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2. martā Viļakā, Kultūras un radošo
industriju centrā, pulcējās Viļakas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi, Viļakas novada pašvaldības darbinieki, Viļakas novada iedzīvotāji,
delegācijas no Viļāniem, Rēzeknes, Preiļiem
un citiem novadiem, viesi no Rīgas un tālākie pasākuma dalībnieki – no Ventspils, lai
piedalītos Stompaku kaujas atceres pasākumā un pēc izglītojošām lekcijām dotos uz
Stompaku kauju norises partizānu mītnes
vietu dabas liegumā «Stompaku purvi».
Ja esi piedzimis un visu mūžu dzīvojis brīvā un neatkarīgā valstī, tad ir ļoti grūti iedomāties un iztēloties laikus, kad cilvēki karoja
viens pret otru, kā izturēja kara šausmas, kā
nesalūza garā, izdzīvoja un cīnījās par to, lai
mēs – Stompaku kauju dalībnieku pēcteči –
dzīvotu brīvā Latvijā. Vēstures stundas ir
vērtīgas īpaši jaunākajai paaudzei, lai saprastu
pretrunīgi vērtētos nacionālos partizānus un
viņu veikumus brīvas Latvijas izveidē.
«Viegli un satraukti sirds mana sitas,
Klusi, klusiņām došos es ceļā
Uz vietu, ko tikai savējie zina,
Pārējiem atliks sekot vai minēt.
..Nāc, māsa, nāc,
Soļo man blakus.
Jau rīt,
Rīt mūs nošaus kā suņus trakus.
..Viens tālāk vēlos es doties,
Krist un celties, celties un krist.
Tu man novēli, novēli nepadoties,
Uzsauc tostu cēlu.
..Vīriem atgriezties vienmēr,
Vienmēr, kaut vēlu,» Renāra Kaupera vārdi
un dziesma «Māsa nakts», ko izpilda «Prāta
vētra», bija uzrunājusi Viļakas novada domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un lika
viņam aizdomāties par to, kāpēc cilvēki devās
ceļā, lai cīnītos pret okupāciju, devas ceļā, no
kurienes nebija zināms, vai atgriezīsies. «Vismazāk mēs gribam piedzīvot kara draudus, mēs
gribam apstrādāt savus laukus, gribam, lai
bērni ietu skolās. Bet bija jācīnās ar pārspēku,
ko praktiski nevarēja uzvarēt. Vairāk nekā
700 gadus bijām sapņojuši par savu valsti. Cik
paaudzes krita, cēlās un krita, līdz beidzot mēs
kā maza tauta spējām sevi definēt kā tautu.
Šodien svarīgākais jautājums, uz ko mums
jāatbild, ir – ja cilvēki bija gatavi iet un krist,
zaudēt pašu dārgāko – savu dzīvību –, vai
esam tie, kuri sargā un izmanto savu brīvību,

kā mēs izturamies pret saviem tautiešiem, vai
izturamies kā pret savējiem, vai esam cienīgi
saukties par mantiniekiem, kuri atdeva savu
dzīvību, lai mēs tagad dzīvotu brīvā Latvijā.
Kā mēs šobrīd sargājam savu valsti, kā ar
savu vārdu, attieksmi un nostāju izturamies
pret Latviju? Aicinu kļūt par savas valsts cienīgiem mantiniekiem,» teica Viļakas novada
domes priekšsēdētājs.
Partizānu mītnes vietnē Stompaku purvos
nozīmīgu lomu ieņēma Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes priesteris Ludvigs Štagars, kurš piebiedrojās nacionālajiem partizāniem, un vienā
no uzceltajiem bunkuriem bija ierīkota baznīca, kur tika pat laulāti pāri, noturētas ikdienas Sv. Mises un ikviens varēja lūgties. Vēstures dati liecina, ka tikai šajā nacionālo partizānu mītnē bija izveidota baznīca. Garīdzniecības atbalsts un klātbūtne ir svarīgi arī mūsdienās. Kopā ar tautu bija arī Viļakas luterāņu
draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels, kurš uzsvēra, ka baznīcas pamatvērtības ir brīvība, mīlestība, tiesības ticēt, pielūgt
Dievu, būt saimniekam savā zemē un to apstrādāt. «Lai cik ilgi cilvēki pastāvētu uz zemes, grēcīguma dēļ vienmēr būs kara draudi.
Bet cilvēki ir aicināti augt savstarpējā mīlestībā. «Jo, kad cilvēki, vienoti mīlestībā, pārvar grēku, tad viņi pārvar arī varmācību, līdz
būs piepildījušies vārdi: «Tad viņi pārkals
savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus
par sirpjiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, nedz arī mācīsies karot.» (Is 2, 4) Esam
šeit, lai mācītos augt taisnīgumā, būt vienotiem,
meklēt vērtības, kas mums palīdz augt garīgi.
Jebkura sabiedrība, kura pazaudēs morāles
vērtības, ilgi nepastāvēs. Pateicoties garīgajam
atbalstam, Latvijas otrā atmoda notika bez
lielas asins izliešanas. Cilvēkam ir dots viens
mērķis no dabas – cilvēks grib būt laimīgs. Ja
laimi meklē pasaulīgās lietās, tad sākas egoisms,
citu pakļaušana, varas izrādīšana. «Svētīgi
miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem.» (Mt 5, 9),» priesteris Guntars Skutels
aicināja ticēt Dievam un mīlēt vienam otru.
Īsu, kodolīgu un precīzu informāciju sniedz
vēsturnieks Zigmārs Turčinskis, kurš pastāstīja,
ka nacionālie partizāni bija tie, kuri cīnījās
par brīvu Latviju. Abrenes apriņķī tika izvestas soda ekspedīcijas, kad tika pārķemmēti

meži, purvi. Divdesmit četrus gadus vecais
Pēteris Supe (segvārds Cinītis) saprata, ka
grib cīnīties pret sarkano armiju, pieteicās pie
vāciešiem, izgāja apmācības Vācijā, atgriezās
un sāka uzrunāt vīrus, lai dibinātu Latvijas nacionālo partizānu grupu. 1944. gadā 100 vīri
nolēma izveidot mītnes vietu Stompaku purvā. 1945. gadā uz Zvaigznes dienu mītnē bija
20 bunkuri, bija maizes ceptuve, baznīca, zirgu novietne un citi bunkuri. Kustības autoritāti
vietējo acīs cēla tas, ka nacionālajiem partizāniem pievienojās priesteris Ludvigs Štagars.
Bija sapulcējies pat 350 vīru liels pulks. Lielākā problēma, ka vīriem nebija militārās pieredzes, daudzi cerēja, ka 1945. gada pavasarī
nāks angļi un amerikāņi, situācija frontē mainīsies. Čekisti, noķerot kādu partizānu, uzzināja par mītnes vietu, bet neticēja, ka tur varētu
atrasties 200 cilvēki, domāja, varbūt 30 – 40
personas. 1945. gada 1. martā čekisti sāka uzbrukumu. Sākās kauja, pirmie ievainotie, nometnē sākās panika. Kapteinis Ozols ieviesa
kārtību, čeka iesprūda pirmajos divos bunkuros.
Papildspēkus, kas nāca no Viļakas, veiksmīgi
apšaudīja partizānu grupa, kas bāzējās Egļavas pusē. Partizāni noturējās līdz naktij, kad
Ozols pavēlēja visiem izdalīties mazās grupiņās un iziet no aplenkuma. Kaujas turpinājās
visu 1945. gada martu. Aprīļa otrajā pusē beidzās kaujas lielās partizānu grupās, jo 28. aprīlī Oparniekos, Rugāju pagastā, krita Ozols,
līdz ar to beidzās lielo nometņu laiks šajā apvidū, cīnījās tikai mazās grupās.
Nacionālo partizānu mītnes vietā Stompaku
purvā ir dzīvojusi Domicella Pundure, viņas
tēvs bija aizgājis partizānos, čeka tik ilgi viņus tirdīja, ka arī bērni nolēma doties purvā.
Katru dienu gājusi uz nometnes baznīciņu. Viņa ir piedzīvojusi Stompaku kauju, nezināja,
vai paliks dzīvi. Izturēja, izdevās naktī paslepus aiziet. Pārvietojās tikai naktīs, dienā iet
baidījās. Pēc kaujas nezināja, vai tēvs ir
palicis dzīvs. Bija palicis dzīvs, krita nedaudz
vēlāk grupai, kas sadarbojās ar čekistiem.
Daugavas vanagu Rēzeknes nodaļas vadītājs Gunārs Spodris norādīja, ka mūsu nākotne
ir bērni, kuriem ir svarīgi mācīt vēsturi, mācīt,
ka partizāni cīnījās pret padomju okupāciju,
jāaudzina patriotisms, lai Latvija nepiedzīvotu
okupāciju, lai Latvija būtu brīva un neatkarīga.
(Turpinājums 14. lpp.)
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Viïakas novadâ
aKtuaLitāteS ViļaKaS NoVada domē

l Viļakas novada domes 2017. gada 10. februāra ārkārtas sēdē nolēma:

• 1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli kustamo mantu – izzāģētās koksnes krājumu ar
kopējo apjomu 355,97 m3 un zaru krautni ar kopējo
apjomu 248 m3 – turpmāk – kustamo mantu, kas izvietota
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001
0055 «Balkani», Šķilbēnu pag., Viļakas nov., un uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0060
Jaunbalkani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov;
2. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu – EUR
14235 (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci
euro);
3. Apstiprināt kustamās mantas – izzāģētās koksnes
krājumu izsoles noteikumus;

4. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt izsoli;
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada
pašvaldības izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei.
• 1. Izstrādāt Viļakas novada attīstības programmu
2018.–2024. gadam (turpmāk – Programma);
2. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni;
3. Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu Programmas
izstrādes procesā atbildīga Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Vineta Zeltkalne;
4. Apstiprināt Darba uzdevumu Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam izstrādei;

5. Par lēmuma izpildi atbild Viļakas novada pašvaldības
izpilddirektore Zigrīda Vancāne;
6. Par lēmuma izpildes kontroli atbild Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
•
1. Atbrīvot Sergeju Maksimovu no kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amata SIA «Balvu autotransports», reģ.
Nr. 43403001424.
2. Iecelt Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Leonidu Cvetkovu kapitāla daļu turētāja pārstāvja
amatā SIA «Balvu autotransports», reģ. Nr. 43403001424.

• 1. Aktualizēt Viļakas novada domes īpašumā vai
valdījumā neapbūvētu zemes vienību sarakstu, kas nododamas nomā (saskaņā ar Pielikumu);
2. Apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā neapbūvētu zemes vienību sarakstu, kas nododamas
nomā (saskaņā ar Pielikumu).
• 1. Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā
«Latvijas Šaušanas federācija», reģistrācijas numurs
40008024596;
2. Pilnvarot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Ēvaldu Vancānu par Viļakas novada
pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Latvijas Šaušanas federācija».
• 1. Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā
«Latvijas Sporta deju federācija», reģistrācijas numurs
40008022538;
2. Pilnvarot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Ēvaldu Vancānu par Viļakas novada
pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Latvijas Sporta deju federācija».
• 1. Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā
«Latvijas Slēpošanas federācija», reģistrācijas numurs
40008023069;
2. Pilnvarot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas treneri Pēteri Vancānu par Viļakas novada
pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Latvijas Slēpošanas federācija».
• 1. Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā
«Latvijas Volejbola federācija», reģistrācijas numurs
40008023463;
2. Pilnvarot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas treneri Ervīnu Veļķeru par Viļakas novada
pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Latvijas Volejbola federācija».
• 1. Viļakas novada pašvaldībai iestāties Biedrībā
«Latvijas Vieglatlētikas savienība», reģistrācijas numurs
40008029019;
2. Pilnvarot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas treneri Dāvi Keiseli par Viļakas novada pašvaldības pārstāvi Biedrībā «Latvijas Vieglatlētikas savienība».
• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā zemes gabalu Medņevas
pagastā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3870 005
0088, platībā 8,1699 ha, īpašumā uz pašvaldības vārda;
2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamu īpašumu – zemes gabalu Medņevas pagasta,
Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3870 005 0088,
platībā 8,1699 ha, par brīvu cenu;
3. Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanu;

4. Apstiprināt atsavināšanas cenu Viļakas novada
domes sēdē.
• Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas
izglītības iestādēs:
1. Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 180,16
euro;
2. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 216,00
euro;
3. Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē – 200,07
euro;
4. Viļakas pamatskolā – 93,38 euro;
5. Viduču pamatskolā – 97,20 euro;
6. Žīguru pamatskolā – 118,74 euro;
7. Upītes pamatskola – 97,53 euro;
8. Viļakas Valsts ģimnāzijā – 91,44 euro;
9. Rekavas vidusskolā – 55,15 euro.
• Apstiprināt Medņevas jauniešu iniciatīvu centra
«Sauleszieds» telpu nomas maksu 4,13 eiro (bez PVN)
stundā.
• 1. Apstiprināt Viļakas novada domes projektu konkursa «Finansējuma piešķiršana topošo un jauno uzņēmēju
projektiem 2017. gadā» nolikumu;
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 pagasta pārvaldes vadītājs;
3.5. Andris Mežals – Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs;
3.6. Ligija Logina – Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja;
3.7. Oļegs Kesks – Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs;
3.8. Mārtiņš Rēdmanis – Viļakas novada domes
Tehniskās nodaļas vadītājs.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Medņeva»»,
reģ.nr.40008070595, EUR 500,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Viļakas pensionāru biedrība», reģ.nr.50008102021, EUR
600.00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas
evaņģēliski luteriskai draudzei, reģ.nr.90000466715,
torņstāva telpas remontam EUR 1500,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai

«Motosporta klubs «Motokruīzs»», reģ.nr.40008149177,
EUR 3000.00 apmērā Latvijas čempionāta organizēšanai.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Marienhauzena», reģ.nr.40008039089, EUR 400,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Latvijas Neredzīgo biedrība» Balvu teritoriālajai organizācijai, reģ.nr. 40008004000, EUR 75,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu «Pareizticīgo
kristiešu biedrībai», reģ.nr.40008112367, Viļakas pareizticīgo
baznīcas siltās grīdas ierīkošanai EUR 2500,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Šķilbēnu
Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei,
reģ. nr. 99500000821, Šķilbēnu pareizticīgo baznīcas
skursteņa un krāsns remontam EUR 2000,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni», reģ. nr. 40008057169,
EUR 100,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Stiprinieku republika», reģ. nr. 40008080803, EUR
2900,00 apmērā.
• Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai
«Balvu teritoriālā invalīdu biedrība», reģ.nr. 40008017698,
EUR 250,00 apmērā.
• Atļaut biedrībai «Virica», reģ. nr. 40008218746,
2016. gada pašvaldības budžeta piešķirto un neizlietoto
finansējumu EUR 450.00 apmērā izlietot 2017. gada budžeta gadā.
• Atļaut «Pareizticīgo kristiešu biedrībai», reģ. nr.
40008112367, 2016. gada pašvaldības budžeta piešķirto
un neizlietoto finansējumu EUR 50,00 apmērā izlietot
2017. gada budžeta gadā.
• 1. Veikt grozījumus Viļakas sociālās aprūpes centra
amatu vienību sarakstā:
1.1. Svītrot sociālā aprūpētāja (profesijas kods 3412
01, saime 39, līmenis IIIA) amatu – 0,25 vienības;
1.2. Palielināt sociālā darbinieka (profesijas kods
2635 01 saime 39, līmenis IIIA) amata vienību skaitu no
0,25 uz 0,5;
2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. martā.
• 1. Piešķirt pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00
centi) apmērā Viļakas novada administratīvajā teritorijā
deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem;
2. Piešķirt pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00
centi) apmērā Viļakas novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem Otrā Pasaules kara dalībniekiem.

l Viļakas novada domes 2017. gada 23. februāra kārtējā sēdē nolēma:

Privatizācijas aģentūra pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 «Šalgunova»,
Žīguru pagastā, Viļakas novadā.
Sākumcena EUR 500,00, nodrošinājums
EUR 50.00, izsole 21.04.2017. plkst. 15:00;
pieteikšanās līdz 06.04.2017. plkst. 16:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums
jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi
pieejami www.pa.gov.lv/izsoles.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa
vai nomaksa līdz 5 gadiem.

informācija par apskati –
67021348, 67021300, 67021413.
2

Visu 10. februāra ārkārtas domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Visu 23. februāra kārtējās domes sēdes protokolu var
izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Paziņojums par Viļakas novada attīstības programmas
2018.–2024. gadam izstrādi

Viļakas novada dome 2017. gada. 10. februārī pieņēma lēmumu Nr. 57 «Par Viļakas novada
attīstības programmas 2018.–2024. gadam izstrādi», tādējādi uzsākot novada attīstības programmas
laika posmam no 2018. gada līdz 2024. gadam izstrādes procesu atbilstoši apstiprinātajam darba
uzdevumam.
Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona – projektu vadītāja Vineta Zeltkalne.
Viļakas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes laiks: 2017. gada februāris –
2017. gada decembris.

Aptaujas anketa Viļakas novada iedzīvotājiem

Viļakas novada dome 2017. gadā izstrādā «Viļakas novada attīstības programmu 2018. –
2024. gadam». Lai noteiktu novada attīstības prioritātes nākotnē, nepieciešama ikviena iedzīvotāja līdzdalība!
Aptaujas anketas elektroniskā formā pieejama - https://form.jotformeu.com/70401575908356.
Aptaujas anketa papīra formā pieejama Viļakas novada pašvaldības domes ēkā, Abrenes ielā 26,
Viļakā, 106. kab., Viļakas novada pagastu pārvaldēs un Viļakas novada bibliotēkās. Aptauja norisinās
no 2017. gada 13. februāra līdz 2017. gada 31. martam.
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Pielikums
Viļakas novada domes
23.02.2017. sēdes lēmumam Nr.98
(protokols Nr.4, 38.&)

Nomai nododamo zemes vienību saraksts

NOLIKUMS

2017. gada 23. februārī

Viļakā

Nr. 3
(protokols Nr.4, 54.&)

Viļakas novada domes konkurss
par finansējuma piešķiršanutopošo
un jauno uzņēmēju
projektiem 2017. gadā

1. ViSPāRīGie NoteiKumi
1.1. Projektu konkursa rīkotājs – Viļakas novada dome.
1.2. Projektu konkursu rīko saskaņā ar Viļakas novada attīstības programmas 2011 -2017 stratēģisko mērķi
(SM3): Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi,
ilgtermiņa prioritāti (IP3): Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms, aktīvi uzņēmēji,
efektīva publiskā pārvalde un rīcību (R36): Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt novada uzņēmumu konkurētspēju.
1.3. Projektu konkursu finansē no Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžeta, paredzot konkursam 14
000,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši eiro).
1.4. Projektu konkursa līdzekļi tiek piešķirti konkursa
kārtībā.
1.5. Viļakas novada dome organizē vienu informatīvo
semināru Viļakā par izsludināto projektu konkursu.
1.6. Konkursa rīkotājs apņemas veikt visas darbības,
lai nodrošinātu, ka Konkursa norises laikā tiek ievērota
konfidencialitāte attiecībā uz pretendenta iesniegto
Konkursa idejas pieteikumu (tajā skaitā pieteikto ideju).

2. KoNKuRSa mēRĶiS uN uzdeVumi
2.1. Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un
jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību,
kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras
izvēli.
2.2. Konkursa uzdevumi:
2.2.1. atbalstīt uzņēmējdarbības uzsākšanu vai jau
esošas attīstību;
2.2.2. atbalstīt jaunu darba vietu radīšanu;
2.2.3. atbalstīt jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
2.2.4. atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejas;
2.2.5. motivēt jauniešus izmantot praksē mācību priekšmetā «Ekonomika» iegūtās zināšanas, organizējot uzņēmējdarbību Viļakā vai kādā no Viļakas novada pagastiem;
2.2.6. izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam
mērķim un piešķirt Viļakas novada pašvaldības finansējumu
atbalstāmajiem projektiem.

3. KoNKuRSa ieSNiedzēJi uN
ieRoBeŽoJumi PRoJeKtu ieSNieGŠaNai
3.1. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas
personas, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību

Viļakas novadā, un kuru statuss uz projekta realizācijas
uzsākšanas (finansēšanas līguma parakstīšanas) brīdi ir:
3.1.1. fiziska persona, kura vēlas uzsākt uzņēmējdarbību
Viļakas novadā, taču, pirms finansēšanas līguma parakstīšanas būs jāreģistrē saimnieciskā darbība;
3.1.2. pašnodarbinātais, kurš uz projekta iesniegšanas
brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem gadiem;
3.1.3. mājražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas
veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, un kurš
uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojies ilgāk par
pieciem gadiem;
3.1.4. individuālais komersants (IK) un zemnieku saimniecība (z/s), kurš uz projekta iesniegšanas brīdi nav
darbojies ilgāk par pieciem gadiem;
3.1.5. mikro un mazais uzņēmējs, kurš uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem gadiem.
3.2. Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu, kas paredz konkursa nolikumam atbilstošu aktivitāšu īstenošanu.
3.3. Projekta pieteikumus nedrīkst iesniegt uzņēmēji,
kuri 2016. gada konkursā par finansējuma piešķiršanu
topošo un jauno uzņēmēju projektiem sava projekta īstenošanai saņēma 100% pašvaldības atbalstu.
3.4. Projekta pieteikumus nevar iesniegt Viļakas novada pašvaldības administrācijas un tās iestāšu vadītāji
un darbinieki.
3.5. Līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina
10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējums
ir naudas līdzekļi, par līdzfinansējumu netiek uzskatīti
projekta aktivitāšu iegādei nepieciešamā degvielas iegāde,
transporta nomas izdevumi vai brīvprātīgais darbs.
3.6. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz
2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro).
3.7.Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem,
kuru projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra
iegādē, veicot būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas un atjaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.
3.8. Par neatbilstošām tiks atzītas izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa
pieteikuma sagatavošanas izmaksas, degvielas izmaksas,
atalgojums.
3.9. Projektu konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi
projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2017. gada
8. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim.
4. PRoJeKtu ieSNieGŠaNa
4.1. Projektu konkurss ir atklāts projektu konkurss,
tajā var piedalīties visi pretendenti, kas atbilst šī nolikuma 3.1. punktā noteiktajām prasībām.
4.2. Projektu konkurss tiek izsludināts Viļakas novada
pašvaldības izdevumā «Viļakas novadā» un pašvaldības
interneta vietnē www.vilaka.lv.
4.3. Projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums ir pieejami www.vilaka.lv un Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.).

4.4. Projektu pieteikumi no 2017. gada 10. marta
līdz 2017. gada 10. aprīlim iesniedzami personīgi Viļakas
novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.),
Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.
4.5. Projektu pieteikumi netiek pieņemti pēc izsludinātajiem termiņiem.

5. PRoJeKtu NofoRmēJumS uN SatuRS
5.1. Projektu pieteikumi (pieteikuma veidlapa 1.pielikums, naudas plūsmas prognoze 2.pielikums, pielikumi:
iesniedzēja dzīves un darba apraksts (CV)) iesniedzami
vienā eksemplārā. Pieteikuma veidlapa ir aizpildīta elektroniski un latviešu valodā.
5.2. Ja nepieciešams projektam var pievienot pielikumus
(piemēram, fotomateriāli, skices, izziņas u.t.t.), tiem jābūt cauršūtiem un sanumurētiem kopā ar pieteikuma
veidlapas visiem pielikumiem.
5.3. Ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti jābūt rakstiskam
apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai
un darbībai viņa īpašumā vai ar to.

6. PRoJeKtu KoNKuRSa LīdzeKļi
NeVaR tiKt PieŠĶiRti Šādiem mēRĶiem
Vai izdeVumiem:
6.1. Nekustamā īpašuma iegādei, lieliem būvdarbiem
(ēku un telpu būve, ceļu būve u.tml.),
6.2. Ārvalstu braucieniem,
6.3. Atalgojumiem, pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, pabalsti, biļetes,
dāvanas u.tml.),
6.4. Jau pabeigtiem darbiem/projektiem,
6.5. Projektiem, kuriem ir politisks, reliģisks, militārs
vai diskriminējošs raksturs.

