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27. maijā Šķilbēnu pagasta Kultūras centrā «Rekova» notika
novada pasākums «Viļakas novada Laureāts – 2019», lai godinātu
skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos, un valsts un reģiona konkursos un sacensībās,
lai godinātu skolēnu vecākus un pedagogus par skolēnu virzīšanu
šiem sasniegumiem.

Šogad mūsu novadā ir 87 skolēni Laureāti, 50 skolotāji Laureāti
un 9 komandas – Laureāti sportā un interešu izglītībā.
Šajā mācību gadā valstī tika organizētas 15 dažādu mācību priekšmetu olimpiādes, mūsu novada skolēni piedalījās 12 valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, kurās tika iegūtas 19 godalgotās vietas reģionā
un 2 godalgotās vietas valstī.
Sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī smags darbs.
Paldies skolēniem par sasniegumiem, par to, ka Viļakas novadu
dara atpazīstamu, paldies vecākiem un pedagogiem un izglītības iestāžu
vadītājiem par atbalstu un ieguldīto darbu, lai virzītu skolēnus sasniegumiem.
Ticiet savam mērķim, un svarīgākais – neapstājieties pie šiem
rezultātiem, sasniegumiem, bet gan centieties tos vēl uzlabot!
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene
Foto: Mareks Šubenieks
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Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai
var pieteikties līdz 13. jūnijam

Pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem Nr.468 «Par Latvijas
Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas
Republikas un Krievijas federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo
braucienu vienkāršošanu» Viļakas novada domē un pagastu pārvaldēs iedzīvotāji,
kas atbilst nosacījumiem, var pieteikties vietējās pierobežas satiksmes atļaujas
saņemšanai.
Pašvaldība papildsarakstus aktualizē reizi ceturksnī.
Papildsarakstam var pieteikties līdz š. g. 13. jūnijam Viļakas novada domē Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā 204. kabinetā vai pagastu pārvaldēs.
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
terēzija Babāne

l Viļakas novada domes sēdes lēmumi

Š. g. 23. aprīlī notika Viļakas novada domes sēde, kurā tika izskatīti 43 lēmumprojekti un apstiprināti lēmumi.
Lēmumi:
Nr.68
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Balkanu dabas parkā:

1.2.1. Folkloras kopa «Rekovas dzintars» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.2. Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
6.20 eiro)
1.2.3. Medņevas etnogrāfiskais ansamblis –25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.4. Medņevas tautas nama folkloras kopa «Egle» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
6.20 eiro)
1.2.5. Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis –25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
6.20 eiro)
1.2.6. Upītes jauniešu folkloras kopa «Upīte»– 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.7. Upītes etnogrāfiskais ansamblis –25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.8. Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» –25.72 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.9. Viļakas kultūras nama folkloras kopa «Atzele» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
6.20 eiro)
1.2.10. Žīguru folkloras kopa «Mežābele» –25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.11. Viļakas kultūras nama kapela «Atzele» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.12. Viļakas krievu dziesmu ansamblis « Sudaruška» – 25.72 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.13. Medņevas tautas nama kapela «Egle» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 6.20 eiro)
1.2.14. Žīguru kultūras nama kapela «Blāzma» – 25.72 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
6.20 eiro).
2. Valsts mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī.
Nr.75
Piešķirt līdzfinansējumu Viļakas novada muzejam Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes projekta «Viļakas pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde» īstenošanai 10%
apmērā no projekta izmaksām jeb 500.00 EUR.

Nr.76
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 873343,44 (astoņi simti septiņdesmit trīs
tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 44 centi) ar tās noteikto procentu likmi Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta pasākuma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» projekta «Viļakas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve» realizācijai.
2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019. gada maijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2020.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.

2. Noteikt pārejas periodu līdz 2019. gada 31. oktobrim un maksu sekojošiem pakalpojumiem Balkanu dabas parkā:

Nr.69
1. Ierosināt Viļakas novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma – «Egļavas
mežniecība» ar kadastra numuru 3878 007 0059, kas atrodas Viļakas novada Susāju
pagastā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0059, platībā
0,2803 ha, un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3878 007 0059 001 un
3878 007 0059 002, atsavināšanu, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja.
Saskaņā uz Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu
un 189. pantu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanas dienas to var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

Nr.70
Piešķirt *** ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, sākot ar 2019. gada 1. maiju.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo
daļu, 188. panta pirmo un otro daļu un189. pantu, šo lēmumu, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesu namā pēc pieteicēja
adreses.

Nr.72
Izdot Viļakas novada domes 2019. gada 23. aprīļa saistošos noteikumus Nr.4/2019
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļakas novadā».

Nr.74
1. Piešķirt mērķdotāciju šādiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem:
1.1. G1 grupas dalībniekiem:
1.1.1. Viļakas pilsētas kultūras nama deju kopa «Dēka» – 51.44 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 12.39 eiro);
1.1.2. Viļakas pilsētas kultūras nama Jauniešu deju kolektīvs «Bitīt matos»– 51.44
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 12.39 eiro)
1.1.3. Rekovas kultūras centra jauktais koris «Viola»– 51.44 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod.
12.39 eiro).
1.2. G2 grupas dalībniekiem:
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Nr.77
1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2019.–2021. gadam.
2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam
finansējumam kārtējam gadam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei.

Nr.82
1. Apstiprināt Viļakas novada domes projektu konkursa «Finansējuma piešķiršana
topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2019. gadā» nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Projektu konkursa organizatorisko pienākumu veikšanu uzdot projektu vadītājai
Vinetai Zeltkalnei.
3. Izveidot projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1. Zigrīda Vancāne – Viļakas novada domes izpilddirektore;
3.2. Aleksandrs Tihomirovs – Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs;
3.3. Juris Prancāns – Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs;
3.4. Ilmārs Locāns – Susāju un Vecumu pagasta pārvaldes vadītājs;
3.5. Andris Mežals – Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs;
3.6. Oļegs Kesks – Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs;
3.7. Mārtiņš Rēdmanis – Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs;
3.8. Ligija Logina – Viļakas novada domes, Personas datu aizsardzības speciāliste,
juriste.

Nr.83
1. Apstiprināt dienas uzturnaudu 4.50 EUR apmērā Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem par piedalīšanos valsts nozīmes un starptautiskajās
sacensībās skolai piešķirtā budžeta ietvaros.
2. Valsts un starptautiskas nozīmes sacensību dalībniekiem no Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas segt izmitināšanas izmaksas no skolai piešķirtajiem ikgadējā
budžeta līdzekļiem.

Nr.84
1. Izdot Viļakas novada pašvaldības 2019. gada 23. aprīļa saistošos noteikumus
Nr.5/2019 «Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu» saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
4. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami novada Domes ēkā, pagastu pārvaldēs un tiktu publicēti pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.vilaka.lv
Ar visu 2019. gada 23. aprīļa Viļakas novada domes sēdes protokolu var iepazīties
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Paziņojums

2. jūnijā no pulksten 14.00 līdz 17.00 Viļakas novada domes zālē barikāžu
dalībnieki, uzrādot pasi vai id karti un valsts apbalvojuma «1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīme» apliecību vai Pateicības rakstu par dalību, varēs saņemt
apliecību ar personas foto, kura paredzēta uzrādīšanai LR valsts un pašvaldību
iestādēs saskaņā ar likumu «Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu».
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saisToŠiE NoTEiKumi

2019. gada 28. martā

Viļakā

Nr. 3/2019
(protokols Nr.4, 1.&)

Par neapbūvēta Viļakas novada pašvaldībai piederoša
vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu

Viļakas novadā

Viļakas novada domē viesojās
saeimas deputāts andris Kazinovskis

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 «Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi» 31. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viļakas novada pašvaldība aprēķina nomas maksu
par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu, kas tiek
izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši likuma «Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos» 7.pantam (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts).
2. Nomas maksa par zemesgabala personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu) iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība ir līdz 0,29 ha, tiek noteikta
1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 (pieci) euro.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs s. maksimovs

saistošo noteikumu Nr. 3/2019
«Par neapbūvēta Viļakas novada pašvaldībai piederoša
vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu»
PasKaiDRojuma RaKsTs

Viļakas novada domē 20.maijā viesojās saeimas deputāts andris Kazinovskis
(Jaunā konservatīvā partija), lai iepazītos ar P35 Ceļa projekta attīstības gaitu
Viļakas pilsētā.
Tāpat tika pārrunāts par citām aktualitātēm ceļu projektos Viļakas novadā. Sarunas
gaitā ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu tika apspriesti jautājumi par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, virzību administratīvi
teritoriālās reformas jautājumos un aktualitātes citos stratēģiski svarīgos jautājumos
Viļakas novadā.
Teksts un foto: Mareks Šubenieks

Pasniegs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes

Ir pagājuši 33 gadi, kopš pasauli satricināja Ukrainā notikusī Černobiļas atomelektrostacijas katastrofa, kas izmainīja cilvēku likteņus un atstāja neizdzēšamas
pēdas cilvēces vēsturē.
Lai godinātu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
ieguldījumu, šī gada 13.jūnijā Balvu novada muzejā iekšlietu ministrs Sandis
Ģirģens svinīgā pasākumā pasniegs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes.
Piemiņas zīmes saņems 12 Viļakas novada iedzīvotāji.
Anastasija Ivanova
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības nodaļas referente

sociālais dienests organizē sanāksmi
deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai

Viļakas novada domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Šī gada 14. maijā Viļakas novada sociālajā dienestā notika sanāksme deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā ietvaros (turpmāk – di) par
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
Sanāksmē piedalījās bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem likumiskie pārstāvji,
kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana
un izstrādāti individuālie atbalsta plāni.
Viļakas novadā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, tiek sniegti rehabilitācijas pakalpojumi kopš 2018.gada 1.jūnija. DI projekta
ietvaros dalībnieki ir saņēmuši: – fizioterapijas, – masāžas, – reitterapijas pakalpojumus
bērniem, savukārt, likumiskie pārstāvji ir saņēmuši fizioterapijas un masāžas pakalpojumus.
Sanāksmes mērķis bija informēt DI projekta dalībniekus par projekta virzību un
noskaidrot, kādus pakalpojumus vecāki vēlēsies izmantot 2019. gadā.
Atzīmēsim, ka DI projekta ietvaros, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek
piedāvāts izmantot 40 pakalpojuma reizes, bet bērnu likumiskajiem pārstāvjiem –
20 pakalpojuma reizes.
Pēc Sociālā dienesta esošās informācijas, daļa bērnu ir jau saņēmuši izvēlēto pakalpojumu, bet daži, pakalpojumu saņēmuši ir daļēji, pārējie, vēl plāno saņemt 2019.gadā.
Atgādināsim, ka Viļakas novadā DI projekta ietvaros pakalpojumu sniedzēji ir: –
fizioterapeite Santa Graudiņa, masāžas pakalpojumu sniedz – Aina Dukovska (Viļakas
veselības aprūpes centrs, Tautas iela 6); reitterapijas pakalpojumu sniedz – Aļona
Antončika (Tilža, «Kapulejas»).
Sanāksmes gaitā vecāki izteica pateicību par saņemtajiem pakalpojumiem Viļakas
novadā un, atzinīgi izteicās par pakalpojumu sniedzējiem. Viņi teic, ka savstarpēja
sapratne un komunikācija ir viens svarīgākajiem argumentiem, saņemot sniegto pakalpojumu. Vecāki minēja, ka būtisks faktors tam ir tas, ka sadarbība tiek balstīta uz individuālu pieeju katram bērnam.
Likumiskie pārstāvji uzsvēra svarīgāko, saņemot pakalpojumu, ir uzlabojies bērnu
fiziskās veselības stāvoklis, mazinājušies funkcionālie traucējumi. Prieks un gandarījums
vecāku sejās ir DI projekta rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas rezultāts.
Iesniegumos, kuri tika uzrakstīti un iesniegti 2019. gada pakalpojumu saņemšanai,
vecāki izvēlējās jau pārbaudītus pakalpojuma veidus, kuri ir devuši pozitīvus rezultātus.
DI projekts ir devis iespēju vecākiem apzināties, cik svarīgi un nepieciešami ir bērniem sniegt šāda veida pakalpojumus, jo bērnu veselības uzlabošana ir neatlaidīgs darbs,
kura rezultāti arī neizpaliek.
Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem Vita Prancāne
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Viļakas novadu apmeklē Eiropas Parlamenta deputāte sandra Kalniete

