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Rudens gadatirgi Rekovā un Viļakā

Jau vismaz 20 gadus Šķilbēnu pagasta iedzīvotāji var lepoties ar rudens un pavasara gadatirgu
Rekovas ciemā. Tie ir bijuši gan tradicionāli, gan ar dažādām izdarībām, kā, piemēram, stabā
kāpšanu, koncertiem un piedalījies pat pūtēju orķestris. Lustīgais orķestris vismaz 15 gadus ir
bijis kā neatņemama tirgus sastāvdaļa – un radījis tirgum raksturīgo gaisotni, nu riktīgs umurkumurs. Sākotnējie tirgi notikuši pie bijušajiem veikaliem, iebraucot Rekavā, bet ap 2000. gadu
tie notikuši jau Rekovas ciema centrā.

Š

ogad rudens gadatirgus
pulcināja daudzveidīgus
preču tirgotājus. Sākot ar apģērbiem, apaviem un saimniecībā

noderīgām lietām, beidzot ar dzīviem sivēniem, kaltētiem āboliem,
pašceptu maizi, pīrāgiem, medu,
alu un jaunumu – dažāda veida

kotletēm, ko varēja tepat uz
vietas degustēt. Rekavieši jau
krietnu laiku lepojas ar savu
vietējo mājražotāju – Aiju Pum-

2017. gada 31. oktobris

puri, kuras smeķīgo maizi un pūkainās bulciņas, tirgus apmeklētāji
labi pazīst un gardos izstrādājumus
izķer jau pusstundā.
Degustācijas Rekavas tirgū
nav pārāk populāras, bet šogad
gan. Visi pircēji paviesojās pie improvizētās pannas, kur čaklās un
rosīgās z.s. «Kotiņi» meitenes piedāvāja nogaršot sulīgās pupu kotletes pildītas ar gaļu, siru burkāniem un sīpoliem. Vēl interesenti
varēja iegādāties jaunākos produkcijas izstrādājumus – miežu
grūbas, rupjos un smalkos putraimus. Laipnās meitenes neatteica
arī padomus produktu pagatavošanai.
Nepārprotami nevar neatzīmēt
divas meitenes, kas nolēmušas
sākt savus pirmos soļus biznesā
ar pašgatavotām rotām. Tās ir divas draudzenes Dana Romanova
(6. klase) un Sabīne Maksimova
(5. klase), kuras bija pietiekami
drosmīgas, lai nebaidītos citiem
piedāvāt savu lolojumu. Meitenes
atzīst, kas tas bija nedaudz bailīgi,
bet saņemtā naudiņa par pārdotajām precēm noteikti ir labs stimuls un tiks izlietota jaunu materiālu iegādei. Lai viņām veicas
arī turpmāk!

Broņislava Bondara piemiņas turnīrs ložu šaušanā
(Turpinājums 4. lpp.)
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2017. gada 27.–28. oktobrī Viļakas pamatskolas šautuvē notika Viļakas vidusskolas ilggadējā šaušanas pulciņa un trenera
Broņislava Bondara piemiņas balvas izcīņa ložu šaušanā.

S

acensības organizēja Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Viļakas pamatskola un Viļakas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Viļakas novada
domi. Sacensības tiesāja 3.kategorijas tiesnesis Ēvalds Vancāns,
sacensību galvenais sekretārs – Ulrihs Pozņaks. Piemiņas turnīrs notiek laikā, kad B.Bondaram būtu
dzimšanas diena (27.oktobrī). Uz
šiem turnīriem regulāri ierodas
viņa dēls Edgars Bondars, kā arī

meitas Ineses dēls Jānis Smirnovs.
Šogad uz piemiņas turnīra noslēgumu ieradās Latvijas Šaušanas
federācijas prezidents Kārlis Krēsliņš, kurš ir arī Latvijas Republikas
Saeimas deputāts.
Pēc sacensībām visi devās uz
Miera kapiem, lai noliktu ziedus
un iedegtu svecītes B. Bondara
atdusas vietā.
Dalībnieki startēja vingrinājumos ar pneimatiskajiem un mazkalibra ieročiem. Pēc divu dienu

spraigām sacensībām ceļojošo balvu ieguva Viļakas novada BJSS komanda, kurā startēja Vaira Strupka,
Anastasija Sediha, Arvis Pužulis,
Didzis Aleksāns. Otrajā vietā Meirova-4, trešajā vietā «Nakts snaiperi».
Paldies Bondaru un Smirnovu
ģimenēm par ieguldījumu materiālā atbalsta sniegšanā ložu šaušanas nodaļas bāzes stiprināšanai,
visiem sacensību dalībniekiem,
tiesnešiem, sekretāriem, palīgiem,
skolas medmāsai, Viļakas pamat-

skolas direktorei Anželikai Ločmelei un Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktorei Sarmītei Šaicānei, kā
arī novada domei un tās priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam
par atbalstu sacensību sekmīgai
norisei un iesākto tradīciju saglabāšanu un turpināšanu.
Informāciju sagatavoja: Inese
Petrova, Viļakas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā
Foto: personīgais arhīvs
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Viļakas novadā
l Viļakas novada domes lēmumi

2017. gada 28. septembrī notika domes sēdē, kurā
tika pieņemti 58 lēmumi:
Nr.465 – Atbrīvot Viju Circāni no Viļakas novada bibliotēkas direktores amata ar 2017.gada 30. septembri pamatojoties uz Vijas Circānes iesniegumu.
Nr.466 – Apstiprināt Ruttu Jeromāni Viļakas novada
bibliotēkas direktora amatā un pieņemt viņu darbā par Viļakas novada bibliotēkas direktori ar 2017.gada 1.oktobri.
Nr.467 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt sociālo
dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.9.
Nr.468 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt sociālo
dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.10.
Nr.469 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt sociālo
dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.11.
Nr.470 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt sociālo
dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.12.
Nr.471 – Atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrēt sociālo
dzīvokļu izīrēšanas rindā, kārtas Nr.13.
Nr.472 – Izbeigt dzīvojamās telpas Pils ielā 19– 2,
Viļakā, īres līgumu.
Nr.473 – Apstiprināt Viļakas novada autoceļu vai to
posmu sarakstu ar uzturēšanās klasēm 2017./2018. gada ziemas sezonai no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada
31. martam (sarakstu skatīt www.vilaka.lv).
Nr.474 – Pagarināt 2007. gada 11. septembra zemes
nomas līgumu Nr.129/2007, noslēgtu ar fizisku personu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 003
0135, platībā 5,0 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas
nov., un par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870
003 0080, platībā 3,2 ha, kas atrodas Medņevas pag.,
Viļakas nov., nomu uz 15 gadiem, ar lietošanas mērķi –
NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Nr.475 – Pagarināt 2011. gada 27. janvāra zemes nomas līgumu Nr.8, noslēgtu ar fizisku personu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0095, platībā
0,1725 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas nov., un par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0158,
platībā 0,45 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas nov.,
nomu uz 24 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Pagarināt 2007. gada 29. augusta zemes nomas
līgumu Nr.3, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0159, platībā 4,9 ha,
kas atrodas Medņevas pag., Viļakas nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nr.476 – Pagarināt 2007. gada 29. augusta zemes nomas
līgumu Nr.5, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0195, platībā 3,1 ha,
kas atrodas Medņevas pag., Viļakas nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nr.477 – Pagarināt 2007. gada 29. augusta zemes nomas līgumu Nr.4/2007, noslēgtu ar fizisku personu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0130,
platībā 8,6818 ha, kas atrodas Medņevas pag., Viļakas
nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM
kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nr.478 – Pagarināt 2007. gada 1. oktobra zemes nomas
līgumu Nr.11, noslēgtu ar fizisku personu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0098, platībā
0,1410 ha, kas atrodas Parka ielā 5, Žīguros, Žīguru pag.,
Viļakas nov., nomu uz 20 gadiem, ar lietošanas mērķi –
NĪLM kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Nr.479 – Izbeigt 2010. gada 1.jūlija zemes nomas
līgumu Nr.41 ar nomnieku par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3860 001 0112 daļas (garāžas 4; 9; 28; 35;
36), platībā 0,05 ha, kas atrodas Kupravā, Kupravas pag.,
Viļakas nov., nomu, sakarā ar nomnieka nāvi. Izbeigt
2015.gada 29.oktobra zemes nomas līgumu Nr.803 ar
nomnieku par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3860 001 0056, platībā 0,2021 ha, kas atrodas Draudzības
ielā 4, Kupravā, Kupravas pag., Viļakas nov., nomu,
sakarā ar nomnieka nāvi.
Nr.480 – Izbeigt zemes nomas tiesības ar nomnieku par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0106,
platībā 0,1348 ha, kas atrodas Celtnieku ielā 2, Kupravā, Kupravas pag., Viļakas nov., nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.
Nr.481 – Precizēt nekustamā īpašuma «Dzeņi», Vecumu pag., Viļakas nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0170 platību no 9,2 ha uz 10,73 ha.
Nr.482 – Precizēt nekustamā īpašuma Susāju pag.,
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Viļakas nov. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3878 010 0134 platību no 1,70 ha uz 1,31 ha.
Nr.483 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Aizelksnīši»,
kadastra Nr. 3882 004 0157, kopējā platība 16,9 ha,
sastāvošu no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3882 004 0157, platība 5,9 ha, atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov.; ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0117, platība 9,7 ha, atrodas Lazdulejas pag, Balvu nov.; ar kadastra
apzīmējumu 3852 002 0152, platība 1,3 ha, atrodas Briežuciema pag., Balvu nov., divās daļās un veidot atsevišķus
divus īpašumus. Informāciju par sadalītajiem īpašumiem
skatīt www.vilaka.lv.
Nr.484 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Upmalas», kadastra Nr. 3878 004 0005, kopējā platība 78,9 ha, sastāvošu no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3878 004 0005, platība 3,9 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 004 0099, platība 6,4 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 004 0102, platība 8,4 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 004 0103, platība 2,5 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 004 0104, platība 4,0 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 004 0105, platība 37,2 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 008 0010, platība 6,4 ha, ar kadastra apzīmējumu
3878 009 0126, platība 10,1 ha, divās daļās un veidot atsevišķus divus īpašumus. Informāciju par sadalītajiem
īpašumiem skatīt www.vilaka.lv.
Nr.485 – Deleģēt Rekavas vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Ainai Keišai, Rekavas vidusskolas
direktora amata pienākumu veikšanu, kas saistīti ar administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju veikšanu, kā arī līgumu slēgšanu,
rīkojumu izdošanu un citu darbību veikšanu attiecībā uz
Rekavas vidusskolas skolotāju Juri Golubevu.
Nr.486 – Atļaut Sarmītei Šaicānei, savienot Viļakas
novada domes deputāta amatu ar Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatu, ar Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktora amatu.
Nr.487 – Atļaut Zigrīdai Vancānei, savienot Viļakas
novada domes izpilddirektores amatu ar Viļakas novada
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA
«Balvu Autotransports».
Nr.488 – Atļaut Inārai Sokirkai, savienot Viļakas novada domes deputāta amatu ar Viduču pamatskolas direktora amatu, ar folkloras kopas «Egle» vadītājas amatu un
biedrības «Egle» valdes priekšsēdētājas amatu.
Nr.489 – Atļaut Valdai Buzijanai, savienot Viļakas novada domes deputātes amatu ar Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «Viļakas Veselības aprūpes centrs» valdes locekļa amatu, ar ārsta praksi zobārstniecībā amatu.
Nr.490 – Atļaut Albertam Draviņam, savienot Viļakas
novada domes deputāta amatu ar komisijas lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
priekšsēdētāja amatu, ar Viļakas novada pašvaldības komisijas starptautiskās sadarbības jautājumos locekļa
amatu, ar Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja
amatu, ar Biedrības «Vecumu mednieks» valdes priekšsēdētāja amatu, ar Vecumu pagasta zemnieku saimniecības
«Senči» īpašnieka amatu.
Nr.491 – Atļaut Oļegam Keskam, savienot Žīguru pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Viļakas novada domes
iepirkumu komisijas locekļa amatu un Viļakas novada
pašvaldības komisijas starptautiskās sadarbības jautājumos
priekšsēdētāja amatu.
Nr.492 – Atļaut Tamārai Locānei, savienot Viļakas
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas
amatu ar Viļakas novada domes iepirkumu komisijas
priekšsēdētājas amatu.
Nr.493 – Atļaut Sintijai Strapcānei, savienot Viļakas
novada domes tehniskās nodaļas darba aizsardzības speciālistes amatu ar Viļakas novada domes iepirkumu komisijas locekles amatu.
Nr.494 – Atļaut Līnai Barovskai, savienot Viļakas novada domes deputāta amatu ar Viļakas sociālās aprūpes
centra vadītājas amatu un tā struktūrvienības «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja» vadītājas amatu, ar Latvijas Sarkanā
Krusta Balvu komitejas Viļakas nodaļas vadītājas amatu, ar
Šķilbēnu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu, ar Viļakas sociālās aprūpes centra iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu, un veikt individuālo
saimniecisko darbību skaistumkopšanas salonā «La&Lii».
Nr.495 – Noteikt Rekavas vidusskolas pirmsskolas vecuma grupai līdz 5 gadiem ēdināšanas izmaksu sadalījumu dienā vienam audzēknim: Brokastis – 0.25 Eur (pašvaldības finansējums) + 0.25 Eur (vecāku līdzfinansējums)
= 0.50 Eur; Pusdienas – 1.12 Eur (pašvaldības finansējums)
+ 0.30 Eur (vecāku līdzfinansējums) = 1.42 Eur; Launags
– 0.15 Eur (pašvaldības finansējums) + 0.25 Eur (vecāku
līdzfinansējums) = 0.40 Eur.
Nr.496 – Izdarīt grozījumu Viļakas novada domes 2017.
gada 10. februāra lēmumā Nr. 57 «Par Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam izstrādi» un
izteikt Darba uzdevumu Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam izstrādei jaunā redakcijā
(par grozījumiem iepazīties www.vilaka.lv).

Nr.497 – Atcelt Viļakas novada domes 24.08.2017.
Lēmumu Nr. 410 «Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei
piebraucamā ceļa izbūvei un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales
programmas ietvaros» (protokols Nr. 15, &19). Atcelt
Viļakas novada domes 24.08.2017. Lēmumu Nr. 411
«Par aizņēmumu Viļakas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūves būvprojektu izstrāde» (protokols Nr.15, & 20).
Nr.498 – Ņemt aizņēmumu ar izņemšanu vidējā termiņā no Valsts kases 39446,00 Eur ar tās noteikto procentu likmi investīciju projektu dokumentācijas izstrādei– «Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves
būvprojektu izstrāde».
Nr.499 – Ņemt aizņēmumu ar izņemšanu vidējā termiņā no Valsts kases 8107,00 Eur ar tās noteikto procentu likmi investīciju projektu dokumentācijas izstrādei –
«Būvprojekta izstrāde piebraucamā ceļa izbūvei un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros».
Nr.500 – Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 21470,27
Eur ar tās noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksa
investīciju projektu īstenošanai – «Asfaltbetona seguma
atjaunošanai Garnizona ielai – papilddarbi».
Nr.501 – Veikt dzīvojamās mājas Kārkliņi, Borisova,
Vecumu pag. Viļakas novads, jumta remontu. Piešķirt
pašvaldības priekšfinansējumu remontdarbu veikšanai
7690,00 Eur apmērā.
Nr.502 – Nodot pašvaldības īpašumā esošo būvju īpašumu ar kadastra numuru 3882 004 0465, kas sastāv no ēkas
ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0465 001 Rekovas ielā
11, Rekovā, Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā, Viļakas
novada sociālās aprūpes centra lietošanā šī centra struktūrvienības «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja» vajadzībām.
Nr.503 – Dzēst parādu par komunālajiem pakalpojumiem 493,03 Eur un 157,36 Eur mirušām personām.
Nr.504 – Izveidot Viļakas novada pašvaldības bērnu
tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā: Līga
Aleksejeva – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore nepilngadīgo lietu jomā; Ilze Šaicāne – Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja; Inese Circene – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; Anita Upīte – Viļakas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Nr.505 – Rīkot Viļakas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma –zemes gabala Abrenes iela 38 B
Viļaka, Viļakas novads, kadastra numurs 3815 004 0088,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3815 004 0088, 0,4029 ha platībā, pirmo izsoli, apstiprināt
pirmās izsoles sākumcenu – 2121,00 Eur.
Nr.506 – Noteikt nobraukuma normu transportlīdzekļa
izmantošanai darba vajadzībām domes priekšsēdētāja vietniecei Sarmītei Šaicānei – 250 litri mēnesī.
Nr.507 – Piedalīties projektu konkursā darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales
plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā
noteikto teritoriju pašvaldībās» ietvaros ar projektu «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» par kopējo
summu 1 680 981,58 Eur (t.sk. attiecināmās izmaksas
1 680 981,58 Eur). Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 15% apmērā – 252
147,23 Eur no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
saņemot 85% atbalstu – 1 428 834,35 Eur.
Nr.508 – Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas
izmaksas izglītības iestādēs: Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādē – 174.35 Eur; Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē
– 240.58. Eur; Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē –
325.11 Eur; Viļakas pamatskolā – 89.79 Eur; Viduču pamatskolā – 109.93 Eur; Žīguru pamatskolā – 144.01 Eur;
Upītes pamatskola – 111.19 Eur; Viļakas Valsts ģimnāzijā
– 95.49 Eur un Rekavas vidusskolā – 53.96 Eur.
Nr.509 – Atļaut Jaroslavam Kozlovam, savienot Viļakas novada domes deputāta amatu ar SIA «Ķira» valdes
priekšsēdētāja amatu, ar SIA «Zeme» valdes locekļa amatu ar Biedrības «Vecumu mednieks» valdes locekļa amatu.
Nr.510 – Atļaut Andrim Slišānam, savienot Viļakas novada domes deputāta amatu, ar Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktora amatu, ar SIA «Advors»
valdes priekšsēdētāja amatu, ar Balvu rajona Šķilbēnu
pagasta saimniecības «Jākupāni» aizgādņa amatu, Biedrības
«Upītes jauniešu folkloras kopa» valdes priekšsēdētāja amatu, ar Biedrības «Latgolys saeima» valdes locekļa amatu.
Nr.511 – Deleģēt Viļakas novada domes priekšsēdētāja
vietniecei Sarmītei Šaicānei izdot rīkojumus par Viļakas
novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova komandējumiem.
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Nr.512 – Izdarīt grozījumus 2017. gada 26. janvāra
lēmuma «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un
struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu» (protokols nr.2, 14.&) Rekavas vidusskolas amatu sarakstā:
Piešķirt amatu «Pavārs» (profesijas kods 512002, saime
13, līmenis V) – 1,0 amata vienību; Piešķirt amatu «Pavāra palīgs» (profesijas kods 941201, saime 13, līmenis
III) – 1,0 amata vienību; Piešķirt amatu «Virtuves strādnieks» (profesijas kods 941202, saime 13, līmenis I) –
1,0 amata vienību.
Nr.513 – Piešķirt biedrībai «Māro», reģ.Nr. 40008236949,
priekšfinansējumu projektam «Kopā roku rokā» 140.00
Eur.
Nr.514 – Apstiprināt Viļakas novada izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša darba algas likmes un
slodzes, skatīt www.vilaka.lv.
Nr.515 – Apstiprināt Viļakas novada izglītības iestāžu
direktoru vietnieku mēneša darba algas likmes un slodzes,
skatīt www.vilaka.lv.

