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Dzīve turpinās arī pēc plūdiem

D

abas priekšā cilvēki, zemnieki, valstis ir bezspēcīgas. Dabas katastrofas neizvēlas
bagātākajās valstīs, tās iet pāri
visai pasaulei un ir grūti prognozēt, cik lieli būs dabas katastrofu nestie zaudējumi. Šogad dabas

katastrofu – simtgades plūdus
23. un 24. augustā piedzīvoja arī
Latgales un Viļakas novada ļaudis, kad pārplūda vietējās upes,
kad tika izskaloti ceļi, kad tika
slēgta satiksme pat uz starptautiskas nozīmes šosejas A-13 – Dau-

gavpils – Sanktpēterburga, valsts
nozīmes ceļa P 45 posmā Baltinava – Kārsava un daudziem citiem
valsts un vietējās nozīmes ceļiem,
kad nelieli dīķi pārtapa par ezeriem, labības lauki applūda tā, ka
vienīgais pārvietošanās transpor-

Upītes Uobeļduorzam – 16

«Šudin (16. septembrī) viel vīns tātas «BĀRNS» palīk par eistu «JAUNĪTI». «Upītes
uobeļduorzam» 16. godi. Lai prīca vysim. Beju pi tātas, nūlaseju dzejuleišus... nūlyku zīdeņus...
pasarunovu... gyvu spāku, īdvesmu...,» teica Antona Slišāna meita Mārīte Slišāne, uzrunājot
sešpadsmitā festivāla dalībniekus un apmeklētājus.

Kāpēc es un kāpēc tu dodies
uz festivālu? Vai dodies uz festivālu tikai tāpēc, ka ir ieradīs īpašais gosts, ierodoties uz mirkli un
neiedzīvojoties un neizdzīvojo-

ties festivāla gaisotnē? Vai arī
dodies uz Upītes Uobeļduorzu,
lai kļūtu par festivāla notikuma
aculiecinieku, lai arī kādi mākslinieki un gosti neuzstātos? Lai

būtu viens no tiem, kas veido
festivāla vēsturi, papildina savas
pozitīvās atmiņas un sajūtas par
kopā būšanu vienam no lielās
Upītes saimes. Lai būtu vienots

2017. gada 26. septembris

ta līdzeklis bija laiva. Viļakas novada dome operatīvi 25. augustā
ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu –
pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Viļakas novada administratīvās teritorijas Viļakas novadā. Valdība
29. augustā nolēma izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības
sektorā Latgalē, daļā Vidzemes
un Zemgales. Kopumā ārkārtas
stāvoklis izsludināts 29 novados
un tas ilgs no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim. Ārkārtas stāvoklis lauksaimniecības sektorā izsludināts
Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu,
Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas,
Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes,
Cesvaines, Varakļānu, Krustpils,
Aknīstes un Salas novados.
Diemžēl stiprais augusta lietus
turpinājās arī septembrī. Viļakas
novada pagastu pārvalžu vadītāji
ir sastādījuši sarakstu, kādi ceļi
un teritorijas applūda lielā lietus
laikā, skatīt 11. lappusē ievietoto
karti.
Cenšoties ātri likvidēt plūdu
sekas pagastos, tika uzvestas grants
kravas uz pašvaldības ceļiem,
bet nākamā stiprā lietus dēļ, uzvestais grants seguma slānis atkal
tika izskalots.
(Turpinājums 10. lpp.)

ar Upīti priekos un bēdās.
Šogad īpašais festivālā bija
«Upīte» – Antona Slišāna mazbērni – Kate, Domeniks, Jēkabs, folkloras kopas «Upīte» dalībnieki.
Kate un Domeniks ir izauguši ar
festivālu, piedzimuši, auguši un
ir īsti festivāla bērni, kuri gandrīz
ir kļuvuši 16. gadus veci. Visgrūtākais ir uzstāties pirmajiem un
šoreiz šo grūto uzdevumu uzņēmās Kate un Domeniks, pirmo
reizi uzstājās kā solo mākslinieki,
tā kā paši bija nedaudz satraukušies, tad palīgā pasauca brāli Jēkabu, kurš savā bērna sirsnībā,
neviltotībā, īpaši mīļi nodziedāja
dziesmas ar sava vectēva Antona
Slišāna vārdiem. Liela bija Upītes
jauniešu Kates Slišānes, Domenika Slišāna, Lienes Loginas, Ilgvara
Keiša uzdrīkstēšanās kļūt par pavadošo grupu Renāram Kauperam, kurš jau 28 gadus dzied grupā «Prāta vētra» un dāvā savu
mīlestību publikai. Lai arī Renāram Kauperam skatuves pieredze
ir liela, pat viņš bija uztraucies, jo
pirmo reizi uzstājās grupa «Vētra
Upītē». Jaunajai grupai uzstāšanās
izdevās, lai arī slapja mugura
bija ne tikai dziedātājam un muzikantiem, bet arī publikai, jo tās
bija tik daudz, cik daudz ābolu ir
vienā otrā ābeļdārzā Latgalē šoruden.
Publikas bija tik daudz, ka ne
saskaitīt un tie, kuri nebija festivālā brīnās, kur tik daudz cilvēki
atrada vietu mazajā Upītes tautas
namā.
(Turpinājums 12. lpp.)
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Viļakas novadā
l Viļakas novada domes lēmumi