8.maijā Viļakas novadu apmeklēja eiropas Parlamenta deputāte sandra Kalniete, kura tikās ar
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Vientuļu robežkontroles punkta, Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas
amatpersonām, par Viļakas novada aktualitātēm pārrunāja ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju sergeju maksimovu. apmeklēja Viļakas Jēzus sirds Romas
katoļu baznīcu un zemnieku saimniecību «Kotiņi».
Par tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputāti Sandru
Kalnieti Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs «Ar
Sandru Kalnieti tikāmies, iepazīstinājām ar pierobežas
Valsts iestāžu darbību un aktualitātēm. Tika izrunātas

problēmas ar ko saskaras valsts robežsargi, tai skaitā nelegālā imigrācija, kā arī Sandra Kalniete tika iepazīstināta
ar robežsardzes darba specifiku. Svarīgākais secinājums,
ka valsts robežsardze piedalās ne tikai Latvijas valsts robežas apsargāšanā, bet viens no uzdevumiem gan pašvaldībai, gan robežsardzei ir izveidot efektīvu instrumentu kā
motivēt iedzīvotājus palikt Latvijas, ES pierobežā.»
Par robežsardzi Sandra Kalniete stāsta: «Vientuļu
robežkontroles punktā un Šķilbēnu robežapsardzības nodaļā man bija pirmo reizi iespēja ieskatīties Latvijas robežsargu pašaizliedzīgajā ikdienas darbā. Viņi tiešām kalpo
Latvijai 24 stundas diennaktī, lietū, sniegā, saulē, salā un

vējā. Tas bija liels pārdzīvojums pieskārties Latvijas robežstabam, aiz kura pāri upei sākas Krievija. Atcerējos, kā
izsūtītie, pārbraucot Latvijas robežu, ar dziesmu atvadījās
no Tēvzemes.
Valsts robežas aprīkošana tā īsti sākās tikai pēc Krimas
aneksijas 2014.gadā, kad Latvijas valdība tam piešķīra
finansējumu. Taču nav pareizi, ka robežapsardzes dienestā
algas ir krietni mazākas nekā NBS. Tāpēc robežapsardzes
skolu beigušie mēdz pāriet NBS dienestā, kas rada akūtu
personāla trūkumu robežsardzē. Mūsu robežsargi sargā
arī Eiropas Savienības ārējo robežu, kuras nozīmi tā īsti
Briselē sāka apzināties tikai pēc 2015. gada migrācijas
krīzes. ES ārējās robežapsardzes aģentūrai FRONTEX
ir piešķirts pietiekams finansējums, taču 10 000 robežsargu kontingents ir jāveido no dalībvalstu profesionāļiem.
Mūsu robežsargi jau darbojas FRONTEX vienībās, bet
tas uzliek papildus slodzi jau tā trūkstošajiem cilvēku
resursiem.»
Viļakas novadā, ceļā uz Šķilbēniem, deputāte apmeklēja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu, kur priesteris Guntars Skutels parādīja un pastāstīja mūsu baznīcas
vēsturi.
Iegriežoties zemnieku saimniecībā «Kotiņi» Sandra
Kalniete atzina, ka «Zemnieku samniecība Kotiņi mani
pārsteidza ar vērienu, mūsdienīgumu un sakoptību. Tās
īpašnieks Aldis Ločmelis ir īsts saimnieks, apdomīgs,
uzņēmīgs, bet spēj riskēt, lai aprīkotu saimniecību ar
modernākajām graudu apstrādes tehnoloģijām. Tas ir dārgi,
bet ražīgi, kas Kotiņus padarījis par lielākajiem graudu
sēklu ražotājiem Latvijā. «Kotiņos» Pelnrušķīte nav vajadzīga, jo iekārtas ir tik gudras, ka spēj atšķirot sajauktus
graudus pēc krāsas, gatavības, lieluma, šķirnes. Pat klijas,
kas lielos daudzumos rodas pēc attīrīšanas, tiek laistas
apritē – ar tām kurina kaltēšanas krāsnis. Bez sēklas
«Kotiņi» ražo pārtikai dažāda izmēra miežu pērļu grūbas
un zirņus, pupiņas. Pagaršoju. Vārītie graudi ir ļoti garšīgi
un irdeni. Aldim Ločmelim ir sapnis – ar Latvijā audzētiem
graudiem barot NBS karavīrus. Jā, miežu pērļu uzturvērtība noteikti ir augstāka nekā rīsiem, kas ir mūsu karavīru
maltītēs biežāk pasniegtie graudi. Ievesti!»
Informāciju sagatavoja
Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
Foto no Sandras Kalnietes personīgā arhīva

Diskutē par tekošajiem ceļu projektiem Šķilbēnu pagastā

14. maijā Viļakas novada domes priekšsēdētājs sergejs maksimovs, izpilddirektore Zigrīda
Vancāne un projektu vadītāja
santa Komane tikās ar Šķilbēnu
pagasta zemnieku saimniecības
«Kotiņi» īpašnieku aldi Ločmeli,
lai pārrunātu par tekošajiem ceļu
projektiem Šķilbēnu pagastā.
Diskusijas temats bija Šķilbēnu
pagasta Darbnīcu iela. Domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs:
«Maijā plānojam noslēgt līgumu

ar Balvu pašvaldību par projekta
«Uzņēmējdarbības attīstība austrumu pierobežā» īstenošanu, kas
ir Latgales programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» ietvaros. Šīs Latgales
programmas ietvaros ir remontēt
Šķilbēnu pagasta Darbnīcu ielu,
sagatavot infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai. Z.s. Kotiņi un

Latvijas Pašvaldību
savienības 30. kongress

17. maijā Rīgā, melngalvju namā,
notika Latvijas Pašvaldību savienības
(LPs) 30.kongress, ko atklāja LPs
priekšsēdis Gints Kaminskis un Rīgas
domes priekšsēdētāja p. i. oļegs Burovs.
Viļakas novadu pārstāvēja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Šaicāne.
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z.s. Sābri pārstāvji informēja
pašvaldību, ka tuvāko gadu laikā
savā īpašumā plāno izveidot zāles
sēklas sagatavošanas iekārtas.
Lielu daļu no lauksaimniecības
izmantojamās zemes plāno audzēt
zālāju sēklu. Šāda nepieciešamība
radās tirgū, ES regulas zaļināšanas
prasību ievērošana, gan arī tāpēc,
lai piensaimnieki ievāktu kvalitatīvu zālāju savam ganāmpulkam.
Uzņēmēji gatavi ieguldīt no 1–3
milj. euro iekārtās.

Priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Šaicāne: «Kongresā tika pausts aicinājums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram atrast dialogu ar pašvaldībām,
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī prasība, pirms veikt jaunu administratīvi teritoriālo reformu, jāizvērtē iepriekšējo reformu rezultāti. Tika uzsvērts, ka pašvaldība
ir līdzeklis indivīda pamattiesību īstenošanā, vietējās identitātes veidošanā un
kopējo valsts interešu īstenošanā, un, jo
efektīvākas būs pašvaldības, jo spēcīgāka

Viļakas novada dome, Darbnīcu ielas rekonstrukcijas ietvaros,
bija izsludinājusi iepirkumu uz
rekonstrukcijas darbiem. Konkursa rezultātā pieteicās vairāki būvnieki, kuru būvdarbi pārsniedza
250 tūkstošus euro. Uzskatu, ka šīs
izmaksas ir lielas, un līgums netika
noslēgts ne ar vienu no pretendentiem. Tāpēc zemnieku saimniecību
pārstāvji tika aicināti, lai diskutētu,
šim ceļa posma asfalta segumu
nomainīt pret dubulto virsas apstrā-

būs valsts, jo kvalitatīvāku cilvēktiesību
pakalpojumu saņems indivīds.
Kongresā tika apstiprinātas arī piecas
jaunas rezolūcijas: «Par pašvaldību finanšu
stabilitāti», «Rezolūcija izglītības jomā»,
«Par reģionālo attīstību kā NAP2027
mērķi», «Par administratīvi teritoriālo
reformu», «Par iespēju rīkoties iedzīvotāju
labā».
Tāpat kongresā ar Atzinības rakstu un
nozīmi par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu pašvaldību attīstībā tika apbalvoti:

di, kas ir ievērojami lētāk, bet kalpošanas mūžs būs īsāks. Uzņēmēji, iepazīstoties ar projektu, aicināja
atstāt Darbnīcu ielā asfalta segumu, jo uzņēmēji paredz kravas
automašīnu intensitāti, kas nobrauktuves pagriezienu posmos virsmas
apstrāde tiks regulāri bojāta, ceļa
virsma nespēs turēt šo slodzi.
Viļakas novada dome ir uzsākusi sarunas ar ekspertiem, kā var
samazināt būvdarbu izmaksas un
atstājot asfalta segumu. Informējam iedzīvotājus, ka ir uzsākti
Dīķa ielas būvdarbi LAD programmā, kur LAD projekta ietvaros plānots rekonstruēt ceļa segumu smilts un drupinātās grants
(šķembas) kārtu. Ir uzsāktas sarunas ar LAD par apputekļošanas
(dubultās virsmas apstrāde) seguma uzklāšanu Dīķa ielai, bet šobrīd, konsultējoties ar ekspertiem,
pašvaldība ir gatava pirmos 500800 m uzklāt asfalta segumu.»
Informāciju sagatavoja
Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne

Janīna Jalinska, bijusī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja;
Andris Kazinovskis, bijušais Balvu
novada domes priekšsēdētājs;
Daina Oliņa, ilggadējā LPS žurnāla
«Logs» redaktores vietniece;
Aivars Lācarus, bijušais Talsu novada
domes priekšsēdētājs.»
Informāciju sagatavoja
Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne
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sveicam māmiņas
«Namiņā»

iZGLītīBa

Māmiņ, šodien tava diena!
Ar to siltumu, ko devi,
Es nu atkal sveicu tevi,
Vēlos, lai tev nepietrūktu
Labu, jauku dzīves dienu.
Arī manā sirdī esi,
Māmiņ, mīļā tu arvien!

Viss ziedu krāšņums šogad
9. maijā sveic mūsu māmiņas
un vecmāmiņas. mēs arī, Viļakas pirmsskolas kolektīvs, godinājām savas mīļās māmiņas četros pasākumos.
Paši mazākie mūsu audzēkņi
sveica saulīti, gaidīja putnus un
mīļoja māmiņas. Māmiņu klātbūtnē samulsām un tādēļ dejojām un
dziedājām kopā. Skolotāju gatavotie mīļie apsveikumi sagūla
māmiņu rokās.Visus bērnus priecēja māmiņas Līgas sagādātie
baloni.
Vidējās un sagatavošanas grupas audzēkņi priecēja māmiņas
un vecmāmiņas runājot dzejoļus
māmiņām par godu, tas izklausījās pārliecinoši un mīļi. Kādam
vajadzēja nosūtīt gaisa sveicienu
un dziesmās izdziedāts un dejās
izdejots sveiciens sasniedz mērķi,
māmiņu un vecmāmiņu sirdis.
Vidējās grupas māmiņas spēlēja
teātri saviem bērniem, pasaka par
Rāceni, bez neviena iepriekš mēģinājuma, izlikās lieliska.
Pavisam sirsnīgu tikšanos savām māmiņām bija sarūpējušas
vecākās grupas skolotājas.
Apsveikuma vārdi, teātrītis
no bērniem, dejas un solo dziedāšana un pašcepts kēksiņš ar
kafiju bērnu gatavotā ziedu groziņā, tas viss mūsu māmiņām.
Diena noritēja mīļuma un
saskaņas caurstrāvota. Un kas tad
var būt labāks par kopā būšanu?
Pasākumus vēroja,
iemūžināja, pateicās par prieka
brīžiem, kas pavadīti kopā,
vadītāja Lilita Šnepere

Viļakas novadā
Viļakas Valsts ģimnāzijas erudītu komandai 2. vieta
«staRPauGstsKoLu eRudīts 2019»

Viļakas Valsts ģimnāzijas erudīta komanda «Vienradži
4x4», kuras sastāvā bija agnese Kokoreviča, Laura Bratuškina, anastasija sediha un megija Bordāne, inženieru dienas
ietvaros piedalījās intelektuālā spēlē «starpaugstskolu erudīts
2019» Rēzeknē. Kopumā konkursā piedalījās 10 komandas,
tai skaitā 1 komanda no Pleskavas, Krievijas federācija.
Konkursa sākumā katrai komandai bija jāprezentē sagatavotais
mājasdarbs. Erudītu konkursa gaitā katrai komandai vajadzēja
izvēlēties 1 no 12 tēmām, katrā tēmā bija 5 jautājumi, uz kuriem
bija jāsniedz atbildes.
Noslēgumā, saskaitot visus rezultātus, no desmit pārstāvētajām
komandām Viļakas Valsts ģimnāzijas Erudīti ieguva 2. vietu.
Ģimnāzijas Erudītu komandas dalībnieces jūtas gandarītas par
sasniegtajiem rezultātiem un iegūto jauno pieredzi un zināšanām,
un, protams, jauniem iespaidiem un emocijām.
Informācija sagatavota sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Garīgās mūzikas koncerts Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā

12. maijā pēc sv. mises Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu
baznīcā izskanēja garīgās mūzikas koncerts, kuru visām māmiņām, vecmāmiņām, visiem
klātesošiem mātes dienā sniedza Viļakas mūzikas un mākslas skolas apmēram 40 audzēkņi ar saviem pedagogiem.
Izskanēja D. Šteibelta, V. Kogana, Ž. B. Loejē, Dž. Platti,
Š. Danklā skaņdarbi – N. Žuravļovas, A. Gardera, D. Romanovas,
V. Supes, S. M. Zelčas izpildījumā.
Domu lidojumu raisīja F. Kjuhlera «Koncertino» vijoļu dueta
M. Garderes un E. Slišānes izpildījumā.
Koncerta atmosfērā valdīja
daudz sirsnīgu, pozitīvu un mīlestības pilnu emociju, jo dziesmas
ko bērni dziedāja bija no visas
sirds. Dziesmu «Sargi savu sirdi»
izpildīja 1.–4. vokālais ansamblis,
5.–8. klašu vokālais ansamblis
izpildīja latv. t. dz. «Māmiņai»,
D. Rūtenbergas «Kas pavēl zālei
augšup augt?»
Paldies duetam D.Biukai un
L. Circenei, kuras atklāja koncertu ar latv. t. dz. «Mana balta māmulīte».
Šogad kopā ar Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem dziedāja arī Viduču pamat-

skolas skolēni.
Kā jau katru gadu ar grandiozu skanējumu un kuplu audzēkņu
skaitu uzstājās 1.–4. klašu un 5.–
8.klašu vijolnieku ansambļi. Bet
savu krāsu paleti ienesa saksofonu ansamblis izpildot V. A. Mocarta «Ave Verum».
Paldies visiem bērniem par
piedalīšanos, vecākiem par atbalstu un sapratni, priesterim G. Skutelam par sadarbību.
Paldies arī pedagogiem: A.
Prancānam, A. Prancānam, I. Bukšai, S. Krasnokutskai, J. Laicānei,
I. Raginskai.
Metodiskās apvienības
vadītāja I. Raginska
Foto: Andris Zelčs
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15. atklātā mājturības
un tehnoloģiju
olimpiāde 6.–9. klasei
«mēs – Latvijas
nākotnei» tekstila
tehnoloģijās

olimpiādi organizē Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Latvijas mājturības
pedagogu biedrība sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru un Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru.
15. atklātās mājturības un tehnoloģiju
olimpiādes «Mēs – Latvijas nākotnei» tekstila tehnoloģijās 3. posms norisinājās
2019. gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.
Meitenes 1. posmā apguva prasmes
skolā un sūtīja darbus 2. posmam uz Rīgu.
Rekavas vidusskolas 7. klases skolniece
Dana Romanova izpētīja Latgales etnogrāfiskais tautas tērpa vainagu.
Jaunavu galvas rota bija sarkani, ar
sīkām pērlītēm greznoti vainagi, ko par

