairākus gadus skolā darbojas
datorgrafikas un animācijas filmu
veidošanas pulciņš (vadītāja N. Kaņepe).
Skolotājs Juris Golubevs māca
bērniem izgatavot izstrādājumus
no koka un citiem dabas materiāliem.
Skolā darbojas trīs sabiedriskās organizācijas – «Vanadzēni», «Mazpulks», darbu atsākuši
«Jaunsargi». «Vanadzēni» nākamgad svinēs pastāvēšanas divdesmit
gadu jubileju.
Skola var lepoties ar savu muzeju, kurā notiek arī mācību stundas un dažādi ārpusstundu pasākumi.
Skolai ir senas tradīcijas. 1. septembrī pulcējamies uz svinīgo
līniju pļaviņā pie skolas. 1. klase
uz šo pasākumu ierodas īpaši –
12. klases skolēniem pie rokas izejot cauri visas skolas veidotai ziedu gatvei. Tāpat uz skolas Zvana
svētkiem ierodas 12. un 9. klase.
Pēc svinīgās līnijas pirmklasnieki
iezvana viņiem pēdējo mācību
stundu.
Svinam gadskārtu svētkus. Sākumskola Mārtiņdienā pulcina
visus pirkt un pārdot gribētājus
uz tirdziņu, kur var iegādāties pašu ceptus cepumus, pīrāgus un citus gardumus.
Ziemassvētku ieskaņas koncertā uzstājas skolas pašdarbības
kolektīvi, pēc tam ierodas Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu, un
katra klase rāda sagatavoto priekšnesumu. Lieldienas vairāk svin sākumskolas klases, pirms tam mācoties pavasara saulgriežu tradīcijas, tautasdziesmas, ticējumus.
Novembrī viss skolas kolektīvs
gatavojas ierindas skatei. Tā notiek Lāčplēša dienā. Tiek pieaicināta kompetenta žūrija, kas izvērtē
labāko no labākajām klasēm pēc
nolikumā noteiktajiem kritērijiem.
Pēc ierindas skates visi pulcējamies
pie ugunskura un cienājamies ar
maizītēm un tēju. Kad iestājas
krēsla, dodamies lāpu-svecīšu gājienā uz brīvības cīnītāju piemiņas

izGlītība

Rekavas vidusskola šodien

Pašlaik mēs esam ar 110 gadu pieredzi, ar jauniem
mērķiem un vīziju nākotnei. Šis salikums, kolektīvam un
skolēniem kopīgi un centīgi darbojoties, garantē panākumus
un veiksmīgu pastāvēšanu tagad.

Skolas simboli – karogs un žetons

un kapu vietām – plāksnēm pie
skolas un Balto krustu. Valsts dzimšanas dienu svinam dažādi, bet
tai gatavojas visa skola.
Tradicionālais pasākums ir Meteņdienas svinības, kuras ietvaros
šogad notika Ziemas olimpiāde.
Skolai ir izkoptas sporta dzīves
tradīcijas. Skolēniem ir atzīstami
sasniegumi dažādos sporta veidos,
it īpaši volejbolā, slēpošanā. Jaunieši atbalsta sporta aktivitātes
savā novadā, bieži izcīnot godalgotas vietas un pārstāvot savu
novadu reģiona un valsts mēroga
sacensībās.
Skolas volejbolisti gūst labus
rezultātus Latvijas mērogā. 2015.
gadā skolas zēnu komanda «Lāses kausā» ieguva 1. vietu valstī.
Ar labiem rezultātiem vairākas
klases ir piedalījušās «ZZ Čempionātā».
Lepojamies ar sporta skolotāju
Jāni Dokānu un viņa svarbumbu
cēlāju komandu, kas regulāri iz-

cīna godalgotās vietas ne tikai
valstī, bet arī Eiropas un Pasaules
čempionātos.
Vidusskolēni katru gadu piedalās Ēnu dienās dažādās iestādēs
un uzņēmumos Rīgā, regulāri apmeklē izstādi Ķīpsalā «Skola» un
Zinātnieku nakts pasākumus Rēzeknes Augstskolā, tā sevi pilnveidojot un uzzinot par profesijām.
Daudzi skolēni Iniciatīvu
centrā «Zvaniņi» apgūst ģitārspēli,
Kultūras centrā «Rekova» dejo modernās dejas, dzied jauktajā korī
«Viola», jauniešu ansambļos.
Esam aktīvi arī mācību darbā.
Šajā mācību gadā Viļakas novada izteiksmīgās runas konkursā
1. klases skolēns ieguva 1. pakāpes
diplomu, bet Latgales reģionā –
2. pakāpes diplomu.
9. klases skolniece piedalījās
valsts olimpiādē latviešu valodā,
7. klases skolniece Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva atzinību.