Nr.516 – Piešķirt līdzfinansējumu projektam «Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide
Stompaku purvā» 2491,81 Eur.
Nr.517 – Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu
pagarinātās dienas grupas skolotāju darba samaksai: Viļakas pamatskolai 0.5 slodzes; Žīguru pamatskolai 0.5
slodzes. Finansējuma periods 2017.gada 1. septembris –
2018. gada 31. maijs.
Nr.518 – Piešķirt Žīguru pamatskolai pašvaldības budžeta finansējumu mācību procesa nodrošināšanai
2017./2018. mācību gadā – 20 kontaktstundas nedēļā jeb
0.667 pedagoģiskās slodzes.
Nr.519 – Piešķirt līdzfinansējumu projektam «Dabas
un kultūras mantojuma sēta» 7568.53 Eur.
Nr.520 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Ezerlīči», kadastra Nr. 3882 003 0155, kopējā platība 32,1341 ha,
sastāvošu no sešām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3882 003 0185, platība 16,1 ha; 3882 003 0188,
platība 0,0443 ha; 3882 003 0189, platība 0,0536 ha;

Viļakas novadā

3882 003 0207, platība 5,1 ha; 3882 003 0214, platība
0,0362; 3882 003 0153, platība 10,8 ha, kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., divās daļās un veidot atsevišķus
divus īpašumus. Informāciju par sadalītajiem īpašumiem
skatīt www.vilaka.lv.
Nr.521 – Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Alūksnes projekti», reģistrācijas Nr. LV44103064275,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam «Saulstari», Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0305
sadali. Detalizētu informāciju skatīt www.vilaka.lv.
Nr.522 – Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma
daļu – 2 kalendāra nedēļas un ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 8 darba dienas, atvaļinājumu skaitot no
29.09.2017. līdz 24.10.2017.
Ar visu 29. septembra domes sēdes protokolu var iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes.

Valsts svētkos pasniegs Viļakas novada domes Atzinības un Pateicības rakstus

Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā, kas notiks 2017. gada 17. novembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas Sporta hallē, Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Sergejs maksimovs pasniegs Viļakas novada domes atzinības un Pateicības rakstus.

Atzinības rakstus saņems:
• Jeļena Laicāne – par atbildīgu un apzinīgu darbu izglītības jomā un mērķtiecīgi
virzītu audzēkņu sagatavošanu mūzikas mākslai;
• edīte Husare – par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām
paaudzēm Viļakas novadā un kultūrizglītības nodrošināšanu;
• Lauma Purviņa – par apzinīgu, pašaizliedzīgu, profesionālu pacientu darbu un
ieguldījumu Viļakas novada iedzīvotāju veselības saglabāšanā;
• felikss Šnevels – par kristīgo vērtību saglabāšanu un attīstību Viļakas novadā;
• marijanna kokoreviča – par ilggadīgu aktīvu darbību un neizsīkstošu enerģiju
sabiedrisko pasākumu organizēšanā;
• aija Šļakota –par pašaizliedzīgo darbu ārsta un ģimenes ārsta profesijā;
• alvis Circens – par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā Viļakas novadā;
• Valērijs Romanovs – par ieguldījumu augļkopības attīstībā, augstvērtīgu augļu
dārzu iekopšanu;
• Lūcija kārkliņa un aivars kārkliņš – par pašaizliedzīgu rīcību līdzcilvēku labā;
• atis klimovičs – par ieguldījumu patriotiskā gara celšanā sabiedrībā;
• Viktorija agnese Vancāne – par sasniegumiem vokālās mūzikas mākslā un aktīvu līdzdalību kultūras norisēs novadā.

PAZIŅOJUMS

Pateicības rakstus saņems:
• Vija Circāne – par ieguldījumu Viļakas novada bibliotēkas attīstībā un izaugsmē;
• Lidija Šaicāne – par latviešu tautas tradīciju kopšanu un aktīvu sabiedrisko darbību;
• edgars dupužs – par labdarību kultūras jomā;
• Raitis dupužs – par labdarību kultūras jomā;
• Harry Hudson – par sadarbību ar Šķilbēnu sociālās aprūpes māju, labdarību un
personīgo ieguldījumu iestādes labiekārtošanā
• Tālivaldis deksnis – par ieguldījumu Viļakas attīstībā un nodrošinājumu kvalitatīvas kultūras dzīves veidošanā Viļakas novadā;
• arnolds dimants – par ieguldījumu Viļakas attīstībā un nodrošinājumu kvalitatīvas kultūras dzīves veidošanā Viļakas novadā;
• ivars Logins – par ieguldījumu senvēstures izzināšanā un popularizēšanā;
• andris kļavnieks – par ieguldījumu Viļakas attīstībā, par pozitīva tēla un publicitātes veidošanu Viļakas novadam;
• aivars Smans – par ieguldījumu Viļakas attīstībā, par pozitīva tēla un publicitātes veidošanu Viļakas novadam.

Par Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Viļakas novada dome 2017. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.548 «Par Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai» (protokols Nr.18, 27.&).
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2017. gada 3. novembra līdz 2017. gada 3. decembrim.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar Viļakas novada attīstības programmas 2018.–2024.
gadam projektu:
• Viļakas novada domes interneta mājas lapā www.vilaka.lv;
• Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā Abrenes ielā 26,Viļakā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 16.00;
• Viļakas novada pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:
2017. gada 22. novembrī Viļakas novada domes zālē Abrenes ielā 26, Viļakā, plkst. 13.00.
Atbildīgā amatpersona par sanāksmes organizēšanu ir Viļakas novada domes Attīstības plānošanas
nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne.
Rakstiski iebildumi/ priekšlikumi par Viļakas novada attīstības programmu 2018.–2024.gadam,
norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai institūcijas nosaukumu, nosūtāmi Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājai Vinetai Zeltkalnei pa pastu: (adrese Abrenes iela 26,
Viļaka, Viļakas nov., LV-4583) vai uz e-pasta adresi: dome@vilaka.lv, vai arī iesniedzami Viļakas
novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab.) Abrenes ielā 26, Viļakā.

PaTeiCīBaS BaLLe

Šī gada 27. oktobrī izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes kolektīvs aicināja kopā novada izglītības
iestāžu vadītājus un pedagogus, kultūras namu vadītājus, kolektīvu vadītājus un amatiermāklas kolektīvu dalībniekus uz Pateicības balli Žīguru kultūras
namā.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības, kultūras, un sporta pārvaldes vadītāja
veltīja visiem klātesošajiem siltus apsveikuma vārdus.
Par jauku un atraktīvu vakara noskaņu rūpējās aktieris
Oskars Lustiks. Grupas «OTTO» mūzika neļāva nevienam
mierīgi sēdēt malā.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs saka
lielu PALDIES pasākuma atbalstītājiem: Skaistumkopšanas
salons «LA @ LII» – Līnai un Lanai Barovskām; Zs
«Rili» – Inesei Supei; SIA «Ozolmājas» – Viktoram Dubovam; SIA «Pietālava» – Laimonim Šakinam; SIA «Litiņa» – Lilitai Aleksānei; Zs «Stārķi» – Raimondam Slišānam; SIA «Balvu Bildes» – Pēterim Tarasovam; Zs
«Kotiņi» – Aldim Ločmelim;

Papildina zivju resursus Viļakas ezerā

Atsaucoties Viļakas novada makšķernieku ierosinājumam, Viļakas
novada dome pašvaldības budžetā paredzēja 1000,00 Eur, lai iegādātos zivju mazuļus. SIA «Faps» piegādāja 20 kg zandartu mazuļus
ar vidējo svaru no 20-40 gr. Iegādātos zivju mazuļus ielaida Viļakas
ezerā, lai papildinātu zivju resursus un nodrošinātu zivju resursu
ilgtspējīgu publiski pieejamās ūdenstilpnēs.

Latgales vēstniecībai «Gors» – Edītei Husarei; Viļakas
novada domei.
Paldies Foto mirkļu iemūžinātajam Jānim Pužulim. Atbalstītāji bija sarūpējuši dāvanas, kuras vakara gaitā tika
izlozētas pasākuma apmeklētājiem. 2014. gadā, pirmajā
novada pašdarbnieku Pateicības ballē, priekšsēdētājs
ieviesa ļoti jauku tradīciju – viņš uz pasākumu ieradās ar
kausu. Un šis kauss jau ceturto gadu pasākuma izskaņā

nonāk kāda kolektīva rokās, kuri vairākumā pēdējie atstāj
deju zāli. Tā kā 2016. gadā tie bija Viļakas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs «Bitīt' matos» dalībnieki, tad arī
ceļojošais kauss devās uz Viļaku Kultūras namu. Un
šogad šīs kauss, tikai pildīts ar citu saturu, nonāca Žīguru
pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis».
izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kolektīvs
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Rudens gadatirgi Rekovā un Viļakā

Gadatirgus Viļakā, foto: Arvils Zelčs

(Sākums 1. lpp.)

Gadatirgus Viļakas pilsētā notiek divas
reizes gadā 1. oktobrī un 23. aprīlī. Šie datumi ir nemainīgi un tradīcija izveidojusies
neatkarīgās Latvijas laikā 20.gs. sākumā.

uzŅēmēJdaRBīBa / PRoJekTu akTiViTāTeS NoVadā

Topošās uzņēmējas: Sabīne un Dana, foto: Inese Lāce

Tirgotāji ir priecīgi, ka Viļakā katru gadu
gadatirgus notiek vienā un tajā pašā datumā, neskatoties, kurā nedēļas dienā ir
šis datums. Tirgotāji atzīst, ka ir patīkami
zināt, kad notiks gadatirgus, laikus ieplānot dalību tajā, kā arī citur gadatirgus

Šķilbēnu pagastā notika Ziemeļlatgales
tradicionālās dziedāšanas meistarklases

21. un 22. oktobrī Viļakas novada Šķilbēnu pagasta upītē
notika ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas meistarklases,
kurās tradicionālās dziedāšanas pasniedzēja, etnomuzikoloģe zane Šmite strādāja ar vairāku kolektīvu dziedātājiem, lai parādītu līdz šim neredzētas tehnikas un vingrinājumus ar balsi, kā
arī strādātu pie kolektīvu snieguma. meistarklasēs piedalījās
Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa «upīte», kā
arī dziedātāji no folkloras kopas «Ceidari», folkloras kopas «atzele» un Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa.
Meistarklases tika organizētas Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā «Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras izpratnes veicināšanas meistarklases» ar mērķi veicināt dziedātāju prasmes un
izpratni Ziemeļlatgales tradicionālajā dziedāšanā. Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis, kas bija galvenais iemesls meistarklašu norisē, ar
dziedāšanas pasniedzēju Zani Šmiti jau pirms kāda laika bija sadarbojies dziedātāju vokālo prasmju uzlabošanā. Šajā reizē gan šķilbēnietes, gan pārējie meistarklašu dalībnieki mazāk strādāja ar individuālo sniegumu, bet vairāk darbojās kolektīvi. Dziedātāji varēja
iepazīties ar «salmiņa» metodiku dziedāšanas vingrinājumu praktizēšanā, lai ar vienkāršām un efektīvām metodēm lieki nepārpūlētu
balss saites mēģinājumos un uzstāšanās reizēs, bet dabūtu pēc iespējas labāku rezultātu un sniegumu. Kopā meistarklasēs abās dienās
piedalījās vairāk nekā 25 dalībnieki, strādājot gan atsevišķi (Šķilbēnu
etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa «Upīte»), gan visiem kopā.
Nedēļas nogalē notikušās meistarklases turpināja jau pērn iesākto Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras, īpaši dziedāšanas, godināšanu.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu pērnajā gadā tika izdots izdevums «Škilbanu sīvas», kā arī notikuši Ziemeļlatgales tradicionālās
dziedāšanas svētki «Dzīdat, meitas, kū gaidat!». Šogad, turpinot
aktivitātes LEADER projektā «Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim» (Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000005), Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis īpašu uzmanību velta tradicionālās
dziedāšanas prasmju un tautastērpu izzināšanas aktivitātēm, iesaistot
tajās arī citus interesentus. Iecerēts, ka novembra vidū notiks arī Ziemeļlatgales tautas tērpu iepazīšana, kā arī decembra sākumā Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis atrādīs jaunos tērpus, kas tapuši Ludzas amatnieku centrā.
Teksts: projekta vadītāja Edīte Husare
Foto: personīgais arhīvs
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Sivēni gadatirgū Rekovā, foto: Inese Lāce

notiek tikai sestdienās, tāpēc ir vieglāk atbraukt, ja gadatirgus diena ir citā nedēļas
dienā.
Arī šogad Tautas ielā Viļakā notika
ierastā rosība: pārdeva rudens lauku labumus, bija iespēja iegādāties arī augļu koku

21.oktobrī ieinteresētie sapulcējas Žīguru kultūras namā,
lai kārtējo reizi uzzinātu vairāk
par krievu tautības kultūras tradīcijām – šoreiz par tējas dzeršanu, tās vēsturi un nozīmi. Pasākums «mēs pie tējas tases neskumstam…» tapa projekta
Nr LG-2017/NVo-09 ietvaros.
Pasākuma vadītāji – Ludmila
Smirnova un Svetlana Romāne,
klātesošos iepazīstināja par tējas
dzeršanas parašām, tējas ievešanu
Krievijā un uzdeva dažādus konkursa jautājumus skatītājiem. Minot mīklas, uzzinājām, ka tēju vāca tikai sievietes, tēju dzer daudzās valstīs, tējas dzeršanas tradīcijas katrā valstī ir savādākas,
15. decembris ir Starptautiskā tējas diena, vislielākais tējas muzejs
atrodas Anglijā, tējas valstīs rīko
grandiozus festivālus par godu
šim dzērienam, tēja ir diplomāte,
uzmundrinošs, ārstniecisks dzēriens.
Pie tējas patvāriem uzaicināja
krievu dziesmu ansamblis «Ivuški» ar dziesmu «Oi, kuma, tikumuška…».
Ansambļa «Ivuški» dalībnieces savās dziesmās izdziedāja
gan par tējas vārīšanu, gan par
tējas šķirnēm, gan par tējas īpašībām. Vairāk par tējas ārstnieciskām īpašībām uzzināt palīdzēja
biedrības «Virica» pārstāve Andra
Korņejeva, piedāvājot tējas no
dabiskajiem materiāliem. Kaut

eSf projekta «atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» (projekts Nr. 8.3.2.2/
16/i/001) ietvaros 19.oktobrī Viļakas pamatskolas telpās notika pirmais pasākums – meistardarbnīca vizuālajā mākslā –
plenērs.
Rudenīgās krāsas aiz logiem,
radošā atmosfēra ļāva 30 Upītes,
Viduču, Rekavas, Žīguru, Viļakas
skolu 3.–6. klašu skolēniem izpausties vēl līdz šim neizmantotā
gleznošanas tehnikā.
Mākslinieces Olgas Rečes vadībā un ar skolotāju Sandras, Tatjanas, Māras, Ijas, Viktorijas atbalstu tapušie darbi ar eļlas krāsām ceļos no skolas uz skolu, lai
priecētu citus. Paldies visiem, kas
iesaistījās!
Projekta koordinatores
Maruta Brokāne

stādus, skaistas vaska svecītes sev un dāvanām draugiem, medus podiņu garajiem
ziemas vakariem.
Teksts: Šķilbēnu pagasta kultūras
centra «Rekova» vadītāja
Inese Lāce un Vineta Zeltkalne

Pasēdēšana pie tējas tases

gan pastāstīt vēl daudz ko par
tēju nepaspējam, tomēr uzzinājām
daudz jauna un interesanta par
šo burvīgo dzērienu.
Lielu paldies saku ansambļa
«Ivuški» dalībniekiem, kā arī Balvu pamatskolas skolēniem un viņu pedagogiem: Žannai Ivanovai
un Svetlanai Pavlovskai, deju studijas «HABIBI» (vadītāja Valda
Lapiņa) meitenēm, mūsu kultūras
nama dejotājiem no grupas «Punktiņi» (vadītāja Laima Timmermane), metodiķei Daigai Elksnītei
un kultūras nama vadītājai Valen-

tīnai Kaļanei par atbalstu pasākumam.
Īpašs paldies skatītājiem, tiem,
kuri veltīja savu laiku kopābūšanai.
Nākošgad, 20.oktobrī, plānojām pasākumu»Pa dzimto pusi
dzīve mani vadīja ...» («По родной сторонушке жизнь вела
меня...»), uz kuru aicinām tos,
kam patīk krievu dziesma.
Svetlana Romāne, Žīguru
kultūras nama krievu dziesmu
ansambļa «Ivuški» vadītāja,
projekta «Mēs pie tējas tases
neskumstam…» vadītāja