Lasīšanas
eksperti tiekas
Žīguros

Žīguru kultūras nama zāli
pieskandināja Viļakas pamatskolas un Žīguru pamatskolas
čaklie lasītāji – «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2018»
grāmatu eksperti, lai papriecātos lasīšanas maratona noslēguma pasākumā. Viļakā 1. – 4.
klašu grupā lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījās 41
audzēknis, bet vecāku žūrijā
dalību ņēma 3 lasītājas.
Žīguru kultūras nama vadītāja
ciemiņus sagaidīja, iejutusies
sivēntiņa lomā, ko bērni arī atpazina kā brāļu Grimmu pasakas
«Trīs sivēntiņi» varoni.
Pasākumam īpaši bija gatavojušies Viļakas pamatskolas 2. klases audzēkņi, kuri skolotājas
Irēnas vadībā pēc Mika Valdberga
stāsta «Burtu zagļi» motīviem bija
iestudējuši ludziņu. Bērni atraktīvi iejutās savu varoņu lomās, un
skatītāji ar interesi sekoja notikumu gaitai.
Žīguru bibliotēkas vadītāja
Benita Troška abu skolu audzēkņus iesaistīja kustību rotaļās ar

pamatu ņēma Dana savam maciņam, kur
var ielikt dažādas mantas, piemēram, kosmētikas piederumus.
Tekstilizstrādājumam tika izmantoti:
linu audums, mulinē diegi, kokvilnas mežģīnes, rāvējslēdzējs, kanvas audums izšūšanai un pērlītes.
Dana veiksmīgi salika izšūšanu un

šūšanu. Gala darbs liecināja par radošu risinājumu un čaklu, pacietīgu darbu.
Pēc darbu izvērtējuma tika saņemts
uzaicinājums uz 3. posmu Rīgā. Klātienē
piecu stundu laikā meitenes dažādās tehnikās veidoja piespraudi un rakstīja pārspriedumu par to.
2. posma darbu izstādi varējā apskatī-

ties olimpiādes dienā Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātē.
Paldies Danai par pacietību, akurātu un
rūpīgu darbu. Danas vecākiem liels paldies
par atbalstu.
Teksts un foto mājturības skolotāja
Inese Cibule

dažādiem uzdevumiem. Piemēram, bērni devās «ciemos pie
Benitas» un stāstīja par sevi kā
par grāmatas varoni, bet pārējiem
nācās to atpazīt.
Svētkos neizpalika arī cienasts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagādātās balviņas un kopbilde.
Viļakas novada bibliotēkas
kolektīvs priecājas par čaklajiem
lasītājiem un ir pateicīgs klašu
audzinātājām par sadarbību. Paldies visiem, kuri palīdzēja vairot
šīs dienas prieku!
Viļakas novada bibliotēkas
vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: Viļakas pamatskolas
skolotāja Linda Ozola

Pasākums medņevas Pii «Pasaciņa» vecākiem un vecvecākiem «Pavasaris – brīnumdaris!»

Pašā aprīļa izskaņā Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» (turpmāk tekstā – iestāde), bērnu vecāki un
vecvecāki pulcējās uz svētku rīta koncertu,
kas bija veltīts tieši viņiem – pašiem mīļākajiem un labākajiem.
Katra grupiņa bija sagatavojusi pārstei-
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gumu iepriecinot skatītājus ar skanīgām
dziesmām un raitu dejas soli, un kā tad bez
rūpīgi mācītiem dzejolīšiem, kas veltīti
tiem mīļajiem, kuri bija ieradušies. Bērni
ar lielu prieku rādīja savas prasmes dejojot,
dziedot un runājot dzejolīšus, savukārt klātesošie aplaudēja un priecājās līdzi.

Pasākuma izskaņā visiem vecākiem un
vecvecākiem pasniedzam mazas piemiņas balvas un cienājāmies ar garšīgām konfektēm.
«Prieks ir izstarot un izdalīt to, kas
mums pieder. Vienalga vai tā būtu maize
vai māja, Doma vai sapnis un zināt, ka ir
kāds, kas saņem.»

Paldies par kopā pavadīto laiku visiem
vecākiem un vecvecākiem. Paldies manām
grupu skolotājām un mūzikas skolotājai par
idejas tapšanu, par pasākuma organizēšanu
un vadīšanu. Kopā mums viss izdodas!
Medņevas PII «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Brokāne
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Pēdējais zvans Viļakas Valsts ģimnāzijā

17. maijā skolas zvans uz pēdējo mācību stundu sauca Viļakas Valsts ģimnāzijas 9. un 12. klases
audzēkņus. svinīgais brīdis iesākās ar Ģimenes dienai veltītu skolēnu pašdarbības pulciņu koncertu.
Māte, ģimene, dzimtā skola
un dzimtā zeme – šādi motīvi vienoja priekšnesumus, kuros skolēni dziedāja, dejoja, spēlēja teātri
un runāja dzeju par prieku sev,
viens otram un viesiem – vecākiem un vecvecākiem. Pasākuma
otrajā daļā 8. un 11. klases skolēni
izlaiduma klasēm bija sagatavojuši gan jautrus pārbaudījumus,
gan skaistus un spārnotus ceļavārdus.
Šogad Pēdējais zvans skanēja
gandrīz četrdesmit jauniešiem.
Ceram, ka septembrī liela daļa
(devīto klasi šogad beidz 22 jaunieši) absolventu atgriezīsies skolas solā tepat, Viļakas Valsts ģimnāzijā, un turpinās ceļu tālāk. Bet,
lai kādu arī ceļu ikviens no viņiem
lai neizvēlētos – vēlam veiksmi,
pacietību un spēku!
Vislielāko darbu, lai taptu
skaistie, mazliet skumīgie mirkļi
un brīnišķīgie priekšnesumi, ieguldījušas pulciņu vadītājas, kā
arī 8. un 11. Klases un viņu audzinātājas.
Tekstu sagatavoja
E. Zaremba-Krīgere

Personu apvienība SIA «ĢL
Konsultants» un Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību «LVS Building» sekmīgi turpina veikt būvdarbus projektā Nr. 8.1.2.0/18/I/
001 «modernizēt mācību vidi
Viļakas Valsts ģimnāzijā». Šī
būvfirma būvdarbus veic saskaņā
ar apliecinājuma kartēm par iekšdarbu telpu atjaunošanu, apkures
sistēmas ierīkošanu, ventilācijas
sistēmas iztīrīšanu, elektronisko
sakaru sistēmu, ugunsdrošības
signalizāciju, datortīklu un elektroapgādes sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanu.
Skolas 1.stāvā ir atnākušas un
ievietotas pirmās restaurētās kabinetu durvis. Būvdarbi notiek atbilstoši projektam un plānots veikt
līdz 2019.gada 16.augustam.
22.maijā SIA «Ozolmājas»
uzsāka veikt objektā plānotos ārdarbus. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu līdz 2019. gada
16. augustam tiks nomainīts skolas jumta segums, atjaunota ēkas

Viļakas novadā

Viļakas Valsts ģimnāzijā viesojas
«Kroma kolna bruoliste»

12. maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja iepazīt seno latgaļu dzīvesveidu – par to atraktīvi un aizraujoši stāstīja
biedrības «Kroma kolna bruoliste» vadītājs aleksandrs Lubāns.
Biedrība pulcē vēstures aktīvistus un rekonstruktorus, kas, sadarbojoties ar arheologiem un amatniekiem, liek desmit gadsimtu
senai pagātnei atdzīvoties.
Skolēni uzzināja, kas ir pilskalns un kā to atpazīt, ko slēpj pilskalni
(un ka «apslēpto mantu» drīkst aiztikt tikai arheologi) un arī to, cik
daudz par senajiem latgaļiem stāsta viņu apbedījumi.
Daudziem liels izaicinājums bija ne vien sasaistīt jauniegūtās zināšanas ar jau iepriekš skolā mācīto, bet arī tas, ka A. Lubāns ar jauniešiem sarunājās latgaliešu valodā. Aizraujošā stāstījuma noslēgumā
visiem bija iespēja paturēt rokās īstu kara cirvi (bez kura senatnē
nebija iedomājama neviena īsta latgalieša dzīve) un zobenu, pielaikot
bruņukreklu un iemēģināt roku zobena cirtienos pret vairogu.
Par lielisko iespēju izzināt to vēstures daļu, par kuru mums, latviešiem, nav nekādu rakstisku avotu, paldies sakām projektam
«Latvijas skolas soma»!
E. Zaremba-Krīgere, VVģ ārpusklases pasākumu organizatore

turpinās būvdarbi eiropas Reģionālā attīstības
fonda atbalstītā projektā ģimnāzijā

fasāde un ierīkota zibensaizsardzība skolas ēkai.
Viļakas novada dome aicina
Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēk-

ņus, skolotājus un vecākus būt
pacietīgiem par būvdarbu laikā
radītajām neērtībām.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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Nākotnes starpbrīdis
Viļakas pamatskolā kopā ar ievu

Kārtējais Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
«atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»
(PuMPuRS) Jauniešu iniciatīvas «Kopā jautrāk!» pasākums tika
veltīts ļoti svarīgām un nopietnām lietām. Pie mums ciemojās Ieva
Kuzņecova. Kādreizējā Viļakas pamatskolas skolniece šobrīd studē
Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūrā un darbojās kā finanšu
analītiķis SEB Global Services. Kas tā ir par darba vietu, saprast bija
sarežģīti, bet Ieva paskaidroja un kļuva acīmredzams, ka viss grozās
ap naudu un banku kā naudas aprites iestādi. Ieva vienkāršiem vārdiem
stāstīja, kas ir banka, ko nozīmē tur strādāt, kāds ir lietišķs apģērba
stils un kāda ir iestādes darbinieku kopā strādāšanas kultūra. Protams,
arī par to, kam īpaši labi jābūt apgūtam, lai savu nākotni saistītu ar
naudas lietām.
Piektklasnieki, aptaujāti par tikšanās vērtību, atzina, ka viņiem
ļoti paticis un kādam Ievas karjeras ceļš licies piemērots paraugs
savai nākotnes izvēlei. Tagad tikai jācenšas savu nosprausto mērķi
sasniegt!
Foto – I. Rēvalde, L. Ozola Viļakas pamatskolas skolotājas
Teksts – A.Ločmele, skolas direktore

«mirklis pirms» Gulbenē

Gulbenes kultūras centrā pulcējās 12 jauktie kori, lai kopā
izdziedātu koncertu «mirkli pirms». Koncertā piedalījās Gulbenes,
alūksnes, apes, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Balvu novadu kori
un tika atrādīts gada laikā apgūtais repertuārs gatavojoties svētkiem «mirklis Balvos», kurš notiks jau 1.jūnijā un sevī ietvers gan
dziesmu, gan deju izpausmes. Šoreiz koru sniegumu nevēroja vērtēšanas komisija, bet pats pasākums lika «sapurināties» un protams
smelties pieredzi klausoties citus koru dziedājumu.
Koncertā piedalījās trīs Gulbenes novada jauktie kori – Gulbenes
kultūras centra jauktais koris «Harmonija» (dir. Māra Mezīte),
Lejasciema kultūras nama jauktais koris «Kaprīze» (dir. Ineta
Maltavniece) un Lizuma kultūras nama jauktais koris (dir. Jānis Āboliņš),
kā arī Alūksnes Kultūras centra senioru jauktais koris «Brūklenājs»
(dir. Ilze Briediņa), Alūksnes novada,Jaunalūksnes pagasta, Kolberģa
Tautas nama jauktais koris «Ezerlāse» (dir. Ingrīda Pilskalne), Balvu
kultūras un atpūtas centra senioru koris «Pīlādzis» (dir. Liene Akmeņkalne), Baltinavas novada jauktais koris (dir. Aija Nagle), Apes
tautas nama jauktais koris «Ape» (dir. Sandra Oto), Rugāju tautas nama
jauktais koris (dir. Pēteris Sudarovs), Alūksnes Kultūras centra skolotāju
koris «Atzele» (dir. Jānis Baltiņš) un Balvu novada jauktais koris
«Mirklis» ar diriģentu Uldi Kokaru. Kā arī Šķilbēnu pagasta kultūras
centra «Rekova» jauktais koris «Viola» – vadītāja Marija Bukša.
Liels paldies kora dalībniekiem, kuri mīl dziesmu un ir kora dalībnieki jau ilgus gadus, kā arī tiem, kuri tik nesen ir kora dalībnieki.
Aicinām arī citus pagastu iedzīvotājus – pievienoties Jauktajam korim
«VIOLA» jaunajā darbības sezonā – rudenī, kā arī visus apmeklēt
«Mirklis Balvos» 1. jūnijā.
KC «Rekova» vadītāja K. Lapsa
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saules un sirds siltums Rugājos

Latvijā aprīļa beigās kopš
1977. gada tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās tēma bija
«Bibliotēkas – dialogs ceļā uz
pārmaiņām». Viļakas novada
bibliotekāri devās kultūrvēstures studijās uz Rugāju novadu.
iespējams, tā bija siltākā šī gada
diena – spoži spīdēja saule un
mūs sirsnīgi sagaidīja Rugāju
novada bibliotekāres.
Apskatījām Rugāju bibliotēkas telpas. Tās ir gaišas, gaumīgi
iekārtotas, mājīgas. Malkojot kafiju un cienājoties ar kolēģu sarūpētajiem kulinārijas gardumiem,
pārrunājām sava darba aktualitātes, problēmas un to iespējamos
risinājumus.
«Koka gudrību darbnīcā» klausījāmies saimnieka Jura stāstījumu par cilvēka ciešo saistību ar
dabu, dažādām likumsakarībām,
tautas gudrībām un tradīcijām.
Mums bija jāatbild uz jautājumiem un jāveic īpaši uzdevumi.
Pastaigā pa Rugājiem devāmies uz brīvdabas estrādi, aplūkojām moderni iekārtoto stadionu,
priecājāmies par sakopto vidi un
renovētajām ēkām.
Jauniešu Interešu – iniciatīvu

centrā mājturības skolotājas vadībā gatavojām grāmatzīmes, apgūstot dažādas radošas idejas.
Pie vēsturiskās freskas, kura rotā
skolas sienu, muzeja vadītāja
mums pastāstīja par freskas tapšanu un komentēja vēsturiskos
faktus, kuri tajā atainoti.
Muzeja telpās līdzās senlaicīgiem priekšmetiem koši rotājās
«sapņu ķērāji».