7. PRoJeKtu VēRtēŠaNa
7.1. Projektu vērtēšanu veic 8 cilvēku komisija, kuru
izveido Viļakas novada dome. Komisija no sava vidus
ieceļ Komisijas priekšsēdētāju.
7.2. Komisijai Konkursa idejas pieteikumu vērtēšanā
ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus viedokļa izteikšanai.
7.3. Projektus vērtē pēc administratīvajiem kritērijiem
ar vērtējumu «jā» un «nē»:
7.3.1. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā.
7.3.2. Projekta pieteikums ir sagatavots latviešu valodā, datorsalikumā.
7.3.3. Projekta iesniedzējs atbilst šī nolikuma 3.1.
punktā un 3.5. noteiktajām prasībām.
7.3.4. Projekta iesniedzējs ir iesniedzis visus pielikumus
pēc šī nolikuma 5.1. punktā noteiktā.
7.3.5. Projekta iesniedzējs ir paredzējis līdzfinansējumu
10 % apmērā (vai vairāk) un nepieprasa no pašvaldības
vairāk kā 2000,00 Eur.
7.3.6. Saņemot vismaz vienā no vērtējumiem atbildi
«nē» projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts.
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7.4. Projektus vērtē pēc kvalitatīvajiem kritērijiem:

aKtuaLitāteS ViļaKaS NoVada domē

7.5. Projektu rezultātus apstiprina Viļakas novada domes 2017. gada aprīļa sēdē.

8. fiNaNSēJuma SaņemŠaNaS KāRtīBa uN KoNtRoLe, ReaLizēto
atBaLStīto uzņēmēJdaRBīBaS PRoJeKtu atSKaite
8.1. Projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā, no rezultātu paziņošanas, sazinās ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļu
(tālr. 64507216), lai vienotos par finansējuma piešķiršanas kārtību un parakstītu finansēšanas līgumu.
8.2. Naudas izmaksa notiek divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Finansējuma
izmaksa notiek divās daļās. Pirmajā daļā avansā tiek izmaksāti 90 % no finansējuma
summas, bet atlikušie 10 %no finansējuma summas tiek izmaksāti pēc tam, kad Finansējuma saņēmējs iesniedzis atskaites par visu piešķirto finansējuma izlietojumu un
vismaz 10% līdzfinansējumu.
8.3. Finanšu saņēmējs naudas saņemšanai norāda savu (komersanta) bankas norēķinu kontu.
8.4. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto atbalsta summu, ja atbalsta saņēmējs:
8.4.1.noteiktajā termiņā nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam;
8.4.2. jebkuras izmaiņas projektā ir jāsaskaņo ar Viļakas novada domi;
8.4.3.tam piešķirto naudu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu
sasniegšanai kā norādīts līgumā ar Pašvaldību;
8.4.4. piešķirto atbalstu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis saimnieciskās
darbības uzsākšanai vai attīstībai.
8.5. Finanšu saņēmējs tiek uzraudzīts un darbība sekmīgi jānodrošina vismaz 3 gadi
no projekta realizācijas laika.
8.6. Finanšu saņēmējam ir pienākums iesniegt Viļakas novada domē atskaites
veidlapu (3. pielikums) un attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecina piešķirto
līdzekļu izlietojumu plānotajiem mērķiem līdz 2017.gada 15.novembrim.
Domes priekšsēdētājs S. maksimovs

uzņēmēJdaRBīBa

Latgales SEZ veic apjomīgu informatīvo kampaņu

Sākot ar 2017. gada 2. janvāri, kad darbību uzsāka Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales Sez), Latgales uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, var pieteikties uz nodokļu atlaidēm.
Latgales SEZ pārvalde, uzsākot savu darbību, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centru veic apjomīgu informatīvo kampaņu, lai informētu potenciālos investorus, pašvaldības un sabiedrību kopumā par Latgales SEZ lomu, iespējām un nozīmi uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.
Latgales SEZ pārvalde īsā laika periodā tikusies Viļakas, Preiļu, Riebiņu, Baltinavas, Krāslavas, Balvu, Aglonas, Vārkavas, Ciblas, Livānu, Daugavpils, Kārsavas,
Ludzas, Rēzeknes, Rugāju, Viļānu, Ilūkstes, Dagdas un Zilupes novados, kā arī Rēzeknes un Daugavpils pilsētās, kur informatīvajos pasākumos un individuālajās
konsultācijās piedalījušies vairāk nekā 240 interesenti.
Savu vēlmi saņemt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ir izrādījušas jau 15 kapitālsabiedrības, kuras šobrīd ir nepieciešamo dokumentu izstrādes stadijā.
Kā uzver Latgales SEZ pārvaldes darbinieki, apjomīgais konsultatīvais darbs turpinās.
«Lielā uzņēmēju interese par papildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē liecina,
ka VARAM un Latgales plānošanas reģiona apjomīgais paveiktais darbs Latgales SEZ
izveidē nav bijis velts, to novērtējuši jau daudzi uzņēmēji. Tas, ka Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno palielināt savas ražošanas
jaudas vai paplašināt un dažādot ražošanas produktus, gan ārzemju investoriem, kuri
iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību Latgales teritorijā, dos cerētos priekšnosacījumus
Latgales reģiona izaugsmei,» par Latgales SEZ piedāvātajām iespējām komentē Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Kā ziņots iepriekš, atšķirībā no citām Latvijas speciālajām ekonomiskajām zonām,
Latgales plānošanas reģiona ietilpstošajās pašvaldībās nav noteikta katras maksimālā
teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ
kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha jeb 5% no reģiona kopplatības. Lai
teritoriju platību noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības
vides pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās teritorijas var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma ieskatiem un vajadzībām.
Latgales SEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM, balstoties uz Latgales SEZ
pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.
uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa (80%) un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (80%),
būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ pārvaldi par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ
teritorijā saskaņā ar likumu «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās
ekonomiskajās zonās».
Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu
summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
• 35% – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
• 45% – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
• 55% – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma
ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās
zonās atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
• «materiālie ieguldījumi» – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• «nemateriālie ieguldījumi»– izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem,
pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par
Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var atrast
interneta vietnēs: http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi:
e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.
Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis

4

Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā
no labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā

Līdz 31. martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā «Radām novadam». Konkurss ir turpinājums
pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas
projektu Latvijā un vienu no labākajiem eiropā.
Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas
jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018. gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada
pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados – radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.
Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem un ar ne
ilgāku pieredzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz 31. martam, izveidojot komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties
www.radamnovadam.lv. Komandām konkursa ietvaros tiks sniegts daudzpusīgs atbalsts
ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli
palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.
«Radām Novadam» no visiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā
fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas. Visām komandām, kuras sasniegs rezultātus
konkursa ietvaros, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu granta veidā vismaz 2000
EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu
10 000 EUR vērtībā.
Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros tiks mudināti izmantot
un attīstīt savus talantus, spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi. Pats lielākais ieguvums jauniešiem, protams, būs realizētais projekts un
radītā vērtība.
Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus sasniegt
savus izvirzītos mērķus. Kā parādīja pilotprojekta rezultāti, tad lielākos panākumus guva
komandas, kuru dalībniekiem nebija nedz iepriekšējas pieredzes, nedz arī izglītības ar
uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai īstenotu savu ideju,
vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, spēt uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc
tam nāk zināšanas. Tās ir arī vērtības, ko konkursa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā.
Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam
iesaistījās ap 120 jauniešiem. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis
dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā – bērniem «līdzi augošu» velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūvi un popularizēšanu, no Madonas novada
visu Latviju iekarojis purvubrideji.lv piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu.
Konkursa organizatori vēlas pateikt īpašu paldies Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūrai un LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai, it īpaši deputātiem L. Straujumai un E. Cilinskim, pateicoties kuru ieinteresētībai un atbalstam, ir iespēja turpināt
konkursu.
Konkursu organizē biedrība «Radām novadam» sadarbībā ar DELFI. Konkurss
īstenots «Erasmus+: Jaunatne darbībā» un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Plašākai informācijai: Elīna Miķelsone,
projekta «Radām novadam» vadītāja
E-pasts: elina@radamnovadam.lv, mājaslapa: www.radamnovadam.lv
FB lapa: https://www.facebook.com/radamnovadam
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Projektu konkurss
Viļakas novada uzņēmējiem

PROJEKTU AKTIVITÂTES NOVADÂ

Viļakas novada dome 2017. gadā izsludina projektu konkursu topošajiem un jaunajiem uzņēmēju projektiem Viļakas novadā. Konkursa
mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā,
atbalstot jauniešu un jaunu uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli.
aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas novadā, pašnodarbinātos,
mājražotājus, individuālos komersantus (IK), zemnieku saimniecības (z/s),
mikro un mazos uzņēmējus, kuri uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem gadiem.
Projektu pieteikumi no 2017. gada 10. marta līdz 2017. gada 10. aprīlim iesniedzami personīgi
Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas
novadā, LV-4583.
Projekti ir jāīsteno no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim. Konkursa projektu
realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada pašvaldības budžeta ir 14000,00 EUR.
Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz 2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par
mazāku summu. Līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina 10% apmērā no projekta kopējās
summas. Līdzfinansējums ir naudas līdzekļi. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru
projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.
Projektu konkursa nolikums un veidlapa ir pieejami tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 64507216, rakstot uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv
vai interesējoties Viļakas novada domes attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.).
Nolikums – 3. un 4. lpp.

Muzejpedagoģiskā programma «Muzeja
priekšmets – ceļš līdz ekspozīcijai un izstādei»

Šī muzejpedagoģiskā programma tiek īstenota ar Leader
projekta Nr.16-07—aL19ao19.2206-000009 «muzejs nākotnei – nāc un pēti» atbalstu.
Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 eiro, no kuriem
4993,93 eiro ir publiskais finansējums.
Pašvaldība projektam nodrošinās līdzfinansējumu un segs
neattiecināmos izdevumus jeb
PVN likmi. Projekta pieteikums
sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības
«Balvu rajona partnerība» sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015.—2020. gadam
izsludinātajā projektu pieteikumu
iesniegšanas 1. kārtā. Projekts
īstenots Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam
pasākumā «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietējā
potenciāla attīstības iniciatīvas.
Projekta mērķis: iegādāties
aprīkojumu un inventāru, lai da-

žādotu kultūras, izglītības un
brīvā laika pavadīšanas iespējas
Viļakas novada muzejā. Muzeja
krājuma telpas tiks aprīkotas ar
inventāru – jauniem metāliskajiem plauktiem priekšmetu uzglabāšanai. Ar jaunu metālisko
plauktu iegādi tiks uzlabota muzeja krājuma telpa, kas palīdzēs
muzejpedagoģisko programmu
«Muzeja priekšmets – ceļš līdz
ekspozīcijai un izstādei» organizēšanā un pilnveidošanā. Krājuma telpā tiks izvietots daudz
vairāk priekšmetu un tie būs labāk pārredzami, tādējādi skolēni
varēs pēc iespējas vairāk apzināt
un iepazīt muzeja krājumu.
22. februārī Viļakas novada
muzejā tika atklāta jauna muzejpedagoģiskā programma skolēniem «Muzeja priekšmets – ceļš
līdz ekspozīcijai un izstādei».
Skolēniem vienmēr ir interesējuši
seni muzeja priekšmeti, kurus
vienmēr gribas paņemt rokās.
Programmas mērķis: iemācīt skolēniem atpazīt kultūrvēsturi raksturojošos priekšmetus un to izmantošanu sabiedrības iepazīstināšanai caur ekspozīcijām un izstādēm. Programmas laikā sko-

lēni iepazīst muzeja darbu, apgūst
sākotnējās iemaņas un prasmes
izvērtēt katra priekšmeta nozīmi
sava novada kultūrvēsturē, skolēniem rodas priekšstats par to,
kā tiek veidotas muzeja ekspozīcijas un izstādes. Tiek apgūtas
arī iemaņas apstrādāt priekšmetus
un rodas izpratne par pētniecības
darbu muzejā.
Muzejpedagoģiskā programma domāta visiem Viļakas novada
skolu skolēniem un bez maksas,
tā darbosies ilglaicīgi. Iepriekš
piesakoties, gaidīsim skolēnus. Uz
pirmo muzejpedagoģisko programmu muzejā bija atnākuši Viļakas pamatskolas 4. klases skolēni ar audzinātāju I. Loginu. Sākumā skolēni izgāja nelielu ekskursiju pa muzeju, kur uzmanība
tika pievērsta dažādu priekšmetu
grupām, kas atrodas ekspozīcijās.
Pēc tam krājuma glabātāja pastāstīja, kā notiek muzeja priekšmetu ienākšana muzejā un kā
priekšmeti tiek piereģistrēti. Stāstot tika rādīti arī dažādi muzeja
priekšmeti, kurus skolēni varēja
apskatīt un paturēt.
Krājuma glabātāja iepriekš jau
bija sagatavojusi dažādus priekšmetus, lai noskaidrotu, vai tie ir
nozīmīgi un jāņem muzeja krājumā. Pēc šīs aktivitātes sekoja
skolēniem interesantākā daļa –
muzeja krājuma priekšmetu apstrāde, kura skolēnos radīja lielu
interesi un aizrautību. Katram bija iespēja apstrādāt kādu priekšmetu. Pēc tam muzeja vadītāja
parādīja skolēniem krājuma telpu
un pastāstīja par pētniecības darbu un to, kā top muzeja izstādes
un ekspozīcijas. Programmas noslēgumā visi piedalījāmies nelielas izstādes izveidošanā, kur skolēniem no visiem redzamajiem
priekšmetiem bija jāizvēlas tie,
kas derīgi konkrētai izstādei.
Teksts un foto: Viļakas novada muzeja direktore R. Gruševa
un krājuma glabātāja
M. Boldāne

Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītie projekti Viļakas novadā

ir noslēdzies 2017. gada 1. kultūras projektu konkurss. Viļakas novada dome saņems
atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda šiem
projektiem:
1) Uzvedums «Ezītis miglā» Viļakas novada bērniem (Nozare:
Mūzikas un dejas mākslas), piešķirtais finansējums 2000,00 Eur.
2) Turpināsies «Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija» (3. posms, Nozare – Kultūras mantojums), piešķirtais finansējums 3000,00 Eur.
3) Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci (Nozare: Literatūra), notiks
pasākums Viļakas bibliotēkā, atbalsta summa 375,00 Eur.
4) Bērnu rakstnieki lauku bibliotēkā (Nozare: Literatūra), pasākums notiks Medņevas bibliotēkā, atbalsta summa 250,00 Eur.
Un biedrībai «Upītes jauniešu folkloras kopa» ir atbalstīti trīs
projekti:
Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki Upītē,
piešķirtais finansējums 700,00 Eur,
Dzejas un dziesmu festivāls "Upītes Uobeļduorzs», atbalstīts ar
2400,00 Eur,
Latvijas Nacionālā teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē,
atbalstīts ar 2500,00 Eur.
Informāciju apkopoja: Vineta Zeltkalne

Kultūras centrā «Rekova» veiks
2. kārtas būvdarbus

Viļakas novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās pārvaldes lēmumu, ka ir apstiprināts projekts Nr.16-07-aL19-a019.2201-000008 «Publisko un kultūras
pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu
pagastā». Tas ir atbalstīts no finansējuma, kas tika izsludināts biedrības «Balvu rajona partnerība» projektu konkursa 1. kārtā. Aktivitāte
tiks īstenota Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» apakšpasākumā 19.2. «Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50000,00, publiskais
finansējums EUR 45000,00. Viļakas novada dome nodrošinās projektam līdzfinansējumu, no pašvaldības budžeta segs PVN izmaksas
un šajā projektā neattiecināmās telpu ierīkošanas izmaksas.
Projekta mērķis ir veikt Šķilbēnu pagasta kultūras centra «Rekova» 2. kārtas rekonstrukciju, lai nodrošinātu vēsturiskā objekta pilnīgu rekonstrukciju un lai uzlabotu kvalitāti un pieejamību publisko
un kultūras pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Projektu realizēs
līdz 2018. gada 29. decembrim.
Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas Romas katoļu baznīcā
restaurēs divus vitrāžu logus

Viļakas Romas katoļu draudze turpinās restaurēt vitrāžu logus
katoļu baznīcā. Ir saņemts atbalsts Leader projekta Nr. 16-07-aL19a019.2201-000014 «Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcas vitrāžu restaurācija» īstenošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 24066,90, publiskais finansējums EUR
21660,21, līdzfinansējumu EUR 2406,69 nodrošinās Viļakas novada
dome no pašvaldības 2017. gada budžeta. Projektu realizēs līdz šī
gada beigām.
Projekta mērķis ir restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes
baznīcas divus vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma
pieejamību sabiedrībai un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm,
un nostiprinot sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt
vietējā un reģionālā līmeņa kultūras pasākumus.
Restaurācijas darbus veiks SIA «Glassica» un restaurators
Andris Kļavnieks. Viļakas Romas katoļu draudze pateicas visiem
vitrāžas darbu atbalstītājiem, jo vitrāžu restaurāciju uzsāka 2004.
gadā, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, ziedotāju un pašvaldības
atbalstu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem, piesaistot projektu un ziedotāju atbalstu, izdosies restaurēt visus vitrāžas logus Viļakas Romas katoļu baznīcā.
Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/
agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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izglītojoša mācību ekskursija

15. februārī 24 Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni – jaunsargi
un interesenti - devās mācību ekskursijā uz alūksnes zemessardzes
nodaļu, lai iepazītos ar topošo zemessargu dzīves ikdienu.
Ekskursijas laikā skolēni apskatīja militāro tehniku, tika iepazīstināti ar ieroču arsenālu, kursantu sadzīves apstākļiem un aprīkojumu
mācību laikā lauka apstākļos. Sarunas laikā ar gidu noskaidrojās
personības īpašības, ar kādām jābūt apveltītam topošajam zemessargam. Treniņu sporta zālē skolēniem, aprīkotiem ar ķiveri un inventāra mugursomu, bija iespēja piedalīties stafetes skrējienā ar šķēršļu
pārvarēšanu, fiziskām aktivitātēm un šaušanu mērķī. Ekskursijā gūtā
informācija būs īpaši lietderīga tiem, kuri plāno saistīt savu turpmāko
profesiju ar militāro dienestu.
Informāciju sagatavoja Veneranda Medne

Projektu nedēļa Viļakas Valsts ģimnāzijā

Laika posmā no 30. janvāra līdz 3. februārim Viļakas Valsts
ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Projektu nedēļa. Šī gada tēma
bija «dāvana Latvijai simtgadē» un visa skola grupiņās veica
dažādus projekta darbus ar realizācijas periodu līdz 2018. gada
18. novembrim. Šogad projektu nedēļā strādājām iaC projekta
«izzināt. Pieredzēt. Rīkoties» ietvaros.
7. klases grupas strādāja pie tādām tēmām kā Meteņu pasākuma organizēšana, 100 Viļakas novada likteņstāstu vākšana, dzejas krājuma «Latgale, Novads, Viļaka Latviešu autoru dzejā» veidošana, latgaliešu dziesmu konkursa organizēšana, nostāstu, teiku,
leģendu par Viļaku vākšana un pastmarku sērijas zīmēšana, kas
veltīta Latvijai simtgadē.
8. klases grupas vāca informāciju par Viļakas novada nacionālo
dārgumu – Jāni Laicānu, motokrosa trasi «Baltais Briedis,» kultūrvēstures sētu «Vēršukalns», Viļakas novada cilvēkiem un aptaujāja
skolas absolventus un apkopoja atmiņu stāstus.
9. klases grupas veidoja ekskursijas maršrutu pa Viļakas novadu sadarbības skolai, Balto galdautu svētku scenāriju, Pils ielas liepu alejas atjaunošanas plānu, dižkoku audzes ainavas plānu
Jaškovas kapu teritorijā un izstrādāja priekšlikumus Viļakas Valsts
ģimnāzijas mājaslapai.
10. klases grupas strādāja pie Sporta spēļu dienas organizēšanas,
apkopoja informāciju par mūsu skolas sportistiem, vāca Viļakas
Valsts ģimnāzijas absolventu veiksmes stāstus un plānoja sadarbības
spēles «Viena valsts – daudz valodu» organizēšanu.
Kopumā esam ļoti gandarīti par jau iesākto un padarīto. Kā atzina gan skolēni, gan skolotāji, strādājot mazās grupās, skolēniem
ar skolotāju – konsultantu tika izdarīts ļoti, ļoti daudz un darbs veicās raitāk un produktīvāk. Skolēni apguva jaunas prakstiskas prasmes un iemaņas, mācījās plānot un organizēt. Esam nonākuši pie
secinājuma, ka arī nākamgad turpināsim strādāt šādā formātā.
Informāciju sagatavoja Santa Bondare,
Direktores vietniece metodiskajā jomā

Skolēni poligonā apgūst jaunas zināšanas

Sia zaao (zaao) arī šajā mācību semestrī aicina izglītības
iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «daibe», lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem. mācību stunda ietver teorētisko zināšanu apguvi, praktiskos uzdevumus un
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra «daibe» apskati.
Licencētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā
piedāvātas četras tēmas – Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas; Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli un Ilgtspējīga
attīstība, «Nulles atkritumu koncepts». Mācību stundas laikā skolēni
iegūst jaunas zināšanas par dabas procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, ko pastiprina
poligona apskatē redzētais – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošana nodošanai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošana. Programma tiek īstenota piekto mācību gadu.
2016./2017. mācību gada pirmajā semestrī bērnu un jauniešu
interešu izglītības programmu apmeklējuši vairāk nekā 230 skolēni
un pedagogi no 16 ZAAO darbības reģiona izglītības iestādēm.
Valmieras sākumskolas skolotāja Gita Baltā: «Mācības un ekskursija
bija interesanta gan bērniem, gan pavadošajiem pieaugušajiem. Mums
bija iespēja noskaidrot, kur nonāk sašķirotie atkritumi un pārliecināties,
ka atkritumu šķirošana ir ļoti svarīga. Bērni atzina, ka bija interesanti redzēt, kā praktiski notiek nešķiroto atkritumu glabāšana, cik moderns
ir poligons «Daibe» un cik iespaidīgs atkritumu daudzums tajā nonāk.
Ceru, ka mazie ekskursanti, atstāstot «Daibē» redzēto, rosinās savas
ģimenes vēl aktīvākai atkritumu šķirošanai un dabas saudzēšanai.»
ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un
jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas
izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku
uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu
rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi,
nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
Informāciju sagatavoja: Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Klavierspēles nodaļa 2017

17. februārī 6. klases audzēkne terēze maksimova (pedagoģe
J. Laicāne) piedalījās Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības iestāžu izglītības programmas taustiņinstrumentu
spēle – Klavierspēle audzēkņu
valsts konkursā Rēzeknē.
Valsts konkursa I kārta notika
30. janvārī Viļakas Mūzikas un
mākslas skolā. No visiem dalībniekiem, kuriem vajadzēja atskaņot 3 skaņdarbus, Terēze bija izvirzīta uz II kārtu Rēzeknē.
Valsts konkursu rīko 4 gados
vienu reizi Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar mūzikas izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu Klavierspēle.
3. martā Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas zālē Klavierspēles
nodaļā notika jau tradicionālais pedegoģes Jeļenas Laicānes un pedagoģes Daigas Elksnītes audzēk-

ņu tematiskais atklātais mācību
koncerts. Šī gada tēma – Latviešu
klavieru mūzika. Koncerta dalībnieki, Klavierspēles, Vispārējās
klavieres un Kolektīvās muzicēšanas izglītības programmas audzēkņi, atskaņoja latviešu tautas
dziesmas apdares un latviešu
komponistu skaņdarbus. Koncertu

Koncerts Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē 2016. gada oktobrī.
Foto no privātā arhīva.