Plenērs «Krāsainā pasaule»
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Piedāvā metināšanas
pakalpojumus

uzŅēmēJdaRBīBaS PRoJekTi

Viļakas novadā

Z/s «Mežadruva» jaunais saimnieks Artis Ločmelis
darbību saimniecībā pārņēma no vecākiem, jo domāja,
ka būs lielāks atbalsts no Eiropas savienības fondiem.
Saimniecības pamatdarbība ir gaļas liellopu audzēšana.
Tā kā Šķilbēnu pagastā apkārt z/s «Mežadruva» visas zemes platības tiek apsaimniekotas, tad nav brīvas zemes,
lai paplašinātos, līdz ar to jaunais saimnieks nolēma, ka
zemnieku saimniecībai nevar būt tikai viens darbības
virziens. Jau no bērnības iesaistījās tehnikas remontos
kopā ar tēvu, sagatavojot kādu motociklu vai veicot citu
remontu. Ir interese un pieredze tehnikas remontos, ar
mitināšanu un metālapstrādi nodarbojas jau 15 gadus,
pamatus ir apguvis mācoties arī Latvijas Lauksaimniecības
universitātē.
«Domes izsludinātajā projektu konkursā piedalījos
jau pagājušajā gadā, projektu neatbalstīja. Projekts bija
izstrādāts, nolēmu, kāpēc neiesniegt vēlreiz. Tikai izpētīju cenas, vai nav pieaugušas, uzlaboju pamatojumus,
nomainīju datumu un iesniedzu projektu. Viss iesākās kā
hobijs, kas ar laiku pārauga nopietnākā nodarbošanās, lai
sniegtu pakalpojumus ir nepieciešami aparāti. Ir vajadzība
metināt alumīniju, traktoram diskus sametināt, veicu metāla griešanu ar plazmas griezēju, motora galvu remontu.
Man bija vecie metināšanas aparāti, bet tie ļoti ātri karst,
lai vasaras laikā kaut ko sametinātu bija nepieciešama pus-

diena. Ar šiem jaunajiem aparātiem ir iespējams darbu
paveikt ātrāk. Šie aparāti domāti traktortehnikas un speciālās tehnikas remontiem, kuriem ir alumīnija korpuss.
Ir gadījies pakalpojumu sniegt arī izbraukumā. Man pietrūkst laika, ir bijušas dienas, kad strādāju pat līdz 3 naktī. Internetā meklēju informāciju kā izgatavot kādu agregātu, kuru gribētos iegādāties, bet nav finansējuma, lai to
iegādātos, tāpēc skatos video, domāju, rēķinu, mēģinu
izveidot pats. Lai uzsāktu kādu jaunu nodarbošanos, pamatkapitāla iegādāšanai darbgaldiem, aprīkojumam ir nepieciešamas finanses,» pieredzē dalījās Artis Ločmelis.
Projekts nr. 2017-VNd-1-14 «metināšanas pakalpojumu sniegšana» saņēma
2000,00 Eur atbalstu no Viļakas novada
domes un Artis līdzfinansēja projektu ar
vairāk kā 200,00 Eur. Viņš uzskata, ka Viļakas novada domei šādi projektu konkursi
noteikti ir jāsludina arī nākotnē, atbalsta
summa vienam projektam varētu būt arī lielāka, bet ļoti
labi, ka ir iespējams saņemt atbalstu vismaz 2000,00 Eur.
Tas motivē nenolaist rokas, palikt un darboties laukos. Svarīgi, lai iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus būtu
iespējams saņemt tuvāk dzīvesvietai, lai nebūtu jātērē
laiks līdz pakalpojuma sniedzējiem lielākās pilsētās.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Eur iegādājās 30 silikona vaska sveču formas, 20 ziedputekšņu uztvērējus, bišu maizes drupinātāju un žāvētavu
(dekristalizatoru).
Renārs Kornejs ar biškopību nodarbojas vairāk kā 10
gadus, dziļākas zināšanas apguvis praksē pie profesionālā
bitenieka E. Zelča. Renāra vectēvam piederēja bišu saimes, bet amata prasmes pārmantot no vectēva nebija iespējams, jo vectēvs aizgāja mūžībā pirms Renāra piedzimšanas. Kāda bišu saime ir bijusi arī Renāra tēvam,
bet tas bija medus tikai ģimenes patēriņam. Bet tā ir
iznācis, ka neklātienē ar biškopību Renārs ir saistīts lielāko mūža daļu, līdz sapratis, ka, palielinot bišu saimes,
var sākt nodarboties ar konkurētspējīgu produktu ražošanu. Pirmo bišu stropu Renāram uzdāvināja biškopis,
kuram viņš palīdzēja, kad gāja 8.klasē. Tad mamma esot
nopirkusi vēl 3 stropus. Ilgu laiku bijuši tikai 4 stropi.
Vienā reizē, strādājot uz lauka, piedzīvoja brīdi, ka bišu
spiets spietoja kokos, piedalījās spieta saņemšanā un
saprata, ka tas ir tas, ko viņš vēlētos darīt.
Šobrīd saimniecībā ir 50 bišu saimes. Lai dažādotu un
paplašinātu biškopības produktu klāstu vietējā teritorijā,
iegādājās ziedputekšņu uztvērēju, bišu maizes drupinātāju

un žāvētavu, kur izkaltēt ziedputekšņus un sagatavoto
bišu maizi. «Esmu priecīgs, ka pašvaldība atbalstīja manu projektu. Laikam patika, ka es plānoju uzsākt ražošanu un vietējā tirgū piedāvāt jaunus produktus: ziedputekšņus un bišu maizi, kas ir ļoti vērtīgi produkti,
stiprina imunitāti un uzlabo veselību. Produktu iegūšanas
ceļā netiek izmantotas jebkādas ķimikālijas, kas uzlabotu
iegūtā medus garšu un tā kvantitāti. Projektā iegādājos
arī silikona vaska sveču formas, lai piedāvātu pircējiem
vaska sveces dažādās formās. Katram biškopim iegādāties
bišu maizes drupinātāju nebūs iespējams, jo tas ir diegan
dārgs aparāts. Tāpēc esmu gatavs šādu pakalpojumu
sniegt arī citiem biškopjiem un privātajām personām,
kurām ir tikai dažas bišu saimes. Labi, ka pats sevi varu
nodarbināt, pats strādāju un meklēju precei noieta tirgus,
braucu tirgot preci uz zaļajiem tirdziņiem. Nav man jāiet
uz pagastu un jāprasa sociālie pabalsti. Domāju, ka vairāk mums pašiem ir jāgrib darboties, jāgrib pielikt pūles
un atrast to nodarbošanos, kas pašiem patīk vislabāk,»
savu pieredzi atklāja Renārs Kornejs.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un personīgais arhīvs

Biškopības produktu ražošana un pārstrāde Viļakas novadā

Šķilbēnu pagasta biškopis Renārs Kornejs realizēja Viļakas novada domes atbalstīto projektu uzņēmējdarbībā – Nr.
2017-VNd-1-15 «Biškopības produktu
ražošana un pārstrāde Viļakas novadā».
Par pašvaldības piešķirto finansējumu
1962,76 Eur un savu līdzfinansējumu 360,24

Viļakas novada jaunieši tiekas ar uzņēmējiem

18. oktobrī informatīvajā pasākumā «īSTeNo SaPNi PaR SaVu BizNeSu!» Viļakas
valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēniem tika dota iespēja tikties ar uzņēmējiem,
lai dalītos pārdomās par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un izaugsmei Latgalē.
Tikšanās tēma bija «Bizness un uzņēmējdarbība – kā līdz tam nonākt; vai tas ir sarežģīti; vai
Latgale piemērota izaugsmei?» SIA «ČIVIX»
valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, SIA «Eco fabrika» un SIA «Tehnical textiles» valdes priekšsēdētājs Guntars Šults dalījās savā veiksmes un pieredzes stāstā uzņēmējdarbībā, lai jauniešus iedrošinātu un iedvesmotu iesaistīties biznesā, kā arī nebaidīties realizēt savas idejas.
Viļakas Valsts ģimnāzija audzēkne Guna Šimanovska atzina: «Tikšanās ar uzņēmējiem bija
ļoti noderīga, tās laikā pārdomājām savas iespējas,
kā arī to, ka uzņēmējdarbību var uzsākt jebkurš
no mums, jābūt tikai vēlmei darboties un būt pa-

špārliecinātam. Uzņēmēji stāstīja kā sākās viņu
ceļš uz uzņēmējdarbību, to kā viņiem patīk tas,
ko viņi dara. Tāpat iedrošināja arī mūs darīt lietas, kas pašiem patīk un realizēt tās uzņēmējdarbībā.
Grupu darbā katrai komandai tika izsniegta tematika, kuras pamatā veidojām savus biznesa plānus.
Bija interesanti ieklausīties citu vienaudžu idejās
un domu gājienā. Esmu priecīga par šo iespēju
tikties ar uzņēmējiem, šīs aktivitātes mani iedvesmoja!»
Pasākumu organizēja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā
ar Balvu novada pašvaldības aģentūru «Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs».
Pateicamies organizatoriem un viesiem par
saturīgo pasākumu un ciemošanos mūsu skolā!
Informāciju sagatavoja:
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Madara Jeromāne
Foto: Madara Jeromāne
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PRoJekTu akTiViTāTeS NoVadā / izGLīTīBa

Viļakas novada skolās uzsāks īstenot
projektu «Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai»

Kopš šī mācību gada sākuma Viļakas novada vispārējās izglītības
iestādes ir kļuvušas par Eiropas Sociālā fonda projekta «atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (projekts Nr.
8.3.2.2/16/i/001) dalībniecēm. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Projekta realizācijā iesaistīsies vismaz 253 Latvijas vispārējās izglītības iestādes.
Plānots, ka Latvijas skolās tiks ieviestas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei, piemēram, individualizētās nodarbības,
nodarbību cikli, mācību vizītes. Tāpat tiks organizēti neformālās
izglītības pasākumi – tematiskās nometnes, konkursi, u.c. Projekts
arī finansēs pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Projekta gaitā Viļakas novadā izstrādāto pasākumu plāns būs vērsts
uz neformālās izglītības pasākumiem. Plānotajās aktivitātēs tiks iesaistīti pamatizglītības vecuma skolēni (1.–9. kl.). Novada skolu skolēniem
divu mācību gadu garumā tiks piedāvāti daudzveidīgi pasākumi:
u gleznošanas plenērs,
u nometnes dažādu vecuma grupu skolēniem (kultūrizglītības,
STEM un vides jomā),
u mācību priekšmetu konkursi (ģeogrāfijas un vides, angļu
valodas, STEM jomā),
u Meža festivāls,
u novadpētnieciskās ekspedīcijas,
u rokdarbu darbnīca,
u praktiskās nodarbības STEM jomas mācību priekšmetos,
u mācību vizītes uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Zinātnes centru ZINOO Cēsīs.
Katra no aktivitātēm pulcēs savu mērķauditoriju, ar domu attīstīt
skolēnos dažādas prasmes un iemaņas, arī tās, kas būs nepieciešamas
nākotnes karjeras izvēlei. Skolēniem tiks dota iespēja praktiski
pielietot mācību stundās iegūtās teorētiskās zināšanas nestandarta situācijās, attīstīt kompetences STEM mācību priekšmetu jomā, iegūt
dziļāku izpratni par savas valsts un reģiona – Latgales, sava novada
ģeogrāfiju un vides problēmām, attīstīt svešvalodas kompetenci, kritiski vērtēt vēstures procesus, veidojot savu attieksmi pret vēstures
notikumiem, darboties ar jaunām tehnoloģijām un jaunām tehnikām,
attīstīt savu radošumu un talantu, aktīvi, veselīgi un saturīgi pavadīt
brīvo laiku, iegūt veselīga dzīvesveida prasmes.
Projekta koordinatori Viļakas novadā: Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne,
Viļakas pamatskolas direktore Anželika Ločmele, Rekavas vidusskolas
direktore Aina Golubeva.

Dana ir pavadījusi pirmo mēnesi Latvijā

Septembra beigās Viļakas novadā ieradās Dana Ponomarenko no
Ukrainas, lai kļūtu par projekta Nr. 2017-1-LV02-ka105-001561
«Never be the same again» Eiropas brīvprātīgā darba veicēju. Viņas darbojas kopā ar Lauru Rojas Barbero no Spānijas, kura Latvijā
ieradās jau septembra sākumā. «Izrādījās, ka Latvijā ir aukstāki laika
apstākļi nekā es biju domājusi, bet ir ļoti silti un draudzīgi cilvēki. Kopš
manas ierašanās Latvijā, man apkārt ir patīkami un laipni cilvēki,
kas motivē mani arvien vairāk iesaistīties aktivitātēs.
Sākumā bija ļoti grūti atrast pareizo pieeju kā strādāt ar tik
dažādām mērķa grupām. Pateicoties Laurai, esmu iemācījusies atrast
kopēju valodu ar bērniem, jo iepriekš nekad nebiju organizējusi aktivitātes bērniem. Man patīk, ka šajā projektā ir daudz iespēju. Mēs
brīvi varam izvēlēties kādas aktivitātes organizēt, katru reizi iemācamies kaut ko jaunu un meklējam radošas idejas kā prezentēt dažādas kultūras. Man jāatzīstas, ka es esmu iemīlējusies Latvijas rudenī, jo nekad dzīvē nebiju redzējusi tik pasakainas krāsu gammas
un pārejas!» aizrautīgi pirmos iespaidus par Latviju un pirmajām aktivitātēm atklāja Dana. Ukraina un Latvija esot nedaudz līdzīgas
valstis, bet katru dienu Dana atklāj jaunas lietas Latvijā, ko par Latviju iepriekš nebija zinājusi. Pirmais mēnesis jaunā vietā parasti ir
pats grūtākais, bet arī pats interesantākais, jo šajā laikā cenšas pierast pie neierastās vides, mēģina praktizēt savas zināšanas, atrast
savu darbošanos nišu un tajā pašā laikā atvērties jaunajam.
Jauniešiem, bērniem un visiem interesentiem ir iespējams satikties, iepazīties un piedalīties Lauras un Danas organizētajās aktivitātēs Viļakā, Rekovā un Semenovā! Par darbības plāniem interesēties
jauniešu centros!
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.»
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Meistardarbnīca «Babka na čainiček»

Šī gada 23. septembrī, Latgales NVo projektu programmas 2017 līguma Nr. 14 «mēs
pie tējas tases neskumstam»,
ietvaros Žīguru kultūras telpās
noritēja meistardarbnīca «Babka na čainiček» – tradicionālās
krievu tautības lelles uz tējkanniņām pagatavošana.
Jau no seniem laikiem, zinot
zāles ārstnieciskās īpašības, krievi
dzēra zāļu tējas. Dzert tēju, kuru
ieveda no austrumiem, Krievijā
sāka tikai 17.gadsimta vidū. Dzēriens bija ļoti dārgs tāpēc to varēja atļauties tikai bagātie cilvēki.
Vēlāk tējas dzeršanas rituāls kļuva par ikdienišķu parādību. Tēju
dzēra visā dienas garumā. Lai dārgais tējas uzlējums saglabātos karsts
ilgāku laiku, uz tējkanniņām šuva speciālās lelles, kuras saglabāja
gan karstumu, gan garšu. Tagadējā
laikā tējas uzlējuma saglabāšanas
tradīcijas ir izzudušas, vairs nav
vajadzības arī pēc lellēm.

Tie, kuri ieradās uz meistardarbnīcas nodarbībām, ar lielu
interesi veidoja lelles gan plānotajam pasākumam oktobrī, gan
arī izteica vēlmi izveidot šādu
lelli tējkannai savām vajadzībām.

Tāpēc tika nolemts meistardarbnīcas nodarbības atkārtot un sanākt kopā vēlreiz.
Projekta «Mēs pie tējas
tases neskumstam» vadītāja
Svetlana Romāne

«Rekavas audējas» piedalījās
projektu konkursā «asni».
Meitenes ir ieguvušas iemaņas
aušanā gan mājturības stundās, gan
dažādās meistardarbnīcās Upītē,
gan jauniešu nometnēs un festivālos Latgalē un Latvijā.
Jaunām prasmēm noderēs projekta «Tradicionālo un mūsdienīgo
aušanas prasmju pilnveidošana
Rekovā» realizācijā iegūtie darba
piederumi.
Aušana ir tradicionālā tautas
mākslas nozare. Lai atdzīvinātu
aušanas tradīcijas Šķilbēnu pagastā, ieinteresētu jauno paaudzi
apgūt aušanas prasmes piedalījāmies projektu konkursā. Projekta realizācija pagasta dažādu vecumu rokdarbniecēm dos iespēju
darboties ar dažādām stellēm. Realizējot šo projektu tiks veicināta
paaudžu sadarbība, ģimeņu kopā
būšana un sabiedrības izglītošana.
Tāpēc Rekovā plānojam lakatu
aušanas uz rāmja un pērlīšu aušanas meistardarbnīcas. Aušanas pamatus apgūsim uz mazajām aušanas stellītēm.
Projektu iesniedzām maijā.
Pirms tam sazinājāmies ar pasūtījuma izpildītāju kokapstrādes
meistaru Aigaru Keišu. Internetveikala piedāvājumu izskatīšanas
laikā iepazināmies ar orudi.lv, kur
arī pasūtījām mazās stellītes.
Pasūtījumu veicām jūlijā, tik-

līdz uzzinājām, ka mūsu projekts
ir atbalstīts.
Projekta realizācija nodrošinās
plašai iedzīvotāju auditorijai iepazīties ar aušanu un pilnveidot
jau esošas prasmes šajā jomā.
Līdz ar to saglabāsim mūsu priekšteču apgūtās prasmes aušanā.
Dzīvē viss attīstās un tāpēc projekta realizācija dos iespēju apgūt
arī jaunas – modernas aušanas tehnikas, kuras nākošajām paaudzēm
jau būs tradicionālās. Tās ir lakatu
aušana un pērlīšu aušana. Lakatu
aušana uz rāmjiem lielāku interesi
rada gados vecākām rokdarbniecēm, jo šādi austie lakati līdzinās
lielajās stellēs austajiem. Pērļu
aušana savukārt ir gados jaunāko
rokdarbnieču aizraušanās.
Septembrī 3 lakatu rāmji un 8

mazās stellītes ir atgādātas uz skolas telpām, kur tās glabāsies. Projekta kopējās izmaksas EUR 206.
Paldies organizatoriem par
iespēju piedalīties šādā projektu
konkursā un par atbalstu mūsu
«Tradicionālo un mūsdienīgo aušanas prasmju pilnveidošana Rekovā» projektam.
Teksts un foto: projekta atbildīgā
persona Inese Cibule

binātība» 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa «Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus» īstenošanas noteikumi».
Specifiskajam atbalstam plānotais
kopējais attiecināmais finansējums
ir 39 812 376 euro.
Priekšlaicīga mācību pamešana
nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi
un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts
ieviest Latvijas vispārējā izglītībā
un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazi-

nāšanai. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais
atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides
izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.
Viļakas novadā šajā projektā
iesaistītas visas vispārējās izglītības iestādes.
Projekta koordinatore
Viļakas novadā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķe Ginta Locāne

Būs iespēja pilnveidot aušanas prasmes

Projekts ««ASNI» – atbalsts jauniešu
pilsoniskās līdzdalības pasākumiem»,
līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai»
tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā
arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās
izglītības programmas.
Projekts izstrādāts atbilstoši
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 «Darbības
programmas «Izaugsme un nodar-
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Rekavas vidusskolas mazpulcēni purvā

ļoti saulainā 26. septembra
dienā Rekavas viduskolas mazpulcēni un citi interesenti, paēduši pusdienas, devāmies uz
dzjorgovas–Gabačevas purvu.
Cerējām salasīt dzērvenes, apskatīt kukaiņēdāju augu raseni un
vērot purva ekosistēmu. Ceļā uz
purvu pārrunājām dažādus ar purvā iešanu saistītus ticējumus. Sko-

lotāja lika visiem būt vērīgiem,
lai nesamītu kādu ziemas mieram
noskaņotu rāpuli. Lai īsinātu ceļu
uz purvu, aicinājām ogas iznākt
meža maliņā ar dziesmu «Dzērvenīte».
Izkāpuši no autobusa, sadalījāmies pa grupiņām un purvā izvietojāmies skatiena attālumā. Viena ogotāju grupa jau pašā sākumā

dzejas dienu noslēgums
Viļakas Valsts ģimnāzijā

l Aktivitātes Žīguru pamatskolā

Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sākusi skanēt skaļāk, kad
saule vēl smaida, bet siltuma
visiem tiek mazāk, kad pirktākās
lietas veikalos ir pildspalvas,
burtnīcas un klades, visi saprot
– klāt septembris. Skolās (nu
jau vienu mēnesi) sācies jauns
gads, jauns darba cēliens. kāds
tad ir bijis šis pirmais mācību
mēnesis Žīguru pamatskolā?
Raibs kā dzeņa vēders.
18.–22. septembris Žīguru pamatskolā pagāja Dzejas dienu noskaņās. Neskatoties uz dabas «niķiem», katra darbadiena bija pārsteigumiem, dažādām kopīgām aktivitātēm bagāta. Pirmdien skolas
pagalmā no rudens veltēm tapa
latvju zīmju raksti, otrdien dzeja
pārvērtās skaistās mandalās, trešdien dzejoļos «ienāca» pašizdomāti
rēbusi, ceturtdien 1.–4.kl. skolēni
dzeju pārvērta krāsās uz trotuāra,
bet piektdien ikviens, saulstaru lutināts, tika aicināts uz kopīgu

pamanīja čūsku. Pēc ārējām pazīmēm – trīsstūraina bultveida galva
un zigzags uz muguras – tā varēja būt odze. Acīmredzot rāpulis
vairs nebija aktīvs un mums uztraukumu neradīja. Spožā saulīte
nedaudz traucēja saskatīt ogas.
Pirmais norunāto ogu daudzumu,
vienu litru, salasīja Markus, kaut
arī teica, ka dzērvenes purvā lasot pirmo reizi.
Divas stundas purvā pagāja nemanot. Pie autobusa noskaidrojās,
ka citiem ir veicies labāk un ir salasījuši vairāk par vienu litru, bet
citiem ogu lasīšana ir sagādājusi
grūtības. Svarīgi, ka skolas kopgaldam varēsim nodot pusotru spaini
ogu, saelpojāmies purva gaisu un
saņēmām miljons pozitīvu emociju.
Paldies visiem, kuri mums deva
iespēju pabūt purvā.
Teksts un foto: Rekavas
vidusskolas mazpulcēni