Tradicionālā ierindas skate,
veltīta Lāčplēša dienai
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Viïakas novadâ
izGlītība

Vanadzēnu komanda

Skolas lepnums – svarbumbu
cēlāji Jānis un Edgars

Skolas delegācija Romā

Sporta spēles starp skolas darbiniekiem un skolēniem

Sākumskolas un pirmsskolas bērni iepazīst dabu

Latgales novada 13. atklātajā matemātikas
olimpiādē 7. klases skolēns ieguva 1. vietu.
Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē 8. klases skolēns ieguva
1. vietu.
Starpnovadu olimpiādēs piedalījās 16 skolēni, no tiem 1. vieta – 6 skolēniem, 3. vieta
– 4 skolēniem, atzinība – 6 skolēniem.
Katru gadu skolēni izstrādā Zinātniski
pētnieciskos darbus un aizstāv tos novada
konferencē, Daugavpils Universitātē un
valstī.
Skolas telpās draudzīgi sadzīvo Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
filiāle volejbolā un slēpošanā, Viļakas mū-

Skolas žetonu vakarā 2016

zikas un mākslas skolas filiāle, Rekavas
vidusskolas pirmsskolas grupa, Rekovas
bibliotēka, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmas klases.
Skolā ir populāri sadraudzības vakari
gan savā skolā, gan ar citām Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novada skolām.
Skolotāji savu kvalifikāciju paaugstina,
regulāri piedaloties tālākizglītības kursos.
Rekavas vidusskolas kolektīvs gaida
visus bijušos skolotājus, darbiniekus un absolventus 28. maijā, lai darbos pierādītu
vārdus – skatīsimies Rekavas vidusskolas
skolēnu un absolventu koncertu, atcerēsimies
skolas laiku un pavadīsim laiku kopā.

Lāses kausa uzvarētāju godināšana

Skolas komanda ZZ Čempionātā

Skolotāji kopā ar Ziemassvētku vecīti

Jaunsargi ekskursijā

Rekavas vidusskolas kolektīvs 2016. gada skolas Zvana svētkos

17

Vilakas novada_MAIJS_2016_avize.qxd 16.05.2016 17:36 Page 18

Viïakas novadâ
iedzīVotāJu ziNāšaNai!

Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju
kategorijām obligāti jāiesniedz
Gada ienākumu deklarācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Vid) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par
2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša
laikā - līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot.
Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem
obligāti līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības
u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama
kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015.
gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās
mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts
ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību
īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada
ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski,
izmantojot VID EDS.

Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana

Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko
darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāciju,
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par
attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības
pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam
u.c.), deklarāciju par 2015.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem
(čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz pat 2018.gada 16.jūnijam.
2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.
Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski,
gan papīra veidā šogad var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī 67 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros visā Latvijā: Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, Ādažu, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Brocēnu,
Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas,
Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelgavas novadā –
Jelgavas, Elejas, Nākotnes, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes,
Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Staļģenes, Kalnciema un
Lielplatones, Kandavas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas,
Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pārgaujas, Pļaviņu, Raunas,
Riebiņu, Rojas, Rucavas novadā – Rucavas un Sikšņu, Rugāju
novadā – Rugāju un Benislavas, Rundāles, Rūjienas, Salacgrīvas,
Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Stopiņu, Strenču, Tērvetes,
Vaiņodes, Varakļānu, Viesītes, Viļakas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Informācija par vienoto klientu
apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla
www.latvija.lv sadaļā «Vienotie klientu apkalpošanas centri».
Tāpat vēl maijā tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina VID «ebusiņš», kurā VID speciālisti palīdz iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju elektroniski un apgūt arī citus VID e-pakalpojumus.
Laikā no šī gada 2.maija līdz 20.maijam VID «e-busiņš» viesosies
vairākos Vidzemes puses novados un pagastos, bet laikā no 23. līdz
31.maijam – Latgales pusē – Vārkavas, Preiļu, Riebiņu, Zilupes,
Ludzas un Balvu novadu pagastos.
Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju, uz konsultāciju līdzi
noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas
kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti
(čeki, kvītis utt.). Ja persona nav internetbankas lietotājs, vienotajos
klientu apkalpošanas centros ir iespēja iegūt lietotāja vārdu un
paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus tajā
pieejamos VID e-pakalpojumus.
Plašāka informācija un vizuālie palīgmateriāli par to, kā pieslēgties EDS un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski,
pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada ienākumu deklarācija».
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID» vai arī VID EDS.
Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv
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sPoRta aKtiVitātes NoVadā