Erasmus+ braucienā Ļubļanā 2017. gada janvārī. No kreisās: basģitāras skolotājs Zigmunds Žukovskis, kursabiedrene Karīna Laugale, Artis
Boriss, Dagnis Roziņš. Foto no privātā arhīva.

vadīja 9. klases audzēkne Marija
Maksimova.
Pasākums beidzās ar jauku muzikālu viktorīnu (sagatavoja pedagoģe D. Elksnīte), kurā piedalījās gan bērni, gan viņu vecāki.
Klavierspēles nodaļas
vadītāja Jeļena Laicāne
Foto - Jānis Laicāns

meklē un atrod savu vietu džeza mūzikā

Viļakas novadam ir pamats
lepoties ar saviem jauniešiem –
viens no spilgtiem piemēriem,
kā ar talantu, mērķtiecību un
milzīgu darbu iespējams atrast
savu vietu dzīvē, ir žīgurietis
artis Boriss (20).
Dzimis un audzis Žīguros, Artis šobrīd studē Rīgas Doma kora skolas III kursā, apgūstot džeza klavierspēli – sen lolotu sapni.
Lai arī J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā uzsācis mācības
kā akadēmiskais pianists, pēc kopīga skolas sadarbības projekta
ar Rīgas Doma kora skolas
(RDKS) jauniešiem puisis sapratis, ka viņa īstais aicinājums ir
brīvā, improvizētā mūzika – tajā
iespējams izteikt daudz vairāk,
izpaust savas emocijas un pieredzi. Tā nu Artis aizgāja no III
kursa Rēzeknē, lai vēlreiz kā
pirmkursnieks sāktu apgūt džeza
mūzikas pamatus jau Rīgā. Vai
nebija bail? «Bija, protams, bet
zināju, ko gribu, un to, ka šī ir labākā iespējamā izvēle.»
Puiša talantu un centību skolas
pedagogi pamanīja ļoti drīz – apbrīnojama motivācija, cītīgs individuālais darbs, neskaitāmas stundas, kas pavadītas kādā no skolas
klasēm brīvdienās, vakaros. «Progress bija jūtams ļoti ātri,» tā par
Arta Borisa izaugsmi izsakās
RDKS džeza programmas vadītājs Tālis Gžibovskis. «Uzreiz var
sajust drēbi – Artim piemīt pilns
komplekts – talants, mērķtiecība,
lielas darbaspējas, pareizā attieksme un galvenais – azarts un mūzikas mīlestība. Par šādiem jau-

niešiem var teikt, ka Latvijas džeza (un ne tikai) nākotne ir drošās
rokās!»
2016. gada aprīlī Artim uz viņa kursabiedram, labam draugam
un domubiedram mūzikā Dagnim
Roziņam bija iespēja aizbraukt
apmaiņas programmā uz Minhenes Jauno džeza skolu Vācijā.
«Šī pieredze man ļoti palīdzēja
paskatīties no malas uz sevi, savu skolu, to, ko esmu darījis līdz
šim – saprast, ka virziens ir pareizais, bet man vēl ir tik daudz
iespēju izaugsmei! Minhenē apmeklētie koncerti un džema sesijas (jam sessions) jeb improvizācijas vakari ļāva paraudzīties, ko
nozīmē īsta džeza kultūra un sajūta, ka džeza mūziķi tiek novērtēti, nevis rada fona mūziku. Pat
klubā, brīdī, kad mūziķi spēlē,
publika apklust un cītīgi klausās,
iedziļinās, izbauda, nevis skaļi
sarunājas vai ēd. Tik ļoti gribētos
ko līdzīgu piedzīvot arī Rīgā un
Latvijā.» Līdzīgi arī tikko Artis
piedalījās ERASMUS+ apmaiņas
programmā Ļubļanas Mūzikas un
baleta konservatorijā (Slovēnijā).
«Priecājos, ka man dotas šādas
iespējas izrauties no ikdienas, iepazīt citu kultūru, salīdzināt skolas, izglītības līmeņus un sistēmas.
Laikam jau Minhene mani kopumā vairāk pārsteidza kā pilsēta ar
savu džeza kultūru. Ļubļanā, līdzīgi kā pie mums, džezs vēl ir salīdzinoši jauns un svešs, viņi tikai
gatavojas atvērt džeza programmu
Mūzikas akadēmijā. Toties skolā,
kurā divas nedēļas mācījos, līmenis bija ļoti augsts – bija, ko pa-

censties, lai turētu līdzi un pārstāvētu Rīgas Doma kora skolas
godu!» smej Artis.
Puiša spējas pamanītas un
novērtētas ne tikai skolā, bet arī
ārpusē. «Daudz spēlējam kopā ar
Dagni, kursabiedriem. Tā nu pamazām izcīnām savu vietu zem
saules – mūs arvien vairāk un regulārāk aicina spēlēt. Esam uzstājušies festivālos Saulkrasti
Jazz, Visioon Jazz (Igaunijā), Fontaine festivālā Liepājā, Ventspils
Groove festivālā, abi ar Dagni
esam Jelgavas jauniešu bigbenda
sastāvā, ar ko bieži koncertējam
«Latvijas Koncertu» rīkotajos pasākumos un citur. Šobrīd strādājam pie jaunas koncertprogrammas ar jaundibināto trio sastāvu,
bet tas lai vēl paliek noslēpums.
Priecājos, ka cilvēkiem patīk, viņi novērtē mūs, mācās novērtēt
džeza mūziku. Vēl jaukāk ir tad,
ja aicina atkārtoti vai iesaka mani
kā mūziķi saviem draugiem, kolēģiem. Tā tas kontaktu loks veidojas. Ir labi, vēl mācoties vidusskolā, justies novērtētam un pieprasītam. Man ir ļoti paveicies,
ka mana sirdslieta ir mans hobijs
un arī mans darbs, par to esmu
ļoti laimīgs un pateicīgs savai ģimenei, kas mani saprot un atbalsta.»
Iezīmējot nākotnes ceļus, Artis
vēlas studēt kādā no ārzemju
augstskolām, par ko vēl negribas
skaļi runāt. «Ļoti ceru, ka Latvijā
veiksmīgi turpināsies džeza kultūras attīstība, kā tas ir noticis
līdz šim, un katram novēlu sajust
džeza mūzikas krāsas un burvību,» saka Artis.
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Krāsainā draudzības nedēļa Viļakas pamatskolā
izGLītīBa

arvien biežāk cauri pelēkajiem mākoņiem parādās pirmie
pavasara saules stariņi un dzirdama putnu čivināšana. Gribas
vairāk smaidīt, priecāties un līksmoties. tāpēc arī šogad
nolēmām ap sevi radīt draudzīgu un krāsainu atmosfēru.

No 6. līdz 10. februārim
mūsu skolā norisinājās Krāsainā
draudzības nedēļa, kurā katrai
dienai tika izvēlēta sava krāsa un
aktivitātes.
Pirmdiena – Zilā. Simbolizē
sadarbību, saprāta spēku, lojalitāti.
Otrdiena –Dzeltenā. Tā ir intelekta
krāsa. Tā ir ļoti aktīva un radoša
krāsa, kas palīdz koncentrēt spēku
un uzmanību vēlamajā virzienā,
lai varētu sasniegt mērķi. Trešdiena
– Sarkanā krāsa. Mīlestības, varas
un uguns krāsas diena. Ceturtdiena
– Zaļā. Tā simbolizē mieru, klusumu, mīlestību un glābšanu.
Piektdiena – Raibā diena. Raibais
rada patīkamas sajūtas, kustību,
prieku un jautrību. Atbilstoši
katrai dienai skolēni un skolas
darbinieki tika aicināti ģērbties

konkrētas krāsas apģērbā.
Ik rītu pulcējāmies visi kopā
uz draudzības brīdi, kurā bija iespēja īpaši sasveicināties, pārliecināties, ka blakus ir īsts draugs
un pozitīvi sevi uzlādēt visai
dienai.
Dienas vidū Skaļie starpbrīži
bija veltīti dažādām aktivitātēm:
ceturtdien 20 minūtes azartiski
dejojām latviešu rotaļdejas, otrdien
iepazināmies ar mūsu skolas ilggadējiem draugiem un labvēļiem.
Gaidot Valentīndienu, visas nedēļas
garumā darbojās arī draudzības
vēstuļu pasts.
Katra klase izlozēja citu
skolas klasi, kurai gatavoja apsveikumu un pārsteigumu, kā arī
bija iespēja nobalsot par draudzīgāko un krāsaināko klasi. Nedēļu

noslēdzām sirsnīgā un līksmā
noskaņojumā, jo mūsu skolas
mazākie skolēni - 1. klase - īpašā
burtiņu pasākumā atklāja patiesību,
kāpēc jādraudzējas ar grāmatu,
skolasbiedriem un skolotājiem.
Mums noderēja Draudzības
recepte, kuras sastāvdaļas lietojot,
arī jūs varēsiet baudīt īstu draudzību:
SIRSNĪGS SMAIDS,
MĀKA KLAUSĪTIES,
LAIKS TIKTIES,
DALĪŠANĀS PRIEKS.
Tā mēs šogad pavadījām
vienu no aukstākajām ziemas nedēļām un jau esam gatavi sagaidīt
pavasari!
Direktores vietniece izglītības
jomā Mārīte Supe-Tuča
Foto no skolas arhīva

Viļakas Valsts ģimnāzijas
bibliotēkas lasītavā uz dzimtās
valodas dienas atzīmēšanas aktivitāti – novada skolu bibliotēku lasītāju skaļās lasīšanas konkursu «Vārds pie vārda» - pulcējās 7. klašu izglītojamie. Jau
trešo gadu to organizē novada
skolu bibliotekāru metodiskās
apvienības vadītāja Virgīnija
Riekstiņa.
Konkursa mērķis – rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot
lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Uz konkursu ieradās centīgākie lasītāji ar pozitīvu
motivāciju lasīt un attīstīt savas
lasītprasmes no visām novada skolām.
Apsveikumā izskanēja dziesmas un R. Jeromānes dzejolis
«Valoda» Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu Maira Urbāna, Simonas Zarembas un Katrīnas Narubinas izpildījumā.
Konkursa dalībniekus vērtēja

loģiskā uzsvara apzināšana un
spēja izprast lasīto šogad uzlabojusies.
Kamēr žūrija apspriedās, konkursa dalībnieki varēja apskatīt
skolēnu radošo darbu izstādi «Rozes simbols literatūrā un mākslā»,
dalīties iespaidos, izvēlēties savu
simpātiju no dzirdēto pasaku lasījumiem un apmeklēt Jauniešu
iniciatīvu centru.
Skaļās lasīšanas konkursā
«Vārds pie vārda» labākie lasītāji
saņēma godalgotās vietas, diplomus un balvas:
1. vietu ieguva Viļakas Valsts
ģimnāzijas dalībniece ieva martiņenko.
2. vietu – Rekavas vidusskolas
skolniece ērika Kalacka.
3. vietu – dalībniece no Žīguru pamatskolas – Ligita Volkova.
Žūrijas simpātiju balvu saņēma Viduču pamatskolas skolniece Diāna Šaicāne un lasītāju sim-

pātiju balvu – Rekavas vidusskolas
dalībniece Ērika Kalacka.
Konkursa dalībnieki Daniela
Apšeniece (Rekavas vidusskola),
Kristiāna Kokoreviča (Viļakas
Valsts ģimnāzija), Dagnija Razminoviča un Domeniks Slišāns
(Upītes pamatskola), Kārlis Fabriks (Viduču pamatskola) saņēma
pateicības par piedalīšanos.
Pateicības par atbalstu konkursa norisē saņēma skolotājas I.
Lindenberga, A. Cibule, A. Ko-

niševa, B. Troška, A. Korņejeva,
L. Babāne, L. Šaicāne, R. Jeromāne.
V. Riekstiņa pateicas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldei, žūrijas loceklēm, skolotājai Ilonai
Bukšai un solistiem par sadarbību
un atbalstu konkursa organizēšanā.
Viļakas novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības
vadītāja Virgīnija Riekstiņa,
Foto: Lilita Šaicāne

Lasīšana bagātina prātu, attīsta
domāšanu un cilvēka iekšējo pasauli
žūrija – novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inese Circene, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne,
novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Virgīnija Riekstiņa un bibliotekāre Rutta Jeromāne. Žūrijas locekļi saņēma īpašas pildspalvas.
Lasīšanas konkursam tika izvēlēti teksti no Annas Sakses grāmatas «Pasakas par ziediem», kur
katram ziedam ir savs liktenis. Pasakās var atrast tautas gudrību, romantiku un saskatīt cilvēku raksturus. V. Riekstiņa dalībniekus
iepazīstināja ar konkursa norisi.
Konkursa dalībnieki izlozēja
uzstāšanās kārtas numuru un pasakas tekstu, skaļi to lasīja, un
žūrija vērtēja lasītprasmi – skaidru
izrunu un valodu, izteiksmīgumu, prasmi pārstāstīt izlasīto un
atbildēt uz žūrijas jautājumiem.
Konkursantu lasīšanas tehnika,
vārdu pareizība un skaidra izruna,

Pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa» – 20

Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,
Kas brīdi dienu laivai stāties liek
Un jautāt sev, kur gan ir zelta irklis,
Ar kuru airējot uz laimes zemi tiek?
Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,
Caur kuru aizvadītos gadus tver,
Un jaunais darba gads
kļūst atkal šķirklis,
Kas talāk gaitai durvis vaļā ver.
/K. Apškrūma./

24. februārī medņevas pirmsskolas
izglītības iestāde «Pasaciņa» (turpmāk
tekstā iestāde) atzīmēja 20 pastāvēšanas
un darba gadus.
Lai pagodinātu savu mācību iestādi,
svinīgajā pasākumā uzstājās pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi, kuri ar saviem
priekšnesumiem priecēja pasākuma viesus. Uz pasākumu ieradās arī Karlsons un
Brālītis, kuru lomās veiksmīgi iejutās pirmsskolas skolotājas Biruta Konovalova un
Ilona Grahoļska.
Pēc audzēkņu koncerta mazliet pārlapojām iestādes vēstures lappuses, atceroties
notikumus, kuri ir bijuši nozīmīgi un pat
liktenīgi.
Svētku noskaņās tika pieminēti un pagodināti izglītības iestādes bijušie darbinieki un pedagogi. Sirsnīgu paldies par
neizsakāmi lielu ieguldīto darbu iestādes

renovācijas procesā teicām bijušajai iestādes vadītājai Intai Dortānei un bijušajai
Medņevas pagasta priekšsēdētājai Zigrīdai Vancānei. Neizpalika pateicības vārdi
mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem. Pēc koncerta pieaugušie viesi tika
aicināti uz kopīgu svētku kūkas baudīšanu, bet iestādes audzēkņi cienājās savās
grupās.
Mēs pozitīvi vērtējam pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» nākamos 20 ga-

dus, jo šajā informācijas laikmetā bērni
paliek arvien zinošāki un informētāki,
tāpēc arī kolektīvam ir jāiet līdzi laikam
un jāapgūst visi moderno tehnoloģiju jauninājumi. Tā kā mūsu kolektīvs ir kā liela
ģimene, esam atbalstījuši viens otru līdz
šim un turpināsim to darīt arī turpmāk.
Mūsu iestādes bagātība ir bērni, mūsu
iestādes prieks – bērni, mūs iestādes rītdiena – bērni.
Tāpēc darīsim visu iespējamo, lai katrs

bērns šeit justos drošs, pasargāts un mīlēts.
Vēlamies teikt lielu paldies iestādes
bērnu vecākiem un vecvecākiem par veiksmīgu sadarbību visu šo gadu garumā!
Taču vislielākais paldies iestādes darbinieku kolektīvam par milzīgu ieguldīto
darbu šī pasākuma sagatavošanā un
ikdienas darbā kopā ar bērniem.
Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Brokāne
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mirkli esam kopā saulaini
un cerību pilni

mirdzošas acis, smaids sejās, mīļi apskāvieni un draudzīgs
rokas spiediens… tā ikgadējā Žetonu vakarā pamazām piepildās
Viļakas Valsts ģimnāzijas zāle ar absolventiem, ciemiņiem un
mājiniekiem. Jāatzīst, ka tikšanās pēc gada, vairākiem paskrien
kā mirklis, kas ielej siltumu sirdī.
Atkalredzēšanās prieku pauda ģimnāzijas direktore S. Šaicāne un
aicināja visus klātesošos vienoties skolas himnā. Šogad astoņpadsmit 12. klases jaunieši saņēma skolas simbolu – žetonu kā apliecinājumu par piederību savai skolai, pilsētai, novadam. Žetonu vakars ir tie svētki, kas ļauj pēdējo reizi mierīgā gaisotnē būt visiem
kopā. Klases audzinātāja R. Vilkaste saviem audzēkņiem vēlēja sirds
gudrību, izturību un spēku, lai nokārtotu valsts pārbaudījumus un
piepildīt sapņus.
Pasākumā jauniešus uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs
S. Maksimovs un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja I.
Circene.
Pasākuma svinīgajā daļā savai skolai labdienas nesa jubilejas
gadu – 5, 10, 15, 20, 30 – absolventi. Kuplā pulkā ģimnāzijā ciemojās pagājušā gada absolventi.
Pasākuma turpinājumā divpadsmitie sniedza koncertu, kurā
parādīja, cik daudz viņos slēpjas talantu un drosmes, cik daudz visi
kopā var izdarīt. Kopā ar princesi Saulcerīti (E.Zaķe) devāmies
meklēt Antiņu, kurš nomaldījies šodienas dzīves labirintos. Katrā
laikā ir notikušas lietas, kas nākamajām paaudzēm ir svešas, nezināmas. Mainās laiki, mainās tikumi. Tomēr ir klasiskas vērtības, ko
pārmantojam un saglabājam, tikai to izpratne un skaidrojums ir atšķirīgs.
Žetonu balle iesākās ar 12. klases valsi, un dejas solis raisījās kopā
ar grupu «Zaļā gaisma».
Paldies visiem, ka atradāt laiku un iespēju apciemot savu skolu,
tikties ar skolotājiem un skolasbiedriem! Būsim priecīgi un apņēmības
pilni gaidīt visus ciemos atkal pēc gada!
Direktora vietniece audzināšanas jomā
I. Lindenberga

izGLītīBa

Par draudzību draudzības dienā 14. februārī
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē «Namiņš»

aptuveni 14. gadsimtā Svētā
Valentīna diena kļuva par romantikas dienu un ieguva tradīcijas, kas līdzinās mūsdienu
Svētā Valentīna dienas svinēšanas tradīcijām. Šī diena visā pasaulē ir kļuvusi par mīlestības
apliecināšanas un īstas draudzības godināšanas dienu.
Mūsu pirmsskolas izglītības
iestādē «Namiņš» Valentīndiena
kļuva par DRAUDZĪBAS dienu,
kurā tika pievērsta uzmanība savstarpējām attiecībām – draudzībai - un meklētas atbildes tās nozīmei. Senās Romas filozofs un
valstsvīrs Marks Tullijs Cicerons
par draudzību ir teicis: «Uz pasaules nav nekas labāks un patīkamāks par draudzību, izslēgt no
dzīves draudzību ir tas pats, kas
atņemt pasaulei saules gaismu.»
Mūsu bērnu pārdomas par
draudzību sasaucas ar izcilā filozofa atziņām:
‚ labs draugs spēlējas ar mani, dod man savas rotaļlietas, pēc
spēlēm palīdz tās sakārtot, nolikt
vietā;
‚ labs draugs spēlējas un
nekaujas ar mani;
‚ labs draugs cienā mani ar
konfektēm un cepumiem;
‚ labs draugs palīdz sameklēt pazudušo mantu;
‚ labi draugi nekaujas;
‚ ar labu draugu spēlējas un
nestrīdas;
‚ labs draugs vienmēr spēlē
labas spēles;
‚ labs draugs neņem nost
mantas;
‚ ar labu draugu var visu ko
sarunāt;
‚ draugam jāpalīdz, ja notikusi nelaime, ja viņš raud –
jāsamīļo;
‚ nedarīt draugam pāri, darīt
tā, lai draugs būtu priecīgs;
‚ ja nodara pāri, jāpalūdz
piedošana draugam;
‚ neatstāt draugu nelaimē,
aizsargāt viņu.

Lasītprasmes veicināšana
skolas bibliotēkā

Lasītprasme ir pamats visam mācību
procesam skolā. tās apguve ir viens no
skolēnu izglītošanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Laba lasītprasme ir pašapziņas un mācību motivācijas veidotāja.
Skolas bibliotēkai ir ievērojama loma
lasītprasmes pilnveidošanā, iesaistot izglītojamos dažādās aktivitātēs, tā veicinot arī lasītprieku.
Lūk, neliels ieskats Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas pasākumos.
Bibliotekāre Rutta jau ilgāku laiku
loloja cerību savākt un apkopot materiālus
par rozi kā simbolu literatūrā.
Roze – ziedu karaliene – apdziedāta
dzejoļos, romānos un dziesmās. Par to ir
atrodamas daudzas traģēdijas, leģendas un
mīti. Tā dažādos laikos un kultūrās asociējusies ar visuma harmoniju, mūžību,
zemes kaislībām, laimi, skaistumu, mīlestību, piedošanu, draudzību un dzīves noslēpumu izzināšanu. Heraldiskā roze ir populārākais ziedu simbols. Roze minēta daudzu literāro darbu nosaukumos: A. Upīša
novele «Rožu slepkava», Umberto Eko
romāns «Rozes vārds», O. Vailda pasaka
«Lakstīgala un roze», D. Avotiņas romāns
«Divas koka karotes un roze», I. Kalnāres
romāns «Sniega roze», Stīvena Kinga romāns «Roze, ērkšķu puķe» u.c.
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Audzēkņi tika aicināti meklēt citātus
par rozi dažādu žanru literārajos darbos
un tos radoši noformēt. 5.–8. klašu skolēni
līdzās atrastajam dzejolim uzzīmēja vai
pielīmēja rozes attēlu, 9. klase veidoja telpiskas rozes, 12. klase savāca vairāk citātu. Rūpīgi veidoti 8. klases meiteņu Mārītes un Daces darbi. Pēc iepriekšējas vienošanās ar skolotājām Viktoriju un Lanu,
Viļakas Mākslas skolas audzēkņi zīmēja
krāšņas rozes. Tagad visi šie darbi skatāmi
lasītavā uz tematiskās sienas.

Daži citāti par rozēm:
«Tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozei, padara šo rozi tik nozīmīgu»
/A. Ekziperī/
«Es apsnigšu baltin balta
Kā sniegainēs ceļinieks,
Un paliks aiz manis rozes,
Rozes, dzeja, sveces un prieks...»
/S. Kaldupe/
«Puķe, puķe, roze, roze,
Sen tu mani kaitināji:
Tautas jāja rītiņā,
Tu ziedēji vakarā.»