2017. gada 24. augustā notika domes sēdē, kurā
tika pieņemti 72 lēmumi:
Nr.392 – Atļaut jaunas atkritumu dalītās vākšanas, šķirošanas un apstrādes iekārtu izvietošanu SIA «EKOTEIRA»,
reģistrācijas numurs 42403040899, Rūpnīcas ielā 22,
Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā (nekustamā
īpašuma nosaukums «Rāva», kadastra numurs 3860 001
0143), lai veiktu dalīto atkritumu (plastmasas iepakojumu,
plastmasas, papīra un kartona iepakojumu, papīru un
kartonu) savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un apstrādi.
Nr.393 – Ievēlētas Viļakas novada vēlēšanu komisijas
sastāvā: Ligija Logina, Inese Petrova, Diāna Astreiko, Elita
Logina, Ginta Locāne, Silvija Gorbačova, Aija Voičika.
Nr.394 – Iecelt Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu par Viļakas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas Nr. 42403013299.
Nr.395 – Iecelt Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu par Viļakas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Viļakas Veselības aprūpes centrs «, reģistrācijas
Nr. 42403025230.
Nr.396 – Iecelt Viļakas novada pašvaldības izpilddirektori
Zigrīdu Vancāni par Viļakas novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
«Balvu Autotransports», reģistrācijas Nr. 43403001424.
Nr.397 – Iecelt Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu par Viļakas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība», reģistrācijas Nr. 44103058086.
Nr.398 – Iecelt Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu par Viļakas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «ZAAO», reģistrācijas Nr. 44103015509.
Nr.399 – Nodot pašvaldības īpašumā esošo būvju īpašumu ar kadastra numuru 3815 501 0032 ,kas sastāv no
ēkas ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0250 001 Klostera ielā 1 Viļakā ,Viļakas novada muzeja lietošanā.
Nr.400 – Sniegt atbalstu nodibinājumam «KOKNESES
FONDS» reģistrācijas Nr.40008092535 Likteņdārza īstenošanā, piegādājot grunts materiālu Lielā kalna uzbēršanai
28 m3.
Nr.401 – Nolemj Viļakas novada pašvaldībai iesaistīties
2014.gada Kultūras ministrijas izveidotā Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos. Deleģēt Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti Šaicāni par
Viļakas novada pašvaldības pārstāvi –eksperti Kultūras
ministrijas Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos.
Deleģēt Biedrības «MĀRO» reģistrācijas Nr.4000823
6949 valdes locekli Sergeju Burkeviču personas kods
101074–11993 un valdes locekli Rasmu Zaharenko personas kods 270265–11950 piedalīties Romu integrācijas
politikas īstenošanas konsultatīvās padomes darbā.
Nr.402 – Izveidot Viļakas novada pašvaldības Komisiju Starptautiskās sadarbības jautājumos. Komisijā Starptautiskās sadarbības jautājumos ievēlēti: Alberts Draviņš –
Viļakas novada domes deputāts, Ginta Locāne – Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķis; Sandra
Ločmele – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe; Oļegs Kesks – pagasta pārvaldes vadītājs;
Artjoms Kokorevičs – Viļakas novada domes deputāts.
Par Komisijas Starptautiskās sadarbības jautājumos priekšsēdētāju apstiprināt Oļegu Kesku.
Nr.403 – Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības Komisijas starptautiskās sadarbības jautājumos nolikumu
(skatīt www.vilaka.lv).
Nr.404 – Noteikt Viļakas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un grupās vienas pusdienu porcijas maksu 0.30
Eur. Starpību starp vienas pusdienu porcijas izmaksām
un maksu sedz no Viļakas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nr.405 – Apstiprināt nekustamā īpašuma – Pils iela
20, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra Nr. 3815 004 0026,
zemes platība 0,2599 ha nosacīto cenu 1800,0 Eur. 2. Atsavināt nekustamo īpašumu – Pils iela 20, Viļakā, Viļakas
novadā, kadastra Nr. 3815 004 0026, zemes platība
0,2599 ha. Noteikt, ka ņemot vērā izdevumus, kas radušies sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas kopējā cena sastāda – 1921,00 Eur.
Nr.406 – Apstiprināt nekustamā īpašuma – «Krikši»,
Susāju pagasts, Viļakas novadā, kadastra Nr. 3878 005 0114,
zemes platība 7,11 ha nosacīto cenu 10 400,0 Eur. Atsavināt nekustamo īpašumu – «Krikši», Susāju pagasts,
Viļakas novadā, kadastra Nr. 3878 005 0114, zemes platība 7,11 ha. Noteikt, ka ņemot vērā izdevumus, kas radušies sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas kopējā cena sastāda – 10 660,00 Eur.
Nr.407 – Atļaut Sergejam Maksimovam savienot Viļakas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja viet-
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nieka amatu, Šķilbēnu Dievmātes Romas Katoļu draudzes
pilnvarotās personas amatu, SIA «ZAAO» kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amatu, Latgales reģiona attīstības aģentūras padomes locekļa amatu, Biedrības Eiroreģions «Pleskava, Livonija» padomes locekļa amatu, SIA»Viļakas namsaimnieks» kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, SIA
«Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amatu, SIA «Viļakas Veselības aprūpes
centrs» kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, Latgales
partijas valdes locekļa amatu, Šķilbēnu pagasta zemnieku
saimniecības «Vējiņi» īpašnieka amatu, Latvijas Pašvaldību
Savienības revīzijas komisijas locekļa amatu, Eiropas Savienības Eiropas reģionu komitejas locekļa amatu un Sabiedriskā transporta padomes locekļa amatu.
Nr.408 – Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 53028,00
Eur ar tās noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksa
investīciju projektu īstenošanai – «ietves un grants seguma atjaunošana Skolas ielai Žīguros».
Nr.409 – Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 68690,00
Eur ar tās noteikto procentu likmi ceļu un to kompleksa
investīciju projektu īstenošanai – «Viļakas pilsētas ietves
seguma atjaunošana Pļavu ielai un grants seguma atjaunošana Jānu un Pļavu ielai».
Nr.410 – Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 8712,00 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.411 – Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 43189,74
Eur ar tās noteikto procentu likmi investīciju projektu dokumentācijas izstrādei – «Viļakas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde».
Nr.412 – Atļaut fiziskai personai pārapbedīt vīra (apglabāts katoļu kapos Viļakas pilsētā) mirstīgās atliekas
no sv. Mateja kapsētas Viļakā uz dzimtas kapiem Daugavpilī. Pirms pārapbedījuma veikšanas saņemt saskaņojumu
Veselības inspekcijā.
Nr.413 – Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim
«Kārkliņi», dz.Nr.17, Borisova, Vecumu pagasts., Viļakas
novads.
Nr.414 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgumu par vienas istabas sociālā dzīvokļa Nr.6, platība 44,80
m² mājā Pļavu ielā 2,Viļakā, Viļakas nov., ar fizisku personu īri uz sešiem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas.
Nr.415 – Izbeigt īres līgumu ar īrnieci par dzīvokļa
Nr. 2, Viļakas ielā 18, Žīguros, Žīguru pag., Viļakas nov.,
īri 21.07.2017., sakarā ar īrnieces nāvi.
Nr.416 – Lauzt īres līgumu ar īrnieku par dzīvokļa
Nr. 3, Viļakas ielā 22, Žīguros, Žīguru pag., Viļakas nov., īri.
Nr.417 – Piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgumu ar fizisku personu par dzīvokļa Nr 2, Viļakas ielā
18, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, ar kopējo
platību 55,45 m², īri.
Nr.418 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0228, platībā 0,2087 ha, un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0228 001, 3870 002 0228 003 un 3870 002 0228 004
mainīt adresi no «Annas», Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586 uz Kiras iela 1B, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.419 – Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0290, platībā 0,4759 ha,
piešķirt adresi Ābeļu iela 6, Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586.
Nr.420 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0162, platībā 0,3 ha, un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0162 001, mainīt
adresi no «Auzāji», Semenova, Medņevas pag., Viļakas
nov., LV–4586 uz Ābeļu iela 4, Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.421 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0254, platībā 0,4190 ha, un uz tā esošā
būvju īpašuma ar kadastra numuru 3870 502 0003 ēkai ar
kadastra apzīmējumu 3870 002 0254 001 mainīt adresi
no «Ābeles», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.,
LV–4586 uz Mežmalas iela 5, Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.422 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0161, platībā 0,18 ha, un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0161 001, 3870 002 0161 002 un 3870 002 0161
003, mainīt adresi no «Diānas», Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Ābeļu iela 2, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.423 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0253, platībā 0,2125 ha, un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0253 001
mainīt adresi no «Diena», Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586 uz Mežmalas iela 2, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.424 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0032, platībā 0,2 ha, un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumiem 3870 002 0032 001,