2016. gada 17. aprīlī Rekavas
sporta namā pulcējās novusa
spēlētāji, lai cīnītos par Viļakas
novada labākā novusa spēlētāja
titulu. uz sacensībām šoreiz ieradās 24 dalībnieki, kuri startēja
trīs vecuma – dzimuma grupās.
Sievietes un jaunietes veidoja
vienu grupu, kurā startēja četras
dalībnieces. Šajā grupā izvērtās
sīva cīņa, lai noteiktu uzvarētāju,
vajadzēja izspēlēt papildu kārtu.
Par uzvarētāju kļuva Alise Prancāne, otrajā vietā atstājot Antru
Prancāni, bet trešajā vietā – Annu
Koniševu.
Jauniešu grupā par uzvarētāju
kļuva Emīls Koniševs, otro vietu
izcīnīja Mareks Prancāns un trešo
vietu – Kristiāns Keišs.
Arī vīriešu grupā bija vērojama
sīva cīņa līdz pat sacensību beigām. Uzvarētāja likteni izšķīra
savstarpējā spēle, kuru uzvarēja
un par čempionu kļuva Oskars
Supe, otrajā vietā atstājot Valdi

sporta dejotājiem sacensību
sezona tuvojas noslēgumam un
patīkami, ka šis noslēgums nes
labus rezultātus. Pēdējos gados
par prestižākajām sporta dejotāju sacensībām latgales reģionā
kļuvušas Rēzeknē rīkotās «Viva»
un daugavpilī – «deju vilnis».
Ja Daugavpilī bija pārstāvētas
Krievija, Lietuva, Latvija un Igaunija, tad Rēzeknē arī Somija, tādējādi abas šīs sacensības uzskatāmas par starptautiskām.
Abās piedalījās Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
dejotāji: 20. martā Daugavpilī «Deju vilnis – 2016» un 3. aprīlī Rēzeknē «Viva – 2016».
Sacensībās «Deju vilnis – 2016»
no mazākajiem dejotājiem piedalījās Alens Borisovs, Laine Milakne, Olivers Kozlovskis, Maigurs
Spriņģis, Raivo Ločmelis, Madara
Šmite. Pirmo reizi sacensības bija Ričardam Pravam un Kristiānai
Bukovskai. Visi bērni saņēma medaļas un dāvanas no sponsoriem.
Andžejs Krakops un Kitija
Vancāne ieguva 1. vietu savā grupā
un saņēma kausus. Kristers Babāns
un Žanete Ločmele 10 pāru konkurencē ieguva 2. vietu, bet Kristiāns Keišs un Alise Keiša –

atsaucoties Kārsavas jaunsargu vienības un tās vadītāja
Gunāra leļa laipnajam aicinājumam, 29. aprīlī Kārsavas vidusskolas sporta zālē uz draudzības spēļu turnīru pulcējās
zilupes, Kārsavas, tilžas un
Viļakas skolu jaunsargu florbola
komandas.
Pasākuma dalībniekus ar uzrunu sveica Kārsavas vidusskolas
direktors Edgars Puksts, novēlot
draudzīgā, sportiskā garā izbaudīt
spēles garšu.
Svinīgā pasākuma atklāšanas
beigu daļā spēļu dalībnieki ar
klusuma brīdi pieminēja pāragri
mūžībā aizgājušo Krāslavas jaunsargu vienības instruktoru Dzintaru
Patmalnieku.
Turnīra gaitā komandas spēlēja
spraigu un aizraujošu spēli, kas
bija pilna ar negaidītiem pavērsieniem, komandas iepazina gan
uzvaras priekus, gan zaudējuma
rūgtuma garšu, iepazīti jauni un
satikti jau zināmie draugi. Spēļu
saimnieki bija sarūpējuši sportistiem garšīgas pusdienas, ka arī
garšīgus kliņģerus balvām, kurus
komandas spēļu rezultātā sadalīja
savā starpā.