/L.t.dz./
«Jo skaistākas rozes, jo asāki ērkšķi.»
/L.t.sakāmv./

Bērni secina, ka draudzēties
ir labi. Jo vairāk draugu, jo patīkamāk dzīvot, ikdienas ir jaukas
un vienmēr ir labs garastāvoklis.
Labā garastāvoklī var paveikt
vairāk, iemācīties vairāk un vairāk
paveikt labus darbus. Tas viss
dod gaišumu dienai, kad debesis
ir apmākušās, un vakaram, kad
nogurums no ikdienas pienākumiem liek apsēsties un pārdomāt
paveikto, rada ticību sev un cilvēkiem, kuri ikdienā ir blakus.
Šī diena «Namiņa» visās grupiņās iesākās ar smaidiņu un sirsniņu dāvināšanu draugiem un
turpinājās, sanākot kopā iestādes
zālē. Vecākās grupas «Raibumiņi» bērni un skolotāja Terēzija
Brokāne, sagatavošanas grupas
«Kāpēcīši» bērni un skolotāja Lilija Strupka kopā ar mūzikas skolotāju Elitu Loginu bija sagatavojuši jautrus pārsteigumus ar dziesmām, dejām un rotaļām visiem
iestādes audzēkņiem. Bērniem sevišķi patika rotaļa ar pārvērtībām
un draudziņa meklēšana, kad vecākās un sagatavošanas grupu bērni meklēja savu draudziņu ar lielo un mazo burtu palīdzību, bet
vidējās grupas bērni savus draudziņus atrada pēc attēlu sadalītajām pusītēm. Rotaļās piedalījās arī
jaunākās «Cālēnu» grupas bērni,

Pasaulē 18. janvārī tiek svinēta Vinnija
Pūka dzimšanas diena, jo tā ir arī slavenā
grāmatas autora Alana Aleksandra Milna
dzimšanas diena, šogad – 135. Pūka dzimšanas diena tika svinēta arī Viļakas pamatskolā. Gatavojoties šim notikumam, 1. – 4.
klašu skolēni lasīja grāmatu par Vinniju Pūku un viņa draugiem, zīmēja zīmējumus, pagatavoja apsveikumus. Izklaidējošajā pēcpusdienā «Lācīša Vinnija Pūka lielā diena» Brīnummeža Pūce un Kristofers Robins pastāstīja par grāmatas tapšanu un galveno varoni.
Skolēni dziedāja dziesmas, iestudēja
teatralizētus Pūka piedzīvojumus, dāvināja
apsveikumus, izveidoja plašu rotaļu lāču
izstādi. Vinnija Pūka ballīte nav iedomājama
bez košiem baloniem. Bija arī radoša darbošanās – puzles «Vinnijs Pūks» salikšana,
orientēšanās Brīnummeža kartē, uzdevumu

kuri vēl neprot noformulēt draudzības jēdzienu, bet savus smaidus
un labu noskaņojumu dāvāja visiem pārējiem bērniem. Viņi ļoti
atraktīvi dejoja un meklēja savus
draudziņus pārējo vidū. Saulains
noskaņojums un prieks sejās nenozuda ne brīdi. Tādas izjūtas bērnus pavadīja visu atlikušo dienas
daļu līdz pat iešanai vakarā uz mājām.
Bērni vecākiem stāstīja savus
dienas piedzīvojumus un rādīja
draugu draudzības apliecinājumus – sirsniņas un smaidiņus, kurus, ejot uz mājām, ņēma līdzi kā
draudzības pierādījumus no saviem
grupas biedriem un skolotājām.
Skolotāja Terēzija Brokāne, uzrunājot visus klātesošos ar savām
pārdomām par draugu nozīmi mūsu dzīvē, lika padomāt par to,
kāds draugs esmu es pats: «Draugi. Tāds vienkāršs vārds. Tavi
draugi, mani draugi, mūsu draugi. Es domāju, ka draugi ir cilvēki, ar kuriem kopā varu smieties
un raudāt, runāt un klusēt. Draugi
– tā ir pati labākā lieta pasaulē.»
Vēlam, lai katram būtu vismaz
viens patiess draugs īstajā dzīves
brīdī, kad to visvairāk vajag.
Viļakas pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāja
Guna Rižanova

veikšana ar aizsietām acīm, fotografēšanās
ar lāčiem. Un, protams, cienāšanās!
No 6. līdz 10. februārim pamatskolā noritēja «Krāsainā draudzības nedēļa». Šajā
laikā lasītavā varēja aplūkot grāmatu izstādi, kurās stāstīts par draudzību. Bibliotekāres sagatavoja prezentāciju ar fotogrāfijām un atziņām par draudzību: «Viena
roze var būt mans dārzs… viens draugs,
mana pasaule» /Leo Buscaglia/.
Lai audzēkņus informētu un ieinteresētu par literatūras klāstu, 1.–4. klašu skolēni
noklausījās bibliotekāres Virgīnijas sagatavotus jauno grāmatu apskatus. Skolēnus aizrāva stāstījums par grāmatām, viņi
tās apskatīja un paņēma izlasīšanai.
Informāciju sagatavoja bibliotekāre
Rutta Jeromāne
Foto: skolas arhīvs
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«Satin savu valodiņu baltajā villainē» /m. zālīte/

Valoda ir katras kultūras
pamatelements, kas veido tautas
kultūras mantojumu un kopīgo
atmiņu. dzimtā valoda palīdz
saglabāt un nodot vēstījumu
par mūsu kultūru nākamajām
paaudzēm.
Ik gadu UNESCO 21. februārī
aicina atzīmēt Dzimtās valodas dienu, mudinot sabiedrību iesaistīties
dažādos tematiskos pasākumos.
Lai aktualizētu valodu kā vērtību, vairotu cieņu un apziņu, ka
tā ir pamats daudzpusīgas personības attīstībai, 24. februārī Viļakas pamatskolā uz kopīgu pasākumu «Satin savu valodiņu baltajā villainē» /M. Zālīte/ pulcējās
novada skolu 5.–9. klašu skolēnu
komandas.
Pasākumu atklāja ar izjusto

un skanīgo R. Jeromānes veltījuma dzejoli «Valoda» (Viļakas
Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieces A. Kokorevičas izpildījumā), turpinājumā novada latviešu
valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītāja R. Vilkaste iepazīstināja ar pasākuma norisi, novēlēja veiksmi un radošas
domas. Pēc izlozes sākās ceļojums
valodas pasaulē.
Skolēni apliecināja savas valodas prasmes, radošumu, atjautību,
mākslinieciskos talantus, piedaloties dažādās radošajās darbnīcās:
• «Krāsainā valoda» – mandalu
krāsošana atbilstoši tekstam kopā
ar Upītes pamatskolas skolotāju
S. Bukšu;
• «No viena vārda» – jaunu
vārdu darināšana Žīguru pamat-

3. marts – Starptautiskā
Labestības stundu diena Latvijā

atsaucoties uz piedāvāto aktivitāti, Viļakas Valsts ģimnāzijas
8. klases skolēni veltīja labestības
tēmai klases stundu.
3 dienas pirms stundas izlozes

kārtībā tika izveidotas 7 darba grupas, kuras pēc nejaušības principa saņēma sagatavojamo tematu
stundai, piesaistot atbilstošus video no interneta vietnēm.

Gan sievietēm, gan vīriešiem,
neatkarīgi no vecuma, šī diena
Latvijā ir kā vēl viens mirklis, lai
atcerētos par to, cik svarīga, mī-

lama un iepriecināšanas vērta ir
katra sieviete. Šajā dienā tiek uzsvērta tieši sievietes, nevis mātes,
sievas vai draudzenes loma. Tāpēc

skolas skolotājas B. Troškas vadībā;
• «Burtin buram» – pasakas
radīšana un ilustrēšana, darbojoties ar Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolotājas I. Lindenbergas sagatavotajiem materiāliem, konsultējoties ar palīdzēm – Viļakas Valsts
ģimnāzijas 12. klases skolniecēm
S. Jugani un S. Grigorjevu;
• «Uzmini nu!» – vārdu minēšana un skaidrošana spēlē «Alias»
kopā ar Rekavas vidusskolas skolotāju A. Koniševu;
• «Asini prātu un radi!» –
krustvārdu mīklas minēšana, darbs
ar sinonīmiem un barbarismiem,
teikas par valodas izcelsmi radīšana kopā ar skolotāju R. Vilkasti.
Skolēni darbojās ar aizrautību,
izdomu un atraktivitāti, skanēja
smiekli, valdīja pozitīvas emocijas.
Pasākuma noslēgumā skolotāji
un paši dalībnieki prezentēja darba rezultātu, saņemot pateicības,
saldumiņus, kā arī aplausus un
gandarījumu par paveikto.
Paldies visiem pedagogiem,
skolēniem par sadarbību, atsaucību un ieguldīto darbu! Paldies
par atbalstu Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei, Viļakas pamatskolas direktorei A. Ločmelei un
Viļakas Valsts ģimnāzijas 9. klases
skolēnam R. Orlovskim!
Latviešu valodas
un literatūras metodiskās
apvienības vadītāja
R. Vilkaste

Tika akcentētas šādas tēmas:
1) Labestības izpausmes ģimenē;
2) Labestības izpausmes klases
kolektīvā;
3) Labestības izpausmes sabiedrībā (Viļakas pilsētā);
4) Labestības izpausmes draudzeņu starpā;
5) Labestības izpausmes draugu starpā;
6) Labestības izpausmes zēna
un meitenes draudzībā;
7) Mana pieredze labestības
vairošanā sev apkārt...
Stundā izveidojās interesanta
polemika, tika atrasti lietderīgi
video materiāli, kas lika pārrunāt
un izvērtēt situāciju. Stundas nobeigumā katrs skolēns izveidoja
«domu karti» ar savas labestības
izvērtējumu un izvietoja klases
informatīvajā stūrītī.
Klases audzinātāja
V. Medne

Sieviešu diena Rekavas vidusskolā

mēs, Rekavas vidusskolas skolēni,
izlēmām, ka vajadzētu šo dienu
sievietēm padarīt skaistāku.
Tad nu mēs no rīta ar baloniem
izrotājām koridoru, bet tas vēl
nebija viss. Mēs 1. garajā starpbrīdi
aicinājām visas vidusskolnieces
un skolotājas uz kabinetu, kur
viņas gaidīja mūsu sarūpētie jautājumi par Sieviešu dienu, kā arī
par pašām sievietēm. Par katru
pareizu atbildi viņas saņēma
mazu un saldu balviņu.
Vēlāk mēs demonstrējām mūsu pašu veidotu video par Sieviešu dienu, kurā mēs visai savdabīgi apsveicām mūsu skolas sievietes.
Pasākuma izskaņā par padarīto darbu mēs saņēmām uzslavas
un daudz labu vārdu.
Rekavas vidusskolas 11. klases
audzēknis Egils Keišs

Valentīndienas meistardarbnīca
Rekavas bibliotēkā

Šī diena ne ar ko daudz neatšķiras no pārējām dienām. Sava
mīlestība un rūpes par mīļajiem un tuvākajiem cilvēkiem ir
jāizrāda katru dienu un, lai dāvātu ziedus, saldumus un mīļus
vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. Galvenais, lai tas nāk no sirds!
Taču īpašāku to var padarīt ar domās izmodelētu un savām rokām
gatavotu nieciņu.
14. februārī Rekavas bibliotēkā no plkst. 13:30 – 15:30 notika Valentīndienas meistardarbnīca. Divu stundu laikā 14 meitenes no zaru
klūgām, sarkana diega un citiem mākslīgajiem materiāliem veidoja
sirds formas dekorus.
Šo formu ir redzējuši visi, visi arī zina, ko tā nozīmē – mīlestību,
emocijas, garīgās vērtības. Tā iesakņojusies tik dziļi, ka forma ir pašsaprotama, bez liekiem jautājumiem, bez diskusijām un skaļiem
protestiem. Mitoloģijā un reliģijā sirdij piedēvē daudz nozīmes, kas
raksturo cilvēkā garīgās un dievišķās īpašības. Savukārt zinātnē un filozofijā sirdij piedēvēts daudz sajūtu, domāšanas un emociju funkciju.
Sirds formai nav viens vēsturisks skaidrojums, bet gan vairāki pieņēmumi par tās izcelsmi. Tā parasti ir sarkanā krāsā, norādot uz asins
krāsu un vairākās kultūrās raksturojot kaisli un spilgtas emocijas.
Paldies visām meitenēm par radošu līdzdarbošanos un patīkamu,
lietderīgu laika pavadīšanu.
Informāciju sagatavoja Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča

izglītības izstādes «Skola 2017»
apmeklējums

domājot par nākotnes profesiju, 24. februārī Viļakas Valsts
ģimnāzijas 11. un 12. klases izglītojamie, skolotājas L. Bizune,
e. Lemešonoka un R. Jeromāne devāmies uz Rīgu, lai apmeklētu
starptautisko izglītības izstādi «Skola 2017».
Vērojot izstādes ekspozīciju, jaunieši varēja iegūt informāciju par
valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām,
kā arī mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām. Pasākuma laikā varēja uzzināt arī par interešu izglītību un iepazīties ar
dažādu mācību kursu piedāvājumu, rast iespēju darboties bērnu un
jauniešu vasaras nometnēs. Saistoša bija informācija tiem, kuri ir
izlēmuši studēt augstskolās vai mācīties ārvalstīs. Jaunieši atzīst, ka
īpaši noderīga ir iespēja aprunāties ar studentiem, kuri jau mācās interesējošajā skolā, pārbaudīt savu erudīciju, atbildot uz dažādiem jautājumiem vai pildot atbilstošus testus.
Vienlaikus Ķīpsalā notika arī grāmatu un izdevniecību izstāde «Latvijas Grāmatu izstāde 2017», kurā varēja piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju un iegādāties
grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām, kā arī «Grāmatu maiņas punktā» mainīties ar citu lasītāju grāmatām.
Pēc Ķīpsalas izstādes apmeklējuma devāmies uz Rīgas Motormuzeju,
kur gides pavadībā vērojām seno spēkratu kolekciju. Muzejs ne tikai
vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus, muzejs ir
arī radoša vieta, kur mācīties. Šeit ikviens, bet īpaši bērni un jaunieši
var apgūt ceļu satiksmes noteikumus, auto, moto, velo būves attīstības vēsturi, kā arī inženiertehniskas zināšanas.
Visi kā viens bijām sajūsmā par automašīnu bagāto un interesanto
vēsturi. Muzejs tiešām ir ļoti moderns un unikāls. Tajā ir patīkama
vide, pieejama ikvienam apmeklētājam. Muzejā satikām Restaurācijas
nodaļas vadītāju – mūsu novadnieku Gunāru Dortānu, kurš savulaik
mācījies Viļakas vidusskolā.
Viļakas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolniece Laila Milakne
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Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016 Rekavas bibliotēkā
izGLītīBa

Rekavas bibliotēkā 6 sešgadnieki un 2 piecgadnieki iepazina
bērnu 5+ žūrijas 2016 grāmatas. Pieci skolēni no 1.–4. klases
(bērnu žūrija) un trīs meitenes no 5.–12. klases (jauniešu žūrija)
paši individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.

Visus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus var apskatīt
http://www.bibliotekas.lv/rekava/
pages/bernu-zurija.php.
Lasījumu laikā ar pirmsskolas
sagatavošanas grupiņu bērniem
iepazinām četras latviešu autoru
un divas cittautu autoru bērnu
grāmatiņas.
Lasījumus sākām ar M. Cielēnas «Bērzu ballīte» dzejoļu grāmatiņu, pēc dzejoļu noklausīšanās bērni izkrāsoja miegalāci.
Sekoja I. Samauskas grāmatas «Muša, kura gribēja būt lidmašīna» lasījums, bērni izkrāsoja
grāmatas galveno varoni mušu.
I. Zanderes grāmatiņa «Lupatiņu rīts» bērniem jau bija pazīstama no filmiņām par lupataiņiem. Viņi izkrāsoja galvenos varoņus: cimdiņu, zeķīti, spilventiņu un lakatiņu.

J. Zvirgzdiņa grāmatā «Lauvas rūciens» mēs uzzinājām kādu neparastu stāstu par lielo zvēru karali lauvu un viņa nedienām. Bērni noklausījās patiesa
lauvas rūciena atskaņojumu datorā un izkrāsoja lauvu savās
darba lapās.
Lietuviešu autore L. Žutaute
«Kika Mika un lielā tumsa» savā
grāmatā apraksta meitenes piedzīvojumus, ķerot tumsu, lai pārvarētu bailes no tās. Bērni zīmēja
tumsu ar spožām zvaigznītēm.
Nīderlandes autores L. Riphāgenas grāmatā «Vieni paši mājās» vispār nebija teksta, katra lappuse piedāvāja jaunu stāstu par
to, kā cilvēku prombūtnes laikā
telpā pārvietojas mantas. Bērniem
tika piedāvāts savu uzmanību pārbaudīt, izkrāsojot attēlu pēc ciparu – krāsu atbilstības.

Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas visvairāk patika.
Decembra mēneša beigās un
janvārī notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un elektronisko anketu aizpildīšana.
Priecīgākais notikums bija no
16.–20. februārim – laiks, kad katrs
bērns, kas piedalījās visos grāmatu
lasījumos, dāvanā saņēma tautasdziesmu grāmatu «Ods nokrita
no ozola», pateicību un magnētiņu. Skolēni saņēma pateicības un
magnētiņus.
Paldies skolotājai Elitai Siliņai
par sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016» realizēšanā jaunākajai vecumgrupai.
Informāciju sagatavoja
Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča

februārī Žīguru bibliotēka
atzīmēja dzejnieces, dramaturģes un sabiedriskās darbinieces
māras zālītes 65 gadu jubileju.
20. februārī Žīguru bibliotēkas
vadītāja Anastasija Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolas 6. –
7. klašu skolēnus. Pusaudži iepazinās ar dzejnieces biogrāfiju, kā
arī ar viņas grāmatām. Māras Zālītes publicistikai raksturīga aktualitāte un emocionalitāte, precīzs cēloņsakarību un kopsakarību konstatējums.
Viņas runas un raksti izdoti
Austrālijā, Sidnejā. Māra Zālīte
ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle (1998), Latvijas Autoru
biedrības AKKA/LAA prezidente
(kopš 2000), saņēmusi literārās
prēmijas – V. Majakovska (1982,
Gruzijā), A. Upīša (1985), O. Vācieša (1989), Aspazijas (1992),
J. G. Herdera (1993, Vācijā), kā
arī Literatūras gada balvu dra-

maturģijā (2002) un Gada balvu
literatūrā (2005). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Skolēniem bija iespēja noskatīties materiālus ar Māras Zālītes interviju un nelielu video daļu no rokoperas «Lāčplēsis».
Visi video materiāli tika ņemti
no interneta vietnes
www.youtube.com.
Februāris ir mēnesis, kad tiek
apbalvoti Žīguru bibliotēkas lasīšanas veicināšanas projekta Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas
2016 lielie un mazie eksperti.
Šogad pirmo reizi dalību projektā uzsāka Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis» vecākās grupas «Rūķīši» audzēkņi.
Ar grupas skolotājas Elitas Locānes palīdzību tika izlasītas visas
sešas 5+ vecuma grupas grāmatas,
kā arī aizpildītas anketas.
23. februārī bibliotēkas vadītāja apmeklēja mazos draugus un

visi kopā noskaidrojām un sarindojām izlasītās grāmatas pa vietām, izveidojot lielu plakātu, kā
arī paši mazākie eksperti tika apbalvoti.
24. februārī bibliotēkā uz apbalvošanas pasākumu pulcējās
Žīguru pamatskolas skolēni. No
augusta līdz janvāra beigām cītīgi
tika lasītas grāmatas.
Savas domas un vērtējumu
par izlasītajām kolekcijas grāmatām skolēni izteica, aizpildot elektronisko anketu. Jauno grāmatu
vērtēšanā iesaistījās Žīguru pamatskolas 14 skolēni. Pēc rūpīga darba lasītāji/eksperti noteica
populārākās grāmatas bibliotēkā
2016. gadā no žūrijas piedāvātajām.
Kopā projektā piedalījās 30 dalībnieki. Viens no tiem bija «Vecāku žūrijas» pieaugušais dalībnieks. 2016. gada kolekcijā tika
ietvertas 6 grāmatas katra vecuma

grupā. Lielākā daļa dalībnieku
projektā piedalās ne pirmo gadu.
Pasākuma izskaņā visus žūrijas lasītājus bibliotēkas vadītāja
sveica ar pateicību un nelielām
balviņām.
Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par iespēju bērniem lasīt tik skaistas, interesantas
un krāsainas grāmatas. Paldies arī

Balvu Centrālajai bibliotēkai par
grāmatu piegādi un konsultatīvo
darbu, kā arī Žīguru pamatskolas
un Žīguru pirmsskolas izglītības
iestādes «Lācītis» skolotājiem un
visiem projekta maziem un lieliem
ekspertiem.
Informāciju sagatavoja
Žīguru bibliotēkas vadītāja
Anastasija Plačinda

vidus saulītes sasildīti, konkursa
dalībnieki kopā ar vides gidi Annu Āzi izgāja meža taku, uzzinot
daudz jauna un noderīga par it kā
snauduļojošo mežu ziemā. Izrādās, ka arī ziemā mežs piedāvā
dažādus pārsteigumus. Patiesu interesi radīja stirnu, zaķa, lapsas
un vāveres pēdas sniegā. Lai neapmaldītos, ceļojot pa mežu, jāvēro saules atrašanās vieta un tās
nepārtrauktais ceļš debess jumā.
Tāpat jābūt vērīgiem, lai ierau-

dzītu silto akmeni, kurš apaudzis
ar sūnām. Vērojumus dabā papildināja Annas stāstītais par vilka
pēdām un zaķa cilpošanu.
Anna Āze ekskursantus iepazīstināja ar norādes un informācijas zīmēm mežos, kuri atrodas
«Latvijas Valsts mežu» aizsardzībā. Tāpat mazie meža takas
pētnieki uzzināja daudz interesanta par putniem un būrīšiem,
kuros ligzdo spārnotie meža draugi. Atsevišķs stāsts bija par kokiem un no to mizām un lapām
pagatavotām tējām. Vides gide
aicināja vērot, kādi pumpuri februārī ir lazdām, ošiem un kļavām.
Izgājuši dabas taku, konkursa
dalībnieki tika aicināti Meža
muzejā apskatīt ekspozīcijas un
noklausījās Annas Āzes interesanto stāstījumu par muzeja kolekcijām.
Pēc muzeja ekspozīciju apskates «Bērnu-jauniešu-vecāku
žūrijas 2016» eksperti tika aicināti
atsaukt atmiņā konkursa laikā izlasītās grāmatas. Bibliotekāre Sandra bija sagatavojusi nelielu izzinošu konkursu. Apkopojot ekspreskonkursa rezultātus, viszinošākie izrādījās 5+ un 9+ Bērnu

žūrijas dalībnieki. Viļakas novada
bibliotēkas «Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016» eksperti vecuma grupā 5+ visaugstāk novērtēja Ineses Zanderes grāmatiņu
«Lupatiņu rīts». Vecuma grupā 9+
visaugstāk tika novērtēta Rasas
Bugavičutes-Pēces «Mans vārds
ir Klimpa, un man patīk viss».
Grupā 11+ Henriks Tamms un
viņa «Nindzja Timijs un nozagtie
smiekli». Savukārt vecāku žūrijas dalībnieki 1. vietu piešķīra Noras Ikstenas «Mātes piens».
Pasākuma noslēgumā Viļakas
novada bibliotēkas direktore Vija
Circāne pateicās visiem čaklajiem
lasīšanas maratona dalībniekiem,

kuri veiksmīgi finišēja, aizpildot
elektroniskās anketas.
Šogad «Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016» lasīšanas maratonā un vērtēšanā piedalījās 31
dalībnieks. Lielu ieguldījumu šajā darbā paveica Viļakas pamatskolas skolotājas Inese Rēvalde
un Ija Krilova. Paldies viņām!
Sirsnīgs Paldies Annai Āzei par
interesanto stāstījumu un «Latvijas
Valsts meži» dāvinājumu bibliotēkai!
Pasākuma izskaņā, kā jau
katru gadu, bibliotēkas sarūpētais
svētku cienasts un pateicības vārdi visiem konkursantiem un konkursa organizatoriem.

februāris Žīguru bibliotēkā

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2016 noslēguma pasākums

2017. gada 16. februārī Viļakas novada bibliotēka aicināja
«Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas
2016» ekspertus uz noslēguma
pasākumu Žīguros, apmeklējot
annas āzes meža muzeju.
Žīguros «Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016» dalībniekus
sagaidīja vienmēr smaidošā un
dzīves gudrā Anna Āze. Viņa aicināja iziet Mazo meža taku, lai
izbaudītu mežu ziemā. Lielās zīles dziesmas pavadīti un februāra
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Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016 dalībnieku saraksts

Samanta Kromule – 6. kl., Egija Kokoreviča – 7. kl., Olga Kuļa –
6. kl., Mārīte Kolomejeva – 8. kl, Samanta Martiņenko – 4. kl.,
Aleksejs Garders – 4. kl.
3. klase: Aleksandrs Krilovs, Ieviņa Kokoreviča, Ingvards Kokorevičs, Sandis Mancevičs, Norberts Milaknis, Juta Korņejeva, ĢirtsKevins Kromulis, Raitis Kuiko, Andris Martinovs, Annija Koņahina.
2. klase: Alīna Šaicāne, Simona Dūna, Darja Djomina, Elīna
Zaremba, Adriana Bezmenova, Rostislavs Dmitrijevs, Džeisons Kokorevičs, Viktorija Martinova, Betija Pankule, Arguts Pužuls, Raivo
Zelčs, Viola Kudure, Antra Mūrniece.
Vecāku žūrija: Inese Rēvalde, Terēzija Babāne.
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eiroreģiona «Pleskava-Livonija» diena Pilvā

2017. gada 14. februārī Pilvā
(igaunijā) notika pasākums «eiroreģiona «Pleskava-Livonija»
diena», ko rīkoja eiroreģiona igaunijas sekcija sadarbībā ar Pilvas
pašvaldību.
Dienas gaitā notika eiroreģiona
trīs valstu – Latvijas, Igaunijas un

Krievijas (Pleskavas apg.) pašvaldību kultūras darba speciālistu
tikšanās. Kopīgā darbā tika strādāts pie priekšlikumiem un iniciatīvām pierobežas pašvaldību kopīgu aktivitāšu virzieniem kultūrā
2017.–2020. gadā.
Visas dienas garumā pasāku-

mu kuplināja amatnieku meistardarbnīcas un izstāde – tirdziņš.
Dienas noslēgumā pasākuma
dalībnieki un Pilvas pilsētas iedzīvotāji pulcējās uz koncertu,
kurā uzstājās visu trīs eiroreģiona
sekciju kultūras kolektīvi – vokālie
ansambļi, tautu un moderno deju
grupas, solisti un kapelas.
Viļakas Kultūras nama vokālais ansamblis «Cansone» kopā
ar Rugāju deju kolektīvu un Kārsavas novada kapelu «Sābri» koncertā pārstāvēja Latvijas pusi.
Dienā uzstājāmies Rapinas
ģimnāzijā un vakarā – koncertā
Pilvas kultūras centrā. Ar «Cansone» 8 dziedātājām kopā muzicēja Ivars Kuprišs (ģitāra) un Vilis Cibulis (kahons). Mūs atbalstīja un līdzi juta novada kultūras
darba organizatore Inese Lāce.
«Cansone» vadītāja
Ilona Bukša

11. februārī Žīguru kultūras
nams sanēja kā bišu strops, tur
pulcējās dalībnieki no Rugāju,
Viļakas un Balvu novada, kopā
17 kolektīvi, kas bija gatavi dižoties ar tērpiem un mēroties spēkiem Jāņu dziesmu, ticējumu,
danču un tradīciju zināšanā. Kolektīvu sniegumu vērtēja kompetenta un ļoti atsaucīga žūrija:
Gita Lancere – Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras
eksperte,

Linda Rubena – Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte,
māra mellēna – Valsts izglītības satura centra folkloras metodiķe,
zane Šmite – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja,
ilmārs Pumpurs – Latvijas
Nacionālā kultūras centra tautas
mūzikas eksperts.
Skates pirmā daļa bija atvēlēta
etnogrāfiskajiem ansambļiem, bet
otrajā daļā spēkiem mērojās folkloras kopas un kapela «Egle».
Pasākuma vadītāji Rūta Cibule
un Rolands Keišs klātesošos izklaidēja ar interesantiem faktiem
par kolektīviem un to dalībniekiem.
Pasākums aizritēja nemanot dziesmotā un ļoti sirsnīgā gaisotnē.
Paldies visiem dalībniekiem
par pacietību un žūrijai par paveikto darbu! Pateicamies Žīguru
kultūras namam par uzņemšanu!
Uz tikšanos festivāla «Baltica»
koncertos.
Viļakas novada domes
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes kultūras metodiķe
Inese Lāce

Pirmā festivāla «Baltica 2018» skate
notiek Viļakas novadā

Latvijas simtgade strauji tuvojas un saviļņo visu valsti. Neizpaliks grandiozie Vispārējie
latviešu dziesmu un deju svētki, kā arī starptautiskais folkloras festivāls «Baltica». Lai sagatavotos festivāla norisēm, visā
Latvijā notiks 14 folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu
skates. Pirmajiem tas gods uzņemt skates dalībniekus bija Viļakas novadam. Skates tēma –
Jāņi. ziedēšana.