Atvadoties kāda no Rugāju
novada bibliotekārēm atzina –
parasti Bibliotēku nedēļā rūpējamies par citiem, bet izrādās, ka
šajā laikā var sagādāt priecīgus
mirkļus arī sev.
Viļakas novada
bibliotēkas vadītāja
Rutta Jeromāne.
Foto: informācijas speciālists
Vilis Bukšs, R. Jeromāne.

mēs esam lepni, ka varam
brīvi domāt un darīt, un ir simtiem veidu, kā varam to izmantot. Vajag tik atrast īsto lietu un
padarīt skaistu katru vietu.
4. maija svētki – Latvijas Neatkarības deklarācijas diena –
atgādina mums būt atbildīgiem
par savu valsti, māju, ģimeni
un līdzcilvēkiem. Lai tiešām
katrs justos laimīgs, vajag iet
laimei pretī.
Svētku pēcpusdienā Viļakas
kultūras namā pie balti klāta galda
pulcējās pašdarbnieki un skatītāji, lai kopā dziedātu un dalītos
dzīves pieredzē. Dramatiskā kolektīva aktieri atklāja atraitņa
Alfrēda (J. Romanovskis) nodomus meklēt sievu un mājas saimnieci. Protams, kaimiņiene Izabella (L. Strupka) nevarēja to pieļaut un centās no konkurentēm
atbrīvoties. Pārpratumu situācijās trīs līgavas (tēloja I. Pizika,
V. Zelča, B. Ločmele) tika atraidītas, arī kaimiņiene nevēlējās
Alfrēdu pieņemt par iegātni savās
mājās.
Pēc saimnieces goda kāroja
daudzas novada sievas. Izrādīties
un dižoties bija atnākušas dziedošo kolektīvu dalībnieces. Folkloras kopa «Atzele» ar jautrām un
humora pilnām dziesmām nopēla
citas sievas un atklāja arī Alfrēda
trūkumus.
Košas un uzpucējušās dziesmās sevi izrādīja krievu dziesmu ansambļa «Sudaruška» dziedātājas. Savu darba tikumu un
dvēseles bagātību izdziedāja etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte».
Katrs kolektīvs atnesa ciemakukuli, galdā bija likta pašcepta
maize un medus. Visi varēja baudīt un novērtēt, cik labas saimnieces ir mūsu novadnieces.
Pasākumu ievadīja un emo-

cionāli bagātināja Borisovas vokālais ansamblis «Atvasara», bet
jautras ziņģes mielasta laikā izdziedāja kapella «Atzele».
Paldies pašdarbniekiem, saim-

niecēm un mūsu apmeklētājiem
par kopā pavadītiem svētkiem!
Pasākuma vadītāja
I. Lindenberga
Foto A. Jevstigņejeva

skaisto sevī un pasaulē audzēt, trauslo
apkārt mīlēt un saudzēt!
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Rekovā noticis nerātno tautasdziesmu festivāliņš «Pumpiņrasasā»

svētdien, 5. maijā, plkst.
19.00 Viļakas novada Šķilbēnu
pagasta kultūras centrā «Rekova» uz nerātno tautasdziesmu
festivāliņu «Pumpiņrasasā»
aicināja Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa dziedātājas, kuras
beidzot bija saņēmušās publiski
izdziedāt un godā celt tās dziesmas, kas parasti koncertos
neskan vai skan reti, bet sadzīviskās sanākšanās skan vairāk
uz «rīta pusi».
Par nerātno tautasdziesmu
pasākuma, kuram ansambļa dalībnieces devušas vārdu «Pumpiņrasasā» īstenošanu ideja šķilbēnietēm bijusi jau sen. «Napīmiņu,
voi tys beja mieginuojums voi
kuoda dzimšonas dīna, bet siežam, pļuopojam, pa dzīsmei sadzīdam, tod Zenta «nūruove»
«Dzer, buob, nabādoj» i saprotam,
ka gribīs humoristiska tipa koncertu – pylnas klades tuodu dzīšmu i vajag ari tuos izdzīduot,» par
koncerta ideju stāstīja Šķilbēnu
etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Irina Husare. Dziedātājas sapratušas, ka dziesmu kladēs tādu
nerātno, humora pilno dziesmu ir
daudz un laiks arī tām skanēt publiski. Par notikuma ierosmi kļuva
tieši ansambļa dziedātājas Zentas
Pužules, kura diemžēl pērn devusies mūžībā, savulaik dziedātā
«Dzer, buob, nabādoj», kura izskanēja arī koncertā «Pumpiņrassasā» kā pasākuma noslēdzošā
dziesma. Šķilbēnu etnogrāfiskā
ansambļa dziedātāju dziesmas
koncertā skanēja latgaliski, bet

ansambļa dalībnieces, saucot sevi
par «Šķilbēnu draiskulēm», bija
priecīgas, ka beidzot tās dziesmas,
kas ilgi stāvējušas krājumos, nu
bijušas noderīgas. Kādai dziesmai
kladēs gan saglabājušies tikai
vārdi, tādēļ melodija piemeklēta
citas dziedātājas «krājumos»,
kāda saklausīta citos pasākumos,
bet ļoti labi iederējusies šajā reizē.
Šķilbēnietes ciemos bija uzaicinājušas arī folkloras kopu
«Rekavas dzintars», kā arī viesus
no kaimiņu pagasta – Briežuciema etnogrāfisko ansambli, Briežuciema līnijdeju grupu «Optimistes» un enerģiskās Briežuciema muzikantes «AMMA».
Savulaik tieši viesošanās pie
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa 8. martam veltītajā pasākumā,
bija pamudinājums, ka vajag īstenot šo savu seno ideju. Visi koncerta dalībnieki bija pacentušies
ne tikai ar dziedamo repertuāru,
bet arī ar skatuves tērpiem un

stāstiem – enerģiska mūzika, divdomīgi un nerātni teksti, puķainas
kleitas, dziesmām atbilstoši rekvizīti darīja košākus visu dalībnieku priekšnesumus.
Koncertu šķilbēnietes bija
iecerējušas trijās daļās – pirmajā
skanēja tēlainākas dziesmas, otrā
nerātnas, bet trešajā tādas, kurās
«valoda» bija pavisam tieša. Starp
dalībnieku priekšnesumiem skatītāji varēja piedalīties gan mīklu
minēšanā, gan dzirdēt nerātno
tautasdziesmu pantiņus, kā arī
uzzināt parunu un sakāmvārdu
nozīmes. Pasākuma atmosfēru
brīvāku darīja arī koncerta laikā
stāstītās anekdotes, ar katru
priekšnesumu atmosfēru darot
arvien brīvāku.
Pēc koncerta gan paši dalībnieki, gan apmeklētāji mājup devās gan pārsmējušies, gan dažādas dzīves «gudrības» saklausījušies – visi ar ļoti priecīgu prātu.
Pēc koncerta gribētāji varēja tur-

pināt lustēt muzikanta Zinta Krakopa spēlētajā ballē. Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces
pašas ir ļoti priecīgas par aizvadīto koncertu, jo ne tikai izcilājušas citādāku dziesmu repertuāru,
bet visas kopā gan gatavojušas
koncertu, lai interesanti ir gan
pašām, gan viesiem, gan skatītājām, gan arī visas kopā pasākumu

novadījušas. Ansambļa dalībniecēm liels prieks, ka uz festivāliņu
bija ieradušies apmeklētāji ne
tikai no Viļakas novada, bet arī
no kaimiņu novadiem un pat tālākām Latgales vietām.
Teksts: Šķilbēnu pagasta
kultūrascentra «Rekova»
vadītāja Kristīna Lapsa
Foto: Edīte Husare

Novadnieka V. dadžāna izstādes atklāšana Viļakas novada muzejā

2019. gada 10. maijā Klostera ielā 1 tika atklāta
novadnieka V. dadžāna mākslas darbu izstāde. Šī jau
ir otrā novadnieka mākslas darbu izstāde. V. dadžāns
nāca no Jauju ciema, absolvējis Viļakas vidusskolu,
izmācījies vēsturi Latvijas universitātē. mākslinieks
bija precējies ar pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes
mazmeitu intu, tieši šis fakts viņam liedza padomju
laikā mācīt vēsturi. Bija autodidakts un mākslu mācījies no daudziem pazīstamiem māksliniekiem.
Izstādes atklāšana sakās ar skaistu saksafonu melodiju
A. Prancānā spēlē. Uz izstādi bija ieradies mākslas maģistrs,
zinātnieks M. Brancis un V. Dadžāna ģimenes pārstāvis V.
Amats. M. Brancis klātesošajiem pastāstīja par V. Dadžāna

mākslas darbiem un vispārīgi par mākslas vēsturi pēc kara
periodā, kurā dzīvoja un strādāja novadnieks. Izstādē piedalījās Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, kas ar lielu uzmanību un interesi klausījās mākslas zinātnieka vārdos.
Novadnieks V. Dadžāns pēc izglītības bija vēsturnieks
un nav brīnums, ka viņa darbos vēstures tēma parādās ļoti
bieži. Mākslinieks gleznoja dažādos stilos – akvarelis, linogriezums utt. izmantojot speciālus materiālus, piemēram,
auklas, audumus u. c. Viņa darbos arī parādās vairākdimensiju uztvere, jo kā minēja mākslas zinātnieks, V. Dadžāns
negleznoja to ko redz, bet gleznoja to ko jūt un redz citos
līmeņos, tāpēc svarīgu vietu viņa dzīvē ieņem arī filozofija.
V. Dadžāna ģimenes pārstāvis V.Amats klātesošajiem

Pirmo reizi Viļakas novadā –
stand-up «HumoRs Pa LatVisKi»

Pēdējo gadu laikā, Latvijas
kultūras vidē arvien populārāks kļuvis tāds skatuves mākslas žanrs kā stand-up comedy.
Tulkojot dzimtajā valodā
«Stāvizrāde» – tik precīzi formulēts mākslas veids. Tas radies 20.
gadsimta beigās Lielbritānijā un
Amerikas Savienotajās valstīs.
Šodien to varētu definēt kā

komiskā izteiksmes forma, kura
sevī ietver gan humoristiskus
stāstus, pastāstus, gan jokus un
monologus. Šis veids ir uzrunājis jau daudz sabiedrības arī citviet – arī pie mums Latvijā un
11.maijā arī Viļakas novadā Rekovā.
Maksims Trivaškevičs ir viens
no nedaudziem stand – up komi-

pastāstīja par V.Dadžāna dzīvi un dažiem notikumiem, kā
arī par dažiem mākslas darbiem, kurus mēs varam redzēt.
Īpaša uzmanība pievērsta tam, ka katrs no mums redz un
tulko gleznas savādāk. Piemēram, par gleznu «Trīspadsmitais tilts», kas ietver sevī dziļi filozofisku saturu: «Mums
katram ir savs trīspadsmitais tilts, vieni tiek līdz pusei,
otri tālāk».
izstāde kultūras un radošo industriju centrā ir skatāma līdz 26. jūnijam: otrdiena – piektdiena no plkst.
10.00 līdz plkst. 16.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz
plkst. 15.00, svētdiena, pirmdiena – brīvs.
Teksts un foto: Viļakas novada muzeja direktore
R. Gruševa un tūrisma speciāliste I. Matisāne

ķiem, kas aktīvi koncertē Rīgā un
Pierīgā, kā arī citās lielākajās
Latvijas pilsētās.
Maija sestdiena Rekovā aizritēja ar smiekliem un jokiem no
dzīves, par nepamanīto un aizmirsto, kā arī par mums pašiem – cilvēkiem, kas dzīvo, strādā un piepilda savus sapņus.
Teksts, foto – Kristīna Lapsa
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«Kur logā silta guns» mātes dienai veltīts koncerts Borisovas tautas namā

Pašā ziedonī maija otrajā
svētdienā Latvijā svinam māmiņu dienu – sirsnīgus un ģimeniskus svētkus.
Kas gan visvairāk var iepriecināt māmiņas šo svētku gaidās?
Protams, bērni – mazi vai pat pieauguši! Tā notika Borisovas tautas
namā Mātes dienai veltītajā koncertā «Kur logā silta guns», kad
viņi visus sasildīja ar mīļiem vārdiem, smaidiem sejās, ar dziesmām, dejām un instrumentu spēli.
Katrs priekšnesums bija bērnu sirsniņās ar mīlestību izjusts, izauklēts, ka aizkustināja skatītājus, lika priecāties līdz ar mazajiem un
lielajiem māksliniekiem un izpausties dāsnos aplausos!