Saulainā 6. oktobra pēcpusdienā Viļakas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi pulcējās skolas aktu zālē uz īpašu dzejas dienu izskaņai veltītu pasākumu. dzejas
pēcpusdienu ievadīja dzejnieka imanta ziedoņa vārdi: «ilgāk par mirkli – nekas nespēj būt / un vairāk
par mirkli – mums neiegūt.»
Visi kopā, brīvā atmosfērā jaunieši baudīja mirkli
un caur dzeju, dziesmu un mūziku mācījās ieklausīties
ne tikai viens otrā, bet arī paši sevī. Dzejas pēcpusdienā
bija iespēja dzirdēt gan mūsdienu, gan klasisko dzeju
sešās valodās – latviešu, latgaliešu, angļu, vācu, krievu
un franču valodā. Klātesošie ar sajūsmu atklāja arī savu skolasbiedru muzikālos talantus. Par lielisko atmosfēru paldies sakām visiem tiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās pasākuma tapšanā! Īpašs paldies
Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventam Normundam
Orlovam par skaisto noskaņu mūziku!
Teksts: Evita Zaremba-Krīgere
Foto: Madara Jeromāne

dzejas lasīšanu uz skolas trepēm.
Nedēļa bija izdevusies!
22. septembrī pirmo gadu Žīguru pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās Olimpiskajā dienā
2017 «Vingro svaigā gaisā». 9.kl.
skolēni, iedvesmojoties no Olimpiskās dienas 2017 vingrojumu
kompleksa video portālā www.youtube.com, aicināja visus izvingrināties mūzikas pavadījumā.
Savukārt 25.–28. septembrī
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros
skolēniem tika piedāvātas dažādas
sportiskas aktivitātes gan pirms
1. mācību stundas, gan starpbrīžos
līdz pusdienlaikam. 25. septembrī
skolotāji kopā ar skolēniem izkustējās visiem zināmas mūzikas
pavadījumā: «Pastum, pastum, pietupies!», «Putniņdeja», «Genoveva», «Head, shoulders, knees and
toes». 26. septembrī katra klase
bija parūpējusies par dažādām sportiskām aktivitātēm skolas pagalmā. 27. septembris daudziem sko-

lotājiem lika atgriezties savā bērnībā, jo šajā dienā skolēniem tika
piedāvātas tā saucamās retro rotaļas jaunās skaņās: «Pēdējais pāris
šķiras», «Kaļim-bam-ba» (latviskā
versija), «Klasītes». Izrādījās, ka
daudzi skolēni šīs rotaļas pat nezināja. 28. septembrī Žīguru pamatskolā norisinājās Viļakas novada vieglatlētikas sacensības, kuru laikā arī citu novada skolu
skolēni brīvajos brīžos uzspēlēja
«klasītes».
Pēdējā mēneša darbadiena Žīguru pamatskolas skolotājiem bija
svētki – Skolotāju diena. Par skolotāju labo noskaņojumu rūpējās
7., 8., 9. klases skolēni un Žīguru
pagasta pārvaldnieks Oļegs Kesks,
kas, kā katru gadu, ieradās sveikt
skolotāju kolektīvu šajos skaistajos
profesionālajos svētkos. Rīta pusē
7.un 8. kl. devās uz Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis»,
lai arī tur iepriecinātu gan pašus
mazākos žīguriešus, gan skolotājus. Kā paši skolēni atzina: «Bija
ļoti interesanti, bet skolotājiem tomēr vajag stiprus nervus.» Savukārt 9.kl. iejutās skolotāju lomā,
vadot mācību stundas 1.–6. kl.,
kurām nopietni paši arī gatavojās.
Dienas izskaņā sekoja skolotāju
sumināšana un kopīgs foto mirklis.
Paldies ikvienam (skolēniem,
skolotājiem, vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem, vienkārši labiem
ļaudīm) par rudenīgi saulainas noskaņas radīšanu mazliet pelēcīgajā
ikdienā! Tikai kopā darot, mēs
esam vienoti.
Žīguru pamatskolas direktore
Sanita Orlovska

Viļakas novadā
l Rudenīgas aktivitātes Viduču pamatskolā

Šogad rudens nežēlo krāsas. arī skolas gads ir sācies krāsains
un interesants. Protams, pirmā un svarīgākā aktivitāte ir mācīšanās, tomēr radošais gars neliekas mierā un urda uz darbošanos.
2. oktobris iesākās ar Skolotāju dienas pasākumu – tie ir svētki,
kurus mūsu skolā arī pašu satraukumu un gatavošanos gaida devītie.
Šogad skolotāji tika aicināti kavēties bērnības atmiņās, atcerēties
rotaļas mājas pagalmā, spēles kopā ar draugiem, un vēlreiz izmēģināt
izspēlēt atjautības uzdevumu spēli, izlecot «Klasītes». Skolotājiem
nācās «likt kopā gudrās galvas», lai varētu tikt galā ar āķīgajiem jautājumiem. Kā krāsaini sveicieni skolotāju rokās sagūla rudenīgās asteru un miķelīšu dzirkstis, un skolēni devās uz savām klasēm, lai mācītos – šajā dienā jauno skolotāju lomā iejutās devītās klases skolēni.
Veiksmīgi un interesanti noritēja stundas, un devītie nonāca pie secinājuma – skolotāja darbs, lai arī radošs un interesants, ir ļoti atbildīgs.
Godam nosvinējām arī skolas 108.dzimšanas dienu; sadevušies
rokās visa skolas saime samīļojām savu skolas ēku un sveicinājām
svētkos, ejot rotaļās un dziedot dziesmas.

Kā katru gadu, arī šogad neizpalika Miķeļdienas tirdziņš, kur
lielāki un mazāki tirgotiesgribētāji cēla uz letēm gan ābolkūkas un
medu pīrāgus, gan picas un pildītas vafeles. Netrūka ne riekstiņu, ne
sēnīšu, ne kēksiņu, ne siera standziņu. Mācījāmies pārdot un apkalpot
pircējus, pirkām gardumus un našķojāmies uz nebēdu. Paldies
čaklajām mammām, vecmāmiņām un krustmātēm par iespēju
bērniem apgūt jaunu pieredzi.
Ceturtdien, 5. oktobrī, devītās klases skolēni devās uz Medņevas
bērnudārzu, lai kopā ar mazajiem draugiem parotaļātos, dziedātu un
jautri pavadītu laiku. Tika zīmēti un krāsoti Vinnija Pūka draugi,
braukts ar rotaļu mašīnītēm pa trasi, vizinātas lelles. Arī šķiršanās
izvērsās emocionāla un draudzīga, ar solījumiem vēl drīzumā tikties.

Rudens ekskursija šogad tika plānota un pārplānota, lai katrs tajā
varētu ko jaunu uzzināt, ieraudzīt, saprast un piepildīt kādu klusi
lolotu sapnīti. Šoreiz devāmies uz Rīgas Motormuzeju, kur izzinājām
gan mašīnbūves vēstures mirkļus, gan izvizinājāmies kopā ar Reini
Nitišu, gan pabijām 80.gadu kolhoznieku kāzās, kurp devāmies ar tā
laika autobusiņu.
Ugunsdzēsības muzejā iepazinām, kāds bija ugunsdzēsēju aprīkojums senos laikos, kad auto vietā ūdens mucu vilka zirgs; izmēģinājām ugunsdzēsēju šļūteni darbībā, pielaikojām glābēju tērpu
un uzzinājām vēl daudz cilvēka drošībai vajadzīgu un svarīgu lietu,
noskatoties filmiņu par ugunsdrošību.
Ar vislielāko aizrautību vecāko klašu skolēni piedalījās Kvesta
spēlēs «Escaperoom», kur komandām vajadzēja vienas stundas laikā
izlauzties no telpām, izpildot dažādus prāta un loģiskās domāšanas,
vērīguma un koncentrēšanas uzdevumus. Vienai no komandām vajadzēja izkļūt no noslēpumiem un spociņiem apsēstas mājas, otrai bija
jātiek laukā no slepena bunkura, trešā komanda centās no muzeja
slepus iznest gleznu «Monas Lizas smaids» un čemodānu ar naudu,
ceturtā komanda mēģināja uzminēt vecā kapteiņa noslēpumu un
izkļūt no kajītes ar dārgumu lādi. Ekskursija izdevās interesanta un
izzinoša, arī mājupceļš nenogurdināja – dziedājām, spēlējām spēles,
dalījāmies iespaidos par piedzīvoto.
Jā, skolas gads ir godam iesācies, ir uzkrāta enerģija un pozitīvas
emocijas, lai ar pilnu sparu dotos iekarot Zinību kalnu. Nu, tad – AIZIET!
Viduču pamatskolas skolotāja – Līga Babāne
Foto L. Babāne, L. Makšāne
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Vēstures stunda par otro pasaules karu Viļakas novadā

Otrā pasaules kara notikumi
atstājuši dziļas pēdas mūsdienu
Viļakas novada vēsturē. Karš ir
viens no baisākajiem notikumiem,
ko var piedzīvot cilvēks. Karš savā ceļā iznīcina visu – pilsētas, mājas un cilvēku likteņus. Laikam
ejot arvien mazāk paliek to cilvēku, kuri atceras šo notikumu
šausmas. Sadarbojoties ar Viļakas
Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāju Aiju Leitenu tika noorganizēta vēstures stunda muzejā. Skolēni
muzejā iepazina otrā pasaules kara cēloņus, gaitu un sekas. Īpaša
uzmanība tika pievērsta notikumiem, kuri risinājušies Viļakas apkārtnē. Tika runāts gan par krievu
un vācu okupāciju, kā arī par nacionālo partizānu kustību. Mazliet
tika skarts jautājums par cilvēku
ikdienas dzīvi.
Kara liecības ir saglabājušās
gan priekšmetos, gan piemiņas
vietās. Sākumā skolēni apskatīja
dažādus priekšmetus, kuri raksturo
otro pasaules karu – ķiveres, naudu,

kuLTŪRa

grāmatas, dažādus dokumentus,
fotogrāfijas, nedaudz kara ieročus,
kā arī ikdienas priekšmetus. Vēlāk
visi devāmies nelielā ekskursijā.
Ekskursijas laikā apskatījām piecas piemiņas vietas – nacionālo partizānu pieminekļi, piemiņas plāksni vācu kritušajiem karavīriem
Miera kapos, ebreju holokausta
upuru piemiņas vietu, nošauto

daiļrunātāju konkurss klāt!

«Es uz svētkiem mācījos
Mazu dzejolīti.
Māte lika skaitīt to,
Veicās tīri glīti.»
/Jāzeps Osmanis/

Tā varēja teikt tie bērni, kuri 4.oktobrī pulcējās Žīguru kultūras namā, lai piedalītos daiļrunātāju konkursā. Šogad tas bija
veltīts dzejnieka Jāzepa osmaņa 85 gadu jubilejai. konkursā
pavisam piedalījās 13 dalībnieki. No Pii «Lācītis» dzejoļus lasīja
annika meijere, Līga kalniņa, Rebeka kaļāne, mija Ludikova,
martins Vrubļevskis, aļina Šaicāne, emīls Pavlovs, savukārt, elīza Slišāne, kamrons maliks, marija Gardere, Rinalds Slišāns, elīza
Pužule, milans maliks mācās Žīguru pamatskolas sākumklasēs.
Lai visiem būtu jautrs noskaņojums un pazustu uztraukums, pasākumu iesāka Žīguru kultūras nama bērnu vokālais ansamblis «Čiekuriņi» ar muzikālo sveicienu «Dziesmiņa par grāmatu», vārdu
autors Jāzeps Osmanis un mūziku komponēja Arvīds Žilinskis. Kā
jau visos konkursos klājas, arī šoreiz neiztikām bez palīgiem – žūrijas. To pārstāvēja Viļakas novada Izglītības pārvaldes metodiķe,
lietvede Ginta Locāne, Žīguru pamatskolas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Orlovska, Viļakas pamatskolas
skolotāja Ija Krilova.
Varēja just, ka dalībnieki bija nopietni gatavojušies konkursam, jo
laiks ātri paskrēja un pienāca brīdis, kad žūrijai vajadzēja doties apspriesties, lai nominācijas iegūtu savus īpašniekus. Kamēr žūrija
apspriedās, pārējie varēja klausīties vēl dažas dziesmas ar Jāzepa Osmaņa vārdiem, ko bērni bija sagatavojuši kopā ar mūzikas skolotāju
Daigu Elksnīti. Bija patīkami, ka dziedātāju vidū bija arī šī konkursa
daiļrunātāji. Malači! Balvā katrs daiļrunātājs saņēma diplomu, saldumu un grāmatiņu. Mazākie varēs pilnveidot krāsošanas prasmes,
bet skolēni pilnveidos lasītprasmi.
Paldies bērniem, viņu vecākiem, PII «Lācītis» vadītājai Anitai
Agejevai, skolotājām Elitai Locānei, Diānai Krampužai, Žīguru pamatskolas direktorei Sanitai Orlovskai. Taču vislielāko paldies gribas
teikt Žīguru kultūras nama pasākumu organizētājai Daigai Elksnītei,
jo bez viņas radošuma, atbalsta un atsaucības grūti būtu bijis sarīkot
šo pasākumu.
Līdz nākošajam daiļrunātāju konkursam!
Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja Benita Troška
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padomju aktīvistu atdusas vietu,
kā arī sarkanarmiešu brāļu kapus.
Apskatot nacionālo partizānu
pieminekli, tika runāts par nacionālo partizānu kustību Viļakas apkārtnē un Stompaku purva nometni.
Mūsdienās vairs nav saglabājusies
plāksne ar kritušo vācu karavīru
vārdiem, kuri tika apglabāti miera
kapos. Viena no smagākajām die-

nām Viļakas apkārtnē bija 1941.
gada 11. augusts, kad tika nogalināti praktiski visi Viļakas ebreji.
Nogalināto ebreju piemiņai ir izveidoti holokausta upuru kapi.
Izzinājām nogalināto padomju aktīvistu piemiņas vietu, kura atrodas blakus brāļu kapiem Jaškovā.
Ekskursijas beigās apskatījām sarkanarmiešu brāļu kapus. Ekskur-

sijas laikā skolēni no jauna iepazina Viļakas apkārtnes vēsturi, jo
daudzas piemiņas vietas bija apmeklējuši pirmo reizi.
Paldies sakām skolotājai Aijai
Leitenai par sadarbību un šoferītim Zigfrīdam Strapcānam.
Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore Rita Gruševa, foto: Rita
Gruševa, A.Dvinska

miķeļi ir rudens saulgrieži,
kad saule pagriežas uz ziemas
pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti
nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. miķe–
ļi iekrīt dabas un lauku veltēm
visbagātākajā gadalaikā, un tie
ir arī ražas svētki.
Kad ikdienas gaitas pierimušas, ikviens saimnieks atvelk elpu
un priecājas par padarīto. Tāpēc
29. septembrī Viļakas kultūras nama kolektīvs aicināja gan gados
jaunākus, gan gados vecākus pilsētas un novada iedzīvotājus uz
Miķeļdienas večerinku dziedāt, dejot, jokot un mieloties. Ar izdomu
un humora devu pasākuma dalībnieki centās pareģot laika apstākļus, nākotnes ieceres, piesaukt spēku un veselību.
Tā kā šovasar daba nevienu
nav žēlojusi, klātesošie izdziedāja
veltījuma dziesmas rudenim, lai

pielūgtu dabas spēkus būt labvēlīgiem.
Par jautru noskaņojumu rūpējās kapellas «Atzele» dalībnieki,
bet pašdarbības kolektīvu dalībnieki atelpas brīžos dziedāja dziesmas, iesaistīja pasākuma apmeklētājus kopīgā dejā. Ar sajūsmu
visi baudīja ermoņiku spēlmaņu
Alfrēda Circeņa un Ivara Kupriša

sacensību tūri, kas atklāja gan
spēles meistarību, gan sadarbības
prasmi.
Simboliski darinātais Miķelis
jutās gandarīts par apciemojumu
un nākošgad solīja labāku laiku
un dāsnāku ražu.
Teksts: pasākuma vadītāja
Ineta Lindenberga
Foto: personīgais arhīvs

medņevas Tautas namā 20. oktobrī imanta kaluga atceres pasākumā baudījām dāvāto Žorža
Siksnas brīnišķīgo koncertu.
Medņevas Invalīdu un Sporta
kluba biedri atcerējās Imantu kopā ar Alūksnes, Gulbenes un Balvu biedrībām. Ir pagājuši desmit
gadi bez Imanta, dziesmas turpinās,
arī muzikanti turas, un Medņevā
jau vienmēr ir bijusi dzīvā mūzika, un šo dzīvīgumu turpināja
un uzturēja Imants Kaluga ar saviem domubiedriem.
Medņevas ansamblis «Medņevas puikas» bija diezgan pieprasīts dažādos pasākumos, kāzās, pēdējos gados tika izveidota
arī kapela, kura atšķīrās no citām
kapelām ne tikai ar dziesmu izpildījumu, bet arī ar to, ka Imants
dziedāja un muzicēja ratiņos,
viņš vienmēr bija tas cilvēks, pie
kura varēja griezties dažādos dzīves gudros jautājumos, viņš bija
sirdscilvēks, kurš daudziem muzikantiem bija paraugs. Un Medņevā Imanta ļoti pietrūkst, pie-

trūkst viņa basģitāras skaņu, viņa
temperamenta, viņa dziesmu, tāpēc arī pasākumam tāds nosaukums «Es paliku dziesmā», jo viņam bija daudz ko dziedāt, daudz
ko pateikt un daudz ko pamācīt,
un šobrīd, kad Medņevā atkal
viena jaunā paaudze nāk uz mēģinājumiem, domāju Imants būtu
tas, kurš viņus ievirzītu pareizajā
akordā.