«mūsu plašā
masļeņica» Žīguros

Veidojot starpkultūru dialogu un popularizējot savas tautas
tradīcijas, 26. februārī krievu dziesmu ansamblis organizēja pasākumu «mūsu plašā masļeņica». Neskatoties uz to, ka laiks īpaši
nelutināja, jo ziema dusmojās, ka tai jāiet projām, ciemata
iedzīvotāji un ciemiņi sanāca pie Žīguru Kultūras nama, lai kopā
pavadītu ziemu un sagaidītu pavasari.
Pasākumā iesaistījās gan bērni, gan pieaugušie. Jāpiebilst, ka konkursos aktīvākie bija bērni, bet jautrās dejas un «horovodi» neatstāja
malā arī parējos atnācējus.
Krievu dziesmu ansamblis «Ivuški» svētkus atklāja ar Masļeņicas
dziesmu. Pēc tās kopā izdzīvojām krievu Masļeņicas tradīcijas visas
nedēļas garumā. Neskatoties uz to, ka Masļeņicu pavadām jau kuru
gadu, bija jāpadomā un jāatmin katras Masļeņicas nedēļas dienas nosaukums.
Pirmajā dienā – Satikšanās (Vstreča) – veidojām lelles no salmiem, kuras vēlāk dedzinājām. otrajā dienā – Meteņi (Zaigriš) –
vadījām «horovodus» un dejojām. trešajā dienā – Gardēži (Lakomka) – sievasmātei «pievedām» malku un kartupeļus un pēc tam
braucām pie viņas uz bļiņām. Ceturtajā dienā – Vakarēšana (Razguļai) - gatavojām Masļeņicas lelli sadedzināšanai. Piektdien – Sievasmātes vakari (Tjošini večorki) – pabijām pie znota, kurš ļoti mīl
savu sievasmāti. Tā kā no skatītājiem ļoti daudzas ir sievasmātes vai
gatavojas par tām kļūt nākotnē, tās jautri grozījās, ievelkot dejas
virpulī visus pārējos. Sestdienā – Vīramāsas vakarēšana (Zolovkini
posideki) – dziedājām «častuškas» un dedzinājām Masļeņicas lelli
kopā ar izgatavotajām mazajām lellītēm, kuras pasākuma laikā
sagatavoja bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem, lai ar dūmiem
aizietu viss sliktais, kas bijis. Pie degošā ugunskura vadījām «horovodu», pateicāmies Masļeņicai, tomēr sūtījām viņu prom, gaidot
pavasari. Ar dziesmu «Plašā mūsu Masļeņica» iegājām pēdējā dienā –
Piedošanas svētdienā (Proščennoje voskresenije) – prasījām viens
otram piedošanu un ēdām bļiņas ar krējumu un dažādu veidu ievārījumu, no patvāra dzērām tēju. Pirms tam katrs pasākuma apmeklētājs
ieguva vitamīnus – SIA «Ķira» dāvātos ābolus, ko uz svētkiem atveda
Jaroslavs Kozlovs. Netrūka ne bļiņu, ne tējas, pieēdāmies no sirds, jo
no pirmdienas iesākas Lielais gavēnis.
Paldies ansambļa «Ivuški» dalībniekiem par pasākuma organizēšanu,
Emīlam par tā apskaņošanu! Paldies visiem, kas atnāca un atbrauca
pie mums, lai kopā jautri pavadītu vēl vienu dienu! Paldies par labiem
vārdiem un sirsnīgu «paldies» par šo dienu no dažiem pasākuma dalībniekiem un viņu apņēmību atnākt arī nākamgad! Ar prieku sagaidīsim visus!
Svetlana Romāne,
Latvijas kultūras vēstnese, ansambļa «Ivuški» vadītāja

Rekovas Kultūras centrā notiek
«es mīlu tevi, Latgale!» otrais šovs

10. februārī Kultūras centrā «Rekova» izskanēja muzikāli-atraktīvā viktorīna par Latgali,
kurā piedalījās divas komandas.
Šoreiz komandu kapteiņi Andris Mežals un
Andris Slišāns bija aicinājuši dažādu nozaru pārstāvjus, kas palielināja izredzes uzvarēt.
Šoreiz bija divi jauni viktorīnas uzdevumi: «Parādi dziesmu» un FOTO rēbuss, kurā bija paslēpušies
pilsētu, mazpilsētu nosaukumi. Nemainīgs uzdevums
bija divas savītas dziesmas un dziesmas, kas jāatmin, dzirdot tikai dažas sākuma notis.
Uzdevumā «Klusie telefoni» šoreiz galveno
varoņu dzīvesstāsti izrādījās ar ļoti daudziem papildinājumiem, un pasākuma dalībnieki tos pasniedza
caur smiekliem un asarām, pastāstot daudz jauna
par Rutu Cibuli un Vili Bukšu. Uzdevumā, kurā
komandām bija jāatrod skaidrojums par senlatgaliešu
vārdiem «KATUKA» un «ZACERKA», komandas
pat zināja paskaidrot skatītājiem vārdu nozīmi, ne
tikai tos atminēt.

Uzdevumā «ballīte» šoreiz bija grūtāki jautājumi nekā pirmajā šovā, kā, piemēram, par Daugavpils Universitāti, Puncuļevas ciema pilskalnu,
Balvu ezeru, bet iespēja atņemt pretiniekam punktus izrādījās visnotaļ interesanta, jo šajā uzdevumā
varēja atspēlēties tā komanda, kura mazliet atpalika,
nosaucot vēl darbojošās pamatskolas bijušajā Blavu
rajona teritorijā, muižas Latgalē, filmas «Cilvēka
bērns» personāžus un «Ontans i Anne» daļas, kuras
ir jau deviņas.
Veiksminieks šoreiz bija Andris Mežals ar komandu, kurš laimes ratu nāca griezt trīs reizes no
četrām, bet veiksme mazliet atkāpās, kad pēdējā
jautājumā Andra Slišāna komanda deva pareizo
atbildi un rezultātā arī otro reizi svinēja uzvaru.
Paldies visiem, kas piedalījās, kuri skatījās, juta
līdzi, un visiem, visiem, kas palīdzēja šī pasākuma
tapšanā!
Kultūras centra «REKOVA» vadītāja
K. Lapsa
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Svinam meteņus un masļeņicu!

Jau kādu laiku dabā vērojamas pavasara vēsmas: pazudis
sniegs, vējš skrien ielās, saulīte spīd spožāk un silda siltāk. Kad
īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, senie latvieši un arī citas
pasaules tautas svin meteņus – ziemas pavadīšanu un pavasara
sagaidīšanu.

meteņi Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādē

Senlatviešiem gadumija bijusi meteņos. metenis esot bērnu diena, jo šajā dienā liela uzmanība veltīta bērniem un dažādām
jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. tas tāpēc, ka ne tikai cilvēku dzīve sākas no mazotnes un bērnības, arī dabā gada
sākums ir laiks, kad drīzi jo drīz dienas kļūs garākas, daba pēc
garā ziemas miega modīsies un no jauna veiks jaunu auglības ciklu
gada garumā. un te nu dabai steidzas palīgā cilvēks – ar domām un
maģiskiem, auglību veicinošiem rituāliem, tā palīdzot Saulei sākt
sildīt spožāk un ilgāk.
Arī mēs, Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» saime,
uzreiz pēc brokastīm devāmies laukā, lai visi kopīgi nosvinētu Meteņdienu. Tur mūs sagaidīja mūzikas skolotāja Daiga Elksnīte un
aicināja nostāties pāros, lai kopīgi iesildītos pirms rotaļām un
stafetēm. Lai ātrāk atnāktu pavasaris, mēs dziesmu un mūzikas pavadījumā(atbilstoši dziesmas «Met, met, Meteni» tekstam) imitējām
kustības, dejojām dejas «Metieniņš», «Plācenītis» un draudzības deju
«Roku rokā», gājām jautrā rotaļā «Oira».
Pēc iesildīšanās abu grupu bērni skrēja mīcīt sniegu, lai ātrāk nāk
pavasaris, un tad devās uz saviem rotaļu laukumiem.
Jaunākā vecuma bērni kopā ar iestādes vadītāju Anitu Agejevu un
skolotāja palīgu Ilonu Kaņepi piedalījās stafetē «Vizināšanas ar ķerru» – rotaļlietu vizināšana līdz noteiktai vietai, atcerējās, kas ir veselīga un neveselīga pārtika rotaļā «Jā un nē», meta mērķī bumbiņas, jo
sniega pikām nepietika, gāja rotaļā «Sniegavīrs» un vēl katrs tika izvizināts ar ragaviņām pa sniega placīti, ko saule vēl nepaspēja izkausēt.
Vecākās «Rūķīšu» grupas bērni kopā ar skolotāju Elitu Locāni un
skolotāja palīgu Ritu Tihanovu sadalījās divās komandās, lai piedalītos stafetē «Hokejs» – aiznest ripu uz hokeja nūjas līdz mērķim un
atpakaļ, brauca mežā pēc malkas, lai Meteņdienā varētu iekurt
ugunskuru un sasildīt tēju, nesa līdz mērķim Meteņa «Dāvanu maisu»,
vizināja viens otru ar ragaviņām, kā arī meta sniega pikas mērķī.
Pēc jautrām aktivitātēm katrs Meteņdienas izpriecu dalībnieks
saņēma medaļas un tika pacienāts ar veselības tēju un garšīgu ābolu
pīrāgu, ko visiem bija sarūpējušas pavāre Tamāra Mosina un saimniecības vadītāja Sarmīte Tarvāne.
Tāpat bērnus pārsteidza arī pats Metenītis, nolikdams pie katras
grupas durvīm konfektītes.
Paldies kolektīvam par prieku un jautrību, kas spīdēja bērnu acīs un
sejās!
Gribas lielu paldies pateikt Arinas Žukovskas māmiņai Svetlanai un
Annikas Meijeres māmiņai Mārītei par to, ka Atvērto durvju nedēļā
no 20.02. līdz 24.02.2017. atnāca ciemos pie bērniem, lai pastāstītu
savu bērnības mīļāko pasaku un paspēlētu kopā rotaļas. Bērniem tas
ļoti patika.
Iestādes vadītāja Anita Agejeva
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Lai ātrāk varētu sagaidīt silto laiku, pielūgt Meteni ar dziesmām, dejām un jautrām izdarībām Viļakā, laukumā pie Luterāņu baznīcas, sanāca pilsētas
un novada pagastu ļaudis. Ikvienu atnācēju nenobaidīja ne slapjdraņķis, ne ass vējš. Pasākuma vadītājas, saimenieces (J. Vrubļevska, M. Supe-Tuča,
I. Lindenberga), klātesošajiem atgādināja tautas ticējumus, pēc kuriem var paredzēt gaidāmās vasaras laiku un ražu. Aicināja visus iet rotaļās, lai piesauktu veiksmi, auglību un izdošanos jaunajam
gadam.
Populārākā tradīcija Meteņos ir maskošanās.
Ciemos bija ieradies krāšņs gailis (J. Romanovskis) – šī gada simbols – kopā ar Kupravas dziedātājiem, «Atvasaras» kolektīva čigānsievas ar ķekatu
dziesmām ieradās no Vecumu pagasta, kārtību pasākumā uzraudzīja arī lielais lācis (J. Tučs).
Meteņdienas melodijas skandināja etnogrāfiskais
ansamblis «Abrenīte», rotaļā aicināja folkloras
kopa un kapela «Atzele». Skanīgas krievu tautas
dziesmas izdziedāja Žīguru kolektīvs «Ivuški» un
Viļakas Kultūras nama ansamblis «Sudaruška».
Jautrā dejā sevi izrādīja Žīguru babuškas (kolektīvs

Pavasaris tuvojas ar īpašiem
svētkiem – Sieviešu dienu, kad
vīrieši dāvina ziedus, smaidus un
mīlestības atklāsmi:
Viss dzīves daiļums nāk no sievietes,
Bez tās mēs dzīves nastu nepanestu,Viss dzīves mīļums nāk no sievietes,
Bez tās mēs tumsībā un naidā dvestu.

«Alianse»), bet ar savu čaklumu izcēlās kolektīva
«Intriga» sievas.
Aizdzīt ziemu svētku dalībniekiem palīgā nāca
Viļakas Robežsardzes pārvaldes kinologi, demonstrējot dienesta suņu prasmes un izveicību. Bērni varēja izvizināties ar kvadriciklu.
Drosmīgākie, spēcīgākie un brašākie apmeklētāji piedalījās dažādās aktivitātēs – kolektīvā slēpošanā, stafetē ar ragaviņām, virves vilkšanā un
kokā kāpšanā. Šogad īstais gailis tika brašulim
J. Kārkliņam.
Lai tiktu vaļā no visām likstām un aizdzītu slimības, lai savāktu visas neizdošanās un dotu zemei
auglību, tika veikts dzīšanas rituāls – vilkts bluķis
un dedzināta salmu sieva.
Bet sasildīties drēgnajā pēcpusdienā varēja pie
ugunskura, baudot karstu zāļu tēju un pankūkas.
Paldies visiem pašdarbniekiem par līdzdalību,
Inesei Petrovskai par garšīgām pankūkām.
Paldies Viļakas novada pensionāru biedrībai
par sadarbību, organizējot pasākumu.
Viļakas Kultūras nama pasākumu vadītāja
I. Lindenberga

Pozitīvo emociju un pārvērtību
šovs «ielūdz ella»

Pirmssvētku sestdienā Viļakas
Kultūras namā atraktīvā sabiedrības dāma Ella aicināja visus viļacēnus un novadniekus uz pozitīvo emociju un pārvērtību šovu,
lai baudītu svētku noskaņojumu,
izjustu, cik liela un nozīmīga pasaules daļa ir sievietes.
Ella (I. Lindenberga) dalījās
pārdomās par sievietes būtību un
sūtību, kopā ar skatītājiem noskaidroja, ar ko īpašs ir daiļais dzimums un kā to vērtē vīrieši. Muzikālu sveicienu svētkos dāmām dāvāja Viļakas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos» (vadītāja D. Astreiko), Normunds Orlovs, eksotisko deju grupa «Samia» (vadītāja I. Leišavniece), līnijdeju grupa «Ziemeļmeitas» (vadītāja A. Leitena), modes
deju grupa «Nola» (vadītāja M.
Leišavniece), sieviešu vokālais ansamblis «Cansone» (vadītāja I.
Bukša) un Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases jaunietes.
Mūsdienās ikvienai no sievietēm ir daudz iespēju būt spilgtām,
interesantām un neatvairāmām personībām. Kā viena no iespējām ir
ārējās pārvērtības. Pasākumā bija
vienreizēja iespēja veikt reālas pārvērtības ārējā izskatā, ko uzņēmās
piepildīt skaistumkopšanas ekspertes – Inta Ozola, Aiga Mača un
Lana Barovska, kurām palīdzēja
G. Šimanovska un G. Arbuzova.

Skatītāji varēja iepazīties ar
pašdarbnieku kolektīvu modes demonstrējumiem. Rekovas meiteņu
– brīvdomātāju grupa, kuras konsultē I. Lāce, atklāja jaunākās modes tendences – neikdienišķus tērpu dizainus, ko papildināja spilgti
aksesuāri, frizūras un make-up.
Savukārt, grupas «Nola» meitenes
izrādīja Viļakas Kultūras nama
garderobes kleitu galeriju, kuras
atkal atgriežas modē. Dramatiskā
kolektīva dalībnieki ar humora
piegaršu iejutās modeļu lomā un
izrādīja retro tērpu aktuālākās
tendences.
Koncertā sveikt visas novada
sievietes bija ieradušās arī populāras estrādes zvaigznes: Merilina
Monro, kuras lomā iejutās N. Orlovs un ģitāristu grupa V. Cibuļa
vadībā, Maša Rasputina (G. Abrickis) duetā ar Filipu Kirkorovu
(M. Kaļāns), kā arī Verka Serdjučka (G. Abrickis) kopā ar Žīguru

dramatiskā kolektīva dalībniekiem
(vadītāja V. Kaļāne).
Kopā ar vīriešiem no skatītāju
pulka Ellai izdevās parādīt, kā viņu rokās sievietes spēj pārvērsties
par dažādiem mūzikas instrumentiem – vijoli, akordeonu, arfu u.c.
Dramatiskā kolektīva dalībnieki
– J. Romanovskis un M. Supe –
Tuča – atklāja, ko sievietes dēļ
spēj darīt vīrieši.
Tikšanās izdevās pozitīva, emocionāla un sirsnīga – pasākuma
noslēgumā atzina Ella. Paldies visiem skatītājiem par uzmanību!
Paldies Viļakas Kultūras nama, Žīguru Kultūras nama, Upītes Tautas
nama pašdarbniekiem un Rekovas
meitenēm par jaukajiem pārsteigumiem! Paldies Intai Ozolai, Lanai Barovskai un Aigai Mačai par
reālajām pārvērtībām!
Viļakas Kultūras nama
pasākumu vadītāja
Ineta Lindenberga

8. marta rītā Viļakas Kultūras
nama mūsdienu deju kolektīvs
«NoLa» devās uz kaimiņzemi,
lai piedalītos Pitalovas Bērnu
un jauniešu horeogrāfiskās daiļrades 5. festivālā «dejas svētki».
Šis festivāls veiksmīgi norit
jau piekto gadu, šogad tika pulcēti
vairāk nekā 150 dalībnieki no Pitalovas rajona un Latvijas –Viļakas novads, Kārsavas novads. Viļakas novada pašvaldību pārstāvēja
Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs.
Festivālā piedalījās kolektīvi ar dažādu horeogrāfisko novirzienu –
tautas dejas, modernās dejas, break
dance. Mūsu kolektīvs izcēlās ar
oriģināliem tērpiem un īpašo horeogrāfiju (horeogrāfe M. Leišavniece). Kolektīvam šī bija lieliska
iespēja gūt jaunas idejas turpmā-

kai attīstībai un iegūt jaunus draugus un paziņas, jo deja vieno un
nav svarīgi, no kuras valsts Tu
esi, kādā valodā Tu runā.
«NOLA» dalībnieces Ērikas
Zaharovas iespaidi: «Esmu ļoti
pārsteigta par braucienu uz Pitalovu.
Tik daudz kolektīvu un katrs ar

savu «odziņu». Kopumā fantastiski
pavadīta diena ar dažādiem piedzīvojumiem. Paldies Pitalovas
administrācijai par aicinājumu un
sirsnīgo uzņemšanu.»
Mūsdienu deju kolektīva
«NOLA» vadītāja
Marita Leišavniece

mūsdienu deju kolektīvs «NoLa» festivālā «dejas svētki»
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Pretī pavasarim ar smaidu,
enerģiju un optimismu
izGLītīBa / KuLtūRa

SoCiāLāS SfēRaS aKtuaLitāteS

«Gadi kā Gaujā ūdeņi aiztek,
Iemetot matos ievziedu vizmu.
Bezgala skaists un trauksmains arvien,
Ir tas patiesais cilvēka mūžs.»
/O. Vācietis/

12. februārī 85 gadu jubileju nosvinēja
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītnieks
Jevģēnijs Ločmelis.
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kuplā
saime sveic Jevģēniju un novēl stipru veselību un
Dieva svētību turpmākajiem dzīves gadiem!