Paldies par svētku sajūtu koncerta dalībniekiem – Rekavas vidusskolas kolektīviem – 1. – 5. klašu un 7. – 10. klašu vokālajiem ansambļiem, vijolnieku ansamblim un
solistiem, 1. – 4. klašu deju kolek-

tīvam, 12.klases dejotājiem, kolektīvu vadītājām Rutai Duļbinskai,
Ilonai Bukšai, Diānai Astreiko un
skolas direktorei Ainai Golubevai!
Paldies Viļakas kultūras nama
bērnu kolektīviem «Pogas», «Po-

dziņas», solistēm Melisai, Anetei
un viņu vadītājai Elitai Loginai!
Koncerts izskanēja ar programmas vadītāju vēlējumiem:
«Lai šis ar lielu mīlestību gatavotais koncerts priecē un silda jūsu

sirdis, un rosina tikai gaišas un
patīkamas domas! Saulainus un
mīļus svētkus jūsu ģimenēs!»
Teksts – pasākumu organizatore
S. Kupriša
Foto – A. Jevstigņejeva

tās un darbos. Mūzikas skolas
vijolnieki spēlēja sirds melodijas,
savukārt līnījdeju meitenes priecēja ar savām dejām.
Muzeju nakts tēma bija Tālavas taurētājs, tāpēc muzeja nakts
sadziedāšanu Viļakā nodrošināja
Tālavas māsa Atzele – folkloras
kopas Atzele tēlā un Medņevas

nu» stājas pretī pastāvošai varai,
lai izcīnītu mūsu valsts neatkarību. Viļakas novada brīvības cīņām
ir īpaša nozīme, jo līdz ar Viļakas
(Marienhauzenas) atbrīvošanu no
sarkanās armijas sākās arī pārējās
Latgales atbrīvošana. Muzeja
apmeklētājiem bija iespēja tuvāk
iepazīt brīvības cīņu garu Viļakas

zīcijā varēja iepazīt sen aizmirstos
vecvārdus un jaunvārdus, kuri
ienāk mūsu sarunvalodā, darbnīcu
vadīja E. Martinova. Darbam vienmēr ir bijusi liela loma latvieša
dzīvē, muzeju naktī M.Boldānes
vadībā varēja iemācīties divus
arodus- vilnas sukāšanu un graudu malšanu, kas nebūt nav viegls

etnogrāfiskā ansambļa sastāvā.
Tika dziedātas latviešu dziesmas,
kuras ir mantotas un dziedātas no
paaudzes paaudzē.
Muzeju nakts laikā varēja apskatīt muzeja ekspozīcijas un
novadnieka V. Dadžāna mākslas
darbu izstādi, kā arī piedalīties
dažādās aktivitātēs un darbnīcās.
Viļakas novada muzeja telpās varēja iepazīt galvenokārt Viļakas
apkārtnes vēsturi. Ikviens apmeklētājs varēja tuvāk iepazīt seno
latgaļu dzīvi un ikdienu A. Ločmeles stāstījumā, bija iespēja apskatīt arī dažas seno latgaļu rotas
no Viļakas novada muzeja krājuma.
Brīvības cīņas ir viens no svarīgākajiem Latvijas valsts notikumiem. Brīvības cīnītāji ar «zobe-

novadā, par to rūpējās S.Jugāne,
kura vadīja spēli «Brīvības cīņas
iepazīstot». Mūsdienās katru gadu
11.novembrī noliekam ziedus un
svecītes pie Brāļu kapu pieminekļa Jaškovā.
Ar spalvu un otu arī var stāties
pretī vispārpieņemtajiem likumiem, tā bija ar V. Leiko, grāmatu
tulkotāju, pārrakstītāju un iespiedēju, kas ļoti aktīvi darbojas Viļakā drukas aizlieguma laikā.
Baltajā istabā priesteris Guntars
ikvienam interesentam pastāstīja
par V. Leiko dzīvi un nozīmi garīgās literatūras saglabāšanā un
attīstībā, kā arī katram bija iespēja
kaut ko pārrakstīt no kādreiz aizliegtajām lūgšanu grāmatām.
Viļakas novada skolu ekspo-

darbs. Ar vēsturi saistīta bija darbnīca, ko vadīja K. Gavrilova –
ikviens muzeja apmeklētājs varēja
iepazīt Viļakas ielas, redzot vecās
bildes bija jāsameklē attiecīgā
bilde no mūsdienām.
Katrai muzeju naktij ir sava
devīze, šī gada muzeju nakts devīzi varēja iepazīt interesantā veidā,
ko vadīja J. Kuiko. Ikviens varēja
sameklēt pareizo devīzi izspēlējot spēli, bija jāatrod atbildes uz
18 jautājumiem un jāatrod vārdi,
kas paslēpti dažādos priekšmetos
muzejā.
Kultūras un radošo industriju
centrā varēja apskatīt novadnieka
V. Dadžāna mākslas darbu izstādi, kā arī piedalīties dažādās meistardarbnīcās – Ž. Orlovska vadīja

mākslas darbnīcu, katrs varēja
uzzīmēt kaut ko savu, vadoties pēc
muzeju nakts motīva, S.Zaremba
vadīja mozaīku darbnīcu, kur no
krāsainiem papīriem varēja izveidot savu glezniņu. Savdabīgu darbnīcu vadīja K.Orlovska, ikviens
varēja iepazīt tinglošanas mākslumuzeja apmeklētāji varēja izveidot trīs veidu glezniņas – Latvijas
kontūru, puķīti un laivu – no diegiem, kuri aptīti ap naglām, kuras
iesistas mazos dēlīšos. Visvairāk
pieprasītākā darbnīca muzeju naktī bija maģiskā darbnīca, kuru vadīja N. Orlovs. Katram bija iespēja uzzināt savu nākotni.
Muzeju nakts neiztika arī bez
garšīgās Sk. Šaicānes grūbu putras,
kā arī ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja apmeklēt tirdziņu un iegādāties kādu našķi.
Liels paldies visiem cilvēkiem,
kuri palīdzēja muzeju nakts pasākuma organizēšanā un veidošanā.
Īpašs paldies Viļakas novada domes tehniskajai nodaļai, darbnīcu
un aktivitāšu vadītājiem, kā arī
koncerta un sadziedāšanas dalībniekiem.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore R.Gruševa un
tūrisma speciāliste I.Matisāne,
A.Zelčs

Konsultācijas, semināri
un darba ēnošana NVo

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim biedrība
«alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs» īsteno projektu «alūksnes NVo atbalsta centrs – reģiona
NVo attīstībai», kura mērķos ietilpst nodrošināt kvalitatīvu aktuālās informācijas pieejamību un izglītības
pasākumus alūksnes, apes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, smiltenes, Gulbenes novadu NVo, neformālo
iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un citiem interesentiem.
Projekta laikā «Alūksnes NVO atbalsta centrs» piedāvā konsultācijas par NVO dibināšanu, finansējuma
piesaistes veidiem, projektu pieteikumu sagatavošanu,
lietvedības, grāmatvedības un juridiskajiem jautājumiem,
brīvprātīgo darbu, NVO, privātā sektora un pašvaldības
sadarbības modeļiem. Konsultācijas nodrošina biedrības

2019.gadā 18.maijā notika
ikgadējā akcija «muzeju nakts
2019». tā ir iespēja vienreiz gadā
iepazīt muzeju dzīvi no jauna
skatu punkta, izzināt sava novada un cilvēku vēsturi. iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā,
muzeju nakts tēma 2019. gadā
ir tālavas taurētājs.2019. gads,
kad atzīmējam Brīvības cīņu
simtgadi, ir īstais brīdis pieminēt gan karalauka varonību,
gan novērtēt tos, kuru cīņas
ierocis ir vārds un taure, spalva
un ota. Katram laikam ir savi
nepakļāvīgie – sava ceļa gājēji.
Viļakas novads var lepoties ar
saviem varoņiem un notikumiem,
kas par spīti visām dzīves grūtībām ir gājuši savu dzīves ceļu,
ne tikai ar zobenu, bet arī ar
vārdu, dziesmu, deju un darbu.
Muzeju nakti kopumā apmeklēja ap 120 cilvēkiem. Muzeja
nakts pasākumu ievadīja neliels
koncerts, kurā piedalījās Viļakas
kultūras nama līnijdeju grupa
«Ziemeļmeitas», Viļakas mūzikas
skolas vijolnieku ansamblis, kā
arī skanošais Medņevas etnogrāfiskais ansamblis un folkoras kopa Atzele. Tika dziedātas skaistas
un patriotiskas dziesmas, kuras ir
pavadījušas cilvēku ikdienas gai-

10

pārstāvji – valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece, sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Zvejniece, grāmatvede
Agnese Melece un valdes loceklis Arnis Bērziņš. Konsultācijas sniedzam pa tālruni (64322236, 26185282), elektroniski (e-pasts aluksnesnvocentrs@gmail.com) vai sarunājot tikšanos klātienē. Konsultācijas varam sniegt jūsu izvēlētā vietā – īpaši, ja vienuviet pulcēsies vairāki interesenti.
Tāpat piedāvājam pieteikt seminārus NVO pārstāvjiem par tēmām: projektu veidošana, radoši finansējuma
piesaistes veidi NVO sektorā, brīvprātīgais darbs, koučinga pieeja NVO darbībā, kopienas veidošanās un tā
ietekme uz teritorijas attīstību.
Laika posmā no jūnija līdz septembrim 8 NVO pārstāvjiem būs iespēja piedalīties NVo darba ēnošanā,
kur būs iespēja izvēlēties kādu no organizācijām visā
Latvijā un uzturēties 2 dienas, vērojot konkrētās NVO
ikdienas darbu, iesaistīties aktivitātēs, pārrunāt aktualitātes. Katrs dalībnieks saņems strukturētus jautājumus, kas

Muzeju nakts 2019

labāk palīdzēs iepazīt organizāciju. Ēnošanu organizēs
projekta aktivitāšu koordinatore Dzintra Zvejniece.
Aicinām pieteikties NVO darba ēnošanai, aizpildot
anketu https://ej.uz/NVOenosana vai pa tālruni 64322236
vai 26185282.
Projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi biedrības
mājaslapā www.aluksnesnvo.lv un Facebook lapā
@AluksnesNVOatbalstacentrs.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Sagatavoja: Lāsma Kaupuža,
Vidzemes Augstskolas studente, «Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs» praktikante
Ilze Zvejniece
Projekta vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste

Vilakas novada_MAIJS_2019_avize.qxd 28.05.2019 13:32 Page 11

2019. gada maijs

iZGLītīBa

Viļakas novadā

Žīguru pamatskolas audzēkņi
apmeklē Latvij as leļļu teātra izrādi

īstenojot iniciatīvas «Latvijas skolas soma» lielo mērķi –
iepazīt daudzveidīgās Latvijas
kultūras vērtības, mēs, Žīguru
pamatskolas audzēkņi un pedagogi, esam baudījuši divus skaistus, neaizmirstamus kultūras
pasākumus.
Pirmā aktivitāte bija iepazīšanās ar kino pasauli: esam noskatījušies filmu «Bille». Otrais pasākums saistās ar leļļu teātra mākslu: Latgales vēstniecībā «Gors»
skatījāmies Latvijas leļļu teātra

izrādi «Brālītis un Karlsons, kas
dzīvo uz jumta».
Izrāde bija ļoti aizraujoša, arī
pamācoša. Aktieri spēlēja lieliski,
atraktīvi iejutās savās lomās. Izrādē skanēja jautra un dzīvespriecīga
mūzika, skatītāji varēja dziedāt
līdzi. Visi kā viens jutām līdzi labsirdīgajam zēnam Brālītim, kuram
bija neparastākais draugs pasaulē.
Brālītim tik ļoti patika pavadīt
laiku kopā ar draugu Karlsonu.
Izrāde piemērota gan jaunāko
klašu, gan vecāko klašu skolē-

simulācijas spēle

esf projekta «atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (projekts Nr.
8.3.2.2/16/i/001) ietvaros 30. aprīlī notika kārtējā
projekta aktivitāte – sportiskās aktivitātes «simulācijas spēle» Balkanu dabas parkā.
Pasākuma mērķis:
- sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana,
- aktīva, veselīga un saturīga brīvā laika pavadīšana,
- veselīga dzīvesveida kompetenču iegūšana,
kuras turpmāk pielietot praktiskajā dzīvē.
Par sporta un tūrisma aktivitāšu novadīšanu
Simulācijas spēlē rūpējās Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola, FC Ziemeļaustrumu biedrība,
biedrība «Atvase», biedrība «Virica» un neformālās
izglītības biedrība «Eži».

niem. Mazākajiem skatītājiem tas
bija brīnumains stāsts par lidojošu, asprātīgu vīriņu. Lielākie skolas bērni varēja pasmaidīt par
karikatūrisko ģimenīti, novērtēt
draugu klātbūtni, apjaust mīlestības tuvumu.
Paldies iniciatīvas «Lavijas
skolas soma» organizatoriem par
doto iespēju tuvāk iepazīt Latvijas
kultūrvidi.
Žīguru pamatskolas kolektīvs