mainīt adresi no «Druvas», Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586 uz Ābeļu iela 1, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.425 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0227, platībā 0,2665 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0227 001, 3870 002 0227 002 un 3870 002
0227 003 mainīt adresi no «Elitas», Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Kiras iela 1A, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.426 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0226, platībā 0,0696 ha, un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0226 001
mainīt adresi no «Gladiolas», Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586 uz Kiras iela 1, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.427 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0163, platībā 0,2103 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0163 001, 3870 002 0163 002 un 3870 002
0163 003, mainīt adresi no «Ievkalni», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Ābeļu iela 3, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.428 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0294, platībā 0,3308 ha, un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0294 001
mainīt adresi no «Jaunā māja», Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Tautas iela 1, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586. Telpu grupām
mainītās adreses skatīt www.vilaka.lv.
Nr.429 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0224, platībā 0,3734 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0224 001, 3870 002 0224 004, 3870 002 0224
005 un 3870 002 0224 009 mainīt adresi no «Jāzepasēta»,
Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz
Ābeļu iela 5, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.,
LV–4586.
Nr.430 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0336, platībā 0,1882 ha, un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0336 001
mainīt adresi no «Liepumājas», Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Tautas iela 4A, Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586. Telpu grupām
mainītās adreses skatīt www.vilaka.lv.
Nr.431 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0229, platībā 0,4 ha, un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0210 001, 3870 002 0210 002, 3870 002 0210 003,
3870 002 0210 004, 3870 002 0210 005, 3870 002 0210
006, 3870 002 0210 007, 3870 002 0210 008 un 3870
002 0210 009 mainīt adresi no «Lodziņi», Semenova,
Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Kiras iela 2,
Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.432 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0225, platībā 0,1875 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0225 001 un 3870 002 0225 002 mainīt adresi
no «Mārītes», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.,
LV–4586 uz Kiras iela 4, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.433 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0045, platībā 0,5726 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0045 001, 3870 002 0045 002 un 3870 002
0045 003 mainīt adresi no «Pasaciņa», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Saules iela 4, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.434 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0300, platībā 0,2780 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0300 001 un 3870 002 0300 002 mainīt adresi
no «Plūmītes», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.,
LV–4586 uz Saules iela 1, Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586.
Nr.435 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0068, platībā 0,3061 ha, un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0068 001
mainīt adresi no «Sīmaņi», Semenova, Medņevas pag.,
Viļakas nov., LV–4586 uz Tautas iela 2, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586. Telpu grupām mainītās adreses skatīt www.vilaka.lv.
Nr.436 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0077, platībā 0,4 ha, un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0077 001, 3870 002 0077 002, 3870 002 0077 003
un 3870 002 0077 004, mainīt adresi no «Tīrumi», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Ziedu
iela 11, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.437 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0301, platībā 0,5649 ha, un uz tās
esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0301 001, 3870 002 0301 002, 3870 002 0301
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003, 3870 002 0301 004 un 3870 002 0301 006
mainīt adresi no «Vālodzītes», Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV–4586 uz Saules iela 2, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.438 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3870 002 0074, platībā 0,2 ha, un uz
tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870 002 0074 001, 3870 002 0074 002 un
3870 002 0074 003 mainīt adresi no «Vārpas», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586 uz
Ziedu iela 5, Semenova, Medņevas pag., Viļakas
nov., LV–4586.
Nr.439 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3870 002 0037, platībā 0,2 ha, un uz
tās esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem
3870 002 0037 005, 3870 002 0037 006 un 3870
002 0037 007, piešķirt adresi Ziedu iela 7, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586.
Nr.440 – Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3870 002 0133, platībā 0,2 ha, un uz
tās esošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870 002 0133 001, 3870 002 0133 002 un
3870 002 0133 003 mainīt adresi no «Ziedukalns»,
Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV–4586
uz Ziedu iela 3, Semenova, Medņevas pag., Viļakas
nov., LV–4586.
Nr.441 – Slēgt zemesgabala nomas līgumu ar
fizisku personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0125 daļas, platībā 2,5 ha,
Susāju pag., Viļakas nov., nomu uz 5 (pieciem)
gadiem, ar lietošanas mērķi – NĪLM kods 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Nr.442 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0185 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0185 001, 3882 005 0185 003, no «Ķirši», Stabļova, Šķilbēnu pag. Viļakas nov. uz Stabļovas iela
2B, Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV –4587.
Nr.443 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0048 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0048 001, 3882 005 0048 002, 3882 005 0048
003, 3882 005 0048 004 , 3882 005 0048 005, 3882
005 0048 006 no «Ābeles», Stabļova, Šķilbēnu pag.
Viļakas nov. uz Stabļovas iela 2A, Upīte Šķilbēnu
pag., Viļakas nov., LV– 4587.
Nr.444 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0183 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0183001, 3882 005 0183 002, 3882 005 0183
003, 3882 005 0183 004, 3882 005 0183 005, 3882
005 0183 006, 3882 005 0183 007, 3882 005 0183
008, 3882 005 0183 009, no «Jaunzīles», Stabļova,
Šķilbēnu pag. Viļakas nov. uz Stabļovas iela 2C,
Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV – 4587.
Nr.445 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0189 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0189 001, 3882 005 0189 002, 3882 005 0189
003, 3882 005 0189 004, no «Ievas», Stabļova,
Šķilbēnu pag. Viļakas nov. uz Stabļovas iela 2D,
Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV– 4587.
Nr.446 – Noteikt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0182 un uz
tās esošajām būvēm Stabļovas iela 2E, Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV 4587.
Nr.447 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0181un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0181 001, 3882 005 0181 002, 3882 005 0181
003, no «Sniegpulkstenīši», Stabļova, Šķilbēnu pag.
Viļakas nov. uz Stabļovas iela 2F, Upīte, Šķilbēnu
pag., Viļakas nov., LV– 4587.
Nr.448 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0042 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3882
005 0042 001, 3882 005 0042 002, 3882 005 0042
003, 3882 005 0042 004, 3882 005 0042 005, 3882
005 0042 006, 3882 005 0042 007, 3882 005 0042
008, 3882 005 0042 009, 3882 005 0042 010 no
«Kociņumājas», Stabļova, Šķilbēnu pag. Viļakas
nov. uz Stabļovas iela 2G, Upīte, Šķilbēnu pag.,
Viļakas nov., LV – 4587.
Nr.449 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0023 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870002
0023 001, 3870 002 0023 002, 3870 002 0023 003,
3870 002 0023 004, 3870 002 0023 005, 3870 002
0023 006, 3870 002 0023 007 no «Bērzi», Bahmatova, Medņevas pag. Viļakas nov. uz Liepu iela 2, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV– 4586.
Nr.450 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0288 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0288 001, 3870 002 0288 002, 3870 002 0288
003, no «Apiņi», Semenova, Medņevas pag. Viļakas nov. uz Liepu iela 4, Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV– 4586.
Nr.451 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0066 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0066 001, 3870 002 0066 002, 3870 002 0066
003, no «Medņukalni», Semenova, Medņevas pag.
Viļakas nov. uz Liepu iela 6, Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV– 4586.
Nr.452 – Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0081 un uz tās
esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3870
002 0081 001, 3870 002 0081 002, 3870 002 0081
003, 3870 002 0081 004 no «Zemenītes», Semenova,
Medņevas pag. Viļakas nov. uz Liepu iela 8, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV– 4586.
Nr.453 – Piešķirt ielas statusu ar nosaukumu
Liepu iela, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.
un noteikt adresi Liepu iela, Semenova, Medņevas
pag., Viļakas nov., LV –4586.
Nr.454 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku
personu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3815 004 0124 daļu ,platībā 0,64 ha Viļakā Pils
ielā 34 C, Viļakas nov. uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar
lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101), zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nr.455 – Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3815 004 0124 daļai, no (NĪLM kods 0502) pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, platība 0,5643 ha uz (NĪLM kods 0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0124
daļai no (NĪLM kods 0601) – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, platība 0,8743 ha uz (NĪLM kods
0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nr.456 – Atcelt Viļakas novada domes 29.01.2015.
lēmumu «Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.» (protokols Nr. 1, 9.3.&). Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3898 004
0063, Žīguru pag., Viļakas nov. atjaunot statusu –
zemes lietojums fiziskai personai.
Nr.457 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Ziedukalns»,
kadastra Nr. 3870 002 0133, kopējā platība 12,9 ha,
sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 3870 002 0133, platība 0,2 ha, ar
kadastra apzīmējumu 3870 002 0094, platība 9,9
ha, ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0096, platība
0,6 ha, ar kadastra apzīmējumu 3870 004 0080,
platība 2,2 ha trijās daļās un veidot atsevišķus trīs
īpašumus. Sīkāku sadalījumu skatīt www.vilaka.lv.
Nr.458 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Ogas»,
kadastra Nr. 3882 006 0013, kopējā platība 4,41 ha,
sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0138, platība 2,23 ha, ar kadastra
apzīmējumu 3882 006 0013, platība 2,18 ha, divās
daļās un veidot atsevišķus divus īpašumus. Sīkāku
sadalījumu skatīt www.vilaka.lv.
Nr.459 – Nekustamajam īpašumam ar kadastra
Nr. 3882 004 0058, sastāvoša no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0058,
platība 0,3252 ha piešķirt nosaukumu «Zalta rīti»
atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas novads.
Nr.460 – Izbeigt zemes nomas tiesības […] par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 003
0149 platība 3,57 ha nomu, nekustamais īpašums
reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā
02.08.2017. uz nomnieka vārda.
Nr.461 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdījumā esošu neapbūvētu
zemes vienību, kas nododamas nomā, sarakstu (Pielikumu skatīt www.vilaka.lv).
Nr.462 – Apstiprināt Eiropas brīvprātīgā darba
projekta «Never be the same again» («Nekad nebūsi tāds kā iepriekš») ietvaros Rekavas vidusskolas
internāta pakalpojumu maksu 8.00 eiro (t.sk. PVN)
diennaktī.
Nr.463 – Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «Alūksnes projekti», reģistrācijas Nr.
44103064275, izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Rītumi, par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0135, sadali.
Sīkāku sadalījumu skatīt www.vilaka.lv.