Viļakas novada čempionāts novusā

Ločmeli, bet trešajā vietā – Igoru
Beikartu. Patīkami, ka uz sacensībām ieradās ģimenes: Prancānu
ģimene, kuru sacensībās pārstāvēja
5 dalībnieki, Slišānu ģimene – 4
dalībnieki, Supes ģimene – 2 dalībnieki un Koniševu ģimene – 2
dalībnieki.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos sacensībās.
Vēlu visiem veiksmīgus turpmākos startus!
Sporta dzīves organizators
Šķilbēnu pagastā
Pēteris Vancāns

Kristers un Žanete ar Rēzeknes
Domes kausiem

Kristiāna un Alises 4. vieta
«Deju vilnī»

Veiksme nepamet neatlaidīgos

Jun.I+Jun.II E4 grupā, 14 pāru
konkurencē – 4. vietu.
Sporta dejotāju sacensībās Rēzeknē, «Viva – 2016», Kristers un
Žanete, Kristiāns un Alise ieguva
Rēzeknes Domes kausus. Egīls
Kārkliņš un Diāna Misiņa ieguva
3. vietu 10 pāru konkurencē. Medaļas saņēma arī mazākie: Raivo

Ločmelis, Madara Šmite, Olivers
Kozlovskis, Laine Milakne, Andžejs Krakops, Kitija Vancāne.
Kristeram Babānam un Žanetei Ločmelei šīs bija pēdējās sacensības iesācēju līmeņos, jo viņi
pāriet augstākā grupā: E4 klasē.
Sporta deju trenere
Silva Dambe

florbola svētki Kārsavā

Kā mierinājuma balvu par piedalīšanos spēlēs un par laipno
uzņemšanu kliņģeri saņēma instruktora Gunāra Leļa vadītie Kārsavas florbolisti, III vietas gardums
kopā ar instruktora Valērija Meškovska jaunsargiem aizceļoja uz
Zilupi, II vietai paredzēto kliņģeri aizveda instruktora Valentīna
Keiša Viļakas sportisti, bet I vietas saldums pelnīti nonāca instruktora Gunta Liepiņa komandas
īpašumā.
Visas spēles kādreiz beidzas,
balvas pārklājas ar putekļiem, arī
smagi pelnītie gardumi tiek apēsti,
bet ir lietas, kas nezūd: draudzība,

veselīgs sacensības gars, kļūdu
analīze, nākotnes plānu kalšana
un, pats galvenais, apņemšanās
neapstāties pie sasniegtā, turpināt
iesākto ceļu.
Viļakas komandas sastāvā startēja: Viļakas pamatskolas jaunsargi:
Ints Brokāns, Sandis Kokorevičs,
Markuss Milaknis un Leonards
Agafonovs. Viļakas Valsts ģimnāziju pārstāvēja: Edgars Zeļenovskis. Sandis Leitens, Lauris
Logins, kā arī Baltinavas vidusskolas jaunsargs Raivis Logins.
Viļakas un Baltinavas
novadu jaunsargu instruktors
Valentīns Keišs
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Viïakas novadâ
baznīcu nakts 2016

iedzīVotāJu ziNāšaNai!