Pasākumā muzicēja Medņevas
jaunieši, Vilis Cibulis ar grupu,
Gregs, Salnavas KN ansamblis
p.s Sala, Eventijs. Uz satikšanos
nākošgad oktobra mēnesī, kad
Imants pa rudenīgiem ceļiem devās Mūža mierā. Paldies viņam par
muzicēšanu un atbalstu.
Teksts: Medņevas tautas
nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne
Foto: personīgais arhīvs

«miķeļdienas večerinka Viļakā»

imanta kalugas piemiņa
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SoCiāLā SfēRa / kuLTŪRa

atzīmē starptautisko senioru dienu

kopš 1991. gada, kad aNo Ģenerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko
veco ļaužu dienu, ar īpašiem pasākumiem atzīmējam to. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām,
veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem
cilvēkiem. Tradicionāli Viļakas novada seniori
šo dienu svin kopā.
Šoreiz par rudenīgo tikšanās vietu kļuva Rekavas vidusskolas sporta zāle, kur 7. oktobra pēcpusdienā seniori no visiem Viļakas novada pagasta
ciemiem, viensētām un Viļakas pilsētas tikās ar

seniem draugiem, darba kolēģiem, paziņām un viesiem no Rundāles pensionāru biedrības. Šie īsie
tikšanās brīži dod spēku un atmiņas, kuras pārcilāt
līdz nākamajai tikšanās reizei. Tā ir vieta, kur uz
brīdi vientulībai pateikt – nē!
Pateicības vārdus senioriem svētkos teica Latvijas Republikas Saeimas deputāts Ivans Ribakovs
un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs.
Pasākumu kuplināja eksotisko deju dejotājas
no grupas «Fazira» (Feimaņi) elegantajos un krāšņajos tērpos. Ar skanīgo balsi klātesošos apbūra
Normunds Orlovs, bet zāli ar flamenko ritmiem
piepildīja Rihards Krilovs (Rugāji). Neiztrūkstoši
sveikt savus vecvecākus bija ieradušies mazie bērnu ritmikas deju grupas «Lācīši» meitenes (skatīt
foto) un Viļakas sporta skolas sporta dejotāji.
Rudens ir laiks, kad mēs atskatāmies uz paveikto, steidzam darīt vēl atlikušos darbus pirms ziemas drūmajiem mēnešiem un sakām paldies mūsu
senioriem, kas visu šo laiku ir mums līdzās ar savu
mieru un padomu! Paldies, ka esat, mums blakus!
Teksts: Šķilbēnu pagasta kultūras centra
«Rekova» vadītāja Inese Lāce
Foto: Eiropas brīvprātīgā darba veicēja
Dana Ponomarenko

Starptautiskās veco ļaužu
dienas svinības

katru gadu Viļakas sociālās aprūpes centrā (turpmāk – Viļakas SaC) un Šķilbēnu sociālas aprūpes mājā (turpmāk –Šķilbēnu Sam) tiek atzīmēti 1. oktobra svētki – Starptautiskā veco
ļaužu diena.
Šogad, kā ierasts, svētku svinības sākās ar iemītnieku un darbinieku pulcēšanos un ciemiņu gaidīšanu. Sveikt sociālās aprūpes iestāžu
iemītniekus ieradās Žīguru kultūras namā kolektīvu pārstāvji, sniedzot burvīgu koncertu. Senioriem veltītajā pasākumā skanēja dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. Folkloras kopa «Mežābele» iepriecināja iemītniekus ar latviešu galda un godu dziesmām, bet krievu ansamblis «Ivuška» padarīja šo dienu saulaināku un smaidīgāku ar
dedzīgajām deju dziesmām. Iestādēs valdīja īsta svētku noskaņa ar
skaļiem smiekliem, aplausiem un skanīgu dziedāšanu.
Rīta pusē pasākums tika novadīts Viļakas SAC, savukārt pēcpusdienā, koncerts tika sniegts Šķilbēnu SAM. Pēc koncertiem, senioriem tika klāts svētku galds, pie kura iemītnieki dalījās ar saviem krāsainajiem dzīves stāstiem, jokoja un kopīgi dziedāja dziesmas. Seniori pateicās Žīguru kultūras nama vadītājai Valentīnai Kaļānei un koncerta dalībniekiem par optimismu, mīlestību pret dzīvi, patiesu atbalstu,
lielisku garastāvokli, labiem vārdiem un sirsnīgiem novēlējumiem!
Pateicoties par ikgadējo prieku, Viļakas SAC un Šķilbēnu SAM kolektīvi pasniedza radošajiem viesiem «lielo, saldo zemeņu» grozu –
saldākai dzīvei un enerģijai!

Sveicam Visus Viļakas novada seniorus Starptautiskajā veco
ļaužu dienā! Vēlam veselību un tuvo cilvēku sirds siltumu! Lai
izdodas būt aktīviem, ar možu garu un dzīvesprieku!
Teksts: Viļakas novada sociālo aprūpes iestāžu vadītāja
Līna Barovska un sociālā darbiniece Kristīna Pumpa
Foto: sociālā darbiniece Kristīna Pumpa

«Punktiņi» izdejoja Rožu jubilejas līnijdeju sadanci

Kāda zināma, noteikta mērķa
sasniegšana, zināmu grūtību pārvarēšana ir jau zināma uzvara –
tātad zināmi svētki... Un noteiktā
laika sprīdī pārvarētais etaps ir jubileja – triumfs visam. Bet svētki –
svētku sajūta, noteikti ir tikai
tam, kam ir darbdiena... Un it nevienam aktīvistam, kas darbojas
kādā sabiedriskā jomā, noteikti
nav jāpaskaidro. No malas raugoties, varbūt šķiet, ka dziesmas,
danči – tīrā izklaide. Tā arī ir sava taisnība – katrs mēģinājums,
mūzika, kopā būšana jau ir savs
dvēseles pacēlums – nelieli svētki...
Bet otra puse medaļai: līdztekus
īstajai, neatliekamajai ikdienas
dzīvei, kur viss jāpaspēj – otra it
kā paralēlā, kurā ik nedēļas jāizbrīvē pa pāris stundām – nereti
arī biežāk... Šai gadījumā mums,
ritmikas un līnijdeju grupai «Pun-

ktiņi», dalībniecēm gana saspringtajā darba ritmā, smagajā lauku
dzīvē tas nav gluži pa jokam.
Katrai ir kāda saimniecība vai arī
algots darbs. Bet neskatoties ne
uz ko, laika rats noskaitījis gan
tikai pirmo desmitgadi.
Līdz ar to 2017. gada 7. oktobrī Žīguru kultūras nama Ritmikas un līnijdeju grupas «Punktiņi» dalībnieces svinēja savu
10 gadu pastāvēšanu kopā ar sadraudzības kolektīviem gan no
Viļakas novada, gan Balvu novada, gan Krāslavas novada.
Jubilejas koncertā tika izdejotas dejas no Žīguru kultūras nama
Ritmikas un līnijdeju grupas «Punktiņi» repertuāra (Arash «Broken
angel», «Africa bum, bum, bum»);
Viļakas kultūras nama līnijdeju
grupas «Ziemeļmeitas» (vadītāja
Aija Leitena) repertuāra «Al lin

my head» un «Yodle song», Rekavas kultūras centra līnijdeju
grupa «Šarmantās ogas» (vadītāja
Elita Siliņa) repertuāra «Chichiquita» un «Deju mix» un Upītes
tautas nama eksotisko deju pulciņš
«Samia» (vadītāja Ilze Leišavniece) repertuāra «Deja ar lakatiem»
un «Sebe sebe». «Punktiņu» dalībniecēm veidojas sadraudzība
arī ar Balvu novada Briežuciema
tautas nama līnijdeju grupu «Optimistes» (vadītāja Sandra Circene), kuras izdejoja dejas «Satikšanās» un «Hei, brol, latgalīt».
Šogad sadraudzība ir izveidojusies ar Krāslavas novada Skaistas
tautas nama līnijdeju grupas «Harmonija» (vadītāja Sanita Vecele)
dalībniecēm, kur viņas uz Žīguru
kultūras nama skatuves izdejoja

deju «Dona Maria». Kā arī viens
no pārsteigumiem bija «Harmonijas» dalībnieču rādītais modes
šovs «Esi redzama», kas skatītājos izraisīja lielu sajūsmu un
ovācijas.
Šajā jubilejā pateicības vārdi
tika teikti Marutai Jeromānei,
kura 2007. gadā izveidoja Žīguru
kultūras namā līnijdeju grupu kā
arī visām līnijdejotājām, kuras
iepriekš bija piedalījušās (Lonijai Kokorevičai, Lilitai Šneperei,
Anitai Agejevai, Natālijai Agejevai, Ijai Krilovai, Gaļinai Kokorevičai).
Patiess pārsteigums «Punktiņiem» bija amatierteātra «Virši»
un kapelas «Blāzma» sveiciens
Rožu jubilejā.
Liels paldies Žīguru kultūras

nama direktorei Valentīnai Kaļānei, kura ļauj «Punktiņu» dalībniecēm izmantot mēģinājumiem
kultūras nama skatuvi kā arī par
sarūpētajām dāvaniņām. Liels
paldies Žīguru kultūras nama pasākumu organizatorei Daigai Elksnītei par aparatūras uzstādīšanu
un burvīgo pateicības rakstu un
tencinājumu sagatavošanu.
Paldies Nikolajam Ivanovam
par pasākuma apskaņošanu un Janai Ivanovai par fotografēšanu.
Paldies «Punktiņu» dalībniecēm par personīgi ieguldīto darbu
un visiem, kas palīdzēja, lai notiktu šis pasākums.
Žīguru kultūras nama
Ritmikas un līnijdeju grupas
«Punktiņi» vadītāja
Laima Timmermane
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Sacenšas riteņbraucēji 2017

Šī gada 1. oktobrī sporta interesenti pulcējās Šķilbēnu pagasta
Balkanos, lai piedalītos Viļakas novada čempionātā riteņbraukšanā.
uz starta stājās 27 riteņbraucēji. Vairākās grupās izvērtās nopietna cīņa, jo dalībnieku bija vairāk nekā godalgoto vietu, lai
iegūtu čempionāta medaļas.
Viskuplākā skaitā bija pārstāvēts Balvu novads. Liels paldies Balvu novada domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram par uzņēmību
un atbalstu, jo viņš bija galvenais dalībnieku organizators uz šīm sacensībām. Riteņbraukšanas sacensību jaunākais dalībnieks Sandis Dokāns savu distanci 1,5 km pieveica bez vecāku palīdzības. Riteņbraucēji,
atbilstoši savam vecumam un dzimumam, veica no 1,5 km līdz 28 km.
Savās vecuma grupās par uzvarētājiem kļuva: Sandis Dokāns,
Evelīna Tabore, Viesturs Pipcāns, Kristofers Pušpurs, Sentis Strumpe,
Rinalds Logins, Ainārs Vasiļjevs, Kristaps Kroičs, Kintija Pušpure,
Aigars Pušpurs, Ilzīte Dokāne, Aldis Emsiņš, Guna Vaivare. Paldies
visiem riteņbraucējiem par atsaucību un dalību sacensībās. Paldies
Solvitai Loginai par sniegto atbalstu sacensību tiesāšanā. Veiksmīgus
visiem turpmākos startus! Sacensību rezultātus skatīt www.vilaka.lv.
Teksts: sporta organizators Pēteris Vancāns
Foto: personīgais arhīvs

Tautas skrējiens
«Rekova-Balkani-Rekova» 2017

8. oktobrī skrējēji Rekavas vidusskolas pagalmā, lai piedalītos
šī gada tautas skrējienā «Rekova – Balkani – Rekova». Spītējot
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem uz starta nostājās 37 skrējēji.
Jaunākajam dalībniekam – 2 gadi, vecākajam virs 70!
Dalībnieki sacentās 10 km, 6 km, 3 km distancēs, bet paši mazākie veica 300 m garu distanci. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka daudzās
ģimenēs skriešana ir cieņā. Daudzreiz esmu izteicies, ka skriešana ir
lētākās zāles veselības nostiprināšanai. Paldies vecākiem par uzdrīkstēšanos skriet pašiem un mudināt skriet arī bērniem.
Šajā skrējienā par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva: Laine
Borisa, Madara Matisāne, Dainis Razminovičs, Kristīne Kamzola,
Laura Kallase, Rolands Spridzāns, Viktorija Supe, Markuss Lazdiņš,
Mārtiņš Kamzols, Agija Grantiņa, Agnese Razminoviča, Jānis Supe,
Kristiāna Logina, Vitālijs Šūpuļnieks, Gabriella Kallase, Artis Logins,
Dainis Razminovičs, Zlata Kallase, Jānis Circāns, Ēriks Apšenieks,
Vladimirs Kallass.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma kausus, medaļas, diplomus un
saldumu balvas. Diplomus un saldumu balvas saņēma katrs sacensību
dalībnieks. Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību.
Veiksmīgus Jums visiem nākamos startus arī citās sacensībās! Paldies
Rudītei Mičai, Inesei Matisānei, Unai Kozlovskai un Intai Ločmelei par
sniegto palīdzību sacensību tiesāšanā. Rezultātus skatīt: www.vilaka.lv
Teksts: sacensību organizators un tiesnesis – Pēteris Vancāns
Foto: Inta Ločmele
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SPoRTS/ izGLīTīBa

«Sports vieno» – ar šādu devīzi septembra mēnesī vienojās –
Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde «Lācītis», medņevas pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa», Rekavas vidusskolas un
upītes pamatskolas pirmsskolas
grupiņas pie skolām – kopīgam
pasākumam. kā mums katram
veicies stāsta kolēģi.
Žīguru pirmsskolas izglītības
iestādes «Lācītis « vadītāja Anita
Agejeva: «Eiropas sporta nedēļas
pasākumu vienotais aicinājums Latvijā: «Sports vieno», tādēļ mēs katru šīs nedēļas dienu iesākām ar
kopējo rīta vingrošanu. Pirmdien
rīta vingrošanu vadīja iestādes vadītāja Anita, kura vispirms bērniem
pastāstīja, ka esam kopā sapulcējušies, lai piedalītos un rastu prieku, kopā darboties. Rīta vingrošanas noslēgumā spēlējām kustību
rotaļu «Ciemos pie Lācīša», bet
rīta vingrošanu beidzām ar jautru
dziesmu – rotaļu «Dipu – dapu
lācīt’s nāk…». Otrdien rīta vingrošana bija neparasta, jo skolotāja
Elita kopā ar bērniem izpildīja
vingrojumus ar krēsliem mūzikas
pavadījumā, ko atskaņoja mūzikas
skolotāja Daiga. Trešdien visi pārvērtāmies par jautriem klauniņiem
ar sarkaniem deguntiņiem, jestras
mūzikas pavadībā vingrojām skolotājas Gintas vadībā. Ceturtdien
rīta vingrojumus mūzikas pavadībā
mums vadīja skolotāja Diāna, kura
pievērsa uzmanību tam, lai visas
ķermeņa daļas būtu izvingrinātas.
Piektdiena mums bija īpaša, jo rīta vingrošanu mums organizēja
Žīguru pamatskolas 8. klases skolēni, kuri bija atnākuši Skolotāju
dienā strādāt par skolotājiem bērnudārzā. Atraktīvi un jautri pavadīta
diena, jo mūsu mazuļi negribēja
šķirties ar jaunajiem skolotājiem.»
Par sporta aktivitātēm Rekavas
vidusskolas pirmsskolas grupiņā
stāsta pirmsskolas skolotāja Elita
Siliņa: «Rekavas pirmsskolas grupiņu bērni iesaistījās Sporta nedēļā,
kas tika rīkota Eiropas mērogā,
lai popularizētu aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu. Kopīga ik dienu vingrošana bērnos veicināja pozitīvas emocijas pret fiziskām aktivitātēm. Sporta nedēļu noslēdza sporta diena. Tā bija arī Miķeļdiena.
Miķeļdienas rīts Rekavas pirmsskolas grupās iesākās mazliet citādi nekā ierasts, jo notika Miķeļdienas sporta svētki sporta laukumā. Saulītes pavadīti, visi bērni
kopā ar pūcīti, trusīti, kaķīti un pelīti priecīgi devās veikt dažādus
uzdevumus. Vispirms visi iesildījās
kopīgās rotaļās un katra komanda
ar savu kapteini devās veikt sešus
uzdevumus, kur katrai komandai
jānovāc rudens raža. Pirmajā stacijā mūzikas ritmos visi rotaļājās
ar vēju kā rudenī to dara krāsainās
koku lapas. Katrā dārzā aug kartupeļi. Kartupeļu lasīšana visvairāk
patika pašiem mazākajiem dalībniekiem. Kartupeļu no «vagas»
bija jāsalasa spainīšos un jāsaber
lielajā grozā. Bietes bija jānogādā
uz pagrabu. Tas darbs prasīja pacietību, jo nebija viegli aizvilkt
vezumu uz mērķi. Ķirbji ir dažādās
krāsās un dažāda lieluma. Ne visiem ir pa spēkam tos pacelt, tāpēc tie bija jāripina. Ķirbju ripināšana caur mērķi patika, taču tas
darbs arī prasīja precizitāti un uzmanību. Ābolu lasīšana bija vēl
interesantāka, jo katrs varēja izvēlēties, kā ērtāk tos nogādāt līdz
grozam. Riekstošana bija jautra
un smieklīga, jo ar riekstiem bija

«Sports vieno!»

jāpacienā vāverīte, kas dzīvo koka dobumā. Raža novākta, taču
to visu vēl gribējās nogaršot. Visi
svētku dalībnieki devās pie vitamīnu galda, kur varēja baudīt dažādas tējas, nogaršot gan rudens
ogas un augļus, gan kraukšķīgos
burkānus un kāļus, uzzināt, kāpēc
tie jāēd.
Bet, vai tie ir svētki bez godalgām? Katrs dalībnieks saņēma
medaļu un krāsainu balonu par
labi paveiktu darbu! Rudens darbi
paveikti, smaids sejās, priecīga kopā būšana radīja svētku sajūtu, taču viss jau vēl nebija galā. Svētku
noslēgumā grupiņā bērni cienājās
ar Miķeļdienas cienastu, ko sarūpēja vecāki. Paldies vecākiem! Paldies 3. klasei, kas palīdzēja organizēt Sporta dienu! Saulīte, kas
sveicināja visu Miķeļdienu, noteikti neatstās mūs vēl šoruden,
tā vēsta senlatviešu ticējumi. Ticēsim labajam!»
Kā sporta nedēļa norisinājās
Upītes pamatskolas pirmsskolas
grupiņai stāsta pirmsskolas skolotāja Daina Slišāne: «Upītes pamatskolas pirmsskolas bērniem īpaši
jautras un aizrautīgas šķita tieši
sportiskās aktivitātes ārā, kuras
beidzot varēja izbaudīt beidzoties
ilgstošajam lietum. Bērni lasīja
ābolus, kurš nu cik ātri vien varēja, spainim piepildoties pilnam,
bija ļoti lepni un priecīgi, gan arī
piekusuši, jo tādā ātrumā tos lasīja. Īpaši jautra viņiem šķita skriešana, kuru gribēja atkārtot neskaitāmas reizes. Lēkšana tālumā, ābolu mešana spainī, līdzsvara aktivitāte, rāpšanās uz sienas, to visu
bērni darīja ar tādu prieku un
smaidu sejā. Pēc sportiskajām aktivitātēm, bērni zīmēja smiltīs savus portretus, lasīja krāsainās un
košās rudens lapas, kuras vēlāk
savā klasītē apgleznoja. Bērni
vēlās, lai lietus vairs nelītu, un
šādas sporta dienas varētu atkārtot
katru dienu.»
Arī Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa» sep-

tembra mēnesis noritēja aktīvi
sportojot. Katru rītu sākām ar aktīvu rīta vingrošanu, kurās aktīvi
piedalījās bērni, skolotāji un skolotāju palīgi. Katru dienu devāmies
garās pastaigās, kuru laikā baudījām silto saulīti, krāšņos dabas skatus un, protams, skrējām, lēcām un
spēlējām dažādas kustību rotaļas.
Grupās daudz runājām par veselīgu dzīvesveidu, par dārzeņu un
augļu nozīmi uzturā. Visu nedēļu
kopā ar bērniem to visu klausījās
un centās izpildīt katras grupas
simbols – Ežuks, Rūķītis un Lācis. Sporta mēnesis noslēdzās ar
veselības un sporta dienu – «Sporto
un būsi vesels!»
Kā jau katru rītu sākām ar rīta
rosmi Bērni tika iepazīstināti un
lūgti sastāties aplītī kopā ar zaķīti,
vāverīti un lāci. Pēc tam, kad bērni bija iesildījušies, tika iedotas
krāsainās medaļas ar kuru palīdzību, sadalījāmies divās draudzīgās
komandās! Nu, tad sacensības varēja sākties! Bērniem vajadzēja
iziet caur trijām meža zvēriņu uzdevumu pieturām: Lāča ķepaiņa uzdevumu pieturām, Vāverītes kuplastītes un Zaķīša Garausīša pieturām. Tika pārbaudītas bērnu spējas – ātrums, veiklība, lokanība,
precizitāte un kopīgs komandas
darbs. Neizpalika arī komandu kapteiņu veiklība un precizitāte. Noskaidrojām, ka mēs visi kopā esam
aktīvi un spēcīgi! Sporta svētkus
noslēdzām ar kopīgu rotaļu. Balvā
par padarīto bērni saņēma saldo
un veselīgo «Vitamīnu» grozu.
Lielu paldies par aktīvu sadarbību un kopīgu pasākumu organizēšanu Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» kolektīvam, Rekavas vidusskolas un
Upītes pamatskolas pirmsskolas
grupiņām pie skolām un Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» kolektīvam.
Viļakas novada pirmsskolas
metodiskās apvienības vadītāja
Ilze Brokāne
Foto: personīgais arhīvs
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Svētā tēva Pio lūgšanu grupa Viļakā