Viļakas novadā

l Pierobežas vīzas

Vietējās pierobežas satiksmes atļauja var tikt izsniegta Latvijas Republikas pilsoņiem, trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi un likumīgi dzīvo pierobežas teritorijās
ne mazāk kā 3 (trīs) gadus.
Vietējās pierobežas satiksmes atļauja tiek izsniegta pamatojoties
uz saskaņotiem pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, ko sastāda pierobežas teritoriju vietējās pašvaldību institūcijas.
Pirmā vietējās pierobežas satiksmes atļauja pierobežas teritorijas
iedzīvotājam tiek izsniegta ar derīguma termiņu uz 1 (vienu) gadu,
bet ne ilgāk par pases derīguma termiņu.
Ja vienas puses pierobežas teritorijas iedzīvotājs ir atbilstoši izmantojis vietējās pierobežas satiksmes atļauju bez otras puses likumdošanas pārkāpumiem, turpmākās atļaujas tiek izsniegtas uz
laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
Lai saņemtu pierobežas vīzu nepieciešams:
• Jābūt apstiprinātājā pierobežas sarakstā;
• apliecinājums (apliecinājuma veids atkarīgs no uzrādītā
mērķa vīzas saņemšanai);
• fotogrāfija;
• anketas aizpildīšanai nepieciešamā informācija- dzīvesvietas
adrese, darba vietas adrese, telefona numurs, uzvārda maiņa
(ja mainīts, piemēram, sievietēm precoties);
• apdrošināšana;
• pase
kontaktinformācija: 29289480, 26656695