Pēc drūmās, mainīgās ziemas
katram gribas ātrāk sagaidīt
pavasari, lai atdzīvotos ne tikai
daba, bet arī katrs no mums.
ņemot vērā senču gudrības,
mēs varam griezt laika ritu un
dzīt ziemu, veicot rituālus un
ievērojot ticējumus.
23. februārī Viļakas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi svinēja Meteņdienu. Jaunieši piedalījās pašu
jaunāko ģimnāzistu – 7. klases –
sagatavotās sportiskās aktivitātēs,
ēda garšīgas pankūkas un dedzināja salmu lelles, kuras bija jāizgatavo katrai klasei un katra no
tām saņēma nomināciju.
Klases izveidoja komandu 6

skolēnu sastāvā un pārbaudīja savus spēkus dažādos uzdevumos.
Visveiklākā un attapīgākā izrādījās 10. klases komanda «Bandīti», kuri dāvanā saņēma sātīgu
sāļo kliņģeri. Priecāties un draudzīgi vienoties komandas darbā
netraucēja ne lielās peļķes sniega
vietā, ne dzestrs vējš. Arī līdzjutējiem bija aizraujoši vērot notiekošo un pārdzīvot par savējiem.
Marta pirmās nedēļas nogalē
Viļakas Valsts ģimnāzijā notika
sporta diena, kad notika volejbola
turnīrs jauktajām komandām.
Skolēni tika sadalīti 12 komandās, kurās darbojās gan meitenes
un zēni, gan katra vecumposma

jaunieši. Komandām bija jāprot
saspēlēties, saprast vienam otru,
izpalīdzēt un enerģiski izlādēties,
lai pārspētu pretiniekus. Pārējie
skolēni piedalījās spēļu tiesāšanā, protokolēšanā.
Kopā ar skolotājiem daļa skolēnu aktīvi juta līdzi saviem favorītiem. Protams, uzvarēja draudzība, bet nedaudz veiksmīgākās
komandas saņēma saldumu balvas.
Aktīvos pasākumos mēs varam stiprināt draudzību un sadarbību, rūpēties par savu veselību
un veidot noturīgas tradīcijas skolas ikdienā.
Apkopoja I. Lindenberga

ciemojās Annas dienā 26. jūlijā,
apbrīnodamas saimnieces iekopto
dārzu un rokdarbus. Genovefas
Loginas iedrošinātas, klubiņa dalībnieces mācījās pērļot, bet maijā
devās uz Kārsavu pie šova «Īstās
latvju saimnieces» Ainas Barsukovas un apmeklēja Kārsavas
kultūrvēsturiskās vietas.
Godinot novadnieku, Jēkabpils
Goda pilsoni priesteri Jāni Bratuškinu, klubiņš «Mantinieces»
aicināja noskatīties režisores Ingas Nesteres dokumentālo filmu
«Dvēseļu gans. Dekāntēvs Jānis
Bratuškins.»
Andrejdienā, 30. novembrī, lasītāju klubiņa darbīgās sieviņas
sanāca kopā, lai ieklausītos bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša laika zīmju vērojumos un noskatītos
fotostāstu par rudeni dzimtajā novadā. Andrejdienas vakarēšanas
noslēgumā novadniece Evita Zaremba-Krīgere aicināja skatīt viņas
savāktos rokdarbus un musturus un
attīstot saglabāt senču mantojumu.
Ziemassvētku gaidās klubiņa
«Mantinieces» dalībnieces mācījās
apgūt Kurzemes sklandraušu un
Latgales rozīšu gatavošanas kuli-

nāro mantojumu. Latgales rozīšu
gatavošanas noslēpumus palīdzēja
atklāt Anastasija Martinova.
Katru nodarbību papildināja
Regīnas Dūnas preses izdevumu
apskati par aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu. Klubiņa dalībnieces
ieguva vērtīgu informāciju par
dārza kopšanas un izaudzētās dārza ražas pārstrādi.
Pirms gada 8. martā lasītāju
klubiņa dalībnieces sumināja bibliotēkas aktīvu lasītāju – nominanti
«Lasīšanas vēstnesis Latgales reģionā» – Inesi Rēvaldi. Toreiz ar
klubiņa dalībniecēm tikās žurnāliste, dzejniece un veselīga dzīvesveida popularizētāja, ceļotāja un
dzīves vērotāja, vienmēr pozitīva
un smaidoša sieviete Zina Logina.
Zina ir cilvēks, kurš nevar atteikt,
ja viņu aicina uz kārtējo tikšanos.
Tāpēc šoreiz vienmēr jaukā Zina
atsaucās uz aicinājumu un bija
kopā ar klubiņa «Mantinieces»
dalībniecēm, lai dalītos savās zināšanās, meklētu veidu, kā nodarbināt ķermeni, un lai palīdzētu
līdzcilvēkiem justies drošāk un
būt možiem.
Pasākuma gaitā tika godināta
Lūcija Šaicāne viņas 71. dzimšanas dienā. Katra no klubiņa dalībniecēm 8. marta priekšvakarā
saņēma pavasara zieda sveicienu,
bet Zina Logina – klubiņa dalībnieču sarūpēto veltījumu.
Paldies bibliotēkas lasītāju klubiņa «Mantinieces» dalībniecēm
par prātam radošu, sirdij jūtīgu un
dvēselei veldzējošu kopā būšanu
pirmajā darbības gadā!
Paldies radošai sievietei Zinai
Loginai par atsaucību un silto sirdi, no kuras staro sirsnība un labestība!
Viļakas novada bibliotēkas
direktore Vija Circāne

Lasītāju interešu klubiņa «mantinieces»
pirmajā gadadienā

mūs apciemojis vēl viens
gaismas pavasaris. Šis ir laiks,
kad vērīgāk ieklausāmies putnu dziesmās un asna augšanas
priekā. Pavasaris ir laiks, kas
mūs dara modrus un aicina ciešāk ielūkoties vienam otra acīs.
Pavasaris ir laiks, kas atver dvēseli putna lidojumam un sirdi
maigumam.
7. marta pēcpusdienā Viļakas
novada bibliotēkā sapulcējās bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa
«Mantinieces» dalībnieces, lai atsauktu atpakaļ laiku, kāds tas bija pirmajā darbošanās gadā.
Bibliotēkas direktore un viena
no klubiņa līdzpriekšsēdētājām
Vija Circāne aicināja atcerēties
2016. gada 18. februāri, kad pirmajā kopā sanākšanas reizē dalībnieces apņēmās darīt savu un
līdzcilvēku dzīvi labāku, gaišāku,
interesantāku. Kopš tā brīža lasītāju interešu klubiņam «Mantinieces» bijušas 10 nodarbības, kurās klubiņa dalībnieces mācījušās
ieklausīties viena otrā un dalīties
ar savām radošajām idejām. Šajā
laikā ar radošajām idejām dalījās
Ināra Andrejeva un Valija Augustāne. Pie Valijas klubiņa dalībnieces

Pateicības vārdi

Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas Viļakas
nodaļas (turpmāk LSK) vadītāja Līna Barovska visu
biedru vārdā izsaka sirsnīgu Paldies SIA «AGVIK»
īpašniekiem agrim un Viktorijai Pukiem un Susāju
pagasta pārvaldniekam Ilmāram Locānam.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai, Viļakas novada
iedzīvotājiem tika ziedots apģērbs, apavi, rotaļlietas.
Ziedotās mantas un apģērbs tika novirzīts:
• Rekavas pirmsskolas izglītības grupiņai,
• medņevas pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa»,
• LSK nodaļai Parka ielā 2,
• Susāju pagasta iedzīvotājiem.
Jūsu labestība un ieguldījums nav novērtējams!
Lai dalīšanās sagādā prieku
ne tikai ņēmējam, bet arī devējam!
Ceram uz kopīgu sadarbību arī turpmāk!
LSK Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska

Koncerts Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

februāra sākumā Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas (turpmāk
Šķilbēnu Sam) kolektīvu iepriecināja Baltinavas etnogrāfiskais
ansamblis. Katru gadu ansambļa sievas apciemo iemītniekus ar muzikāliem sveicieniem.
Šobrīd Šķilbēnu SAM dzīvo Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa bijusī dalībniece Anna Vilkaste, kura daudzus gadus dziedāja un piedalījās dažādos festivālos un pasākumos kopā ar pārējām ansambļa sievām.
Anna bija īpaši saviļņota un pasākumam gatavojās vairākās nedēļas,
jo pienācīgi vēlējās sagaidīt savas senās paziņas un draudzenes.
Koncerts noritēja sirsnīgā gaisotnē, dziedot par darbu, sadzīvi,
pastāstot dažādus atgadījumus no dzīves un smieklīgas anekdotes.
Sarunās aktīvi iesaistījās iemītnieks Pēteris Pužulis, kurš ar lielāko
prieku pastāstīja klātesošajiem par savas jaunības piedzīvojumiem.
Pēc koncerta Anna Vilkaste bija sagatavojusi pārsteigumu – uzklājusi ciemiņiem galdu, lai kopā, kā agrāk, malkotu tēju un pārrunātu dažādus notikumus.
Šis pasākums iemītnieku sirdīs ienesa daudz prieka un siltuma,
īpaši tiem, kuriem Baltinava ir dzimtā puse. Bija prieks satikt savus
draugus un paziņas un kopā pasēdēt, parunāt un uzdziedāt sirdij tuvas
dziesmas.
Mīļš paldies Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievām un personīgi vadītājai Antoņinai Krakopei par patīkamu kopā būšanu!
Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja
Līna Barovska
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Nomodā par Latvijas brīvību

(Sākums 1. lpp.)
Zemessardzes komandieris brigādes
ģenerālis Aivars Ozoliņš, uzrunājot tautu
partizānu mītnes vietā Stompaku purvos,
teica: «Apbrīnoju karavīra garu, kāds bija
partizāniem, tas, ka mēs šodien esam šeit,
pierāda, ka partizānu izlietās asinis nebija
veltīgas, aicinu visus izzināt vēsturi un saglabāt dzīvu to piemiņu.»
Vēsturniece Inese Dreimane ir priecīga,
ka šī vieta netiek aizmirsta, ka šeit nāk un
pulcējas ļaudis. «Partizānu cīņas ideja nebija skaļš patriotisms, nemētājās ar patriotisma
saukļiem. 1945. gadā cilvēki jau bija piedzīvojusi svešas varas un, kad atkal nāca
sveša vara, tad dabiska reakcija bija pretoties, nepadoties bez cīņas, svarīgi bija pasargāt savus tuviniekus, savu zemi, savu
sētu. Tas noteica vēlmi pretoties okupācijas
varai. Partizānu cīņas jau pašā sākumā parādīja, ka tās nebūs frontālās kaujas, nebūs
lieli uzbrukumi. Nereti partizāniem pārmet,
kur ir no ešeloniem nolaistie vilcienu sastāvi,

kur uzvarētās kaujas, kur ieņemtie apriņķa
centri. Partizānu uzdevums bija pēc iespējas
intensīvāk neļaut pretiniekam iesakņoties
svešā teritorijā, šis uzdevums tika izpildīts,
jo okupācijas režīms šeit nejutās droši līdz
pat 20. gs. 50. gadu vidum, jo bija cilvēki,
kas sabiedrībā bija gatavi parādīt pretestību,
cīņu okupācijas varai. Šī atmiņa un apziņa
izdzīvoja līdz pat atmodai, cilvēki bija gatavi stāvēt barikādēs, jo atmiņa par cīņu ar
okupāciju nebija aizmirsta, neskatoties uz
padomju propagandu, izsūtīšanām un klusēšanām, atgriežoties no izsūtījuma. Tagad
tikai no mums ir atkarīgs, vai saglabāsim
atmiņu, ka latvieši ir drosmīga tauta un ir
spējīga pastāvēt par sevi. Vai šī atmiņa saglabāsies un kāda tā būs, tas ir atkarīgs no
mums pašiem, izzināt vēsturi un pašam izdarīt secinājumus. Ceru, ka tradīcija 2. martā
pulcēties šajā vietā saglabāsies, tas parādīs,
ka partizānu gars nav zudis, ka piemiņa
tiek saglabāta, tad arī viņi nebūs cīnījušies
par velti,» uzsvēra Inese Dreimane.

STOMPAKU KAUJA 1945. GADA 2. MARTĀ
Latvijas nacionālo partizānu apvienība

zigmārs turčinskis, LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks

Latgales ziemeļu daļā – Abrenes apriņķī
– partizānu darbībai un cīņai pret boļševiku
ideoloģiju bija vēsturiskas tradīcijas. 1919.
gadā šajā apvidū izveidojās partizānu kustība, no kuras vēlāk izauga Latgales partizānu pulks, kurš kā Latvijas armijas vienība
piedalījās Brīvības cīņās. 1938. gada 14. augustā Balvos tika atklāts piemineklis kritušajiem Latgales partizānu pulka karavīriem,
kurš tautā ieguva nosaukumu Balvu Staņislavs. Tā priekšpusē ir uzraksts: «Latgales
partizānu pulka kritušiem karavīriem 1919 –
1920» Padomju okupācijas laikā piemineklis tika iznīcināts. 1993. gada 11. novembrī
piemineklis tika atjaunots. Tā otrā pusē
tika pievienots papildu uzraksts: «Atjaunots
godinot arī 1940 – 1954. gada Latgales nacionālās brīvības cīnītājus».
1944. gada rudenī, pēc tam, kad Latvijas austrumu daļu bija reokupējusi Sarkanā
armija, mežos glābiņu meklēja tie vīri,
kuri nevēlējās karot sarkano pusē. Daudzi
no viņiem bija izvairījušies arī no karošanas
vācu armijā. Bijušais Latgales partizānu
pulka karavīrs Vilhelms Keišs no Abrenes
apriņķa Baltinavas pagasta Surikavas 1943.
gadā, sākoties vācu mobilizācijai, skaidri
pateica savam vecākajam dēlam Jānim: «Tu
nekarosi ne par vāciešiem, ne krieviem, bet
tikai par Latvijas brīvību.» Izvairījies no
mobilizācijas vācu armijā, Jānis Keišs neaizgāja arī Sarkanajā armijā, bet 1944. gada
rudenī devās mežā, kur sāka organizēties
latviešu nacionālie partizāni.
1944. gada 2. oktobra naktī vācieši Abrenes apriņķī desantēja 11 vīru lielu diversantu grupu ar kodēto nosaukumu «Lapland».
To vadīja bijušais apriņķa galvenais agronoms Pēteris Supe («Cinītis») un viņa vietnieks LU Tautsaimniecības fakultātes students Staņislavs Ločmelis («Dūze»). 1944.
gada 10. decembrī viņi nodibināja Latvijas
Nacionālo Partizānu Apvienību (LNPA).
Dibināšanas brīdī tajā iekļāvās 7 partizānu
grupas ar 123 vīriem. 1945. gada rudenī LNPA
apvienoja ap 1000 nacionālo partizānu, un
organizācijas pakļautībā atradās partizānu
grupas Viļakas, Alūksnes, Valkas, Gulbenes,
Cēsu un daļēji arī Madonas apriņķī. Neskatoties uz okupācijas varas pārspēku, LNPA
spēja darboties līdz pat 1953. gadam.
P. Supes izstrādātie LNPA statūti noteica: «1§. Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA) ir nacionāla latvju tautas
militāri politiska organizācija, kas apvieno
aktīvos brīvības cīnītājus un darbojas Latvijas
okupācijas varai slepeni. [..] 3§. Apvienība
atrod savas tiesības, izteiktas Apvienoto Nāciju ietvaros un spēkā esošā Latvijas Satversmē, kādēļ tā ir legāla Latvijas valsts organizācija un var izteikt zināmas latvju tautas
daļas brīvo gribu. 4§. Apvienība uzstāda
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par savu augstāko mērķi cīnīties ar ieročiem
rokās un politiski, kopā ar latvju tautas
lielāko vairumu par neatkarīgās demokrātiskās Latvijas Republikas atjaunošanu.»

«Saliņu mītnes»

1945. gada janvāra sākumā LNPA partizāni pēc P. Supes pavēles sāka pulcēties
Stompaku purvos starp Balviem un Viļaku,
kur uz vairākām purva saliņām izveidoja
nometni, kuru bez pārspīlējuma var uzskatīt
par lielāko partizānu nometni visā Baltijas
reģionā. Tās oficiālais partizānu nosaukums
bija «Saliņu mītnes», bet tautā tika dēvēta
arī par «Jauno Berlīni». Nometnē bija uzbūvētas 24 zemnīcas (paredzētas 10 – 30 cilvēkiem), divi staļļi 30 zirgiem, pārtikas
noliktava, maizes ceptuve un baznīca. Nometnē darbojās arī īpaši izveidota partizānu
tiesa, kas sodīja gūstā saņemtos padomju
aktīvistus. Baznīcā katru dienu dievkalpojumus noturēja LNPA prezidija priekšsēdētājs,
Šķilbēnu pagasta Rekovas katoļu draudzes
prāvests Ludvigs Štagars («Pabērzs»). Kopumā nometnē uzturējās ap 350 cilvēku,
kuru vidū bija arī ap 30 sievietes. Nocietinājumus dziļā sniega dēļ neveidoja, bet
paredzēto pozīciju vietās izvietoja baļķus.
Pirms nometnes atradās nocietināts priekšpostenis. Tajā pēc kārtas dežurēja viena
partizānu grupa, kura kontrolēja iebraucējus
un izbraucējus. Bez vadības atļaujas neviens nometni atstāt nedrīkstēja. Bez tam
tika izvietoti arī trīs maskēti ārējie posteņi.
Tika izveidota Saliņu mītņu vadība. Par
komandantu iecēla faktiski vienīgo virsnieku – bijušo Latvijas armijas leitnantu Broņislavu Slucki («Induli»), bet par komandanta vietnieku kļuva bijušais Latvijas armijas virsdienesta seržants Viktors Audzevičs
(«Stenders»). Visa nometnes teritorija tika
sadalīta divās daļās – Dienvidu sektorā, kurā
dzīvoja partizāni no Viļakas pagasta, un Ziemeļu sektorā, kurā dzīvoja partizāni no Šķilbēnu, Baltinavas un Tilžas pagastiem. Par
Dienvidu sektora komandantu kļuva Staņislavs Ločmelis («Dūze»), bet Ziemeļu sektoru vadīja Antons Stiglovs («Akmeņkalējs»).
No nometnes katru nakti uzdevumos
ar zirgu kamanām devās 4 līdz 6 partizānu
grupas. To uzdevums bija gan pārtikas sagāde, gan kaujas uzdevumi. Partizāni vairākos gadījumos, uzbrūkot no slēpņiem, atbrīvoja arestētos iedzīvotājus, likvidēja sarkanos aktīvistus, kā arī sagūstīja un uz nometni nopratināšanai atveda pretinieka
pretizlūkošanas dienesta «Smerš» pilnvaroto
Abrenes apriņķī leitnantu Pikuļevu. Regulārās kustības rezultātā tolaik ceļš uz «Saliņu mītnēm» esot bijis pat vairāk iebraukāts
nekā Balvu – Viļakas šoseja.

Stompaku kauja

1945. gada februāra beigās čeka bija noskaidrojusi aptuvenu partizānu nometnes
atrašanās vietu, bet neticēja gūstekņu snieg-

Uldis Skrebinskis, Daugavas vanagu Rēzeknes nodaļas pārstāvis, atgādināja, ka
Stompaku salas kauja ir nozīmīgākā kauja
Latvijā. «Esmu gandarīts, ka Daugavas vanagu ceļi ir krustojušies ar Viļakas novada
pašvaldību un šīs sadarbības rezultātā esam
izveidojuši interesantāku nometnes vietu
ar piemiņas akmeņiem ar simbolisku Latvijas valsts karogu un krustu baznīcas bunkura vietā. Ceru, ka līdz Latvijas simtgadei
izdosies padarīt šo piemiņas vietu vēl interesantāku. Katra cilvēka dzīvē ir brīži,
kad ir jāizdara izvēle, kad izvēle ir izdarīta, tad tā ir jāpieņem. 1945. gadā vīriem arī
bija jāizdara izvēle, vai sadarboties ar tiem,
kas uz Latviju bija atnākuši ar ieročiem, vai
pievienoties patriotu pulkam un mēģināt
apstādināt okupācijas varu šeit rīkoties un
slepkavot. Šī vieta bija vienīgā vieta Latgalē,
Vidzemē, kura nebija okupēta un pārstāvēja
neatkarīgo Latvijas valsti. Stompaku kauju
partizāni uzvarēja, jo izlauzās no ielenkuma,»
saviļņoti uzrunāja Uldis Skrebinskis.
«Vēsture ir tāda lieta, kas jāmācās katrai
paaudzei. Mīlestību uz savu dzimteni dod
Dievs. Latvijas valsts himna ir kā lūgšana.

tajām ziņām par partizānu skaitu, uzskatot,
ka nometnē nevar atrasties vairāk par 30 –
40 cilvēkiem. Savukārt partizāni no sagūstītā «Smerš» leitnanta Pikuļeva uzzināja,
ka čeka zina viņu nometnes atrašanās vietu.
Partizānu vadība, būdama pārliecināta
par savu spēku, pēkšņu uzbrukumu negaidīja, jo viņu izlūkošana nebija manījusi jaunu ienaidnieka karaspēka vienību ierašanos
Abrenes apriņķī. Iespēju, ka čeka uzbruks
tikai ar apriņķī esošajiem spēkiem, partizānu
vadība neņēma vērā.
Rezultātā nometnē, kurā atradās ap 350
partizāni, uzbruka 483 vīru lielais NKVD
karaspēka 143. strēlnieku pulks. Kauja ilga
no 2. marta plkst. 7:30 līdz 19:30, kad kaujas troksnis līdz 3. marta rītam pieklusa. Abu
pušu pozīcijas nometnes Priekšsalā atradās
tikai 70 – 80 metru attālumā, un ilgākas vai
īsākas apšaudes turpinājās ik pēc brīža.
Kaujā krita un vēlāk no ievainojumiem mira
28 partizāni, bet pretinieka zaudējumi sasniedza 46 cilvēkus. NKVD karavīrs Vasilijs Vorobjovs drīz pēc notikušā atcerējās:
ierodoties kaujas laukā, ieraudzījis, ka «bandīti ir nogalinājuši un ievainojuši daudzus
mūsu karavīrus un virsniekus. Bandītiem
bija iepriekš sagatavotas aizsardzības pozīcijas, un viņi mums izrādīja spēcīgu uguns
pretestību, nelaižot mūs savas nometnes
teritorijā. Bandīti daudzreiz pārgāja pretuzbrukumos, cenšoties mūs aplenkt un iznīcināt». Partizānu kaujas grupas komandieris Jānis Kozlovskis vēlāk rakstīja, ka
«šinī cīņā laikam biju vistuvāk nāvei, jo
man, kad sniedzos pēc trofeju ložmetēja,
uz pleca pie lāpstiņas labajā pusē izšāva
cauri brezenta mētelim un visām drēbēm,
labi vēl piededzinot ādu».
Nozīmīga loma Stompaku kaujas sekmīgā iznākumā bija bijušajam leģionāram
kapteinim Jānim (Arvīdam?) Ozolam («Melnā
bārda»). Viņš Stompaku apmetnē ieradās
1945. gada 26. februārī – tikai dažas dienas
pirms partizānu kaujas ar čekas karaspēku.
Sarkanās armijas aizmugurē kopā ar adjutantu Pauli Grantiņu («Ventiņu») bija palikuši atkāpšanās laikā 1944. gada jūlijā. Nelegāli dzīvojuši Grīvas mežos Tilžas pagastā. Pēc ierašanās Stompakos kapteinis Ozols
tika iecelts par «Saliņu mītņu» komandantu.
2. marta agrā rītā, kad čekisti neilgā laikā
bija ieņēmuši četrus bunkurus un tiem pretī
stāvošajā «Žogotas» partizānu grupā sākusies panika un pat daļēja bēgšana, tieši
Ozols bija tas, kas novērsa apjukumu un
noorganizējis pienācīgu pretestību.
Partizāni no Saliņu mītnēm un aplenktā
Stompaku meža ar kauju izlauzās naktī no
2. uz 3. martu. Palīdzēja arī tas, ka naktī spēcīgi putināja. Galvenie partizānu spēki - ap
70 partizānu – kapteiņa Ozola vadībā devās uz Tilžas pagasta Grīvas mežiem. Tur 26.
un 28. martā no Stompaku kaujā gūtajiem
ievainojumiem mira LNPA vadītāja vietnieks
Staņislavs Ločmelis («Dūzis») un grupas komandieris Jāzeps Slišāns («Sidrabiņš»). Abi
tika apglabāti turpat nometnes teritorijā.