Pasākuma laikā skolēni varēja darboties daudzveidīgās sporta un tūrisma aktivitātēs. Īpaši saistošas
bija neformālās izglītības biedrība «Eži» sportiskās
aktivitātes. Skolēnus ļoti saistīja «Kāpšanas siena»
– uzdevums ar alpīnisma inventāra izmantošanu.
Uzdevums mācīja pārvarēt bailes, izzināt sevi, iepazīties ar alpīnisma inventāru un izmantošanas iespējām. Savukārt individuālie un komandu uzdevumi
veicināja komunikāciju, spēju sadarboties, kā arī
attīstīja atraktīvo un aktīvo individuālo darbību.
Skolēni veica dažādus uzdevumus:
4 «Dižā Latvija» – izskrienot šķēršļu joslu, skolēniem bija jāspēj orientēties sabiedrībā zināmu cilvēku dzimšanas vietās un jāprot tās atrast Latvijas
kartē,
4 «Lidojošie šķīvīši» – dalībnieku uzdevums
bija nosist visus mērķus ar lidojošiem šķīvīšiem pēc
iespējas īsākā laika posmā,
4 «Riņķu golfs» – dalībnieku uzdevums bija
uzmest cilpas, savācot maksimālo punktu skaitu,
4 «Trīsritenis» – pieveikt distanci ar specializētu
velosipēdu,
4 «Sveiciens» – dalībnieku uzdevums bija
uzkliegt pēc iespējas skaļāku kliedzienu, ko mērīja
ar decibelu mērītāju.
Vēl Simulācijas spēles dalībniekiem bija jāveic
konstrukcijas uzdevums, parādot radošu pieeju,
izdomu, plānošanas prasmes un atjautību. Dalībnieki
pārtapa par konstruktoriem un viņu uzdevums bija
no piedāvātajiem materiāliem uzbūvēt raķetes, kuras
pēc tam pašiem arī vajadzēja izšaut tālumā – kura
raķete aizlidos tālāk.
Visas dienas garumā skolēni varēja piedalīties
jautrās sportiskās stafetēs piepūšamā šķēršļa joslā.
Īpaši garšīgas bija šīs dienas pusdienas – uz
ugunskura vārīta zupa, ugunskurā ceptās desiņas,
barankas un zāļu tēja.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus un nelielas piemiņas balvas.
Liels paldies par saturīgajām sportiskajām aktivitātēm neformālās izglītības biedrībai «Eži», biedrībai «Virica», biedrībai «Atvase», FC Ziemeļaustrumu biedrībai, novada sporta skolotājiem!
Projekta koordinatore Maruta Brokāne
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sociālā dienesta pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu novadu

Lai paplašinātu Viļakas novada sociālā dienesta darbinieku redzesloku par sociālo pakalpojuma un palīdzības klāsta
dažādību, un apjomu, ik gadu
Viļakas novada sociālais dienests dodas pieredzes apmaiņas
braucienā uz citiem reģioniem.
2018. gadā Sociālā dienesta
darbinieki iepazina tuvāk Latgales

reģiona, Rēzeknes novada Sociālā
dienesta darba uzdevumus un pamatnostādnes, kura rezultātā interesantas idejas tika pārņemtas un
īstenotas Viļakas novadā.
Šogad tika plānots doties
braucienā uz Vidzemes reģionu,
kurš īstenojās 10.maijā, kad devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu novada pašvaldības

aģentūru «Sociālais dienests».
Pieredzes apmaiņas brauciena
laikā notika tikšanās ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras «Sociālā dienesta» sociālajiem darbiniekiem. Aģentūras darbību prezentēja atbalsta nodaļas pilngadīgām personām Nodaļas vadītājas
vietniece – sociālā darbiniece Dagmāra Saulīte.
Aģentūra plānveidīgi strādā
pie tā, lai Cēsu novada iedzīvotāji
saņemtu likumā noteiktos un
Cēsu pašvaldības piedāvātos sociālos pabalstus un pakalpojumus,
sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, īpašu uzmanību veltot ģimenēm ar jaundzimušajiem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērniem ar
invaliditāti, bērniem, kuri palikuši
bez vecāku gādības un bērniem
no daudzbērnu ģimenēm.
Vizītes laikā tika apskatīti –
Dienas centra «Saules taka» telpas, kuru apmeklē bērni un jau-

nieši no 7–18 gadiem. Dienas
centrs organizē lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, radošās nodarbības, izzinošās nodarbības, sporta aktivitātes, jaunu prasmju attīstīšanas nodarbības, ekskursijas un
tematiskus pasākumus.
Ēkā ir izvietots arī Invalīdu
habilitācijas – dienas centrs. Tajā
tiek sniegti pakalpojumi personām ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem darbspējas vecumā,
kuras nav nodarbinātas vai nav
ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts
vai pašvaldības pilnā apgādībā,
un skolas vecuma bērniem ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā.
Aģentūra «Sociālais dienests»
aktīvi piedalās deinstitucionalizācijas projektā. ERAF projekta
ietvaros tiks realizēts daudzfunkcionāls Dienas centrs.
Vizītes laikā tika pārrunāti aktuālākie sociālā darba jautājumi,

kas raksturīgi gan abiem novadiem,
gan tādi, kas īpaši aktualizējami
konkrētam novadam, piemēram,
bezdarba jautājumi, trūcīgo un maznodrošināto skaits novadā, pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas piedāvātie pabalsti un pakalpojumi.
Brauciena noslēgumā sociālie
darbinieki devās uz brīvdabas picu restorānu «Vīnkalni», kur senlaicīgā telpā kopā ar saimnieku,
kurš ar to nodarbojies 25 gadus
dzīvojot Itālijā, gatavoja paši itāļu
picas, un patīkamā atmosfērā baudīja pusdienas.
Paldies Viļakas novada Sociālā
dienesta vadītājai Ilze Šaicānei par
izglītojoši izklaidējošo braucienu!
Informāciju sagatavoja
Viļakas novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Foto: Sociālā dienesta
vadītāja Ilze Šaicāne

Ceļmalas krustu tradīcija ir dzīva

«māja vokorā atnōc pi krysta, dzīsmēs sirdi uz Jezu ceļ: dīva svēteibu giminei, tautai, tik caur lyugšonom sovom tu
smeļ» – ontona matvejāna vārdiem un
melodijā dzied ne pie viena vien Viļakas
novada krucifiksa maija mēnesī. maija
dziedājumi ir neatņemama nemateriālās
kultūras sastāvdaļa Latgalē un arī
Viļakas novadā. mazākās un lielākās
grupiņās Viļakas novada ļaudis un viesi
pulcējās pie ceļmalu un ciemu krucifiksiem, lai maija mēnesī kopā lūgtos un
dziedātu dziesmas dieva un dievmātes
godam. Viļakas katoļu draudzes prāvests
Guntars skutels cenšas vismaz reizi pie
katra Viļakas draudzes ceļmalas krusta
pabūt un iepazīt gan vietējos cilvēkus,
gan viņu vidi. arī šogad Viļakas novadā
viesojās Radio marija Latvija, lai ierakstītu maija dziedājumus no Viļakas katoļu baznīcas dārza un Šķilbēnu pagasta
Pakašovas ciema krucifiksiem. Šos
ierakstus bija iespējams noklausīties
Radio marija Latvija ēterā vai meklēt
arhīvā www.rml.lv.
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pastāstīja, ka pēdējos
trīs gados, viņš cenšas motivēt un cenšas
atbalstīt ar lūgšanām un padomiem to cilvēku nodomus, kuri plāno atjaunot vēsturiskos ceļmalu krustus vai uzstādīt no
jauna krucifiksu kādā vietā, kur kādreiz ir
bijis. «25.maijā svētki bija Susāju pagasta
Egļevas ciemā, jo tika iesvētīts atjaunotais
ciema krusts. Pasākumā piedalījās arī priesteris Felikss Šneveļs. Paldies visiem, kuri atjaunoja Egļevas ciema krucifiksu. Īpašs paldies iniciatoram Aldim Pušpuram,» patei-
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cās prāvests Guntars Skutels. Priesteris
Guntars atgādināja sv. Rakstu fragmentu
no Mateja evaņģēlija - «kur divi vai trīs ir
sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu
viņu vidū». Tādēļ skaita ziņā tam nav liela
nozīme, cik daudz cilvēku sanāk. «Maija
dziedājumos ir brīva izvēle, ko dziedāt.
Reizēm pie dažiem krustiem lūdzas rožukroni, bet pie dažiem šo lūgšanu aizstāj ar
garāku dziesmu dziedāšanu. Ja maija dziedājums ir no rīta puses, tad vienmēr iesāk
šo dziedājumu ar dziesmu «Tikū reitā mūstas ausma». Ja dzied vakarpusē, tad dziedāšanu noslēdz ar dziesmu «Lobu nakti o
muns Jēzu» vai «Vēļ reizi vokorā es
syutu...». Skaista tradīcija ir dažos ceļmalas
krustos lūgšanu noslēgumā nodziedāt kādu
dziesmu par ciemata mūžībā aizgājušiem.
Ne visos, bet dažos ir značku vilkšanadažādu garīgo uzdevumu pildīšana mēneša
garumā. Šos maija dziedājumus vada
parasti tā persona, kas labāk zina dziesmu
melodijas. Viļakas novadā apmēram aktīvi
ir vairāk kā 20 ceļmalas krusti pie kuriem
vismaz reizi maijā notiek šī veida lūgšanas,» pastāstīja pr. Guntars Skutels.
Ilggadēja maija dziedājumu dalībniece
Lucija no Šķilbēnu pagasta izstāstīja, ka maija
dziedājumos piedalās jau kopš bērnības.
«Biju maza meitene un gāju ganos, bet
tikai lūdzos mammai, ka ganos iešu ar prieku, lai tikai vakarā palaiž dziedāt pie krustiņa. Mani, mazu meiteni, aicināja blakus
sēdēt spēcīgās Pakašovas ciema dziedātājas, aicināja, lai nāku sēžu blakus un mācos
dziedāt. Iemācījos, no galvas zinu lielāko
daļu seno dziesmu,» tā savu iepazīšanos
ar maija dziedājumiem atcerējās Lucija.

Senioriem ticība Dievam nāca no ģimenes, daudziem tā saglabājās arī dzīvojot
padomju laikus un turpina ticēt, paļauties
un pateikties Dievam arī šodien. Bet kā ir
ar jauniešiem mūsdienās, vai viņus interesē
šī tradīcija un kā jauniešus uzrunāt, lai viņi
piedalītos maija dziedājumos. Uz šo jautājumu atbildēja Viļakas jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne: «Katrs aktīvais jaunietis nepiedalās arī visos jauniešu centra
pasākumos, iespēju ir daudz, bet katrs izvēlas sev piemērotāko, tāpēc konkrētus veidus par to, kas varētu ieinteresēt jaunieti
piedalīties maija dziedājumos, nevaru
ieteikt. Jaunieši nenāk uz baznīcu masveidā, bet Baznīcu naktī, kad iedzīvotāji ierodas uz pasākumu, jauniešu ir vairāk (un

katrā baznīcā ierodas atbilstošas konfesijas
pārstāvji vai arī viņi zina, kur atrodas), varbūt šī pasākuma ietvaros būtu vērts izveidot
neformālu aktivitāti par pasākumiem un
procesiem, kas notiek baznīcās, kāda ir šo
pasākumu nozīme, jo galvenais jautājums
jebkādai cilvēka darbībai ir «Kāpēc?». Ja
jaunietis neapmeklē pat Svēto Misi, šaubos,
ka viņš būs ieinteresēts nākt uz maija dziedājumiem, nezinot kāpēc tas būtu jādara.»
Paldies Dievam par pamudinājumiem labiem
darbiem un liels paldies visiem labas gribas
cilvēkiem, kuri uztur dzīvu šo tradīciju!
Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne,
foto: Vineta Zeltkalne un
pr. Guntars Skutels
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Jaunieši dodas ceļojumā profesiju daudzveidības pasaulē
JauNieŠu aKtuaLitātes

16. maijā projekta nr.1
«Kopā jautrāk» ietvaros jaunieši devās ekskursijā uz Rīgu, kur
bija iespēja apmeklēt viņiem
aktuālas iestādes un uzņēmums,
lai iepazītos ar to darbu realitātē, apzinātos profesiju daudzveidību un izprastu, cik svarīga
ir izglītības iegūšana savu mērķu sasniegšanā.
Mūsdienās liela ietekme uz
sabiedrībā notiekošajiem procesiem ir politikai, tāpēc viens no
apskates objektiem, kuru izvēlējās
jaunieši, bija Saeima, kur viņus
uzņēma novadnieks un 13. Saeimas deputāts Andris Kazinovskis.
Lai iekļūtu Saeimā, katram bija
jāiziet drošības pārbaude, kas
radīja pirmo iespaidu, cik nopietni
procesi notiek šajā iestādē. Ekskursijā pa Saeimas namu jaunieši
devās gida un deputāta Andra
Kazinovska palīga Aigara Bukša
pavadībā. Jaunieši iepazinās ar
Saeimas telpām un ielūkojās Saeimas sēžu zālē, kur notika kārtējā
sēde. Interesanti likās tas, ka sēžu
zāle patiesībā ir tik maza, jo televīzijas ekrānos tā šķiet daudz lielāka. Sagaidījuši sēdes pārtraukumu, jaunieši tikās ar deputātu
Andri Kazinovski, kurš jauniešiem deva ieskatu par saviem ikdienas pienākumiem un darbu
deputāta amatā. Lepnuma sajūtu
radīja tas, ka Saeimas namu rotā
mūsu novadnieka Edvarda Spravnika darinātais svečturis, kuru jaunieši iemūžināja fotomirklī. Noslēgumā kopīgi pārrunāja sev
aktuālus jautājumus un iepazinās
ar deputāta palīga Aigara Bukša
darba ikdienu un atbildību. Jaunieši guva atziņu, ka svarīgi būt
aktīvam un iesaistīties sabiedrības
līdzdalības procesos – ikvienam
ir iespēja uzsākt savu karjeru
Saeimā, kur nepieciešami dažādu
profesiju pārstāvji, galvenais ir
izvirzīt to kā savu mērķi un tiekties uz to.
Jauniešiem bija iespēja viesoties farmācijas uzņēmumā AS

Grindeks, kas ir vietējais zāļu ražotājs. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar ikdienas darbiem ražotnē un uzzināt vairāk
par Grindeks produkciju. Ar smaržas palīdzību bija jāuzmin ekstrakts, kurš tiek pievienots medikamentiem un uztura bagātinātājiem. Ar šo uzdevumu jaunieši
tika galā godam.
Ekskursijas laikā jaunieši iepazina plašo iespēju spektru, ko
farmācijas nozare dod ķīmiķiem,
biologiem un farmaceitiem, kā arī
varēja pārliecināties par konkrētas
profesijas atbilstību savām iecerēm, rakstura īpašībām un spējām.
Nākamais pieturas punkts bija
Rīgas Brīvostas kapteiņdienests.
Rīgas brīvosta ir nozīmīga sastāvdaļa gan pasaules, gan Eiropas
mēroga kravu transporta ķēdē un
Baltijas jūras reģiona pasažieru
satiksmes tīklā, tāpēc jauniešiem
bija interese izzināt loģistikas procesus tajā. Jauniešiem bija lieliska
iespēja tikties ar Rīgas Brīvostas
kapteini Arni Šmitu un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvi Haraldu
Apogu, daudz uzzināt par ostas
darbu un nozīmi infrastruktūrā,
gūt priekšstatu par to, kā tas ir būt
kapteinim – tik svarīgas un atbildīgas profesijas pārstāvim, kā arī
baudīt skaisto saktu uz Daugavu.