Rekavas vidusskolas skolēni dzejas
dienu pasākumā Berķenelē, Raiņa mājā

15. septembrī daugavpils novada Berķenelē, Raiņa mājā,
notika dzejas dienām veltīts pasākums, kura ietvaros rīkoja
arī skatuves runas konkursu «zelta sietiņš».
Rekavas vidusskolas skolēni arī piedalījās šajā konkursā.
12. klases skolniece Elvita Krakope ieguva 1. vietu un kļuva par šī
gada «Zelta sietiņa» laureāti, 5. klases skolniece Sabīne Maksimova – 4. vietu, 3. klases skolēns Rolands Spridzāns 5. – 6. vietu. Konkurence bija liela, žūrijas sastāvā bija Daugavpils teātra aktieri,
režisori, izglītības pārvaldes speciālisti. Visiem dalībniekiem bija
jāskaita Raiņa vai Aspazijas viens dzejolis un viens prozas teksts.
Katrs skolēns, kas piedalījās, saņēma balvā savam vecumam atbilstošu grāmatu, pateicības rakstu, uzvarētāji saņēma arī skolas
somas, laureāti saņēma galveno konkursa balvu – ķeramikas statujiņu «Zelta sietiņš».
Pasākuma laikā varēja iepazīties ar Raiņa muzeju. Bērnu un
jauniešu teātra studija «Berķeneles kamolītis» rādīja skaistu teātra
uzvedumu brīvā dabā un cienāja ar brīnišķīgām pankūkām, ievārījumu un tēju. Pasākums noslēdzās ar radošu pēcpusdienu kopā ar
Laumu Kazaku un Daugavpils novada dzejniekiem.
Paldies skolas direktorei Ainai Golubevai par atbalstu, lai varētu piedalīties šajā pasākumā.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Koniševa

Baltu vienības dienas Viļakā

22. septembra vakarā, pavadījuši skaistu, saulainu atvasaras
dienu, kalnā pie Viļakas evaņģēliski luteriskās baznīcas pulcējās
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, etnogrāfiskā
ansambļa «Abrenīte» sievas un Viļakas pilsētas un novada
iedzīvotāji, lai, svinot Baltu vienības dienu, domās būtu kopā ar
citiem latviešiem un lietuviešiem.
Ar ugunskura liesmām, skolēnu lasītu dzeju, stāstiem par vēsturi
un kopīgām dziesmām izdevās uzburt brīnišķīgu gaisotni, kas ļāva
domām aizklīst tālu projām no ikdienas rūpēm. Svinamo dienu sarakstā – Baltu vienības diena – ir kopš 2000. gada. Šo tradīciju ieviesa etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» vadītāja Albīna Veina.
Pavadot Baltu vienības dienu, gribas visiem novēlēt: neaizmirstiet,
kas esat, no kurienes nākat un cik stipras ir jūsu saknes! Dzīvojiet
tagadnē, ar cerību un ticību skatieties nākotnē un vienmēr atcerieties
savus senčus, jo bez spēcīgām saknēm nebūs krāšņu ziedu! Uz tikšanos nākamgad, kad, turpinot tradīciju, pulcēsimies pie Baltu vienības
dienas ugunskura!
Teksts: Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Evita Zaremba-Krīgere
Foto: Žaklīna Orlovska

Ar visu 24.augusta domes sēdes protokolu var
iepazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes
sēdes.
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Pateicoties saeimas atbalstam un Viļakas novada domes līdzfinansējumam jauni rotaļu laukumi ir uzstādīti pie Viļakas, Žīguru, Medņevas
pirmsskolas izglītības iestādēm un pie Rekavas vidusskolas. Bērnu rotaļu laukumi ir papildināti ar jauniem elementiem un konstrukcijām. Mazie un
aktīvie Viļakas novada iedzīvotāji ir ļoti priecīgi par jaunajiem rotaļu laukumiem

Pie Viļakas PII

Pie Žīguru PII

Pie Viļakas PII
Pie Medņevas PII

Pie Žīguru PII

Pie Medņevas PII
Pie Rekavas vsk.

Pie Rekavas vsk.

Jaunieši izzina jaunatnes politikas stratēģijas dokumenta izstrādes būtību

Jaunatnes politikas veidošanai novada ietvaros nepieciešams veicināt starpinstitūciju
sadarbību, jo jauniešu mērķauditorija iesaistīta gandrīz visās
nozarēs. Par to varēja pārliecināties projekta «Help!» ietvaros
organizētajā mācību seminārā
par jaunatnes politikas dokumenta izstrādi. Apmācības noti-

4

ka 2017. gada 15. septembrī
Alūksnes kultūras centrā.
Tajās piedalījās jaunieši un
lēmuma pieņēmēji no Alūksnes,
Gulbenes, Viļakas un Balvu novada. Apmācību vadītājas – jaunatnes lietu ekspertes Evijas Rudzītes vadībā 42 dalībnieki ieguva
informācija par jaunatnes politikas
dokumenta nepieciešamību un

nozīmi, par politikas plānošanas
dokumenta izstrādes principiem
un kārtību. Ņemot vērā, ka apmācībās piedalījās jaunieši un lēmumu pieņēmēji no četriem novadiem, tā bija lieliska iespēja
dalīties un iegūt citu novadu pieredzi, kas jāņem vērā pie kvalitatīva
plānošanas dokumenta izstrādes
jaunatnes jomā.
Viļakas novada Jauniešu domes
prezidentes Evijas Kravales pārdomas par notikušajām apmācībām: «Jauniešiem bija iespēja
tikties ar ļoti gudru un interesantu
pasniedzēju Eviju, kas palīdzēja
izprast svarīgus jautājumus. Lielākais ieguvums beigās bija tas,
ka visi saprata, kas ir jaunatnes
stratēģija, kā tās jautājumi tiek
risināti citos novados, uzklausījām
pieredzi un padomus, kā labāk
uzrakstīt veiksmīgu stratēģiju.
Protams, katrs vēl vairāk iepazinās
ar citu novadu jauniešiem un tajā
palīdzēja piedāvātās spēles. Jauniešiem sniedza iespēju pašiem

pamēģināt izprast šo terminu
«Jaunatnes politiskā stratēģija»,
ar spēļu metožu palīdzību mēģinājām atšķetināt, kas tas ir, kādēļ
tā ir vajadzīga, cik daudz un ko
mēs jau zinām. Noklausoties lekciju, jauniegūtās zināšanas pielietojām uzreiz arī praktiski, mēģinājām visu salikt veiksmīgā tabulā, kas turpmāk varētu būt arī
darbošanās plāna izstrādes pamats.
Foršākais bija tas, ka nepareizas
atbildes vienkārši nepastāvēja, jo
viss bija atkarīgs no tā, kā mēs
spējām paskaidrot savu domu
gājienu. Izspriedām, ka Jaunatnes
politiskā stratēģija nav tik ļoti sarežģīta un neizprotama, kā domājām pirms tam !»