BazNīCaS dRaudŽu ziŅaS

Jau vairāk kā divus gadus Viļakas Romas katoļu draudzē darbojas Svētā Tēva Pio lūgšanu grupa. Kopš paša sākuma lūgšanu
grupā ir Lidija Petrova, Lidija Brokāne, Iveta Dzanuška un Iveta
Prancāne. Dalībnieces stāsta par
Svētā Tēva Pio lūgšanu grupas
programmu: «Vispirms lūgšanu lasa priesteris, tad katrs lūgšanu grupas dalībnieks pasaka savu lūgšanas nodomu. Pēc tam lūdzās vienu rožukroņa noslēpumu. Tad seko Bībeles stunda. Tiek lasīti Svētie raksti un katrs dalībnieks izsaka savas domas par kādu no pantiem, kas viņu uzrunā. Var uzdot
sev interesējošos jautājumus un
saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Seko lūgšana «Kunga Jēzus Sirds kronītis». Visi lūdzās kopā. Noslēguma lūgšanu lasa priesteris un beigās saņem arī svētību.
Pēc tam tēja un sarunas.
Lūgšanu grupā piedalās cilvēki, kas ir pieņēmuši tēvu Pio par
savas dzīves piemēru un tic, ka
Svētais tēvs Pio būs aizbildnis gan
laicīgajā dzīvē, gan mūžībā. Divas
reizes pa šo laiku kopš darbojas
Svētā tēva Pio lūgšanu grupa
skatījāmies filmu par tēvu Pio un
izteicām, kas filmā uzrunāja. Svētā tēva Pio lūgšanu grupas tikšanās
noris interesantā un mājīgā atmosfērā. Mēs saņemam atbildes uz
daudziem jautājumiem un kļūstam
pazemīgāki un vairāk saprotam,
cik svarīgi ir palikt Dieva klātbūtnē. 23. septembrī Svētā tēva Pio
piemiņas dienā notiek mise, bet
pēc tam grupas tikšanās. Katra mēneša 23. datumā parasti notiek tē-

va Pio lūgšanu grupas tikšanās.»
Katra mēneša tikšanās dalībnieku skaits ir mainīgs, kādreiz
tiek tikai četri cilvēki, kādreiz
seši, dažreiz pat desmit. «Mani
uz pirmo t. Pio lūgšanas grupiņas
tikšanos uzaicināja meita. Devos
viņai līdzi. Neko par to iepriekš
nezināju, pēc pirmās tikšanās reizes, man misionāri, kuri toreiz bija misijā Viļakā, pateica, ka man
būs jāvada šī grupiņa draudzē.
Tā arī sāku darboties šajā lūgšanu
grupiņa un turpinu darboties arī
pašlaik,» savu iesaistīšanos lūgšanu grupā atcerējās Lidija Petrova. «Es arī pavisam nejauši aizgāju uz pirmo tikšanos, patika un
paliku darboties,» teica Iveta Dzanuška.
«Pirmās reizes bija ļoti satraucošas, jo lasīja Bībeli un man
likās, ka es tur neko nesaprotu.
Tas bija izaicinājums, bet patika,
ka lasījām Bībeli, bija iespēja izteikties un priesteris deva vērtējumu no savas puses. Bija interesanti
uzzināt kā katrs saprot vienu un
to pašu vārdu, vienu un to pašu
teikumu, kā šo sv. Rakstu vietu
skaidro priesteris. Sākumā sarunas
un tēja bija pa vidu, bet nedaudz
mainījām lūgšanu grupas programmu. Izdarām visu programmu, lūdzāmies visas lūgšanas un tikai
beigās ir sarunas un tēja, jo varbūt kādam jāsteidzas ātrāk projām,
bet cits grib uzkavēties ilgāk. Domāju, ka reizi mēnesī varam atrast laiku, lai atnāktu un piedalītos. Labi, ka par šīs grupiņas darbību nav jāraksta atskaites,»
dedzīgi piedzīvotajā dalījās Viļakas

2017. gada 13. oktobrī apritēja
100 gadi kopš Dievmātes pēdējās
parādīšanās Fatimā, Portugālē,
kur, sākot no 1917. gada 13.maija,
Vissvētākā Jaunava Marija sešas
reizes parādījās trim ganiņiem:
Francisko, viņa māsai Jacintai un

māsīcai Lūcijai, aicinot viņus un
ar viņu starpniecību visu cilvēci
uz atgriešanos un gandarīšanu,
uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij.
Tie ir ārkārtīgi spēcīgi līdzekļi,
kuri var apturēt ļaunuma plūdus

fatimas dievmātei – 100 gadi

Romas katoļu draudzes vecākā
Inita Raginska.
Uz jautājumu kāpēc nāk uz
šo lūgšanu grupu, dalībnieki viens
caur otru atbildēja: «Tas mums ir
kā pienākums. Citādi nevar būt.
Tās ir ilgas šeit būt. Tas ir ļoti svētīgi. Pārdzīvoju, ka kādreiz citu
darbu un pienākumu dēļ netieku
uz šo tikšanos. Svarīga ir lūgšana.
Svarīga ir kopā būšana». Cilvēki,
kuri pirmo reizi ir atnākuši, teica,
ka bijis bailes nākt uz šo tikšanos,
jo nezinājušas, kas šeit notiek.
Bet visu pārdomās un ir apņēmības pilnas turpināt nākt un iesaistīties šajā lūgšanu grupā.
«23. septembrī mēs svinam
tēva Pio piedzimšanas dienu debesīs, jo jau viņa dzīves laikā bija jūtams, ka viņš ir liels svētais.
1918. gada 20. septembrī tēvs Pio
saņēma stigmas – Kunga Jēzus
Kristus brūces, kuras tēvam Pio
bija uz plaukstām un pēdām, kuras asiņoju un saglabājās līdz pat
viņa miršanas dienai 1968. gada
23. septembrim. Viņam bija zināšanas grēksūdzē, viņš redzēja cilvēkam cauri kā rentgenuzņēmumā. Viņam piemita spēja uzklausīt, mierināt, iedrošināt cilvēkus
viņu ticības ceļā pie Dieva.
Daudzi tūkstoši ticēja un sekoja
tēvam Pio, bet bija saujiņa ļaužu,
kuri apmeloja un nomelnoja tēvu
Pio, tādēļ viņam ik pa laikam uz
kādu laiku bija aizliegts publiski
celebrēt sv. Mises un pieņemt
grēksūdzes. Bet neskatoties ne
uz fiziskiem un ne garīgajiem
pārdzīvojumiem, tēvs Pio palika
pazemīgs un uzticīgs Dievam, lai
Dievs īstenotu viņa nodomus
tēva Pio dzīvē. Patiesība ir stiprāka par nāvi, patiesība nezudīs.
Arī mēs paši tiekam nesaprasti
no līdzcilvēkiem un pasaules, bet
Dievs ir stiprāks, Dievs savējiem
neļaus zaudēt, jo Dievam pieder
gala vārds. Svarīgi ir ieklausīties
Dieva apsolījumā: «Es esmu ar
Jums visās dienās līdz pat pasaules
galam» (Mt. 20, 28). Katra dzīvē
šis apsolījums izpaužas savādāk.
Tēva Pio sirds bija tāda, kas upurējās par taisnīgo, labo, līdzcilvēkiem un Dievu,» teica Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

pasaulē un ienest mieru cilvēku
sirdīs un savstarpējās attiecībās.
Pieminot Fatimas notikumus,
mariāņu tēvi Viļānos un Daugavpilī ik mēnesi 13. datumu svin kā
Dieva Mātes svētkus. Šogad 13.
oktobrī, atzīmējot 100 gadu jubileju, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa
Romas katoļu baznīcā uz svētkiem
devās arī Viļakas Romas katoļu
draudzes locekļi. Ļaudis piedalījās
svinīgā sv. Misē, procesijā ar Vissvētāko Sakramentu un Fatimas
Dievmātes skulptūru devās apkārt
dievnamam, lūdzās rožukroni un
Jaunavas Marijas litāniju, saņēma
svētību ar Vissvētāko Sakramentu.
Viļakas cilvēki šajā lielajā piemiņas svētku dienā jutās ļoti aizkustināti un jutās pateicīgi Dievam par dāvāto iespēju vienoties
kopīgās lūgšanās ar citiem Latgales draudžu ticīgajiem. Atgādināja, ka oktobris ir rožukroņa mēnesis, kad Dievmāte īpaši gaida
mūsu Rožukroņa lūgšanas.

l Īsas ziņas

atsākās sv. mises vēsturiskajā klostera ēkā

Kopš 2017.gada 15.oktobra atsākās sv. Mises celebrēšana Viļakas
Kultūras un radošu industriju centrā, kas atrodas Klostera ielā 1,
Viļakā, jeb vēsturiskajā kapucīnu klostera ēkā. Turpmāk ziemas sezonā sv. Mises notiks katru svētdien plkst. 18.00. Aicinām sv. Mises
vēsturiskajā klostera ēkā apmeklēt visus, kuri baidās nosalt vēsajā
Viļakas Romas katoļu baznīcā. Īpaši aicinām sv. Mises siltajās telpās
apmeklēt arī ģimenes ar maziem bērniem.

LmT projekta atklāšanas pasākums

Šķilbēnu Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis
aicina visus piedalīties sv. Misē Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā
2017.gada 12.novembrī plkst. 9.00. Pēc sv. Mises aptuveni plkst.
10.10 tiks prezentēts LMT Latvijai atbalstītais projekts «Top draudzes māja – dāvana Latvijas simtgadei». Prāvests pateicās visiem,
kuri atbalstīja, lai realizētu šo projektu, un aicina kopā novērtēt
paveiktos darbus 2017.gada vasaras un rudens sezonā. Kā arī aicina
turpināt lūgties un iespēju robežās ziedot naudu vai materiālus, lai
nākamgad izdodos realizēt vēsturiskās draudzes iekštelpu remontu
un lai Latvijas simtgadi sagaidītu atjaunotajā draudzes namā.

Latgales bērnu un jauniešu
tikšanās daugavpilī

30. septembrī notika kārtējā Latgales bērnu un jauniešu tikšanās, taču šoreiz daugavpilī.
Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas
Romas katoļu draudzē bija ieradušies 120 dalībnieki no dažādām Latgales pilsētām un novadiem, kā arī 2 meitenes no ārzemēm – Ukrainas un Spānijas.
Baltinavas katoļu draudzes grupiņa 21 cilvēka sastāvā uz Daugavpili ceļoja kopā ar Šķilbēnu draudzes 15 jauniešiem un bērniem. Sadraudzības pasākumā tika likts akcents uz sv. Terēzes no Kalkutas
izteikto domu: «Es esmu neliels zīmulis Dieva rokās. Viņš raksta. Viņš
dara visu, un dažreiz tas ir patiešām grūti, jo tas lūzt un Viņam tas atkal ir nedaudz jāasina». Zīmuļu akcents tika izmantots telpu noformējumā un atpazīšanas kartē. Katrs dalībnieks atmiņai par pasākumu
varēs izmantot grāmatzīmi zīmuļa atveidā lūgšanu vai citā grāmatā.
Pasākuma ietvaros notika 6 meistardarbnīcas: mūzikas un deju
darbnīca, koka apgleznošanas (reciklēšanas) darbnīca, sporta darbnīca,
rožukroņa veidošanas darbnīca un ekskursijas uz luterāņu un pareizticīgo katedrālēm. Dalībnieki katrā no darbnīcām varēja iegūt garīgas, fiziskas un praktiskas prasmes, iemaņas un stiprinājumu turpmākajai dzīvei.
Pasākuma noslēgumā visi jaunieši un bērni pulcējās uz sv. Misi
Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas
Romas katoļu baznīcā. sv. Misi celebrēja priesteris Juris Skutels.
Pateicamies Daugavpils pasākuma organizētāju komandai un īpaši MonikaiSkutelei un priesterim Jurim Skutelam par mūsu laipno un
sirsnīgo uzņemšanu. Pateicamies Viļakas novada domei par transportu,
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvestam Staņislavam Prikulim par
finansiālo atbalstu ceļā uz Daugavpili. Ar nepacietību gaidīsim
nākamo Latgales bērnu un jauniešu tikšanos, kas varētu notikt ziemā!
Teksts: katehēte Rudīte Laganovska
Foto: Ivars Utināns
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Rēzeknes – aglonas diecēzes
jauniešu konference

BazNīCaS dRaudŽu ziŅaS

30. septembrī Rēzeknē notika
Rēzeknes – aglonas diecēzes jauniešu konference.
Sešdesmit jaunieši bija sapulcējušies no Baltinavas, Šķilbēnu,
Rēzeknes, Krāslavas, Indricas, Dagdas, Preiļu, Kalupes, Pildas, Vidsmuižas, Višķu, Krustpils, Barkavas,
Cēsu, Balvu, Ludzas, Aglonas, Kaunatas, Indras, Daugavpils un Viļakas
draudzēm. Mūsu starpā arī bija 2 ļoti
aktīvi priesteri – Guntars Skutels
(Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests) un Staņislavs Prikulis (Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes prāvests). Dienas garumā
notika 3 diskusijas – «Kas ir mūsdienu jaunietis?»; «Ko jaunieši

VēSTuRe

Vēstures fakti

1986. gada oktobrī dibināts Kupravas etnogrāfiskais ansamblis.
2003. gada oktobrī atklāj «Austrumu stīgas» ceļa posmu ViļakaMedņeva 6 km garumā.
2012. gada oktobrī ceļa Viļaka – Kārsava posmā starp Medņevu
un Rekavu sākušies vērienīgi ceļa rekonstrukcijas darbi.
2005. gada oktobra sākumā Viduču pamatskolas internāta ēkas
otrajā stāvā atklāj Bērnu rotaļu un attīstības centru, ko atbalsta
Bērnu un ģimenes lietu ministrija.
2009. gada oktobrī Viduču pamatskola nosvin 100 gadu jubileju.
1909. gada 1. oktobrī Viduču sādžā zemnieka L. Duļbinska mājā
tiek atvērta 2-gadīgā skola, kas ir viena no Latvijas vecākajām lauku
skolām – Viduču pamatskola.
1990. gadā 2. oktobrī atklātais muitas punkts ir pirmais muitas
punkts atjaunotajā Latvijā.
1946. gadā 4. oktobrī dzimis fizikas zinātņu doktors, fiziķis – teorētiķis Vladislavs Locāns. Daudzas pirmās bērnības atmiņas saistās
ar Vecumu pagasta Kazukalna ciemu, tur dzīvojot uzsāktas arī skolas gaitas Viļakas pamatskolā.
2012. gada 6. oktobrī Medņevas etnogrāfiskais ansamblis svin
savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju.
1945. gada 8. oktobrī Viļakai piešķirtas pilsētas tiesības.
1945. gada 8. oktobrī dzimis katoļu priesteris Jānis Bratuškins.
1969. gada 10. oktobrī dzimis novadnieks, diplomāts Edgars Bondars.
2009. gada 10. oktobrī Medņevas tautas namā notiek ilggadējam
Medņevas invalīdu biedrības vadītājam Imantam Kalugam (1957.–
2008.) veltīts piemiņas vakars «Es palieku dziesmā…».
2002. gada 11. oktobrī Medņevas pagasta Semenovas ciemā
atklāj sporta zāli.
1940. gada 12. oktobrī Viļakas vidusskolā tika atklāts sarkanais
stūrītis un sienas avīze «Degošā lapa».
1945. gada 12. oktobrī nodibināts Viļakas apriņķis.
1990. gada 13. oktobrī iesvētīta atjaunotā Viļakas pareizticīgo
baznīca.
1938. gada 16. oktobrī Rekovā tika atklāts jaunais Šķilbēnu pagasta nams.
1920. gada 17. oktobrī Viļakā atklāj telegrāfa nodaļu,
1911. gada 19. oktobrī dzimis dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs Joņs Cibuļskis. 1939. gadā viņš Viļakā atvēris grāmatu
veikalu «Centība» un kopā ar Vladislavu Lōci organizējis latgaliešu
grāmatu izdošanu.
2006. gada 21. oktobrī Medņevas pagastā notiek apdziedāšanas
svētki, kuru laikā godina Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju
Natāliju Smušku ar Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto mūža stipendiju.
1958. gada 23. oktobrī dzimusi mežkope, privātās kolekcijas
īpašniece Anna Āze.
2012. gada 25. oktobrī Semenovā atklāj renovēto tiltu pār Kiras
upi un noasfaltēto Skolas ielu.
1929. gada 28. oktobrī iesvētīta Viļakas ev-luterāņu baznīca.