Tā ir svētība, ka Dievs mums ir devis savu
zemi, tā nav tikai viena sala purvā, bet tā ir
visa mūsu Latvija. Liels prieks, ka ir iespēja
mācīties vēsturi un patiesību. Ir prieks, ka
varam lepoties par savu zemi, varam droši
dziedāt himnu un pie savām mājām mastos
uzvilkt Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.
Dievs, svētī Latviju!» sacīja Viļakas luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.
Militāro atmosfēru nodrošināja Viduču
pamatskolas zēnu ansamblis (vadītāja Inita
Raginska), kas izpildīja dziesmas «Zviegtin
zviedza kara zirgi» un «Ūdentiņš, akmentiņš»,
Balvu Zemessardzes 31.AMII bataljona zemessargi un viņu izšautās piemiņas zalves.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs aicināja padomāt, ka šodien, noejot nedaudz vairāk nekā vienu kilometru pa meža un purva taku, mums likās,
cik bezgalīgi gara tā ir, bet pēc mītnes apmeklējuma mēs atgriezīsimies mājās siltumā, ēdīsim garšīgas vakariņas, bet nacionālajiem partizāniem meža un purva takās, bunkuros, zemnīcās bija jādzīvo gadiem, un viņi izdzīvoja, jo bija ticība brīvai Latvijai.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Cīņas turpinājās. Kapteinis Ozols pēc vairākām sekmīgām sadursmēm ar okupantiem
krita kaujā 1945. gada 28. aprīlī pie Rugāju pagasta Aparniekiem. LNPA turpināja
vadīt Pēteris Supe («Cinītis»), kuru 1946.
gada 1. aprīlī nogalināja čekas aģents –
kaujinieks Jānis Klimkāns. Nākamais LNPA
vadītājs Antons Circāns («Vārpa») krita
kaujā 1947. gada 7. jūlijā, bet pēdējo LNPA
vadītāju leitnantu Broņislavu Slucki («Induli») sagūstīja 1953. gada 15. janvārī.
Stompaku kaujas gaita un iznākums ir
atklāts NKVD karaspēka 143. strēlnieku pulka komandiera apakšpulkveža Kuzņecova
1945. gada 19. marta ziņojumā par operatīvo stāvokli Austrumlatvijā. Tajā minēts, ka
«Stompaku purva meža rajonā slēpās bandītgrupa 400 – 500 cilvēku sastāvā. Bruņojumā
lielkalibra ložmetēji, balsta ložmetēji, rokas
ložmetēji, automāti, šautenes, granātas un
liels daudzums patronu. [..] Apkārt bandītu
nometnei bija izveidota aizsardzības līnija,
15 – 20 cilvēku sastāvā norīkota sardze, no
kuras tika izlikti posteņi rietumu, dienvidu
un austrumu virzienā. Banda izveidoja 15 –
20 cilvēku vienības, lai aplaupītu mājas un
iznīcinātu padomju un partijas darbiniekus
pagastu un apriņķu centru tuvumā esošajās
mājās. [..] 1945. gada 2. marta sadursmē
ar bandu pulka operatīvā vienība iznīcināja
28 bandītus, 40 – 50 tika ievainoti, 7 cilvēki
sagūstīti. Banda, izmantojot spēcīgo snigšanu un nakts aizsegu, izgājusi no aplenkuma
rietumu virzienā un grupās izklīdusi
Liepnas mežā, bet galvenie spēki aizgājuši
uz Grīvas mežu.»
Pēc Stompaku kaujas lielākā daļa nogalināto partizānu tika izlikti atpazīšanai
un vietējo iedzīvotāju iebiedēšanai Viļakā
un Šķilbēnos. Kad viena no nošauto partizānu sievām, Egļevas mežniecības grāmatvede L. Augustāne, nogalināto cilvēku vidū
atpazina savu vīru, viņa spēja sāpēs sakost
zobus un to neizrādīt, notraucot sniegu no
sava vīra sejas un papurinot galvu, pagājusi
malā, tā izvairīdamās no čekistu pratināšanas.
Viļakas Brāļu kapos vēlāk svinīgi apglabāja
tikai 18 okupācijas varas pārstāvjus, bet
pārējos čekas karavīrus apglabāja Pitalovas
vai Ostrovas kapos. Tas notika tāpēc, ka Viļakas centrālajā laukumā publiskai apskatei
bija nomesti 19 nogalināto partizānu līķi,
un nebija pieļaujams, ka tauta redz, ka komunistu zaudējumi ir bijuši lielāki. Daļu
mirušo partizānu sameta bedrē pie Viļakas
katoļu baznīcas žoga, kur 2005. gadā ir
atklāta viņiem veltīta piemiņas vieta.
Stompaku kauju var vērtēt kā lielāko un
sīvāko kauju Latvijas partizānu kara vēsturē. 2011. gada 11. augustā Balvu – Viļakas
šosejas malā tika atklāts piemineklis Stompaku kaujā kritušajiem 28 nacionālajiem
partizāniem. Tajā ir iekalti visu kritušo vārdi
un dziesmas rindas: «Mums bija jāmirst, lai
dzīvotu simti. Nebija lemts toreiz Latvijai
zelt. Un pēc kariem, kas palikāt dzīvi, Būs
no jauna jums Latviju celt!»
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Rekolekcijas Kupravas draudzē
BazNīCaS dRaudŽu ziņaS

16. martā Kupravas svētā
ignata no Lojolas baznīcā notika
draudzes rekolekcijas. dievkal-

pojumā kopā ar draudzes priesteri feliksu Šneveļu piedalījās
vēl seši priesteri.

Svēto Misi vadīja Viļakas Romas katoļu draudzes priesteris
Guntars Skutels, kā sprediķotājs

bija pieaicināts Rozentovas Romas
katoļu draudzes priesteris Rinalds
Broks. Priesteris Rinalds atgādināja, ka mums vajag vienmēr būt
nomodā par sevi: «Kādā pilsētā bija tornis, kurā bija sargs, kam bija
pienākums vērot, vai pilsētai neuzbrūk ienaidnieks. Ilgu laiku nekas nenotika, tad kādu dienu pilsētas iedzīvotāji izdzirda sargu pūšam taurē, pilsētnieki paķēra ieročus, kādi nu kuram bija, noslēdza
māju durvis un logus un gaidīja
uzbrukumu. Pagāja kāds laiks, un
cilvēki sāka palikt nepacietīgi, jo
nevarēja sagaidīt uzbrucēju, un
griezās pie taurētāja, un pieprasīja paskaidrojumu, kāpēc viņš ir
taurējis, ja neviens nav uzbrucis.
Taurētājs atbildējis, ka pilsēta jau
sen ir kritusi ienaidnieka rokās,
jo šis ienaidnieks nav vis ārējā vara vai spēks, bet ļaunums, kas ir
ienācis cilvēku sirdīs.»
Priesteris aicināja uz sevi palūkoties no malas, no augšas – ar

4. februārī notika bērnu un
jauniešu kristīgā tikšanās, kuru
organizēja Ludzas Romas katoļu
draudze un māsas no euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē, kurā piedalījās
ap 150 dalībnieku no Ludzas,
Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas,
Balvu, daugavpils un Krāslavas
Romas katoļu draudzēm.
Vecākā Latvijas pilsēta Ludza
(dibināta 1177. gadā, piemēram,
Viļaka (Marienhauzena) pirmo
reizi rakstos minēta 1293. gadā)
ar tās pilskalnu, skaistajiem skatiem uz pilsētu un Ludzas ezeru,
šaurajām ieliņām, grezno, balto
katoļu baznīcu, jautrajām iepazīšanās spēlēm, interesantajām meistardarbnīcām, mierīgo Tezē lūgšanu un Dieva žēlsirdības piepildīto Svēto Misi neatstāja vienaldzīgus arī 14 Viļakas katoļu draudzes dalībniekus, 21 Šķilbēnu katoļu draudzes bērnu un jaunieti,
18 Baltinavas katoļu draudzes
dalībniekus un priesterus Guntaru
Skutelu, Staņislavu Prikuli un
Feliksu Šneveļu.
Visiem dalībniekiem pasākums
ļoti patika, un daudzi vēlētos šādā pasākumā piedalīties vēlreiz.
Visvairāk jauniešiem patikušas trīs
lietas: iPhone jeb dalībnieku kartiņas viedtālruņa veidolā ar «uzinstalētām» programmām, kā arī
par uzdevumu veikšanu darbnīcās
bija iespējams saņemt jaunu uzlīmi jeb «uzinstalēt» jaunu pro-

grammu viedtālrunī. Protams, ar
šo iPhone bija iespējams «sazvanīt» tikai pasākuma dalībniekus,
kuri atradās blakus. Jaunieši bija
pārsteigti, ka balss ievingrināšanas jeb dziedāšanas nodarbību
vadīja Ingars Puncuļs, tik jautras
dziedāšanas nodarbības sen neesot bijušas. Un trešo vietu ieņem
T-krekliņu apgleznošana, kur pēc
speciāli izgatavotiem trafaretiem
bija iespējams uz saviem līdzpaņemtajiem T-krekliņiem uzgleznot zīmējumu ar Ludzas simbolu
vai arī izvēlēties kādu kristīgās
tēmas bildīti. Protams, bērniem
patika uzmezglot arī atslēgas piekariņus zivs formā, iepazīties ar
vārnu un iemācīties deju krievu
dziesmiņas pavadījumā, patika, ka,
dodoties no Ludzas 2. vidusskolas
uz vakara pasākumiem baznīcā,
bija iespēja iemēģināt Ludzas slidkalniņus un pat uzskriet vai uzlidot Ludzas pilskalnā. Ikvienu
dalībnieku personīgi uzrunāja kāda pasākuma aktivitāte.
Svēto Misi par bērniem, jauniešiem un citiem tikšanās dalībniekiem celebrēja Rozentovas un
Feimaņu draudžu prāvests Rinalds
Broks, Viļakas draudzes prāvests
Guntars Skutels, Baltinavas un
Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis, Kupravas draudzes priesteris Fēlikss Šneveļs,
Krāslavas draudzes priesteris Rodions Doļa un Aglonas draudzes
priesteris Andžejs Lapinskis. Prāvests Rinalds Broks sprediķī, uz-

runājot bērnus un jauniešus, aicināja bērnus līdzdarboties, lai pasākuma dalībniekiem vairāk paliktu atmiņā pasākuma galvenā
doma: «Bet Jēzus viņiem sacīja:
Laidiet bērniņus un neliedziet viņiem pie manis nākt, jo tādiem
pieder debesvalstība.» (Mateja
19, 14). Priesteris Rinalds Broks
mūsu dzīvi salīdzināja ar baltu
lapu, kuru ir iespējams izmest atkritumos un neradīt neko vai arī
ļaut, lai baltā lapā tiek piepildīta
ar Dieva nodomiem mūsu dzīvē.
Dievs mūs pacietīgi aicina uz satikšanos. Dievs mums piedod un
pacietīgi gaida, kad mēs atnāksim

un atvērsimies Dieva žēlastībai
mūsu dzīvēs. Priesteris Broks izjautāja bērnus, jauniešus un pieaugušos, kā viņi jūtas, kad kāds
neatnāk uz norunāto tikšanos,
vispopulārākās atbildes bija: vilšanās, skumjas, bēdas. Tieši tāpat
Dievs jūtas arī tad, kad mūs nesagaida uz tikšanos, bet vienalga
Dievs mums piedod un gaida,
kad atsauksimies Dieva aicinājumam un ļausimies Dieva plāna
piepildījumam mūsu dzīvē.
Nākamā bērnu un jauniešu
kristīgā tikšanās notiks Aglonā,
līdz kurai bērni un jaunieši ir
aicināti saglabāt Ludzā saņemto

Dieva acīm – un atbrīvoties no tā,
kas noslogo mūsu sirdi, lai mēs
Lieldienas sagaidītu, atjaunojušies
Jēzū Kristū. Pirms dievkalpojuma
cilvēki varēja izmantot iespēju pieiet pie grēksūdzes pie Baltinavas
un Šķilbēnu priestera Staņislava
Prikuļa, kas ar Vatikāna mandātu pagājušajā gadā tika nozīmēts
kā Žēlsirdības misionārs. Katrs
priesteris bija ieradies ar lielāku
vai mazāku dievlūdzēju pulciņu.
Dievkalpojumu kuplināja un ar
mums, kā arī par mums lūdzās
Vidsmuižas priesteris Česlavs
Mikšto, Varakļānu priesteris Vladislavs Lapelis, un tālāko ceļa gabalu bija mērojis priesteris Arnis
Vizbelis no Iecavas. Pēc dievkalpojuma bija agape, kuras laikā ticīgā tauta varēja brīvā gaisotnē
tikties ar priesteriem.
Teksts: priesteris
Felikss Šneveļs
Foto: Kupravas Romas
katoļu draudzes arhīvs

piepildījumu un prieku, ir aicināti steigties uz savām draudzēm,
Svētdienas skolu un citiem kristīgiem pasākumiem, ir aicināti
par savu prieku pastāstīt arī saviem klases un skolas biedriem,
lai visiem netiktu liegta iespēja
steigties pie Dieva. Paldies Dievam, ka atver mūsu sirdis! Paldies, ka piepilda mūs ar mīlestību
un žēlastību! Paldies Ludzas komandai par noorganizēto interesanto tikšanos!
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne
un Viļakas Romas katoļu
draudzes arhīvs

Bērni un jaunieši iemīlēja Ludzu
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Viļakas jauniešu Valentīndienas noskaņas

Valentīndienu iemīļojis ikviens
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra
jaunietis un šogad 14. februāris
Viļakas Valsts ģimnāzijā bija
īpaša diena, jo kārtējo reizi bija
pienācis laiks svinēt šos svētkus.
Par pasākuma motīvu tika izvēlēta
dziesma «zemenes», tāpēc arī
nosaukumā skanēja rindiņa «Kopš
bērnu dienām tevi zinu es…».
Svētku tuvošanās bija jūtama jau vairākas dienas iepriekš, jo
katram bija jāveic kāds uzdevums svētku tapšanā – kādam jāgatavo
priekšnesumi, kādam jāpušķo telpas, kādam jāizplāno pasākuma
norise un jāveic vēl daudzi citi darbiņi, jo svētku noskaņu radām mēs
paši, parādot savu attieksmi gan emocionāli, gan ieguldot savu darbu.
Svētku dienā jaunieši bija īpaši saposušies un devās uz fotostūri, kurā
tapa jaukas klašu un skolotāju kopbildes, kā arī individuālie foto. Katram
bija iespēja nosūtīt slepenas mīlestības vēstules ar Valentīndienas pasta
starpniecību. Šogad jaunieši bija īpaši aktīvi un izmantoja ne tikai organizatoru sagatavotos apsveikumus, bet sūtīja arī pašu gatavotas kartītes.
Pasākuma atrakcijās piedalījās septiņi puiši, kuri pārstāvēja katru
klasi un paši izvēlējās no zāles vēl septiņas dalībnieces, kuru vidū
bija arī Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne. Katrs
dalībnieks atrakcijās piedalījās individuāli un šī spēle «saveda kopā»
Viļakas novada Jauniešu domes prezidenti Lailu Milakni un jaunieti
Egīlu Kazinovski, kuri izrādījās visizveicīgākie un apsteidza pārējos.
Jaunieši dāvanā saņēma latviešu rakstiem rotātas šalles.
Vēlējāmies jauniešos veicināt izpratni pat to, kas ir mīlestība un kas tad
īsti ir svinams Valentīndienā, tāpēc skatītājus pārsteidza ekskluzīva
iespēja iepazīties ar Viļakas novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova kunga un viņa kundzes Žannas mīlasstāstu, kas atstāja iespaidu uz ikvienu, jo tajā tika atklāts, kas ir patiesa mīlestība, ka tā balstās
uz ģimenes vērtībām. Priecē, ka tik pozitīvs un reāls piemērs ir mums
tepat līdzās! Paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu svētku tapšanā!
Īpašu paldies sakām Santai Juganei, Kristai Gavrilovai, Elijai
Astreiko, Jolantai Kuiko, Valērijai Kozlovskai, Anastasijai Sedihai,
Raivo Orlovskim un Sandim Leitenam!
Informāciju sagatavoja Viļakas Jauniešu
iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne
Foto: Raivo Orlovskis

«Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē»

Jau otro gadu februārī Viļakas, Balvu, Rugāju, Kārsavas un
Baltinavas novadā tiek rīkots pasākums «izbaudi ziemu ziemeļatgalē».
Tā ietvaros 18. februārī Viļakas novada Žīguros varēja doties
izzinošā pastaigā dabā «Mežs ziemas miegā».
Vides gide Anna Āze pasākuma dalībniekus sagaidīja ar
interesantu stāstījumu par mežu, kokiem, dzīvniekiem šobrīd –
ziemas laikā. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā atšķirt kokus pēc
to pumpuriem, tāpat, pētot putnu būrīšu saturu, izzināt, kāds putniņš
tur ligzdojis. Ar interesi tika novērota dzeņa kalve, kas ierīkota
elektrības stabā un vāveres atstātās pēdas sniegā.
Pēc pastaigas un A. Āzes muzeja apskates dalībnieki varēja
piedalīties ievārījumu degustācijā ar mērķi noskaidrot, no kā
ievārījums gatavots. Tāpat bija iespēja sildīties, nobaudot dažādas
augu tējas, kuru lietderību veselībai izskaidroja gide.
Paldies visiem dalībniekiem un vides gidei Annai Āzei un Mārai
Āzei par sadarbību!
Izzinošā pastaiga notika projekta «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb
atklāj dabas pētnieku sevī!» ietvaros.
Projekts «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku
sevī!» veltīts Latvijas simtgadei.
Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Linda Biseniece Mieriņa Viļakas tūrisma informācijas centrs
(tālr. +371 28686600, e-pasts: turisms@vilaka.lv)
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Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā
«PROTI un DARI!»

Ja esi jaunietis vecumā no
15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu,
neapgūsti arodu pie amata
meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVa) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā «PRoti
un daRi!».
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts «PROTI un DARI!»,
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar
to, ka katram projektā iesaistītam
jaunietim tiek sniegts individuāls,
tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības
virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma, piedāvājot
piemērotus atbalsta pasākumus,
kas var ietvert tādas aktivitātes kā
neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c.,
izņemot ārstniecības personālu),
dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un
jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mēr-

tūRiSmS

Ceļvedis ved lasītājus caur
Ziemeļlatgales aizsargājamajām
dabas teritorijām, kas glabā retu
augu un dzīvnieku sugu daudzveidību. Daudzas no šīm teritorijām ir pielāgotas dabas mīļiem,
bet daļa sargā apkārt esošo vidi
no cilvēku ietekmes. Īpaši atzīmējamas teritorijas ir Lubāna mitrājs, dabas parks «Numernes valnis», Motrīnes ezers, Stiglavas
atsegumi, kas aizrauj ar ainavas
skaistumu un neskarto dabu.
Ziemeļlatgales dabas pētniekiem ir īpaši veidota sadaļa ar
apskates saimniecībām, lai aicinātu iepazīt arī 5 Latgales novadu
cilvēkus, kas savās lauku sētās
darbojas pēc dabas rituma – no
pirts rituālu baudīšanas līdz kārtīgām pusdienām no vietējiem
lauku labumiem, it visā ir jūtama
cieņa pret vidi mums apkārt.
Vēstures pieskaņu Ziemeļlatgales
ceļojumā ienes senatnīgie muižu
parki, kuru dižkoki glabā gadsimtu noslēpumus un cilvēku likteņu
līnijas. Atliek apstāties un ieklausīties, lai sadzirdētu tikai sev domātu stāstu.
Velomīļiem ir apkopoti 4 vietēja mēroga velomaršruti, kas
ieved jūs Ziemeļlatgales dzīlēs
un 1 reģionālais maršruts, kas
piedāvā sajust dzīvi visos 5 Ziemeļlatgales novados, apjūsmojot
skaistos un sakoptos laukus un
pierobežas kolorītu.
Šajā vasarā Ziemeļlatgales viesus īpaši aicinām savos ceļojumos iekļaut arī piecu unikālu,
mākslinieku veidotu vides instalācijas objektu apskati, kas atspoguļos kādu no dabas stihijām –
gaiss, zeme, uguns, ūdens – vai to
simbiozi. Atklāšanas pasākumi

ķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz
9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā «PROTI un DARI!», aicinām griezties savā pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās
atbalstīs programmas vadītāji un
mentori – izglītības un jaunatnes
lietu speciālisti, jauniešu biedrību
pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti
un citu jomu un nozaru pārstāvji
un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pār-

ņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu nodot
šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot
viņiem spert pirmo soli un mainīt
savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, Nodarbinātības valsts
aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos,
kā arī nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu «PROTI un DARI!» var atrast
aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar
aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).
«PROTI un DARI!» ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā» projekts, kuru īsteno
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām.

Ziemeļlatgales daba –
atklāj to pats!

Šī gada tūrisma sezonas vadmotīvs ziemeļlatgalē ir daba un tās vērtību izcelšana. Lai
Latvijas apceļotājiem dabas izpētes procesu
veidotu bagātīgāku, Rugāju, Balvu, Viļakas,
Baltinavas un Kārsavas novadi ir izdevuši
ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedi.

solās būt pildīti ar mūzikas skaņām, dabas izziņas procesiem un
klusumu, kurā katrs var atklāt
savu Ziemeļlatgali.
Ziemeļlatgales dabas ceļvedi
var apskatīt un lejupielādēt, interneta pārlūkā ierakstot https://
dl.orangedox.com/d5dfYFKjN6uG
YODgX2, kā arī meklēt Latgales
tūrisma informāciju centros un
Ziemeļlatgales novadu mājaslapās:
visit.karsava.lv; turisms.balvi.lv;
http://vilaka.lv/; http://baltinava.lv/;
http://rugaji.lv/

Projekts «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku
sevī!» veltīts Latvijas simtgadei.
Projektu finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Informāciju sagatavoja:
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore
Tālrunis: 29327265
E-pasts:
inga.bernane@karsava.lv
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Visi bērni ir mākslinieki

Sacenšas makšķernieki

18. februārī uz tepenīcas ezera
pulcējās makšķernieki, lai cīnītos
par Viļakas novada čempiona
titulu. uz sacensībām ieradās
34 makšķernieki. ļoti patīkami,
ka ar kungiem kopā cīnījās arī
viena kundze – emerita Pranckune. Šogad dalībnieki startēja
ne tikai individuāli, bet notika
arī komandu sacensības. Sacensībās piedalījās 8 komandas.
Pirmo vietu izcīnīja komanda
«AIV», kuras sastāvā cīnījās Aivars
Dvinskis, Ivars Leidis un Valdis
Zīle. Kopā šī komanda nozvejoja
3,01 kg zivju. Otro vietu izcīnīja
komanda «Rūdis», kuras sastāvā
startēja Guntars Korņejevs, Modris

Zaķis un Raimonds Ielaidnis. Savukārt trešajā vietā šoreiz palika
komanda «Asaris», kuras sastāvā
startēja Žanis Šimanovskis, Ilgonis
Augustāns un Elēns Augustāns.
Pirmās sacensību minūtes par
traģēdiju izvērtās Aldim Prancānam, jo piecirstā līdaka izrādījās
stiprāka par viņu un aizpeldēja tālumā nenozvejota. Toties priecāties sacensību gaitā varēja Ilgonis Augustāns, kuram izdevās noķert gandrīz puskilogramu smagu asari.
Individuālajā vērtējumā par
Viļakas novada čempionu kļuva
Valdis Zīle, kurš noķēra visvairāk
– 1,8 kg zivju. Otro vietu izcīnīja

Hokeja laukums Žīguros pastāv nu jau piecus gadus un
beidzot esam sagaidījuši Hokeja
kluba «dinamo Rīga» pārstāvjus uz sava ledus.
Katru gadu Hokeja klubs «Žīguri MRS» izsūta desmitiem vēstuļu ar lūgumu atbalstīt hokeja
attīstību Viļakas novadā, arī šis
gads nebija izņēmums. Par lielu
pārsteigumu mums jau pēc pāris

dienām saņēmām zvanu no Mediju menedžera Jāņa Stepīša – mēs
atbrauksim pie Jums 23. februārī!
Vēl lielāks prieks bija uzzināt,
ka mūs apciemos lieliskie Hokeja
kluba «Dinamo Rīga» aizsargi –
Krišjānis Rēdlihs #9, Jēkabs Rēdlihs #14 un Ralfs Freibergs #29.
Pagājušajā sezonā pie mums jau
bija viesojies uzbrucējs Māris
Bičevskis #96, un jokojot bijām

Hokeja kluba «dinamo Rīga»
pārstāvji viesojas Žīguros

Šķilbēnu pagasta čempionāts
zemledus makšķerēšanā

25. februārī novada makšķernieki devās uz Peipusa ezeru, lai
cīnītos par Šķilbēnu pagasta čempiona zemledus makšķerēšanā
titulu. uz sacensībām izbrauca 36 dalībnieki.