Viļakas novadu apmācībās
pārstāvēja novada domes deputāts
Andis Ločmelis, Jauniešu domes
prezidente Evija Kravale un jaunieši –Katrīna Ostrovska, Simona
Zaremba, Keita Emīlija Orlovska,
Žaklīna Orlovska, Sandis Leitens
un Kristiāns Saicāns.
Projekts «Help!» tiek īstenots
ar Erasmus+ programmas atbalstu.
Nākamā projekta aktivitāte paredzēta 2017.gada 25.oktobrī un
26.oktobrī Gulbenē, kur norisināsies apmācības par līdzdalības
metožu pielietošanu skolās.
Informāciju apkopoja
jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne
Foto no projekta «Help!» arhīva

«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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Viļakas novadā

dāvana skolēniem jaunajā mācību gadā!
PRoJekTU AkTIVITĀTeS NoVAdĀ

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību,
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas
Skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam.

Pēc trīs mēnešus ilgā klusuma un miera, Viduču pamatskolas gaiteņos un pagalmā atkal atskanēja jautras skolēnu čalas
un rosība. Ir klāt 1.septembris – Zinību
diena. Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko
jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu
augstākus mērķus.
Uz svinīgo Zinību dienas pasākumu,
2017.gada 1.septembrī, skolas zālē sapulcējās
skolēni, viņu vecāki, skolotāji. Skanot mūzikai, devītās klases skolēni ieveda zālē 4
pimklasniekus – trīs zēnus un vienu meiteni.
Pasākuma vadītāja Anita Smuška aicināja visus skolēnus «saskaitīties un paraudzīties vienam uz otru, lai redzētu, cik lieli

Siena šķūņa
rebusi

pa vasaru esam izauguši». Katras klases
skolēniem bija jāatrod savs jaunais klases
numurs, kas bija paslēpies bērzu zaros, un
jāpastāsta, ar ko viņiem saistās šis cipars.
Devītklasnieki atzina, ka:
«Sešnieku kad apkārt griežu,
Redzu skaistu devītnieku:
Augšā nulle, lejup loks –
Smaida devītnieks kā joks.»
Un tā mēs mācāmies gadu no gada, kamēr nokļūstam no cipara 1 līdz ciparam 9.
Skolas direktore Ināra Sokirka, uzrunājot skolēnus Zinību dienā, pastāstīja, ka
šogad jaunais mācību gads sākas ar vairākām patīkamām pārmaiņām. Ir veikta
visas skolas apkures sistēmas renovācija
un pie Interešu izglītības ēkas piebūvēts
sanitārais mezgls. Par to no visas skolas
saimes vislielākais paldies Viļakas novada
domei. Uz Zinību dienas pasākumu bija
ieradusies novada izpilddirektore Zigrīda
Vancāne un pagasta pārvaldnieks Juris
Prancāns. Viņi vēlēja skolēniem būt čakliem, neatlaidīgiem mācībās. Īpašu dāvanu – galda spēli – no izpilddirektores sa-

ņēma paši mazākie skolēni – pirmklasnieki, kuriem skolā jāmācās visilgāk, lai nokļūtu no cipara 1 līdz 9.
Pēc veiksmīgas «saskaitīšanās» un atkalredzēšanās, laba vēlējumu saņemšanas
visi klātesošie tika aicināti sapulcēties
skolas pagalmā, lai «saņemtu skolas bērniem vispatīkamāko dāvanu» jaunajā mācību gadā, jo kas gan būtu svētki bez dāvanām. Skolas zaļajā zonā skolēnus gaidīja
jauns, tikko uzstādīts rotaļu laukums. Jau
sen bijām par to sapņojuši, jo skolā no
agra rīta līdz vēlam vakaram notiek rosība –
no rīta mācību stundas, pēcpusdienā dažādas nodarbības pulciņos, sporta un mūzikas skolā. Starplaikos starp nopietno mācību darbu nepieciešama atpūta – vislabāk
svaigā gaisā. Pavasarī, kad uzzinājām, ka
LMT izsludinājis konkursu «LMT-Latvijai»,
arī mēs iesniedzām savu projektu «Vesels,
jo kustīgs» par rotaļu laukuma izveidi. Pēc
projekta iesniegšanas sākās liels un neatlaidīgs darbs – balsošana par to. Konkurence
bija ļoti sīva, bet mēs ar savu centību, neatlaidību un saliedētību izcīnījām uzvaru

šajā konkursā. Skolēniem tika apsolīts, ka
jau jaunajā mācību gadā, atnākot uz skolu,
viņus sagaidīs pārmaiņas skolas teritorijā.
Rotaļu laukumu, pārgriežot lentīti, svinīgi atklāja LMT pārstāvis un skolas direktore. Skolēniem tika novēlēts priecāties,
izmantot un saudzēt jaunās ierīces.
PALDIES LMT par iespēju piedalīties
konkursā, PALDIES visiem, kas palīdzēja
un piedalījās šī projekta īstenošanā –
skolas kolektīvam, skolēnu vecākiem, bijušajiem absolventiem, kaimiņiem, radiem
un draugiem, meistaram J.Mālniekam.
Lai mums visiem pietiek laika ik pa
mirklim paraudzīties zvaigznēs, noticēt
brīnumam un uzkrāt gaismu sevī, lai būtu
ko citiem dot!
Teksts: Projekta vadītāja un Viduču
pamatskolas skolotāja Vita Dortāne
Foto: Vineta Zeltkalne

Uzvarētāji, protams, bija visi, kā arī balvu ieguvēji – diploms un konfekšu tūta –
viena liela un sadalāma starp visiem grupiņas bērniem.
Pateicamies par krāsainu virvju un karabīņu iegādes iespējām LMT.