2016. gada 10. jūnijā notiks kultūras notikums «baznīcu nakts». Pirmo reizi pasākumu Latvijā organizēja 2014. gada 6. jūnijā Rīgā, bet kopš pagājušā gada «Baznīcu nakts»
notiek visā Latvijā. Šogad «Baznīcu nakts» 10. jūnijā kristīgo baznīcu draudžu dievnamos
notiks arī citās Eiropas valstīs – Austrijā, Čehijā, Slovākijā un Igaunijā. Vienotajā aktivitātē
Latvijā piedalīsies 190 dievnami. Viļakas novadā pasākums «Baznīcu nakts» notiks
Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā un Viļakas evaņģēliski luteriskā baznīcā.
baznīcu nakts misija ir sekmēt Latvijas tautas kulturālo izaugsmi. Iepazīstināt cilvēkus ar kultūras
un garīgajām vērtībām Latvijas kristīgo draudžu un baznīcu mantojumā. Stiprināt sabiedrības garīgo
labklājību, intelektuālo izaugsmi, kultūras un valstisko pašapziņu. baznīcu nakts aicina cilvēkus
iepazīt Baznīcas mantojumu, rosina cilvēku interesi par kristīgo ticību un draudzi un aicina atsaukties
Kristīgās ticības aicinājumam. Baznīcu nakts uzdevums ir līdzdarboties Latvijas garīgās atmodas darbā.

Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcu Nakts norises plāns

Programma šķilbēnu Romas katoļu baznīcā

Maija dziedājumi Viļakas novadā

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

No 6.maija būs iespējams pieteikt atbalstam platības,
kas ir sakoptas, bet nav iekļautas blokā

Šobrīd vairs nevar iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.
gada platību maksājumu sezonai. To Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) bija iespējams izdarīt
līdz šā gada 2. maijam. Iesniegtie bloku precizēšanas
pieprasījumi tiks izvērtēti līdz 10. jūnijam.
LAD atgādina – lai netiktu piemērotas kavējuma
sankcijas, līdz 23. maijam visiem klientiem EPS ir
jāiesniedz Vienotais iesniegums platību maksājumu
saņemšanai (tas dos iespēju veikt labojumus līdz
15. jūnijam bez sankcijām).
No 6. maija lauksaimniekiem būs iespējams
EPS pieteikt atbalstam tās platības, kas ir sakoptas,

bet šobrīd nav iekļautas blokā. Šīs platības ir jāiezīmē precīzi pa apsaimniekoto robežu. Ja LAD
konstatēs, ka pieteiktā platība nav apsaimniekota,
tiks piemērotas pārdeklarācijas sankcijas.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst
situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas
ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav jāiesniedz.
Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un
šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir
iespējams iepazīties, izmantojot saiti –
http://karte.lad.gov.lv/.
lad Klientu daļa:tālrunis 67095000

Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 «ugunsdrošības
noteikumi» 29. punktu un hidrometeoroloģisko
prognozi, Valsts meža dienesta ģenerāldirektors
a. Krēsliņš ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar
2016. gada 2. maiju.
Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas
atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta
mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus
un citus priekšmetus;
4 veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus
un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši
ierīkotas vietas;
4 medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no
viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
4 braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem
pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža
apsaimniekošanai;
4 ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem
ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar
bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
4 bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus,
var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošais laikposms no 2016. gada 2. maija

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos
ārpus šīs vietas;
4 atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura
vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana
pilnīgi beigusies;
4 nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem
4

Seminārs «Vietējie pārtikas produkti gastronomiskā tūrismā»
2. jūnijā plkst. 10:00 ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē

semināra tēmas:
1. Vietējo pārtikas produktu un gastronomiskā
tūrisma jēdziens, būtība, nozīme

2. Vietējās jeb lokālās pārtikas tendences pasaulē un Eiropā.
3. Vietējo pārtikas produktu piedāvājums Latgalē.
4. Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū
(tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes;
«klubiņi»; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.)

lektore Mg.soc.sc. inese silicka (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Aicinām uzņēmējus pieteikties semināram mājražotājus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmējus un citus interesentus!
Pieteikšanās līdz 30. maijam zvanot 29437260, 29272948 vai rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv

Viļakā, pie baznīcas krusta, trešdienās un piektdienās plkst. 17:00;
Kupravas baznīcas dārzā, pie krusta, pirmdienās plkst. 17:00;
Žīguru kultūras namā trešdienās plkst. 10:00;
borisovā, pie krusta, trešdienās plkst. 10:00;
Medņevas pagastā maija dziedājumi pie pagastu krustiem:
– 8., 15., 22., 29. maijā plkst. 19:00 – Lodumas krusts
– 8. maijā plkst. 18:00 – Lāšķu krusts
– 15. maijā Slotukalns – 17:00, Skandīne – 18:00,
– 29. maijā Brontu krusts – 17:00,Viduču krusts – 18:00.