Jauniešiem aizraujoši likās stāsti
par pirātiem un zonām, kur tos
var satikt.
Kā pēdējais pieturas punkts
bija uzņēmums «YES WE CAN»,
kas ir standarta un nestandarta
reklāmas projektu ražotne, bet šī
uzņēmuma komandas izpratnē
reklāma nav garlaicīgs paziņojums vai plakāts, viņiem tā ir
kreatīva un nestandarta pieeja
klientu vēlmju apmierināšanaipārsteidzoši un aizraujoši vides
objekti, gaismas kastes, TV studiju iekārtojums, lielformāta stendi un vēl daudz kas cits. Lai šīs
idejas īstenotu, nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji ar dažādām prasmēm- tātad ne tikai mārketinga prasmēm ar ko parasti
saistās reklāma.
Iesākumā uzņēmuma līdzīpašnieks Rolands Strelčs, kas ir arī
projektu direktors un ideju ģenerators, prezentācijā deva ieskatu
par uzņēmuma iespaidīgākajiem
projektiem, kas ir populāri pat
pasaules mērogā, kā arī pastāstīja
par uzņēmuma vēsturi un to, kā
ir nonācis līdz tik liela un veiksmīga uzņēmuma vadīšanai. Liels
bija jauniešu pārsteigums, kad
atklājās, ka arī Balvu un Alūksnes
muzeju jauno iekārtojumu ir ražojis šis uzņēmums. Pēc prezentā-

9.maijā, kad tiek svinēta
eiropas diena, Viļakas jaunieši
piedalījās aktivitātē, kurā izzināja, kādas iespējas jaunietim piedāvā eiropas savienība. ar jauniešiem tikās eurodesk reģionālā koordinatore una tomiņa no
alūksnes Bērnu un jauniešu centra, kura iepazīstināja ar eurodesk būtību un pastāstīja par
dažām lieliskām iespējām, kuras
var izmantot ikviens jaunietis –
eiropas savienības pilsonis.
Eurodesk ir Eiropas jaunatnes
informācijas tīkls, kas sniedz
informāciju jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem par dažādām

mobilitātes iespējām visā Eiropā,
tāpat informatīvi atbalsta programmas Erasmus+ projektu īstenotājus vai tos, kas vēlētos īstenot
projektus. Lai šo atbalstu saņemtu, interesentiem ir iespēja sazināties ar Eurodesk informācijas
punktiem vai reģionālajiem koordinatoriem, kuri sniedz konsultācijas, izplata informāciju un materiālus par «Erasmus+: Jaunatne
darbībā», Eurodesk un Eiropas
Jaunatnes portālu, kā arī organizē
dažādus pasākumus. Trešā iespēja
ir apmeklēt Eurodesk programmu
datubāzes interneta vietni, kurā
iespējams meklēt sev interesējošu

informāciju un pieteikties dažādām aktivitātēm (brīvprātīgais
darbs, mācības, prakse, konkursi,
iespējas pretendēt uz stipendijām
vai grantiem u.c.).
Pasākuma laikā jaunieši uzzināja par iespēju ceļot pa Eiropas
Savienību bez maksas – šogad
pieteikšanās noslēgusies, taču šo
iespēju varēs izmantot arī nākošgad. Neformālās izglītības veidā
jaunieši iepazina Eiropas vērtības,
piemēram, brīvība, cieņa, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un
cilvēktiesības, kuras atainoja arī
teātra veidā. Jaunieši veica dažādus
uzdevumus un atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par ko ieguva
patīkamas dāvaniņas no Eurodesk. Notika saruna par to, kāpēc
ir svarīgi piedalīties vēlēšanās.
Pasākumā piedalījās arī Balvu
novada jaunieši un jaunatnes lietu
speciāliste jaunatnes politikas
jomā Gunita Prokofjeva.
Paldies Unai Tomiņai, ka apciemoja Viļakas novadu un sniedza
jauniešiem aktuālu informāciju!
Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne

cijas jaunieši devās ekskursijā pa
ražotni, lai vērotu radošo darba
procesu un inovatīvās iekārtas,
kuras tiek izmantotas šajā uzņēmumā. Jāpiebilst, ka uzņēmuma
līdzīpašnieks regulāri apmeklē arī
Viļakas novadu un atbalsta tā
pasākumus.
Guvuši pozitīvus iespaidus un
pārdomas par dienas gaitā piedzīvoto, jaunieši devās uz mājām,
domājot pat tālākās karjeras veidošanu un zināšanu nozīmi savā
dzīvē.

Pasākums norisinājās Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/
16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) «Skolēnu vecāku
biedrības» Jauniešu iniciatīvu projekta nr.1 «Kopā jautrāk!» ietvaros.
Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste,
Skolēnu vecāku biedrības valdes
locekle Madara Jeromāne,
jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule.
Foto no projekta arhīva

eiropas dienā jaunieši izzina savas iespējas

Noderīga informācija:
www.visasiespejas.lv – platforma, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē.
https://programmes.eurodesk.eu/learning – Eurodesk programmu
datu bāze
http://jaunatne.gov.lv/ – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa- šeit atrodama jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem
aktuāla informācija, tai skaitā par jauniešu iespējām ceļot Eiropas
Savienībā bez maksas.
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Latvijas 2019. gada atklātais
čempionāts ložu šaušanā

No 10. līdz 12.maijam tukumā, dobelē norisinājās
Latvijas 2019.gada atklātais čempionāts ložu šaušanā
(bez vecuma ierobežojuma).
Otro gadu pēc kārtas par Latvijas čempionu vingrinājumā PŠ-60 (pneimatiskā šautene 60 šāvieni un fināls)
kļuva Didzis Aleksāns. Šajā vingrinājumā finālā iekļuva

2019. gada maijs

sPoRta aKtiVitātes NoVadā

un 8. vietu ieņēma Arvis Pužulis. Jauktajās pāru sacensībās
(MIX) sīvā cīņā, zaudējot Aizputes pārim (0,8 punktus),
par Latvijas vicečempioniem kļuva Didzis Aleksāns un
Samanta Jugane.
Didzis Aleksāns bronzas medaļu ieguva arī vingrinājumā MŠ – 60 (mazkalibra šautene 60 šāvieni guļus).
Šaušanā ar mazkalibra šauteni no trīs stāvokļiem (celis,
guļus, stāvus) Didzis Aleksāns ienēma 4. vietu, Arvis Pužulis 6. vietu.
Vēl komandā startēja Raitis Augustāns, Dreiks Lu-

sacenšas novusā

Viļakas novada seniori šogad
bija nolēmuši, ka gada laikā tiksies
ne tikai sporta svētkos, bet arī
sacentīsies dažādos sporta veidos.
Šī gada 14. maijā Rekavā notika
sacensības novusā starp pagastu
komandām. Uz sacensībām ieradās
piecas komandas. Jau ar pirmo sacensību kārtu varēja redzēt, ka galvenā
cīņa notiks starp Šķilbēnu pagasta un
Medņevas pagasta komandām.
Veiksmīgi spēles aizvadīja arī Vecumu komanda, kura ierindojās trešajā vietā. Vecumu komandas sastāvā
spēlēja Georgijs Logins un Aleksandrs Repins.
Pēc nopietnas un sīvas cīņas starp Šķilbēnu un Medņevas komandām, noskaidrojās, ka uzvarētājkomanda ir Šķilbēnu pagasta komanda,
kurā spēlēja Aivars Circenis un Francis Bukšs.
Otro vietu šajā turnīrā izcīnīja Medņevas pagasta komanda, kurā
spēlēja Valdis Prancāns un Aivars Žagars.
Ceturtajā vietā palika Susāju pagasta komanda: Jānis Naglis un
Jānis Šulcs, bet piektajā vietā Viļakas komanda: Pēteris Podmošīns
un Juris Šaicāns.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību un draudzīgo
atmosfēru sacensībās.
Paldies Kristīnai Lapsai par telpu iekārtošanu un fotogrāfijām!
Vēlu visiem veiksmīgus turpmākos startus un sportisku vasaru!
Sacensību tiesnesis Pēteris Vancāns
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dikovs, Diāna Dupuže, Gunita Šakina un Arvis Bičkovskis,
kuri uzrādīja personīgos vai tuvu personīgajiem rezultātiem.
Interesenti tuvāk ar Latvijas 2019.gada čempionāta
rezultātiem var iepazīties Latvijas šaušanas federācijas
mājas lapā > ložu šaušana > rezultāti > Latvijas 2019. gada čempionāts.
Veiksmi turpmāk!
Informāciju sagatavoja Inese Petrova, Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore

Latvijas skolu šaha olimpiādes fināls

15. maijā, Rīgā, transporta un sakaru institūta
zālē notika Latvijas skolu šaha olimpiādes fināls.
Viļakas valsts ģimnāziju 10–12 kl. grupā pārstāvēja Roberts Rēvalds, kurš reģionālajā olimpiādē
Daugavpilī ieguva 1. vietu. Kaut arī tā bija debija
nopietnākā šaha turnīrā, iegūtais rezultāts ir pietiekami labs un adekvāts, lai turpinātu pilnveidi un
dalību šaha turnīros. Olimpiādē, finālā piedalījās
255 dalībnieki trīs vecuma kategorijās no 1–12 klasēm. Visvairāk pārstāvētas bija Rīgas skolas, bet no
Latgales reģiona Daugavpils. Tas apliecina šaha
augsto popularitāti šajās pilsētās.
Olimpiādes noslēgumā skolēniem bija iespēja
tikties simultānspēles seansā ar Latvijas šaha liel-

meistariem Āri Ozoliņu, Artūru Neikšānu, Danu
Reiznieci-Ozulu un Ilzi Liepiņu.
Rezultātus un reitingu var aplūkot Latvijas šaha
federācijas mājaslapā: https://www.sahafederacija.lv/
raksti/916/skolu-saha-olimpiades-finala-spelesari-26-latgales-jaunie-sahisti/
Olimpiādes
norise Rīgā aplūkojama:
https://www.sahafederacija.lv/raksti/928/skoluolimpiades-finala-tiekas-255-gudrie-prati-unjaunas-tehnologijas/
Pēc šaha olimpiādes ir izdarīti secinājumi un
nosprausti mērki turpmākai darbībai.
Viļakas Valsts ģimnāzijas šaha pulciņa vadītājs
J. Laicāns

ar velosipēdu iepazīstot susāju pagastu!

18. maija rītā pie Kultūras
un radošā industrijas centra
notika rosība. Pēc ilgāka pārtraukuma šogad arī Viļakas
novadā tika rīkots velobrauciens, kas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju aktīvās tūrisma
sezonas atklāšanai, iepazīstot
sava novada skaistākās vietas!
Aktīvās atpūtas piekritēji,
kam patīk braukt ar velosipēdiem
un baudīt dabu, pulcējās , lai kopīgi dotos velobraucienā pa Viļakas
novadu! Centīgākais braucējs bija
ieradies jau pirms plkst. 10:00, lai
iesildītos braucienam!
Aktīvās sezonas velobraucienu šoreiz atklājām, iepazīstot Susāju pagastu, kas var lepoties ar
ainaviski skaistām vietām, ezeriem
un bioloģiski vērtīgām mežaudzēm, kā arī vairākiem tūrisma
objektiem! Brauciena laikā ātrumam nebija nozīmes, galvenais
bija nesteidzīgs atpūtas un izklaides brauciens, redzēt, iepazīt un
atklāt Susāju pagastu caur mītiem
un nostāstiem, izpildot dažādus
uzdevumus un izkustoties.
Maršruts sākās no Viļakas novada muzeja, braucienā dodoties
15 dalībniekiem, un kā pirmā apstāšanās vieta bija izvēlēta Viļakas katoļu baznīcas, lai apsveiktu
priesteri Guntaru Skuteli dzimšanas dienā un saņemtu svētību turpmākajam ceļam. Bija iespēja tikt
pie pirmajām balviņām, atbildot
uz priestera sagatavotajiem jautājumiem. Tālāk pa Parka ielu, gar
Viļakas ezeru devāmies uz viesu
māju «Zivsalas», kur saimniece bija
sagatavojusi sportisku aktivitāti.
Maršruts lielākoties bija veidots pa grants ceļiem ar vairākām
apstāšanās vietām. Dažviet bija
jāpārvar arī kāds šķērslis, kā pie-

mēram jau pirmajos 7 km, 2 reizes kopīgiem spēkiem risinājām
tehnikas ķibeles, bet tās tika veiksmīgi atrisinātas un galā veiksmīgi nokļuva visi dalībnieki.
Tālāk devāmies uz Vēdeniešu
dzirnavām, kur šķērsojot Vēdas
upi, uzkāpām Mitrakalnā. Pēc nelielas iestiprināšanās, uzdevumu
izpildes un dalībnieku atmiņu stāstiem devāmies tālāk uz Tepenīcas
ciemu, kur viesojāmies pie senlietu un retro motocikla kolekcijas
«Cīrulīši» saimnieka Dzintara
Dvinska. Apskatījām retro motociklus, izpildījām saimnieka dotos
uzdevumus un gar gleznaino Tepenīcas ezeru, Vēdas upi un Nastrovas ezeru devāmies uz Kultūrvēsturisko lauku sētu «Vēršukalns»,
kur dalībniekiem bija jāsaliek pie-

mirstā Susāju pagasta himna. Noslēgumā kopā nobaudījām tikko
izceptu baltmaizīti ar vistas zupu.
Par piedalīšanos velobraucienā
katrs dalībnieks saņēma pateicības
diplomu ar koka medaļu, kā piemiņu par pieveiktajiem 25 km!
Ja kādam sākumā arī bija šaubas par maršruta garumu, jo ikdienā tik daudz ar velosipēdu netiek
braukāts, tad noslēgumā visi bija
priecīgi un gandarīti par pieveikto
maršrutu, kā arī laikapstākļi mūs
lutināja un saulīte sildīja.
Pasākumu organizēja Viļakas
novada muzejs, kas pateicās visiem
dalībniekiem par piedalīšanos! Uz
tikšanos citos velobraucienos!
Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne
Viļakas novada tūrisma speciāliste
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aicinām piedalīties akcijā!