Kopā ar piecām meitenēm no ģimnāzijas
veidojām glezniņas pēc savas ieceres ar
akrila krāsām. Glītu krāsojumu guva arī
Siena šķūņa loga rāmis. Vēlos pateikties
skolotājām par atbalstu Mākslas plenēra
norisē.

12. septembrī uz mākslas plenēru aicinājām Viļakas pirmsskolas vecākās un sagatavošanas grupu audzēkņus, mākslas skolas, Viļakas valsts ģimnāzijas audzēkņus ar
skolotāju Līgu Leitenu. Ar LMT atbalstu
iegādājāmies guašas, pasteļkrītiņus, eļļas
krītiņus, akrila krāsas, papīru, galda molbertus, 25 krēsliņus. Lai taptu brīnišķīgi
darbi strādājām trijās vecuma grupās ap
40 cilvēki. Vecākā grupa, skolotājas Lilijas
un lielo meiteņu vadībā, strādāja ar krītiņiem un radīja brīnumainus asteru pušķus
uz tumša un gaiša fona.
Sagatavošanas grupas audzēkņi strādāja skolotājas Viktorijas un Ineses vadībā.
Vienas stundas laikā uzauga un iekrāsojās
bērzu birzis, kas tapa pielietojot dažādas
tehnikas, krāsojot ar guašu.

Kad rudens braši piesaka savas tiesības
uz valdīšanu, mēs, Viļakas pirmsskolas kolektīvs, mīļi aicinājām uz Siena šķūņa atklāšanas pasākumu 26.09.2017. LMT, Viļakas
novada domes pārstāvjus, biedrību Virica
un Andru Korņejevu, meža muzeja vadītāju
Annu Āzi, sadarbības partnerus Viļakas
valsts ģimnāzijas 11. klases audzēkņus ar
skolotāju Līgu Leitenu, draugus, paziņas.
Svinīgi pārgriezām sakoptā, iztīrītā siena
šķūņa atklāšanas lentu un tās trīs fragmentus paturēja LMT, Viļakas novada dome
un Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde
«Namiņš», kur arī projekts tika realizēts.
Siena šķūnis no graustu noliktavas pārtapis par interesantu pasākumu organizēšanas vietu. Ar tehniskās nodaļas atbalstu un
saimniecības pārzines, Anitas Šakinas,
audzēkņu tētu gādību izvestas vairāk kā

5. kravas atkritumu un nederīgu drazu, sarakts elektrības kabelis un ievilkta elektrība,
ieklāta grīda un atvests siens. Pagatavoti
astoņi soli. Pateicos visiem vecākiem par
pašaizliedzīgu darbu pirmsskolas labā.
Manis pašas prezentācija, Annas Āzes
interesantais stāstījums par to, kas notiek
siena šķūnī. Tirdziņš un putras baudīšana
no lielā katla vienoja visus pateicībā par
paveikto lielo darbu. To , ka visiem šie pasākumi ļoti patika, par to varēja spriest
pēc apmierinātajām audzēkņu sejām. Ja
vēlreiz vajadzētu startēt projektu konkursā,
noteikti piedalītos, jo tās patīkamās atmiņas
par pasākumiem atsver visus rūpju brīžus.
Pateicos par atbalstu LMT, Viļakas novada
domei, vecākiem, skolotājiem un mūsu
audzēkņiem.
Projektu, rakstīja, pieteica, cīnījās, uzvarēja, viss Viļakas pirmsskolas kolektīvs
ar mani Lilitu Šneperi priekšgalā.
Foto: personīgais arhīvs

2017.gada vasarā un septembrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē realizēja Latvijas Mobilais Telefons atbalstīto
projektu «Siena šķūņa rebusi». Projekta
mērķis: noorganizēt četrus pasākumus
un iegādāties to organizēšanai nepieciešamo aprīkojumu, sakārtot siena šķūni

Veselības takas izveidošana

Kādā saulainā maija pēcpusdienā aicinājām pirmsskolas iestādes audzēkņu tētus
palīgā izveidot Veselības takai pamatu un
rāmi no mazajām brusām. Viļakas valsts
ģimnāzijas 11 klases audzēkņi, ar savu audzinātāju Līgu Leitenu, bija savākuši čiekurus, zīles un kastaņus, ko sabērt veselības
takai lauciņos. Tapa pamats un rāmis takai, ko aizpildīt turpināsim nu jau nākošās
vasaras sākumā. Tur būs dažāda lieluma akmeņi, zāģu skaidas, grants, smilts. Pateicamies Žīguru MRS par kokmateriālu piegādi, LMT par lāpstām un paliekoša vērtība Viļakas pirmsskolai tika izveidota.

Veselības diena «Sporto vesels»

7.jūnijā, LMT projekta un Latvijas tautas sporta asociācijas veselības nedēļās ietvaros Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš»rotaļu laukumus pieskandināja mūzika un bērnu balsis. Ciemos pie
mazuļiem bija ieradušies VVĢ 11. klases
skolēni ar savu audzinātāju – skolotāju Līgu Leitenu, kura ir arī mūsu pirmsskolas
audzēkņa Markusa māmiņa.
Lielajiem skolēniem prieku radīja atmiņas par bērnudārzu, jo paši kādreiz bija
tā audzēkņi, kā arī daža ne tik laba atmiņu
epizode izsauca emocijas, kuru noslāpēt
varēja azartisks prieks par savu varēšanu
apvienot tik dažādus bērnus kopīgai rosmei un darbībām.

Mākslas plenērs ar skolotāju
Viktoriju zaharovu

Siena šķūņa atklāšana
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Digitālās klavieres Viļakas
mūzikas un mākslas skolai

Viļakas Mūzikas un mākslas skola Valsts
kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros īstenoja
projektu «digitālās klavieres Viļakas mūzikas
un mākslas skolai»
Projekta mērķis bija iegādāties digitālās klavieres mūzikas mācības kabinetam, nodrošinot iespēju Viļakas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem apgūt zināšanas un attīstīt iemaņas un prasmes, spēlējot uz kvalitatīviem instrumentiem.
Digitālām klavierēm ir daudz priekšrocību: mazas uzturēšanas izmaksas, nav jāskaņo, vairāki tembrālie skanējumi, ieraksta iespējas,
utt. Mūzikas literatūras stundās var nodemonstrēt dažādu instrumentu
skanējumus. Digitālās klavieres radītu audzēkņos motivāciju mācīties,
apgūt prasmes un zināšanas uz kvalitatīviem instrumentiem.
Projekta ietvaros tika iegādātas digitālās klavieres Yamaha YPD143 B. Projekta finansējums 440,00 EUR.
Informāciju sagatavoja Mūzikas un mākslas skolas direktors
Aldis Prancāns