sākoties aktīvajai tūrisma sezonai, Viļakas novada
muzeja darba laiks no 1. maija līdz 31. oktobrim:
Pirmdiena – slēgts
Piektdiena – 9.00–17.00
Otrdiena – 9.00–17.00
Sestdiena – 9.00–16.00
Trešdiena – 9.00–17.00
Svētdiena – slēgts
Ceturtdiena – 9.00–17.00

aicinām pieteikties Viļakas novada iedzīvotājus – siera
siešanas pratējus –, lai noskaidrotu garšīgākā Viļakas
novada Jāņu siera meistaru.
Pieteikties personīgi līdz 10. jūnijam
Viļakas novada izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē vai pa tālr. 26699149 inese lāce.
Sierus varēs degustēt, pirkt un pārdot 23. jūnijā no plkst.
20:00 Viļakas pilsētas estrādē, pasākuma «LĪGO Viļakā» laikā.
labākā siera meistars saņems pārsteiguma balvu.

Tīra vide ir viena zvana attālumā!

No 1. līdz 31.maijam notiks sia «zaao» (zaao) organizēta
akcija «eKo zVaNs!», kuras laikā, zvanot uz zaao biroju,
var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (sākot no ~5
kg) bezmaksas savākšanu.
Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz klienta norādīto adresi,
iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai ZAAO
darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto
pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt balvu – iRobot. Turklāt
akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no
juridiskām personām, izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruņiem 26132288 un 29221847.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: «Akciju rīkojam, lai vēl vairāk samazinātu elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu nonākšanu mežos un citviet dabā, kā
arī, lai tie netiktu novietoti pie publiski pieejamajiem konteineriem.
Šie atkritumi satur dažādas kaitīgas vielas, tas nozīmē, ka nepareiza
šī atkritumu veida apsaimniekošana var radīt draudus cilvēka
veselībai un apkārtējai videi. ZAAO rūpējas, lai savāktie priekšmeti
nonāktu rūpnīcās uz otrreizējo pārstrādi. Pārstrādāt iespējams līdz
pat 90% no elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļām.»
Telefoniski saņemot neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
(televizori, ledusskapji, plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu
sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas pieteikumu un pajautājot
klienta atļauju, ZAAO biroja darbinieks aizpildīs akcijas kuponu.
Visi kuponi piedalās izlozē par balvu – iRobotu. Katrs klients var
veikt pieteikumus neierobežotā daudzumā, par katru reizi tiek
aizpildīts viens kupons. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma
mājas lapā www.zaao.lv.
Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku privātpersonas
bez maksas ikdienā var nodot arī 20 EKO laukumos ZAAO darbības reģionā. Iedzīvotāji, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā
akcijā nepiedalās.
SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas
nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi,
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.
Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Viļakas novada «Cālis 2016»

Viïakas novadâ

saules pieliets un smieklu piepildīts borisovas tautas namā aizritējis Viļakas novada mazo
vokālistu konkurss «Cālis 2016».

Konkursa «Mis un Misters Viļakas
novads 2016» tituli sadalīti

(Sākums 1. lpp.)
Konkursa noslēdzošais priekšnesums bija valsis, kurš tika izdejots pie valsim netipiskas pavadošās mūzikas, tas saviļņoja
ne vienu vien klātesošo. Jaunieši,
kuri bija uztraukušies vairāk nekā
koncerta sākumā, teica paldies
visai radošajai komandai un
visiem darba rūķiem.