1930. gadā, nodibinoties Šķilbēnu pagastam, uzņēmējs un dzirnavnieks Ludvigs Polfanders uzdāvināja vienu hektāru zemes ārstniecības iestādes būvei. 20.gadsimta 30.gadu sākumā tika uzsākti
ambulances un saimniecisko ēku
būvdarbi.
Daudzus gadus par feldšeri
Šķilbēnu pagasta Rekovas ambulancē strādāja Pirmās Atmodas sabiedriskais darbinieks, rakstnieks
un dzejnieks Aloizs Kikučs (1886.–
1944.). Aloizs Kikučs bija dzimis
Marienhauzenas (Viļakas) pagasta
Goršānu ciemā. 1944.gadā, būdams medicīnas darbinieks, Aloizs
Kikučs palīdzējis vairākiem jauniešiem izvairīties no iesaukšanas
vācu armijā, par ko uzzinājušas
vācu varas iestādes. Aloizs Kikučs
izdarījis pašnāvību.
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Par Šķilbēnu rajona ārsti 20.
gadsimta 30. gadu beigās strādājusi
Milda Pulkstene (dzimusi Sedleniece). Milda Pulkstene dzimusi
Mazsalacas Pirtsmežu mājās. Pēc
Valmieras vidusskolas beigšanas
1930. gadā viņa studējusi Latvijas
Universitātes medicīnas fakultātē.
Milda Pulkstene par ārsti strādājusi
Rīgas bērnu slimnīcā, Kalupē,
Mārcienā. Viņa vadījusi aizsargu
pulka sanitāros kursus un bijusi
19. Abrenes aizsargu pulka štāba
rotas ārste. Milda Pulkstene tikusi
apbalvota ar Kārļa Ulmaņa atzinības rakstu. 2. Pasaules kara beigās Milda Pulkstene kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās. Sākumā viņa strādājusi KēnigsfeldasStreitbergas slimnīcā Vācijā. Vēlāk
Milda Pulkstene ar ģimeni devusies uz ASV, kur viņa strādājusi

sagaida no baznīcas?» un «Ko Baznīca sagaida no jauniešiem?», kurās
jaunieši varēja paši aktīvi iesaistīties diskusijās un dalīties piedzīvotajā, lai saņemtu atbildi, vai arī izteikt piedāvājumus aktīvākai jauniešu
dzīvei savās draudzēs.
Katrs jaunietis ir dažādāks, to
raksturo viņa intereses, sapņi, sliktās
un labās rakstura īpašības, taču, tas,
ko mēs sagaidām no Baznīcas ir
viens. Kā pirmais tā ir pretimnākšana jeb pieņemšana – pieņemt mūs
tādus, kādi mēs esam, ar visiem mūsu trūkumiem, un zināt, ka esam
gaidīti un mīlēti. Otrkārt, jaunu piedzīvojumu meklēšana, patiesībā jaunietim tas ir pats aizraujošākais, –

gūt jaunu pieredzi, piedzīvot izaicinājumus un pieņemt grūtus lēmumus. Treškārt, uzslava, jo ne tikai
ikdienas dzīvē tas ir vajadzīgs ikvienam, bet it īpaši jaunietim ir nepieciešams zināt, ka viņa pūles ir
bijušas vērtīgas.
Konferences noslēgumā palūgušies, skaisti padziedājuši un jauki
kopā pavadījuši laiku devāmies ārā
visi iemūžināt atmiņas pie Rēzeknes
katoļu vidusskolas, uzņemot pārs
selfijus, nosūtīdami video sveicienus pašam Renāram Kauperam, un
jaunu iespaidu piepildīti devāmies
mājās.
Teksts: Līga Sergejeva.
Foto: personīgais arhīvs

Ārstniecības iestādes un medicīnas
darbinieki Šķilbēnu pagastā

Milda Pulkstene

Ņujorkā, Presbiteriāņu un Lenokshilas (Lenoxhill) slimnīcās. Pēc
aiziešanas pensijā dzīvojusi savās
lauku mājās Konektikutā. Milda
Pulkstene mirusi 1984.gada 20.decembrī.

Pirms 2.Pasaules kara Rekovā
par akušieri-vecmāti strādāja bijušā Škilbanu muižas īpašnieka
vedekla Tekla Augustāne-Ļebedeva. 2. Pasaules kara laikā Šķilbēnu Rekovas ambulancē kā
praktizējošā ārste strādājusi Klaudija Kuzajeva. Pēc 2. Pasaules
kara Rekovā uzsākuši darbu –
ārste Nadežda Supe-Kazakeviča
(07.09.1918-.2.09.2003) un feldšeris Ivans Pančuks (08.05.191924.03.1996) Viņi nenogurstoši
darbojušies Rekovas ambulancē
un slimnīcā gandrīz pus gadsimtu.
Ar Ivana Pančuka gādību tika iestādīts slimnīcas ābeļdārzs.
Kādu laiku Rekovā darbojusies dzemdību nodaļa. Par akušieri
strādāja Zoja Pančuka. Rekovas
dzemdību nodaļā dzimis nu jau
pasaulē slavenais ābeču kolekcionārs un publicists Juris Cibulis
un viņa brāļi un māsas.

1957. gadā triju apkārtējo kolhozu iedzīvotāji ierosinājuši uzcelt starpkolhozu slimnīcu Rekovas ciemā. Kolhoznieku kopsapulcē nolēmuši, ka katrs kolhozs no
saviem nedalāmajiem fondiem
došot slimnīcas būvei 10 līdz 15
tūkstošus rubļu. Starpkolhozu padome apstiprinājusi celtniecības
projektu, un Abrenes būvkantoris
uzsācis būvdarbus.
Līdz 1959. gada pavasarim
Šķilbēnu pagastā bijušas vien 10
slimnieku gultasvietas. Uzceļot
slimnīcu tajā bijušas jau 30 – 35
slimnieku gultasvietas. Katru gadu slimnīcā ārstējušies apmēram

no 300 līdz 500 pacientu.
1961. gadā apkārtējie kolhozi iedalījuši slimnīcas vajadzībām
3 hektārus zemes, zirgu un sivēnus. Kolhozi un Šķilbēnu RTS
devuši transportu būvmateriālu
pievešanai.
Vēl 20. gadsimta 90. gadu sākumā Šķilbēnu slimnīcā bijis
zirgs Zorka. Rudens lietavās un
pavasaros plūdos un arī dziļā
ziemā ar zirgu nācies braukt pie
pacientiem, kuri dzīvojuši tālu
no galvenajiem ceļiem, kur tehnikai iebraukt nebija iespējams. Rekovas slimnīca tika slēgta 1992.
gadā, bet jau nākošajā dienā pēc
tās slēgšanas tajā tikusi ierīkota
sociālā aprūpes māja. Rekovas
slimnīcas ēka atrodas Rekovas
ielā 23.
Par ārstiem 20. gadsimta 80. gadu sākumā Šķilbēnu pagastā strādājuši Juris Štokmanis un Modris
Vegners. Par zobu ārsti strādājusi
Silvija Rabinoviča.
No 1986. gada par galveno
ārstu slimnīcā un ambulancē sācis
strādāt Andris Spridzāns. Andris

Slimnicas kolektīvs

Ambulances ēka

Spridzāns 1980. gadā beidzis Rekavas vidusskolu. Studējis Rīgas
Medicīnas Institūta Ārstniecības
fakultātē. Viņš ir Šķilbēnu, Briežuciema un Lazdulejas pagastu
ģimenes ārsts. 2012. gadā Andris
Spridzāns ieguvis Gada Balvu Medicīnā nominācijā «Gada ārsts».
20. gadsimta beigās un 21.
gadsimta sākumā Šķilbēnu pagasta Rekovas ambulancē darbojās
doktorāts. Mūsdienās Rekovas ambulances ēka ir kultūrvēstures
piemineklis. Tajā joprojām darbojas Vijas Milaknes zobārstniecības prakse un Pīlādžu aptieka.
Rekovas ambulances ēka atrodas
Rekovas ielā 25.
Andra Spridzāna ģimenes ārsta prakses vieta no 2003. gada
15. maija ir Bērzu ielā 4–14.
Šķilbēnu pagastā arī darbojas
Upītes feldšeru un vecmāšu punkts
Upītes ciemā.
Vēstures materiālu sagatavoja:
Francis Slišāns
Foto no Franča Slišāna
un Dzintara Dvinska
personīgās kolekcijas
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Svarīgi zināt, ko gribu, un saprast, kā to varētu sasniegt
iNTeRViJa

interesanto un atjautīgo mājsaimniecības skolotāju un
kokapstrādes pulciņa vadītāju Juri Golubevu pazīst daudzi
Šķilbēnu pagasta iedzīvotāji. kā stāsta pats Juris, tad
mācību priekšmetā mājturība un tehnoloģijas ir jāsaprot
daudzas lietas no citiem priekšmetiem. Jāprot rēķināt, zīmēt, rasēt, nolasīt rasējumu, lai izgatavotu to, ko skolēns
ir izdomājis. Jāprot arī atrast informācija internetā un to
pielietot. Jābūt arī fiziski spēcīgam, lai no koka gabala nogrieztu tik lielu gabalu kāds nepieciešams, lai to ēvelētu,
frēzētu un izgatavotu kādu koka priekšmetu. mājturībā
zēni mācās paši saplānot, izgatavot un izmantot visus materiālus, kas mums ir apkārt. Lielākais darbs, ko dzīvē pats
ir paveicis – ir uzcēlis māju. ir daudzpusīgs amatu meistars,
var izgatavot pūra lādes, logus, durvis, virpotus traukus,
varētu strādāt arī par metinātāju, elektriķi, atslēdznieku,
būvnieku. Svarīgākais ir vēlēšanās, kaut ko darīt,
iemācīties ko jaunu, tad saprast kā to varētu sasniegt un
paveikt saplānoto. kaut nedaudz iepazīsimies ar pedagoga,
galdnieka amata meistara Jura Golubeva dzīvi.
– kāda Jums ir izglītība?
– Man ir iegūta vidējā tehniskā izglītība – tehniķis mehāniķis.
Esmu beidzis Malnavas sovhoztehnikumu. Tad Priekuļos 1981. gadā beidzu mašīnu un traktoru parka ekspluatācijas inženieru kursu.
Mūs aicināja mācīties uz Jelgavu –
Lauksaimniecības akadēmiju, bija
gatavi mūs ieskaitīt pat 2.kursā
augstskolā. Es paklausījos cik
daudz tur jāmācās, cik jārasē un
nolēmu, ka nemācīšos. Taču dzīve
piespieda iegūt augstāko izglītību.
Vienu gadu mācījos LU pedagoģijas psiholoģijas fakultātes darbmācības nodaļā, tad aizgāju uz
Bērzgales amatnieku skolu, kuru
pabeidzu un ieguvu amatu mācības
skolotāja diplomu un zeļļa diplomu
mēbeļu galdniecībā, vēlāk ieguvu
Latvijas Amatniecības kameras
galdnieka amata meistara diplomu.
Tad iestājos Daugavpils universitātē, kur ieguvu augstāko pedagoģisko izglītību un strādāju skolā.

– Cik gadus Jūs jau strādājat
par skolotāju?
– Strādāju kopš 1990. gada.
Man bija tehniskā izglītība līdz
ar to sāku mācīt traktoristu klasēm
lauksaimniecības mašīnas, drošības
tehniku un agrotehniku. Mans kabinets bija tur, kur šobrīd atrodas
Rekavas vidusskolas muzejs. Darbmācības skolotājs gatavojās doties
pensijā un piedāvāja pamēģināt mācīt darbmācību vienai klasei, tā pakāpeniski sāku mācīt 5.– 9. klasēs.

– Vai darbs divdesmit sešu
gadu garumā skolā nav jau nedaudz nogurdinājis?
– Nē, nav. Skolā katra diena ir
savādāka. Esmu bijis ekskursijās:
Skrīveru konfekšu fabrikā ietin
konfektes, piensaimniekā «Lazdonā» redzēju kā stāv pie iesaiņošanas letes. Negribētu darbu,
kur jāstāv pie konveijera, tā man
būtu tāda garlaicība. Skolā darbs
ir radošs, interesants, jauki kolēģi,
mums laukos ir ļoti labi un atjautīgi skolēni.

– Patīk izaicinājumi?
– Dzīve piespēlē dažādus izaicinājumus. Kādreiz bija tāda iespēja caur darbu p/s Šķilbēni paņemt
kredītu mājas celtniecībai. Tika dots
kredīts mājas celtniecībai pēc projekta, bija tikai noteikums, ka divos
gados māja ir jāuzceļ. Man bija tikai 28 gadi, bērni pavisam mazi,
taču nolēmām pieņemt šo izaicinājumu. Un pēc 2 gadiem māja
tika pieņemta ekspluatācijā. Ceļot
māju daudz ko nezināju, tagad daudzas lietas būtu darījis savādāk.
No bērnības man ir patikusi
tehnika. Pirmo mopēdu uzmeistaroju, kad mācījos 7. klasē. Bija
tādi konstruktoru žurnāli, atradu,
izpētīju un uztaisīju mopēdu pats.
Vēlāk mēs ar dvīņubrāli divatā
paši nopelnījam jaunam mopēdam,
strādājot divas vasaras visus iespējamos darbus. Man patīk izgatavot
kaut ko jaunu, netradicionālu no
koka, reizēm arī no metāla. Lasu
literatūru, parunājos ar meistariem.
– Tas nozīme, ka Jūs nebaidāties atzīt, ka kaut ko neprotat
un ka esat gatavs meklēt un
lūgt padomu?
– Jā, man nekad nav bail, pajautāt, ja es kaut ko nezinu. Tā ir
lielākā problēma, ka cilvēks baidās atzīt, ka kaut ko neprot. Es jautāju, interesējos, pētu, noskaidroju
un mēģinu atrast risinājumu, atrast atbildi uz jautājumu – kā to
izdarīt?
– kādi ir mūsdienu audzēkņi?
– Ļoti zinoši modernajās tehnoloģijās, labi pārzina internetu,
viņiem ir interesantas domas un
idejas, taču ne vienmēr spēj iesākto darbu paveikt līdz galam,
sevišķi, ja tas ir darbietilpīgs un
prasa pacietību. Ja ģimenē ir noteiktas prasības, tad arī skolā ir
vieglāk izpildīt dažādus darbus
un noteikumus. Ja nav pienākumu
mājās, tad arī skolā ir grūtības ar
pienākumu veikšanu. Vecākiem
ir jādarbojas kopā ar saviem bērniem, lai cik aizņemti viņi būtu.

Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar meiteņu mājturības skolotāju Inesi Cibuli – mēs saskaņojām, kurš kuru tēmu mācām,
pie kura konkrēto mācību vielu ir
labāk apgūt. Meitenes arī labprāt
nāk un darbojās, piedalās arī kokapstrādes pulciņā. Pagājušajā
gadā meitenes veidoja rāmīti, kur
pašas izdomāja, ko vēlāk tajā rāmītī ielikt – izšuvumu, gleznu vai
citu radošu darbu.
– kā skolēnus ieinteresēt mājturības un mājsaimniecības mācību priekšmetā?
– Es skolēniem rādu dažādus
gatavus izstrādājumus, ierosinu
viņus pamēģināt pašiem kaut ko
izgatavot, mācu meklēt informāciju
grāmatās, žurnālos, atrast to, kas
viņus interesē un tad mēģināt izgatavot. Liela problēma mūsdienu
skolēniem ir, ka viņi vēlas izgatavot
ātri, bez lielas piepūles vai arī izvēlas tādus darbus, kas viņam vēl
nav pa spēkam. Piemēram, 4. klases skolēns atnāk pie manis un
saka, ka gribētu izgatavot mājai
durvis. Atbildu, ka, lai izgatavotu
durvis ļoti daudz kas ir jāapgūst
pirms tam, to tā uzreiz nevar – viss
jāapgūst pakāpeniski. Uz kokapstrādes pulciņu nāk jau no 4. klases. Visu apgūstam soli pa solim,
nomērīt, taisni nogriezt, savienot.
Mācamies gatavot kastītes, rotaļlietas, piespraudes, ķēdītes u.c.
Ja pulciņu apmeklē 2– 3 gadi, tad
mācamies kaut ko izvirpot. Ir
skolēni, kuri atnāk uz pulciņu un
saka vajadzētu kādu dāvaniņu, jo
rīt mammai dzimšanas diena. Galvenais, lai ir ideja, tad domājam
kā to sasniegt.
– Vai ir kādi audzēkņi, kuri
ir aizgājuši Jūsu pēdās un arī
kļuvuši par amatniekiem vai
mājsaimniecības skolotājiem?
– Ir bijuši labi skolnieki, kuri
varētu kļūt par amatniekiem un
kuri arī mājās kaut ko prot izgatavot un gatavo arī tagad. Par mājturības skolotāju arī viens ir kļuvis. Satiekot bijušos audzēkņus,
viņi man ir atzinuši, ka nožēlo, ka
skolas laikā nav iemācījušies to,
ko bija iespējams iemācīties, jo
tas viss šodienas dzīvē noderētu.
Ir uzskats, ka nākotnes profesijas
ir programmētāji, inženieri, datorspeciālisti, taču es uzskatu, ka ir
jauki, ka skolā skolēni iemācās
dzīvei noderīgas lietas izgatavot
paši savām rokām.
– Jūsu dzīves biedrene aina
Golubeva arī ir pedagogs. kāds
ir kopā būšanas noslēpums, tik
daudzus gadus sadzīvot diviem
skolotājiem?
– Kopā esam jau 35 gadus.
Mēs viens otru labi pazīstam, atbalstām, jo abi izprotam skolas
darba specifiku.
– Vai Jūs atbalstījāt dzīves
biedrenes lēmumu kļūt par Rekavas vidusskolas direktori?
– Mēs ar meitām teicām, ka
atbalstīsim jebkuru viņas lēmumu.
Atbalstīsim, ja izvēlēsies kļūt par
skolas direktori un atbalstīsim, ja
izlems palikt strādāt iepriekšējā
amatā. Viņa pieņēma lēmumu kļūt
par direktori – tātad viņai arī patīk jauni izaicinājumi.
– kādi ir Jūsu hobiji?
– Brīvo laikā vienmēr izmantoju, lai izgatavotu kaut ko jaunu
un noderīgu meitām un mazbēr-

niem. Nekad nelaižu garām izdevību doties ekskursijās, lai redzētu
jaunas vietas un iegūtu iedvesmu
jauniem darbiem. Man ir daudz
fotogrāfiju ar interesantām idejām,
ko varētu pamēģināt pats izgatavot.
Patīk paskatīties vācu filmas, jo
tur ir skaisti dabas skati, skaistas
mēbeles, interesanti ir paskatīties
un tad izspriest, vai es arī varētu izgatavot kaut ko tādu. Dziedu Šķilbēnu pagasta jauktajā korī «Viola»,
kādreiz spēlēju arī pūtēju orķestrī.
– kā Jūs sagaidāt valsts svētkus?
Sagaidot valsts svētkus bieži
ar kori Viola uzstājamies kādā koncertā, sveicam krustdēlu, jo viņam
dzimšanas diena ir 18.novembrī.
Skolā jau vairākus gadus izgatavojam simboliskus «Lāčplēšus»,
katrs var izdomāt un izgatavot
savu Lāčplēsi, tad pirms valsts

svētkiem skolā rīkojam izstādi.
– kādu palīdzību sagaidiet
no citiem?
– Pateicos bijušajam skolas direktoram Pēterim Vancānam par
dažādu instrumentu un iekārtu
iegādi mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām. Pateicos SIA
«Kalna nami» vadītājam Pēterim
Igaunim, ar kuru daudzu gadu
garumā ir izveidojusies laba sadarbību. Pēteris atdod mums dažādus kokmateriālu atgriezumus,
kurus izmantoju mācību stundās,
lai audzēkņi varētu izgatavot daudzus koka darbiņus. Pateicos arī
par atbalstu daudziem vecākiem,
kuri atbalsta skolu un savus bērnus– ziedo dažādus materiālus
pulciņa vajadzībām.
Gribam, protam un darām!
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Kopā ar sievu un meitām

Korī Viola

Kādreizējā pūtēju orķestrī

Šujmašīna Zinger pārtapusi par galdiņu
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iedzīVoTāJu ziNāŠaNai / akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVada domē

VIĻAKAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
adrese: Viļakas novads, abrenes iela 26, LV–4583. Tālrunis 27363377. e-pasts: vilaka@pakalpojumucentri.lv
VPVkaC darba laiks: P. o. T. C. Pk. no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00; S., Sv. – BRīVS.

VPVkaC sniegtie pakalpojumi:
Klātienē var pieteikt noteiktus šādu
valsts iestāžu pakalpojumus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 12;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.
Tiek sniegta informācija par vairāku
valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība
to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests.

uzmaNīBu – SVaRīGi!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments –
pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu
e–pakalpojumu, nepieciešams autentificēties
ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru darbu koordinē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pakalpojuma nosaukums

Lauksaimniecības datu centrs
1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka
īpašnieka par reģistrāciju; Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums no 2017. gada).