Ilgonis Augustāns ar noķerto
zivju kopsvaru 1,15 kg. Trešajā
vietā ierindojās Kaspars Pranckuns, kurš noķēra 1,02 kg zivju.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus, medaļas, kausus
un saldumu balviņas.
Liels paldies Susāju pagasta
pārvaldei, kura aktīvi piedalījās
sacensību organizēšanā. Makšķernieki ļoti priecājās par Susāju pagasta pārvaldes sarūpēto zupu.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību. Paldies
Aldim Koniševam par tiesneša
pienākumu pildīšanu.
Veiksmīgus Jums visiem lomus!
Pēteris Vancāns

sarunājuši, ka nākamgad viņam
jāatved vēl vismaz 3 spēlētāji,
kas arī notika. Diemžēl laika apstākļi mūs pievīla un nevarējām
savu hokeja laukumu parādīt ar
labāko ledu, bet tas neatturēja
«Dinamo» spēlētājus un tie iemēģināja arī mūsu laukumu. Tā
bija lieliska iespēja mūsu vārtsargam Denisam Sovetovam iemēģināt savas iemaņas «Dinamo» spēlētāju prasmīgajos iemetienos.
«Dinamo» pārstāvji pie mums
atbrauca ar dāvanām, saņēmām
bērnu ekipējumu, nūjas, slidas un
Hokeja kluba «Dinamo Rīga» spēlētāju kreklus. Bija patīkami saņemt atzinības vārdus no «Dinamo» spēlētājiem par mūsu gadiem
paveikto darbu, par mūsu entuziasmu, tas dod sparu un spēku turpmākiem panākumiem un idejām!
Protams, neizpalika foto mirkļi
un autogrāfu iegūšana.
Hokeja kluba «Žīguri MRS»
vārdā sakām paldies Hokeja kluba
«Dinamo Rīga» Mediju menedžerim Jānim Stepītim, Viļakas
novada domei, Žīguru pagasta
pārvaldei.
Uz tikšanos nākamgad Hokeja
klubā «Dinamo Rīga»!
Hokeja kluba «Žīguri MRS»
pārstāve Ginta Locāne

Peipusa ezers ir neparasts ar
to, ka vienam zvejniekam vienā
dienā var ļoti veikties un mājās pārvest labu lomu, bet citam atkal
neveikties un nākties samierināties
ar sliktu lomu. Tā arī šajās sacensībās – uzvarētājs Modris Strupka
nozvejoja 21,380 kg zivju, bet
mazākais loms bija viena zivs!
Otro vietu izcīnīja Vitolds Prancāns ar 16,100 kg lielu lomu,
trešajā vietā atstājot Sergeju Romanovu ar 14,700 kg nozvejotu
zivju.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus, medaļas un kausus.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību un labvēlīgo attieksmi sacensību laikā.
Paldies šoferiem, Francim un
Aivaram, par tiesnešu funkciju
pildīšanu.
Veiksmi makšķerēšanā!
P. Vancāns

«Visi bērni ir mākslinieki. Problēma ir, kā palikt māksliniekam,
kad jūs izaugat,» teicis Pablo Pikaso. Viļakas un Baltinavas
novada bērnu - mākslinieku veikumu bija iespēja novērtēt jauno
mākslinieku darbu izstādē Viļakas Kultūras un radošo industriju
centrā februārī un martā.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas «Vizuāli plastiskā māksla» 2015./2016. mācību gada absolventu skolas nobeiguma
darbu izstādē bija skatāmas gleznas «Ūdensrozes» (Salvis Čeirāns),
«Fēnikss» (Gunta Logina), «Māsu selfijs» (Alise Kokoreviča),
«Iedvesmas zirgs» (Marija Maksimova), «Arājiņi, ecētāji, tie to maizi
audzināja» (Nils Miethke), «Noskaņa» (Kristiāns Slišāns), «Veiksmes
zilonis» (Marta Sutugova), «Klusā daba» (Līna Pundure), «Siāmas
kaķi» (Zane Tabore), «Ābeļdārzs» (Laimonis Jānis Vilkaste).
16. marta pēcpusdienā Viļakas Kultūras un radošo industriju
centrā pulcējās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji un
mākslas draugi. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene pateicās Baltinavas novada pašvaldībai, Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvam, kā arī māksliniekiem par ilggadēju
sadarbību Viļakas novada jauniešu izglītošanā un īpaši par šo izstādi.
Rekavas vidusskolu pārstāvēja skolotāja Aina Cibule, kura uzrunu
sāka ar iepriekš minētajiem Pablo Pikaso vārdiem. Tika pasniegts pateicības raksts par veiksmīgu sadarbību. Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas direktors Aldis Prancāns atzina, ka Baltinavā ir vairāk mākslinieku nekā Viļakā, taču nākotnē jāturpina sadarbība, organizējot
izstādes un koncertus.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Lilita Kūkoja un
Indra Keiša atzina, ka Kultūras un radošo industriju centra telpas ir
piemērotas izstāžu izvietošanai un ka ir prieks redzēt savus darbus
skaisti izkārtotā izstādē. Ieradusies bija arī daļa jauno mākslinieku,
viņi interesentiem pastāstīja par darbu idejām un tapšanu.
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja
Rūta Cibule

Rekavas vidusskolas svarbumbu
cēlāji jauno sezonu iesāk veiksmīgi

18. februārī Viļānu novada dekšārēs norisinājās Latvijas kausa
1. posms svarbumbu celšanā grūšanas vingrinājumā. Kopumā
piedalījās vairāk nekā deviņdesmit dalībnieku no septiņiem sporta klubiem.
Jauniešu grupā Dagnis Bukšs svara kategorijā līdz 68 kg ieguva
trešo vietu, uzgrūžot 16 kg svarbumbas 124x, tas ir viņa labākais rezultāts.
Edgars Prancāns junioru grupā svara kategorijā līdz 85 kg ieguva
otro vietu, uzgrūžot 32 kg svarbumbas 41x un vīriešu grupā ieguva
trešo vietu.
Stafete notika raušanas vingrinājumā un junioru grupā Dagnis un
Edgars izcīnīja pirmo vietu.
Dagnis Bukšs 28. janvārī startēja arī Latvijas čempionātā garajā
ciklā un jauniešu grupā ieguva pirmo vietu un kļuva par čempionu.
Sportistu reitingā par 2016. gadu junioru grupā kā labākais svarbumbu cēlājs tika apbalvots Edgars Prancāns.
Treneris Jānis Dokāns
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Lauku atbalsta dienests informē:

29. martā plkst. 13:00 Viļakas novada domes zālē notiks seminārs par aktualitātēm 2017. gada platību maksājumos.
Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs saņemt Viļakas novada bibliotēkā šī gada 20. aprīlī no plkst. 9:00
līdz 16:00, kā arī Balvos, Brīvības ielā 46a, 2. stāvā katru dienu no
10. aprīļa līdz 22. maijam.

Atbalsts putnkopības nozarei

Lauku atbalsta dienests (Lad) izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā «atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju
iespējamās sekas» putnkopības nozarei. Projektu pieteikumu
pieņemšana notiks no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 31. martam, kopējais publiskais finansējums ir euR 900 000.
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot
preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta,
kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā
esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku
citās teritorijās.
Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās
primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji putnkopības nozarē,
kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs,
vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma «Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu
profilaktisko pasākumu ieviešana» ietvaros.
Lad Klientu daļa (tālr. 67095000)

Fotokonkursa «Latgales ainava» nolikums

Konkursa mērķi:
1. Lai kuplinātu Latvijas Republikas simtgades svētkus, Daugavpils tautas fotostudija «Ezerzeme-F» kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību iecerējusi savākt foto materiālu un izdot grāmatu, kura atspoguļotu visu Latgales novadu ainavu dabas skaistumu dažādos gadalaikos.
2. Piesaistīt Latvijas fotomākslinieku: gan profesionālo, gan amatieru
fotogrāfu spējas un talantus, lai atspoguļotu Latgales dabas skaistumu
un daudzšķautnību.
3. Iegūt Latgales novadu dabas ainavu attēlu kolekciju, kura pilnībā
spētu atklāt reģiona dabas skaistumu, neatkārtojamību un daudzveidību.
4. No konkursā iegūtajiem materiāliem izveidot kopēju Latgales
novadu ainavas fotoalbumu, kas būs veltījums Latvijas simtgadei.
5. No konkursam iesūtītajiem materiāliem izveidot izstādi.

Konkursa nosacījumi:
1. Attēlos jābūt uzņemtai Latgales ainavai un tajā notiekošajiem
dabas procesiem dažādos gadalaikos.
2. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām pēc 2000. gada, lai atspoguļotu šī
gadsimta Latgales dabas skaistumu.
3. Dalībniekam ir atļauts lietot foto apstrādes programmas tikai, lai
apgrieztu fotogrāfijām malas, kā arī ir pieļaujama kopējā attēla gaišuma,
kontrasta, gammas un asuma korekcija, bet ne pārveidošana un attēlu
sakombinēšana.
4. Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krāsaini attēli JPEG
formātā. Failu izšķirtspējai jābūt ne mazākai par 300dpi (garākā mala ne
mazāka par 3543 pikseļi), no kuriem atlases kārtā tiks izgatavotas 30x45
cm fotogrāfijas izstādei.
5. No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 10 darbi līdz 2017. gada
30. jūnijam.
6. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas tehniku.
7. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā
visu atbildību par darba saturu uzņemas tā autors.
8. Autoru darbiem jābūt numurētiem. Atsevišķā Word dokumentā ir
jāuzrāda šādi dati: autora vārds un uzvārds, autora e-pasts, adrese un
tālruņa numurs. Saskaņā ar darbu numuriem jānorāda darba nosaukums,
vieta (obligāti ir jānorāda novads un pagasts), kur darbs uzņemts, un gads.
9. Darbi jāiesūta Tautas fotostudijai «Ezerzeme-F» uz e-pastu: latgalesainava@inbox.lv
Tālrunis papildu informācijai: +37129463510 Linards Onzuls.
10. Nolikuma prasībām neatbilstoši darbi netiks izskatīti.
11. Katrs autors, kura darbi būs izturējuši konkursu, saņems Atzinības rakstu, vienu albuma eksemplāru (ja darbs tiks publicēts tajā) vai
izstādes katalogu.
12. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā ar žūrijas vērtējumu. Konkursa rezultātus vērtēs
kompetenta žūrija.
13. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē, kā
arī iespējamā ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu.
14. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu
visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.
15. Organizatori cer uz fotogrāfu atsaucību no visas Latvijas, it īpaši
uz Latgales novados dzīvojošo fotogrāfu atsaucību.
Piedalīšanās konkursā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas.
Lai mums visiem veicas par godu mūsu Latvijai un Latgalei!
Linards Onzuls
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ZAAO izsludina akciju lauksaimniekiem «Tīra sēta – laba sēta»

No 10. marta līdz 23. jūnijam notiks Sia «zaao»
(zaao) organizēta bezmaksas lauksaimniecībā
izmantotā iepakojuma savākšanas akcija «tīra
sēta – laba sēta». akcijas laikā nododot zaao vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīga materiāla –
ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus, HdPe
kannu plastmasas iepakojuma -, iespējams laimēt lauksaimniecības preču veikala Sia «agroserviss Valmiera» dāvanu kartes.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: «Akciju rīkojam, lai vēl vairāk
samazinātu lauksaimniecībā izmantoto polimēru –
skābbarības plēvju, Big-Bag maisu, HDPE plastmasas
kannu – dedzināšanu un nonākšanu dabā. Piedāvājam
lauksaimniekiem iespēju ērti un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem un nodrošinām,
lai savāktās plēves un plastmasas kannas nonāktu
pārstrādes rūpnīcās.»
Par nodotajiem materiāliem tiek izsniegts pie-

ņemšanas – nodošanas akts, kas kalpo kā izziņa Valsts
Vides dienesta speciālistiem, ka šie atkritumi savākti
atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.
Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847 un pieteikto materiālu ZAAO savāks līdz 23.06.2017., iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcijā var
piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas un
viena savākšanas reize skaitās kā viena izlozes anketa. Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA
«Agroserviss Valmiera» dāvanu kartes, katra 100,Eur vērtībā. Akcijas nolikums pieejams ZAAO mājas lapā www.zaao.lv.
SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.
Informāciju sagatavoja: Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

28. februārī valdība atbalstīja zemkopības
ministrijas (zm) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai noteiktu biodrošības pasākumus novietnēm, kurās tur mājputnus.
Izmaiņas noteikumos nosaka dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē vai tur mājputnus
(vistas, tītarus, pērļu vistiņas, zosis, pīles, paipalas,
baložus, fazānus, irbes un citus nožogotās platībās
turētus putnus), ievērot biodrošības pasākumus, lai
pasargātu mājputnu ganāmpulkus no putnu gripas
izplatības tajos.
Noteikumi paredz, ka laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku
īpašnieks nodrošina šādu prasību ievērošanu:
n visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot
kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
n ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
n ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos;
n mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
n darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas
apģērbu un apaviem. Darba vai maiņas apģērbu un
apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
Biodrošības pasākumos iekļauts, ka dzīvnieku
īpašniekam mājputnu barošanu un dzirdināšanu jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, kā arī mājputnu barība un pakaiši jāuzglabā tā, lai novērstu
savvaļas putnu piekļūšanu.
Noteikumi arī paredz, ka dzīvnieku īpašniekam
jāierobežo nepiederošu personu piekļūšana mājputnu
turēšanas vietām. Savukārt gadījumos, kad ir aizdomas uz mājputnu saslimšanu, piemēram, samazinās
barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu
masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju,
smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas
ceļu) infekcijas slimības pazīmes, nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un
veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
Tāpat noteikts, ka mājputnu novietnē aizliegts
ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkādu citu inficētu materiālu vai priekšmetu,
kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek
turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības
datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks,
gan novietne un jāsniedz informācija par putnu
skaitu divreiz gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju. Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var
reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centros (ZM KAC), iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot par mājputnu
skaitu novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli
ganāmpulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī
elektroniski, izmantojot Elektronisko ziņojumu
ievades sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji).
Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija reģistrējuši
ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, jāņem
vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma
ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no
novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks
turēti mājputni, tad, norādot jaunu atskaites datumu,
ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo mājputnu skaits
visās novietnēs.
Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi
mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju
par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 67027240 vai rakstot uz e-pasta adresi: ldc@
ldc.gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles. LDC pieņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē – http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/.
Tāpat var vērsties ZM KAC, zvanot pa tālruni:
67095000 vai apmeklējot to klātienē. ZM KAC
pie ņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē:
http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/.
Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un veterinārā
dienesta aktuālajai informācijai par putnu gripu tīmekļvietnē http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/#jump.
Plašāka informācija par grozījumiem Ministru
kabineta (MK) 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.
291 «Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām» pieejama MK
tīmekļvietnē http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/.

Nosaka biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm

LaBaS PāRVaLdīBaS SauKļi SaBiedRīBaS iNfoRmēŠaNai

Esi saprātīgs!

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot lēmumus, valsts
un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu.
Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.
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VeSeLīBaS aPRūPe / iedzīVotāJu ziNāŠaNai

Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

No šā gada februāra papildus valsts e-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iedzīvotajiem ir pieejams daudzveidīgs veselības
nozares e pakalpojumu klāsts, kas nodrošina
iespēju ātri un ērti noskaidrot ar savu veselību
saistītu informāciju.
Iedzīvotājiem šobrīd ir pieejami trīspadsmit dažādi e-pakalpojumi. Piemēram, e-pakalpojums «Manas e-receptes» sniedz iespēju ikvienam apskatīt
informāciju par visām viņam E-veselības sistēmā
pieejamajām e-receptēm. Savukārt e-pakalpojums
«Mani vizuālās diagnostikas dati» nodrošina iespēju
apskatīt sev veikto vizuālās diagnostikas izmeklējumu
attēlus un slēdzienus, kas ir ievadīti E-veselības sistēmā. Piemēram, rentgena, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses u.c. izmeklējumu.
Svarīgi atzīmēt, ka e-pakalpojumos iedzīvotājiem
ir pieejami dati, kas E-veselības sistēmā no ārstniecības iestāžu puses brīvprātīgi tiek ievadīti no
2016. gada septembra, savukārt visi vēsturiskie dati
(iepriekš veiktie izmeklējumi, izrakstītās receptes
u.c.) sistēmā netiks atspoguļoti. Tādējādi vairākos
e-pakalpojumos informācija būs pieejama tikai ar
laiku, ārstniecības iestādēm arvien aktīvāk darbojoties E-veselības sistēmā un pakāpeniski ievadot
tajā pacientu medicīnisko informāciju.

Tāpat arī noteikts, ka līdz šā gada 1. jūlijam ārstiem savu pacientu medicīnas pamatdatu (alerģiju,
aktuālo diagnožu, medicīnas ierīču u.c.) norādīšana
E-veselības sistēmā ir brīvprātīga, taču pēc minētā
datuma šīs informācijas ievadīšana E-veselības sistēmā noteikta kā obligāta.
Lai izmantotu e-pakalpojumus, nepieciešams autorizēties kādā no portāliem ar drošas piekļuves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem, e-parakstu vai personas apliecību (eID). E-pakalpojumu
informācija ir apskatāma arī par nepilngadīgajiem
bērniem un aizbildnībā esošām personām.
Kopumā šobrīd tiek piedāvāti trīspadsmit dažādi
e-pakalpojumi – «Manas e-receptes», «Saņemtās
darbnespējas lapas», «Pacienta medicīnas pamatdati», «Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu
rezultāti», «Kas skatījies manus medicīnas datus»,
«Saņemtie nosūtījumi» u.c. Ar visiem e-pakalpojumiem
un informāciju par to sniegtajām iespējām var iepazīties E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā
«E-pakalpojumi» un Valsts reģionālās attīstības
aģentūras pārraudzītajā valsts pārvaldes pakalpojumu
portāla www.latvija.lv sadaļā «E-pakalpojumi».
Informāciju sagatavoja: Agnese Jasenoviča,
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītājas vietniece (tālr.: 67043787)

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina!

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai oCta polisei. No 2017. gada 30. jūnija par
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tiKai ar
bezskaidras naudas maksājumu. uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

Pabeigta līgumu slēgšana par valsts
apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem

Nacionālais veselības dienests (NVd) ir pabeidzis līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 2017. gadā. Kopumā valsts apmaksātu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu
sniegšanai šogad novirzīti vairāk nekā 558 miljoni eiro, kas ir par
34 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.
Līgumus par ambulatoro un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanu
iedzīvotājiem ir noslēgušas visas 40 slimnīcas. To skaitā ir universitāšu, reģionālās, aprūpes un specializētās slimnīcas.
Par ārstu-speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un citu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu kopumā noslēgti 390 līgumi ar veselības aprūpes centriem, poliklīnikām, ārstu-speciālistu praksēm un citām ārstniecības iestādēm.
Lai uzlabotu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinātu gaidīšanas rindas pakalpojumu saņemšanai, šogad
papildus plānots vairāk nekā 21 milj. eiro. Veicot papildu finansējuma
plānošanu katrai ārstniecības iestādei, ņemta vērā personāla un tehniskā nodrošinājuma kapacitāte, gaidīšanas rindu garumi pakalpojumu saņemšanai un sniegto pakalpojumu apjoms iepriekšējā gadā.
Jāatzīmē, ka valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem
bērniem un grūtniecēm ik gadu tiek plānots tādā pašā apmērā kā
faktiski izlietotais finansējums pakalpojumu nodrošināšanai iepriekšējā
gadā. Arī 2017. gadā bērniem un grūtniecēm plānotais finansējums
nav samazināts.
Par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
ģimenes ārstu praksēs šogad noslēgti līgumi ar 1320 ģimenes ārstiem. Attālākos lauku reģionos, kur ģimenes ārsta pieejamība ir apgrūtināta, pakalpojumus nodrošinās 106 feldšerpunkti, savukārt ārpus ģimenes ārstu darba laika 28 pieņemšanas vietās tiks nodrošināti
dežūrārstu pakalpojumi.
NVD vērš uzmanību, ka no 2017. gada valsts finansējums veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiek plānots atbilstoši 12 mēnešu
faktiski veiktajam darbam iepriekšējā periodā (iepriekš – atbilstoši deviņu mēnešu vidējam rādītājam par sniegto pakalpojumu apjomu). Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz slimnīcu ierosinājumu turpmāk ņemt
vērā sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu gada pēdējos mēnešos.
Informāciju sagatavoja: Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja (tālr.: 67045007, 28383970)

Jau trīs sezonas veiksmīgi ir darbojies
sezonas laukstrādnieku reģistrācijas modulis

2016. gada novembrī noslēdzās trešā Sezonas laukstrādnieku
sezona, kas ilga no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Visā Latvijā saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs,
kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, var
izmanto Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Lad) elektronisko
pieteikšanās sistēmu šo darbinieku uzskaitei. Šo trīs sezonu laikā
kopējie rādītāji ir tikai auguši, kas apliecina, ka iespēju izmantot
Lad moduli sezonas laukstrādnieku reģistrēšanai izmanto arvien vairāk saimniecību.
Trīs gadu laikā pieaudzis ir gan saimniecību skaits, gan arī reģistrēto sezonas laukstrādnieku skaits. Vislielākais nodarbināto skaits
reģistrēts saimniecībās Zemgalē, Ziemeļkurzemē un Lielrīgā. Šo reģionu aktivitāte palikusi nemainīga kopš sezonas laukstrādnieku
ienākuma nodokļa režīma ieviešanas 2014. gadā. Vidējā darba samaksa vienam nodarbinātajam sezonā programmas īstenošanas laikā
ir pieaugusi no EUR 143 līdz EUR 259.
Izmantojot šo nodokļa režīmu, ieguvēji ir gan saimnieki, gan nodarbinātie. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no
nopelnītā atalgojuma, un nodarbinātais kļūst sociāli apdrošināts pensijai. Kopējais aprēķinātais nodoklis 2016. gadā ir EUR 107575,85,
bet 2014. gadā tie bija EUR 40527,69.
Arī 2017. gadā Sezonas laukstrādnieku modulis būs pieejams
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – saimniecības sezonas
laukstrādniekus varēs uzsākt reģistrēt EPS no 1. aprīļa.
Plašāka informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrāciju ir
pieejama LAD mājaslapā, izvēlnē «Sezonas laukstrādnieki».
Informāciju sagatavoja:Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja (tālrunis: 67027830,
67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv)
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Filma «Melānijas Hronika»
uzsāk savu ceļu pie skatītājiem visā Latvijā

Kinopunktos visā Latvijā tiks demonstrēta latviešu režisora Viestura
Kairiša spēlfilma «melānijas hronika». tas ir stāsts par rakstnieces melānijas Vanagas (1905–1997) izsūtījuma
ceļu Sibīrijā. filma tapusi pēc melānijas Vanagas atmiņu romāna «Veļupes krastā» motīviem.

24. martā plkst. 12:30
Viļakas Kultūras namā.
Ieeja brīva.

Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnumu,
gara plašumu un ciešanu pilnajiem likteņiem
Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts par
latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo un
jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvija.
Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS okupētā
Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Melānijas un viņas vīra,
neatkarīgās Latvijas laikraksta galvenā redaktora,
Aleksandra mājoklī, liek modināt astoņgadīgo dēlu
Andreju un kāpt kravas mašīnā. Stacijā vīrieši tiek
šķirti no ģimenēm. Šajā dienā padomju vara
deportēja aptuveni 17 000 cilvēku Latvijā (nākamais
deportāciju vilnis Latviju skāra 1949. gada martā).
Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. Melānijai un viņas dēlam vispirms ir jāizdzīvo – trīs nedēļu ilgajā braucienā līdz nomaļajam Tjuhtetas
ciemam, pirmajos mēnešos svešajā vidē, badā un
slimībās, bet pēc tam – jādzīvo. Jāsamierinās un
jāpieņem jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir
zudis pamats un pamatojums. Kādu tas noved līdz
sabrukumam, Melāniju līdz apziņai, kurā «skan
tikai viena stīga – cerība.» Un arī līdz piedzīvotā
detalizētiem pierakstiem, kas vēlāk veido apjomīgu
literāru darbu par Sibīrijā pavadītajiem 16 gadiem.
Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku sevī, kurš
ir stiprāks par badu, aukstumu, nežēlību, pat par nāvi, un ir spējīgs uzņemties atbildību par līdzcilvēku,
palīdzēt citiem, – tāds ir Melānijas Vanagas pašas,
viņas atmiņu un arī šī kinofilmas par Melāniju
Vanagu apliecinājums gaišajam pasaulē, gaišumam
katrā no mums.
Režisors – Viesturs Kairišs; lomās – Sabine Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, Baiba Broka,
Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Ivars Krasts.
Filmas garums: 2h
Vecuma ierobežojumus 12+
Filmu studija: Mistrus media

Viļakas novadā, iznāk 1 reizi mēnesī. izdevējs: Viļakas novada dome, abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV–4583. Reģ.apl.Nr. 90009115618,
tirāža: 3001. Bezmaksas, reģist.apl. Nr.000740208. Par raksta saturu atbild tā autors.
atbildīgā par izdevumu – Rūta Cibule, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224, 26540024. iespiests: Sia «Latgales druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