Zombiju priekšnesums

Zēnu spēka demonstrējumi

Šogad tika pasniegtas vairākas simpātiju balvas, kā arī «Oriflame» un laikraksta «Vaduguns»
simpātijas, bet vēl nebijis pārsteigums ir arī pašu organizatoru,
pasākuma moderatores Kristīnas
Lapsas simpātiju balva, ko viņa
pasniegs, satiekot pašus jauniešus, kad sanāks kopā uz pasākuma video skatīšanos tuvākajā

laikā, bet jau tiek atklāti to saņēmēju vārdi: Artis Vītiņš un Līga
Keiša. Balva tiek pasniegta tiem
dalībniekiem, kuros tiek saskatītas Kristīnai tuvas cilvēku īpašības, kuras vēl jāatklāj. Jaunieši
saņem biļetes uz Pasaules čempionātu motofrīstailā «Latvijas
Grand Prix».
Konkursa titulus Vice Misters
Viļakas novads ieguva EMĪLS
KONIŠEVS, Vice Mis Viļakas
novads – LINDA ZAREMBA,
jaunieši balvā ieguva biļetes uz
festivālu «Summer Sound 2016»,
bet konkursa pirmo vietu jeb galveno titulu Misters Viļakas novads
ieguva EDGARS JERMACĀNS
un titulu Mis Viļakas novads
2016 – ALEKSANDRA KALACKA, jaunieši savā īpašumā ieguva
biļetes uz MIKA, kurš uzstāsies
22. maijā Arēna Rīga.
Pasākuma moderatore Kristīna
saka paldies tiem, kas palīdzēja,
lai konkursa fināla koncerts norisinātos augstākajā līmenī: Vilim
Cibulim, Inesei Lācei, Mārim
Lāpānam, Mikum Maksimovam
un Kristeram Slišānam, Markum
Maksimovam un Edgaram Prancānam, Lolitai Slišānei un Artai
Kaņepei, Rolandam Kuzminam,
Ilgvaram Keišam, Andrim Mežalam, Artūram Slišānam, Marijai
Bratuškinai, Rūtai Cibulei, Viļakas
novada izpilddirektorei Zigrīdai
Vancānei par skaistajiem vēlējumiem un līdzjušanu konkursa
koncertā, kā arī vislielāko paldies
saku Viļakas novada domei par
finansiālo atbalstu šī konkursa
organizēšanai.
Pasākuma moderatore
Kristīna Lapsa
Foto: Marija Bratuškina

Šogad bērnus uz dzimšanas dienas ballīti bija ielūguši Vinnijs
Pūks un Sivēns. Visi 16 konkursa dalībnieki varēja padižoties ar
savām skanīgajām balstiņām, neparastajiem tērpiem un aksesuāriem.
Bērni kopā ar pasaku tēliem rotaļājās, dejoja un meistardarbnīcās
gatavoja košus kukainīšus.
Konkursa gaitā mazos dziedātājus vērtēja žūrijas komisija: Diāna
Astreiko, Marija Bukša un Zoja Zaharova. Dziedātājiem vajadzēja
parādīt ne tikai savas vokālās dotības, bet arī ritma izjūtu un vizuālā
tēla atbilstību priekšnesumam.
Visi konkursanti ieguva dažādas nominācijas:
Pūkainākais cālis – Rafaela lapsa
Stilīgākais cālis – anna Maksimova
Skanīgākais cālis – Madara Kļaviņa
Kautrīgākais cālis – Jēkabs slišāns
Ņiprākais cālis – Rinalds slišāns
Apburošākais cālis – Ramona Romanova
Cālīte dāmīte – elīza Pužule
Cālītis džentlmenis – Kristaps ozols
Cālīte mazulīte – Melisa šimanovska
Smaidīgākais cālis – Katrīna Kubaka
Cālītis dejotājs – elizabete brokāne
Košākais cālis – laine Mežale
Atraktīvākais cālis – emīlija aleksejeva
Mīlīgākais cālis – aļina šaicāne
Par konkursa uzvarētājiem kļuva: Luīze Bogdane – «Mazais Cālis
2016», Diāna Urbāne – «Lielais Cālis 2016».
Paldies pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Elitai Loginai,
Guntim Priedeslaipam, Dainai Pužulei, Daigai Elksnītei par ieguldīto
darbu! Paldies visiem bērnu vecākiem, kas atbalstīja mazo dziedātāju
centienus! Paldies arī radošajai komandai, kas palīdzēja pasākuma sagatavošanas procesā: pasākumu organizatorei Jolantai Vrubļevskai, apskaņošanas virtuozam Aldim Prancānam, izglītības metodiķei Gintai
Locānei un Vecumu bibliotēkas vadītājai Aija Locānei par meistardarbnīcu
organizēšanu. Sirsnīgi pateicamies Vecumu pagasta pārvaldes vadītājai
Ligijai Loginai par jauko uzņemšanu un palīdzību tehnisko jautājumu
risināšanā!
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe Inese Lāce