Lauku atbalsta dienests
1. Informēšana par platību maksājumu
iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā; Konsultācijas (e-pakalpojums).

Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja
statusa iegūšana, Konsultācijas.
3. Informatīvās dienas e-versija, Konsultācijas.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja
statusa iegūšana, Konsultācijas.
5. Profilēšana, Konsultācijas.
6. Karjeras pakalpojumi, Konsultācijas.
7. Apmācību monitorings, Konsultācijas.
8. Darba tirgus prognozes, Konsultācijas (e-pakalpojums).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, Konsultācijas (e-pakalpojums).
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs, Konsultācijas (e-pakalpojums).
4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis
– konsultants, Konsultācijas (e-pakalpojums).
5. Manā īpašumā deklarētās personas,
Konsultācijas (e-pakalpojums).
6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā, Konsultācijas (e-pakalpojums).
7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta
norādītajā adresē, Konsultācijas (e-pakalpojums).
8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi, Konsultācijas (e-pakalpojums).
9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, Konsultācijas (e-pakalpojums).
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu
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vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs, Konsultācijas (e-pakalpojums).
11. Personvārdu meklēšana personvārdu
datu bāzē, Konsultācijas (e-pakalpojums).
12. Šengenas vīzas pieteikums, Konsultācijas (e-pakalpojums).
13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana,
Konsultācijas (e-pakalpojums).
14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
vai maiņa, Konsultācijas (e-pakalpojums).

uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e–pakalpojumu pieteikšanā:
1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu
reģistra vestajiem reģistriem, Konsultācijas
(e-pakalpojums).
2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, Konsultācijas (e-pakalpojums).

Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts
šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atzinums par nodarbinātā veselības
un drošības apdraudējuma faktu darbā.
Konsultācijas (e-pakalpojums).
2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu
darbā saņemšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
4. Paziņojums par notikušu nelaimes
gadījumu darbā, Konsultācijas (e-pakalpojums).
Darba devēju informēšana un atbalsts
par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
Konsultācijas (e-pakalpojums).
2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas
akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai, Konsultācijas
(e-pakalpojums).
3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai, Konsultācijas (e-pakalpojums).
5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem
pārkāpumiem saņemšana, Konsultācijas
(e-pakalpojums).
6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, Konsultācijas (e-pakalpojums).
9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu
darbā, Konsultācijas (e-pakalpojums).
10. Paziņojums par notikušu nelaimes
gadījumu darbā, Konsultācijas (e-pakalpojums).
Citu iestāžu informēšana par šādiem
e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana, Konsultācijas (e-pakalpojums).
2. Darbavietas higiēniskais raksturojums,
Konsultācijas (e-pakalpojums).
3. Informācijas saņemšana no citām
valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem. Darba inspekcijas kompetences
jomā, Konsultācijas (e-pakalpojums).
4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā,
Konsultācijas (e-pakalpojums).
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu
vai tā izbeigšanu, Konsultācijas (e-pakalpojums).

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu,
Konsultācijas (e-pakalpojums).
Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
1. Algas nodokļa grāmatiņu. Klātienes
pakalpojums.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana. Klātienes pakalpojums.
3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. Klātienes
pakalpojums.
4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai .Klātienes
pakalpojums.
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija (e-pakalpojums).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e–
pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
2. Bezdarbnieka pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
4. Bērna kopšanas pabalsts. Klātienes
pakalpojums (e-pakalpojums).
5. Bērna piedzimšanas pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
7. Ģimenes valsts pabalsts. Klātienes
pakalpojums (e-pakalpojums).
8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam). Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
10. Informācija par piešķirtās pensijas/
pabalsta/atlīdzības apmēru. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
11. Informācija par izmaksai nosūtīto
pensiju/pabalstu/atlīdzību. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).
13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).
16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).
17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
18. Informācija par ieturējumiem no
izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
19. Invaliditātes pensija. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās
pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa Klātienes
pakalpojums (e-pakalpojums).
21. Maternitātes pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).
23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).

24. Paternitātes pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums).
26. Personas datu vai izmaksas adreses
maiņa. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
27. Slimības pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījumu plāna izvēle. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
31. Vecāku pabalsts. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram). Klātienes
pakalpojums (e-pakalpojums).
33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).
34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā
ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas. Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums).

Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem
un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes
reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija.
2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju.
Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija.
3. Būves vai telpu grupas kadastrālās
uzmērīšanas lietas sagatavošana. Konsultācija.
4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu
saņemšana vektordatu formātā. Konsultācija (e-pakalpojums).
5. Dokumenta kopijas saņemšana no
Valsts zemes dienesta arhīva. Konsultācija
(e-pakalpojums).
6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
Konsultācija.
7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu. Kadastra informācijas sistēmā. Konsultācija.
8. Datu atlase un izvade par konkrētiem
objektiem vai apgabaliem pēc definētiem
parametriem. Konsultācija (e-pakalpojums).
9. Datu reģistrācija/aktualizācija. Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā
dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments. Konsultācija (e-pakalpojums).
10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem. Konsultācija.
11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu
apvidū. Konsultācija.
12. Iespējamās kadastrālās vērtības
aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
Konsultācija.
13. Informācija par nekustamā īpašuma
vēsturisko vērtību. Konsultācija (e-pakalpojums).
14. Inženierbūves datu reģistrācija /
aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
uz inženierbūves deklarācijas pamata. Konsultācija.
15. Kadastra informācija mantojuma lietai. Konsultācija.
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Veicot ugunsdrošības pārbaudes, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās konstatēti vairāki pārkāpumi

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī
ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VuGd) līdz šā gada 15.septembrim izlases kārtībā veica ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī.
Divu mēnešu laikā tika veiktas ugunsdrošības
pārbaudes 991 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
Pārbaužu rezultāti liecina, ka raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi ir saistīti ar to, ka nav
veiktas elektroinstalācijas pārbaudes, kā tas bija
konstatēts 812 ēkās no visām pārbaudītajām mājām.
Tāpat vairāk nekā puse pārbaudīto dzīvojamo māju
iedzīvotāji nav iepazīstināti ar dzīvojamās mājas
ugunsdrošības instrukciju. Toties vismaz trešdaļai
no pārbaudītajām ēkām nav izstrādāta dzīvojamās
mājas ugunsdrošības instrukcija vai nepieciešama
tās pārstrāde, kā tas novērots vismaz trešdaļai no
pārbaudītajām ēkām. Savukārt ēkās, kurās ierīkota
automātiskā dūmu un karstuma kontroles sistēma
vai iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, lielākoties
minētās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās
sistēmas nav darba kārtībā.
Cita starpā 230 pārbaudītajās dzīvojamās mājas
tika konstatēta materiālu un priekšmetu uzglabāšana
tiem neparedzētās vietās: kāpņu telpās, gaiteņos,
tehniskajās telpās, kā arī evakuācijas ceļu neatbilstība
ugunsdrošības prasībām – aizdarītas durvis evakuācijas
ceļos, pieļauta materiālu un priekšmetu glabāšana
un tml. Dažādu priekšmetu un materiālu uzglabāšana
evakuācijas ceļos iespējamā ugunsgrēka gadījumā
var traucēt cilvēku evakuācijai, kā arī samazina
evakuācijas ceļa platumu.
VUGD ik gadu veic dzīvojamo māju ugunsdrošības
pārbaudes, bet šogad līdztekus plānotajām uguns-

drošības pārbaudēm, kā arī ņemot vērā notikušos
ugunsgrēkus tieši daudzstāvu dzīvojamās ēkās, izlases kārtībā Rīgas pilsētā tika pārbaudītas 12 stāvu
un augstākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas; pārējās republikas pilsētās – 6 un vairāk stāvu ēkas,
bet novados – ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas
3 un vairāk stāvu ēkās. Veikto ugunsdrošības pārbaužu sadalījums pa reģioniem: Latgales reģiona
brigāde – 114; Rīgas reģiona pārvalde – 195; Kurzemes reģiona brigāde – 181; Zemgales reģiona brigāde – 314; Vidzemes reģiona brigāde – 114.
Pārbaudīto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem vai īpašniekiem ir uzdots novērst konstatētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus noteiktā
termiņā, kā arī tie ir informēti par atbildību, ja šie
pārkāpumi netiek novērsti noteiktajā laikā.
VUGD atgādina, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai
jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī
par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās
mājas koplietošanas telpās. Ugunsdrošības pārbaužu
mērķis dzīvojamās mājas ir veicināt ugunsdrošības
prasību ievērošanu dzīvojamās mājās, kā arī dzīvokļu
īpašnieku līdzatbildību par ugunsdrošības prasību
ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.
Veikto ugunsdrošības pārbaužu laikā tika pievērsta
uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju,
un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, vai gaiteņos un
kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai
durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanas mehānismiem un tamlīdzīgi.
Plašākai informācijai: Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv

No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai
trīs investīciju atbalsta pasākumos «atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās», «atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» un «atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».
Pasākumā «atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» ceturtās kārtas pieejamais publiskais
finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 5 miljoni eiro, bet lauku
saimniecībām 70 miljoni eiro. Lauku saimniecībām
finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa,
sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Pasākuma
mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu
to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju,
kā arī veicināt kooperācijas attīstību.
Pasākumā «atbalsts ieguldījumiem pārstrādē»
sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
25 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt
produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Pasākumā «atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un
pašvaldībām ir 8 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt
personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2. Tālrunis klientiem 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja (tāl.: 67027830,
29420515, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv)

Pieejams finansējums pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
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18.novembrī – Latvijas Neatkarības
proklamēšanas dienā
Sv. Mise Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā plkst. 9.00
Sv. Mise Viļakas Romas katoļu baznīcā plkst. 11.00

Aicina noformēt savus īpašumus svētkiem!

Tuvojoties Valsts svētkiem un Ziemassvētkiem, Viļakas
novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne, aicina visas
Viļakas novada iestādes, uzņēmējus un iedzīvotājus noformēt
savus īpašumus svētku rotā.

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Partizānu ielā 3,
Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā – sākumcena EUR
300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 01.12.2017. plkst.
13.00, pieteikšanās līdz 16.11.2017. plkst.16.00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas
aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami
www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.
informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 «Šalgunova»,
Žīguru pagastā, Viļakas novadā – izsoles sākumcena EUR 300.00,
nodrošinājums EUR 30.00, izsole 14.12.2017. plkst. 13.00.
Pieteikšanās termiņš līdz 30.11.2017. plkst. 16.00. Izsoles
notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var
iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.
informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Paziņojums par pirmo izsoli

Viļakas novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Abrenes ielā 38B, Viļakā,
kadastra numurs 3815 004 0088, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0088, 0,4029 ha platībā.
Izsolāmā nekustama īpašuma nosacītā cena ir 2121,00 EUR,
nodrošinājums ir 10 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas ir 212,10 EUR,
izsoles solis ir 5% no sākumcenas, t.i. 106,05 EUR.
Izsole notiks 2017.gada 7. novembrī plkst. 10.00 Viļakas
novada domē, zālē, Abrenes ielā 26, Viļakā.
Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par OBJEKTU divu nedēļu laikā no izsoles
dienas, ieskaitot to Viļakas novada domes norādītajā kontā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par
piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā,
106. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00, sākot
ar sludinājuma publicēšanas dienu Viļakas novada mājas lapā
līdz 2017. gada 6. novembrim plkst. 15.00. Šajā laikā ir apskatāms izsolāmais Objekts.
Nodrošinājums ieskaitāms Viļakas novada domes, reģistrācijas
NR. 90009115618 kontā LV60UNLA0050017178471, AS «SEB
banka», pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.
Izsoles noteikumus un zemesgrāmatu skatīt www.vilaka.lv.

Piešķir finanšu līdzekļus
budžeta programmas «Līdzekļi
valsts
no
neparedzētiem gadījumiem»

2017. gada 10. oktobra Ministru kabineta sēdē uzdeva Finanšu
ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai 2919399,00 Eur pārskaitīšanai pašvaldībām, lai
segtu izdevumus, kas saistīti ar 2017. gada augusta lietavās un
plūdos radīto zaudējumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai
valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, tai skaitā Viļakas
novada pašvaldībai – 141086,00 Eur.
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2017. gada oktobris

Atklāj novadnieka pirmo izstādi Viļakā
atgriešanās dzimtajā pusē

26. oktobrī Viļakas kultūras un radošo industriju centrā atklāja novadnieka –
gleznotāja Valerijana dadžāna gleznu izstādi. Tā būs apskatāma līdz 15.martam.
Savas dzīves laikā mākslinieks nepiedzīvoja savu personālizstādi Viļakā, bet
gleznas atgriezās pateicoties mākslas zinātniekam mārim Brancim un krustdēlam
Viesturam amatam iniciatīvai. izstādes atklāšanā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs maksimovs atzina, ka mēs esam ļoti priecīgi pirmo reizi iepazīties ar novadnieka radītajām gleznām un, dodot iespēju iztēlei, saskatīt gleznās
Viļakas motīvus. māris Brancis un Vieturs amats bija ļoti aizkustināti un atzina,
ka arī pats Valerijs dadžāns raugoties uz iekārtotu izskati no mākoņa maliņas,
būtu ļoti laimīgs, ka ir atgriezies Viļakā. māris Brancis atzina, ka dzīves laikā
divus metrus garais mākslinieks esot bijis ļoti pazemīgs un, uzsākot gleznot, ilgi
nevienam nerādīja savus darbus, tikai pakāpeniski atvērās un sāka rīkot savas
personālizstādes. mākslas zinātnieks pastāstīja, ka viņiem privātajā fondā vēl ir
daudz dadžāna gleznu, tāpēc pēc kāda laika būtu iespējams noorganizēt vēl
kādu mākslinieka darbu izstādi dzimtajā pusē.

Valerijans dadžāns

Dzimis 1932. gada 11. februārī Abrenes
apriņķa Viļakas pagastā, miris 2012.gada
25.martā Jelgavā. Gleznotājs autodidakts.
1955. gadā beidzis LVU Vēstures fakultāti.
Kopš strādājis par pedagogu Atašienas vidusskolā, Vircavas vidusskolā, Jelgavas
internātskolā, Juglas sanatorijā – meža skolā, bijis zinātniskais līdzstrādnieks kādreizējā
Revolūcijas muzejā [tagad Latvijas Kara
muzejs]. Glezniecību apguvis pašmācības
ceļā un privāti. Nodarbojies ar metālkalšanu.

Veidojis skatuves noformējumu Jelgavas mūzikas skolā. Izstādēs piedalās no 1965. gada.
Personālizstādes galerijā «Jāņa sēta»,
Rīgā (1993), Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā (1993, 2002), J. Čakstes muzejā «Auči» (2000, 2001, 2002), Štutgartē, Vācijā (1994), Nešvilas galerijā, ASV
(2002). Piemiņas izstāde Ģ. Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā un galerijā
«Antonija», Rīgā (2013), Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrā (2015). Kopš 2009.
gada Jelgavas Mākslinieku biedrības biedrs.

Gleznotājs Valerijans Dadžāns (19322012) ir dzimis četru bērnu ģimenē Viļakas pagasta Jauju ciemā. 1951.gadā viņš
beidza Viļakas vidusskolu un aizbrauca uz
Rīgu studēt vēsturi. Galvaspilsētā satika Intu Čaksti (Latvijas pirmā prezidenta mazmeitu), savu mūža draugu, un pēc abu studijām kļuva jelgavnieks. Blakus pedagoga
darbam Valerijans Dadžāns pašaizliedzīgi
nodevās glezniecībai. Tā viņam bija «apsolītā zeme», kur savas domas piesiet un kur
sevi izteikt. Viņš gleznoja sev, tādēļ izstādēs sāka piedalīties ar lielu pierunāšanu
un piespiešanos.
Valerijana Dadžāna universitāte un
Mākslas akadēmija bija dzīves ceļos satiktie mākslinieki Imants Blakenburgs, Kurts
Fridrihsons, Jānis Pauļuks un grāmatas.
Sācis ar reālistisku pasaules tēlojumu, ātri
vien viņu piesaistīja modernā pasaules
māksla, kuras atskaņas jūtamas viņa gleznās. Kaut arī kā personība viņš bija viengabalains, taču Valerijana Dadžāna stilu,
personīgo rokrakstu definēt nav viegli:
viņš paļaujas izjūtām, ko radis ikdienā, tēliem, kas uzausuši prātā, pārdomām, kas
viņu radoši rosinājušas. Mākslinieks radīja
pats savus likumus, tiem pakļāva arī gleznu kompozīciju. Viņš labprāt eksperimentēja
ar krāsām, meklēja savdabīgas virsmas
apdares, labprāt kolāžās izmantoja audeklus,
šņores un citus materiālus faktūru dažādošanai un bagātināšanai. Liekas, viņš spēlējās ar krāsām, laukumiem, ritmiem, lai
pilnīgāk un precīzāk izteiktu savu iedomu
pasauli, kurā labprāt dzīvoja. Nereti Valerijans Dadžāns mēģināja ar tēliem atrast
kādu filozofisku vai alegorisku vispārinājumu savām pārdomām par pasauli un mūsdienās notiekošo.
Teksts: Māris Brancis, mākslas maģistrs
Foto: Vineta Zeltkalne

Pasākumi novembrī

u 3. novembrī plkst.10.00 Medņevas tautas namā Psalmu dziedāšana par mirušajiem.
u 4. novembrī plkst.14.00 Žīguru
kultūras namā Folkloras kopas «Mežābele»20 gadu jubilejas pasākums.
Piedalās Folkloras kopa «Mežābele»,
Viļakas KN folkloras kopa «Atzele»
un Žīguru KN kolektīvi.
u 12. novembrī plkst.16.00 Viļakas kultūras namā pasākums «Mārtiņus pavadām ar teātra spēli un mūziku ...» Viļakas KN dramatiskā kolektīva izrāde pēc R. Misūres motīviem «Dāvana jubilārei». Pirms un
pēc izrādes muzicē kapela «Atzele».
u 18. novembrī plkst.18.00 Kupravas pagasta pārvaldes zāle Koncerts, veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai, turpinājumā atpūtas vakars ar groziņiem.
u 18. novembrī plkst.19.00 Žīguru kultūras namā Latvijas 99 gadadienai veltīts koncerts «Balto bērzu zeme». Piedalās kultūras nama
pašdarbības kolektīvi.
u 18. novembrī plkst.19.00 Medņevas tautas namā Latvijas dzimšanas
dienas pašdarbnieku koncerts «Es
dziedu Latvijai». Plkst. 22.00 balle
u 25. novembrī plkst.19.00 Medņevas tautas namā Večerinka Medņevā.
Spēlfilma «VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS
PAR DATORU» Viļakas novadā

Filma visai ģimenei. Astoņus gadus vecā Oskara vasaras brīvdienas
lauku mājās sākas kā nebeidzams
cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par
abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt
vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētās avantūras.
3. novembrī plkst. 17.00 Viļakas
kultūras namā; 10. novembrī plkst.
14.00 Rekavas vidusskolā; 10. novembrī plkst.18.00 Borisovas tautas
namā; 10. novembrī plkst. 19.00
Nemateriālās kultūras mantojuma
centrā «Upīte»; 13. novembrī plkst.
18.00 Žīguru kultūras namā; 14. novembrī plkst.14.00 Medņevas tautas
namā. IEEJA – 2,00 EUR.

ILONA BIRĢELE (klavieres)
EVITA ZĀLĪTE (balss)
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