strauji tuvoja vasara, kāzu laiks. aicinām Viļakas novada iedzīvotājus
un visus interesentus sarosīties un piedalīties romantiskā ziedojumu vākšanas
akcijā: Jaunlaulāto koka izveidei pie marijas tiltiņa, Viļakā.
Kalējs Igors Trešutins ir izstrādājis oriģinālu metāla koka dizainu un to realizējis. Koka uzstādīšanas mērķis ir atslogot tiltiņu no atslēdziņu kāršanas kāzu
laikā, tas kalpos arī kā jauka vieta pilsētas iedzīvotājiem un tūrisma objekts viesiem. Savus ziedojumus ar norādi – Jaunlaulāto kociņa izveidei pie Marijas tiltiņa –
ieskaitīt Viļakas novada domes ziedojumu, dāvinājumu kontā:
Viļakas novada dome,
konts: LV53HaBa0551034623795
banka: as sWedBaNK
kods: HaBaLV2X
Uz 21.05.2019. kopā bija saziedoti EUR 512,50. Kopējas izmaksas – EUR 850. Paldies visiem, kas
ziedoja un ziedos! atklāšana paredzēta Baznīcu nakts 2019 ietvaros, 2019. gada 7. jūnijā.
Sakopsim un izdaiļosim pilsētu kopā!
Aicina Viļakas novada domes Tehniskā nodaļa
Foto: Igors Trešutins

draudzes pavasara ekskursija

Viļakas novadā

l Kapusvētki

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu
kapusvētki 2019. gadam

Svētā Mise par aizgājējiem tiks svinēta kapos, vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos. Mūžīgo
mieru dod viņiem Kungs!
Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas draudžu prāvests:
pr. Staņislavs Prikulis

Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu
draudžu kapsētās 2019. gadā

13. maija rītā Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi un draudzes draugi devās ikgadējā pavasara
ekskursijā, lai iepazītos ar Latgales dievnamiem. izbraukuma laikā bija iespējams apmeklēt
Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcu un satikties ar prāvestu ivaru
Viguli, kurš savulaik 7 mēnešus ir kalpojis Viļakas katoļu baznīcā. Pr. ivars bija ļoti priecīgs satikt
pazīstamus cilvēkus no Viļakas, medņevas un Žīguru pagastiem.
Apmeklējot Roberta Mūka muzeju Galēnos,
bijām pārsteigti par apdāvināto Robertu Mūku (īstajā
vārdā Roberts Avens), kurš nāk no Galēniem un ir
bijis dzejnieks, filozofs un reliģiju pētnieks. Otrā
pasaules kara laikā iesaukts leģionā un tā 1943. gadā
nokļuva Vācijā, visu laiku cerēja, ka dzīve trimdā ir
«pagaidām» un loloja cerības uz drīzu atgriešanos
dzimtenē. Vēlāk studējis Beļģijā un emigrējis uz
ASV. Un tikai 1998.gadā Dievs bija lēmis viņam
atgriezties Latvijā. Nebija dienas, kad Roberts
nestrādāja pie kādas grāmatas vai pētījuma. Daudz
pētījis pasaules reliģijas un būvējis sadarbības tiltu
starp Rietumu un Austrumu reliģijām.
Interesanti, ka Riebiņu novadā 10–15 km attālumā viena no otras atrodas Vidsmuižas Svētā gara
Romas katoļu baznīca, Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīca un Pieniņu Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīca. Vidsmuižas Svētā gara Romas katoļu
draudzes prāvests Aivars Kursītis atklāja, ka Riebiņu
novada iedzīvotājiem ir lielas izvēles iespējas, kur
doties svētdienā uz Sv. Misi. «Ir cilvēki, kuri izvēlas
doties uz agrāko Sv. Misi plkst. 9.00 Viļānos, citi
katru svētdienu apmeklē citu baznīcu. Mūsdienās
cilvēki ir mobili un izvēlas saviem plāniem pa ceļam
esošo baznīcu. Tas, protams, ir grūtāk prāvestam
strādāt un veidot draudzes kodolu,» kalpojuma pieredzē dalījās pr. Aivars Kursītis.
Dienas noslēgumā Viļakas draudzes svētceļnieki
piedalījās Fatimas Dievmātes svētkos Viļānu Sv.
Erceņğeļa Miķeļa baznīcā, ņemot dalību Sv. Misē un
procesijā Fatimas Dievmātes godam. Viļānu draudzes
prāvests Rinalds Stankevičs, uzrunājot tautu sprediķī,
atklāja, kā radušās Fatimas Dievmātes svētku svinības
Viļānos. Pirms 95 gadiem – 1922. gada 13.maijā Viļānu
baznīcā izcēlās ugunsgrēks, gandrīz viss, kas bija no
koka, sadega, taču 169 gadus vecais koka krusts, ne ar
kādām ķimikālijām neapstrādāts, brīnumainā kārtā
nesadega, pret to uguns bija bezspēcīga. Šo zīmi iztulkoja kā Dievmātes aizsardzību un tā 13. maijā sāka
svinēt pateicības svētkus Dievmātei, vēlāk uzzināja
arī par notikumiem Fatimā. Dievmāte nāk uz zemes,
lai atgādinātu, ka cilvēkiem ir jālūdzas, jādzīvo kristīgi
un jāpateicas Dievam! Pateicība Dievam par mīlestības
piepildīto dienu Viļakas svētceļniekiem! Deo gratias!
Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: Vineta
Zeltkalne un prāvests Guntars Skutels

Sestdien, 6. jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00; olutovas kapos
plkst. 16.00.
Sestdien, 13. jūlijā slotukalna kapos plkst. 14.00; Lašku kapos
plkst. 16.00.
Sestdien, 20. jūlijā skandines kapos plkst. 14.00; aizgalīnes
kapos plkst. 16.00.
Svētdien, 28. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc
tam uz kapiem plkst. 14.00; Liepnas saidu kapos plkst. 15.00.
Svētdien, 4. augustā Viļakas sv. mateja kapos pēc Sv. Mises
baznīcā (ap plkst 12.30).
Sestdien, 10. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00.
Sestdien, 17. augustā Rejevas kapos plkst. 16.00.

Paziņojums

ikviens, kurš vēlas atdot
kādu lielgabarīta mantu,
piemēram, skapi, sadzīves
tehniku ejošā kārtībā, dīvānu u.c., aicināts pielikt
sludinājumu (ietverot tajā
savu kontaktinformāciju)
mantu pieņemšanas – nodošanas punkta «Helpiņš»
ziņojumu dēlim!
Pieņemšanas – nodošanas punkts «Helpiņš», atbildīgā persona – Antra Prancāne 28762648.
adrese: Semenova, Tautas iela 2a (bijušā pasta telpas).
Šobrīd nepieņemam apģērbu.

izcīnītas 2 zelta medaļas Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru
56.sporta spēlēs ložu šaušanā

2019. gada 25. maijā tukuma sporta skolas šautuvē notika
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 56. sporta spēles, kurās Viļakas novadu pārstāvēja dainis Babāns, Jānis
Pužulis, aigars mačs, sarmīte Šaicāne. sacensību galvenais tiesnesis, starptautiskās kategorijas tiesnesis- B. Zavadskis, sacensību galvenais sekretārs, starptautiskās kategorijas tiesnesis –
G. ignāts, diplomus un medaļas pasniedza LsVs Prezidents
L. Klementjevs.
Vecuma grupā 40+ šaušanas spēļu finālsacensībās Viļakas šāvēji
kopvērtējumā ieguva divas 1. vietas, vienu 2. vietu, trīs 3. vietas un
5. vietu:
dainis Babāns MŠ-30 – 1. vieta, PŠ-20 – 1. vieta;
sarmīte Šaicāne MŠ-30 – 3. vieta, PŠ-20 – 2. vieta;
Jānis Pužulis MŠ-30 – 3. vieta, PŠ-30 – 3. vieta;
aigars mačs MŠ-30 – 5. vieta.
Gandarījums par rezultātiem, aicinājums gatavoties jauniem startiem.
Informāciju sagatavoja treneris ložu šaušanā
Ēvalds Vancāns
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Starptautiskās izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija
vairāk ka 100 gadus kopīga vēsture» atklāšana Polijas Republikas Senātā

2019. gada 9. maijā eiropas dienā Polijas Republikas senātā tika atklāta Viļakas novada muzeja un Valsts arheoloģijas muzeja
Varšavā kopīgi veidotā ceļojošā izstāde «tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija vairāk ka 100 gadus kopīga vēsture». Viļakas
novadu izstādes atklāšanā pārstāvēja Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore s. Šaicāne
un Viļakas novada muzeja direktore R. Gruševa. izstāde stāsta par Latgales, īpaši Viļakas (marienhauzenas) un Polijas kopīgo
vēsturi. izstādes iniciators ir Latvijas vēstnieks Polijā edgars Bondars. izstādes tapšanā un veidošana piedalījies arī Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs, kā arī Viļakas un Šķilbēnu katoļu baznīcas. izstādes mākslinieks ir Raimonds Vindulis. izstāde līdz
šim ir bijusi apskatāma Viļakas novada muzejā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. No 2019. gada 30. aprīļa līdz 13. maijam tā bija
skatāma Polijas Republikas senātā.

Izstādes iekārtošana Senāta
telpās jau notika 24. un 25. aprīlī.
Izstādi iekārtoja Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā kolēģi, kā arī
Viļakas novada muzeja direktore
R.Gruševa. 9.maijā notika svinīga
izstādes atklāšana, kurā piedalījās

Polijas un Latvijas Republikas
augstākās amatpersonas, kā arī
abu valstu muzeja darbinieki, kuri
strādāja pie šīs izstādes un citi
interesenti. Izstādes atklāšanu
atklāja Senāta maršals, kurš uzsvēra abu valstu ciešo sadarbību

un nozīmi, kā arī to, ka šī starptautiskā izstāde ir kā tilts starp
abām valstu kultūrām.
Izstādē uzrunu teica Latvijas
Izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, kura akcentēja Latgales saistību ar poļu kultūru un

identitāti. Īpašs emocionāls brīdis bija, kad ministre vienu runas
daļu sacīja latgaliešu valodā. Izstādes atklāšanā vārds tika dots
Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā direktoram V. Bržežinskim
un Viļakas novada muzeja direk-

torei R. Gruševai, kuri pateicās
visiem cilvēkiem un organizācijām, kas bija iesaistīti izstādes
veidošanā.
Šajā diena tika teikti labi vārdi
par izstādes apmeklējumu, kas
sasildīja sirdi. Pirms pāris dienām
bija ieradusies viena skolēnu
grupa apskatīt Senātu, kā arī mūsu izstādi. Interesanti bija tas, ka
40 skolēnu lielo grupu nevarēja
dabūt prom no izstādes, jo tā
viņiem bija ļoti interesanta. Skolēni pirmo reizi uzzināja par tādu
zemes stūrīti kā Latgale (īpaši
Viļakas apkārtni), kura kādreiz
bija daļa no Polijas valsts un vēl
līdz mūsdienām tiek saglabāts šis
skaistais poļu kultūrvēsturiskais
mantojums.
Ir patiešām liels lepnums par
Viļakas (Marienhauzenas) apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu,
kas bija skatāms Polijā. Ir prieks,
ka cilvēki no citām valstīm var
tuvāk iepazīt mūsu vēsturi un varbūt arī kādreiz atbraukt pie mums
ciemos, un redzēt to klātienē.
Mums katram ir jābūt lepniem par
to, ka nākam no Viļakas novada,
jo vēsture mums patiešām ir bagāta un daudzveidīga, kā arī ļoti
nozīmīga ne tikai Latgales procesu veidotāja, bet arī ieņem svarīgu
vietu dažādu Eiropas notikumu
kontekstā.
Īpašs paldies jāsaka Latvijas
vēstniecībai Polijā un Polijas vēstniecībai Latvijā, kuras palīdzēja
īstenot izstādes idejas. Patiešām
un no sirds, liels paldies Viļakas
novada pašvaldībai un deputātiem, kuri nebaidījās iesaistīties
tik trakā idejā kā starptautiskās
izstādes veidošanā. Mums, visiem
kopīgi tas ir izdevies, Viļakas
novada vēsture ir aizgājusi plašajā
pasaulē.
Tekstu sagatavoja: Viļakas
novada muzeja direktore
R.Gruševa,
foto: Valsts arheoloģijas
muzeja Varšavā kurators
C. Sobczak
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