Pasākumi Viļakas novadā maijā/jūnijā

v 20. maijā dabas parkā «Balkanu kalni» orientēšanās sacensības «Ezītis miglā». Orientēšanās notiks pāros 4 vecumu
grupās. Plkst. 13:30 ierašanās, reģistrēšanās, plkst. 14:00 –
pirmais starts. Plkst. 20:00 apbalvošana, noslēgums. Kursēs
autobuss no Viļakas.
v 20. maijā no plkst. 10:00 laukumā pie Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zāles Viļakas novada Senioru sporta svētki.
v 20. maijā plkst. 15:00 Kultūrvēstures sētā «Vēršukalns»
Susāju pagasta senioru vakars. Dalības maksa 5 euro.
v 21. maijā plkst. 11:00 Viļakā velomaršruta «Rypoj vasals» atklāšana. Pēc svinīgās velo maršruta atklāšanas notiks
velo brauciens uz Medņevas pagasta centru, Semenovu, kur
visus sportiskos braucējus sagaidīs aktivitātes jautrai pēcpusdienai Ziemeļlatgalē.
v 21. maijā no plkst. 19:00 Viļakas novada muzejā Muzeju nakts programma «Jaunas durvis atveras tikai tad, kad vecās aizveras».
v 28. maijā Rekavas skolas 110 gadu jubilejas svinības.
Sīkāka informācija 16. lpp.
v 29. maijā plkst. 18:00 Viļakas Kultūras namā, plkst. 20:00
Kultūras centrā «Rekova» Viļakas novada ģitāristu koncerts.
Ieeja brīva.
v 4. jūnijā SKANOŠĀ SESTDIENA Viļakā. No plkst.
11:00 «VIENS PAR VISIEM – VISI PAR VIENU...!» laukumā pie estrādes DEJOTĀJU KOMANDU nopietni nenopietnas sportiskās aktivitātes. No plkst. 18:00 LIELĀS DEJU
LUSTES pilsētas estrādē: «Ekur meitas danci grieza, ekur
puiši raudzījās». Ar jestru dejas soli izrādīsies kolektīvi: Dēka,
Bitīt' matos (Viļaka), Bitīt' matos (Kārsavas nov. Mežvidi),
Jedritvai (Malnava), Spryksti (Kārsava), Unce (Lejasciems),
Atspēriens (Madonas nov. Degumnieki), Amizieris (Riebiņu
nov. Galēni). Ar savu jautrības devu lustēšanā iesaistīsies Viļakas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ar nopietni nenopietna noskaņojuma uzturēšanu nodarbosies «SIRDSLIETU
KOMPĀNIJA». Pēc plkst. 21:00 ZAĻUMBALLE kopā ar
grupu «KRUĪZS» (Gulbene).
v 22. jūnijā plkst. 17:00 pie Šķilbēnu muižas Saulgriežu
svētku lustes kopā ar folkloras kopu «UPĪTE»
v 22. jūnijā Saulgrīži Upītie, plkst. 10:00 – Vosaras saulgrīžu futbola turnirs. Plkst. 21:00 – parkā «Ontona Slišāna
duorzs» – Saulgrīžu īleiguošona kūpā ar folkloras kūpu «Upīte», Upītes Tautas noma kapelu i Zānu kapelu. Plkst. 22:00 –
Upītes stadionā skaļuo nakts «p-dzīdam».
v 22. jūnijā plkst. 18:00 Borisovā tautas futbols, plkst.
22:00 tradicionālais nakts skrējiens.
v 23. jūnijā plkst. 20:00 Viļakas estrādē LĪGO VIĻAKĀ!
«Skroderdienas Silmačos» (R. Blaumanis) Ogres Tautas teātra
brīvdabas izrāde. Pēc izrādes balle kopā ar grupu «Kamēr jauni».
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