Viļakas Romas katoļu baznīcā
restaurētas divas vitrāžas

Viļakas Romas katoļu draudze ir realizējusi Leader projektu Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000014 «Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija». Ir sasniegts projekta
mērķis: restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes baznīcas divus
vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma pieejamību sabiedrībai un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un nostiprinot
sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt vietējā un reģionālā
līmeņa kultūras pasākumus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu
Eur 2406,69 nodrošināja Viļakas novada dome no pašvaldības 2017.
gada budžeta.
Vitrāžu restaurācijas gaitā sadarbības partneris biedrība Viļakas
Mūzikas un mākslas skola nodrošināja meistardarbnīcu topošajiem
māksliniekiem, kuriem bija iespēja tikties ar restauratoru Andri Kļavnieku un pašiem ieraudzīt kā tiek restaurētas stikla vitrāžas. Mākslas
skolas bērni bija ļoti pārsteigti, jo iepriekš nekad nebija redzējuši kā
notiek vitrāžu restaurācija. Izstāstīt šo restaurācijas procesu ir grūti,
tas ir jāredz pašu acīm kā saliec svina stieni, kas iegādāts Itālijā,
ieliek stikla gabaliņu un visu kopā sakausē ar alvu. Andris Kļavnieks
aicināja bērnus un jauniešus kļūt par restauratoriem, jo tas ir neaprakstāms prieks, kad ir izdevies restaurēt kādu senu vitrāžu vai arī radīt jaunu mākslas darbu. Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.
Aicinām restaurētās logu vitrāžas apskatīties Viļakas Romas katoļu baznīcā pirms un pēc darbdienu un svētdienas sv. Mises!
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: draudzes arhīvs
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Viļakas novada muzejs īsteno projektu
«Muzejs nākotnei – nāc un pēti»

Viļakas novada muzejs īsteno
Leader projektu Nr.16-07—
AL19-A019.2206-000009 «Muzejs nākotnei-nāc un pēti».
Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 eiro, no kuriem
4993,93 eiro ir publiskais finansējums. Pašvaldība projektam nodrošināja līdzfinansējumu un sedza
neattiecināmos izdevumus jeb PVN
likmi. Projekta kopējā summa pavisam ir 7402,97 eiro. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības «Balvu rajona partnerība»
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietējā
potenciāla attīstības iniciatīvas.
Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu un inventāru, lai dažādotu
kultūras, izglītības un brīvā laika
pavadīšanas iespējas Viļakas novada muzejā. Projekts sastāv no
vairākām aktivitātēm – iegādāties
jaunu muzeja aprīkojumu un inventāru – plauktus, vitrīnas, podestus un stendus, kā arī dažādot
muzeja aktivitātes – izveidot divas
jaunas muzejpedagoģiskās programmas un sadarbībā ar Skolēnu
vecāku biedrību un biedrību «Vecāku klubiņš» noorganizēt pasākumus. Aktivitātēs jāiekļauj arī
muzeja pasākumu dažādošana –
izstāde un izglītojošais pasākums.
Muzejs projekta laikā ir iegādājies jaunu aprīkojumu un inventāru. Visās muzeja ekspozīcijās
ir nomainīti vecie skapji un vitrīnas pret jaunajiem. Muzeja ekspozīcijas papildinātas ar jaunam
vitrīnām, podestiem un stendiem.
Jauna aprīkojuma un inventāra
iegāde sekmē Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Katra vitrīna un podests ir
paredzēti muzeja krājuma eksponēšanai, kuri aizsargā pret ārējās
vides iedarbību. Ekspozīcija «Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti» ir pārveidota visvairāk –
ekspozīcijas aprīkojums un inventārs ir nomainīts pilnībā.
Muzejs iegādājies divus skārienjūtīgos datorus. Ar datoriem
tika papildinātas divas muzeja
ekspozīcijas – «Senie darba rīki
un sadzīves priekšmeti» un «Viļakas vēsture laikmeta griežos».
Skārienjūtīgajos datoros pārskatāmi ievietota svarīgākā informācija gan par Viļakas novada vēsturi,
gan muzeja krājumu. Ekspozīcijas
«Viļakas vēsture laikmeta griežos»

datorā ir ievietota informācija par
Viļakas novada vēsturi. Katrs apmeklētājs var brīvi apskatīt sev
interesējošo informāciju par kādu
no novada pagastiem vai Viļakas
pilsētu. Vēsture tiek atspoguļota
gan vecās un jaunās bildēs, gan
dokumentos un dažādās atmiņās.
Savukārt ekspozīcijā «Senie darba
rīki un sadzīves priekšmeti»
datorā ir iespējams atrast nelielu
informāciju par katru priekšmetu,
kurš atrodas ekspozīcijā. Apmeklētājs iepazīst katra priekšmeta
nozīmi un lietošanu, kā arī uzzina
no kurienes tieši konkrēts priekšmets ir nonācis muzeja krājumā.
Muzeja vērtības un bagātības
ir tās krājums. Katrs muzejs uzņem savā īpašumā dažādus vēsturi
un kultūru raksturojošos priekšmetus, kurus nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Līdz
šim muzeja krājuma priekšmeti
tika izvietoti novecojošos plauktos.
Līdz ar projekta īstenošanu muzejs
iegādājies jaunus plauktus krājumam. Ar jaunu plauktu palīdzību
muzeja krājums tiks pilnvērtīgi
saglabāts. Muzeja krājums tagad
būs labi pārredzams un kopjams,
tam arī ir izstrādāts jauns muzeja
krājuma topogrāfiskais plāns. Ilgu
laiku par muzeja krājuma telpu
kalpoja muzeja garāžas telpa, kurā atradās muzeja krājums, taču
diemžēl šajā telpā nebija praktiski neviena plaukta, kur uzglabāt
priekšmetus. Ar projekta realizāciju muzejs ir sakārtojis vēl vienu
muzeja krājuma telpu.
Vairāku mēnešu garumā projekta īstenošanas laikā notika dažādas aktivitātes. Kopā ar projekta
sadarbības partneriem «Skolēnu
vecāku biedrība» un biedrību «Vecāku klubiņš» organizējām pasākumus. Sadarbībā ar biedrību «Vecāku klubiņš» tika noorganizēta
māla apstrādes darbnīca Viļakas
pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, savukārt kopā ar «Skolēnu vecāku biedrību» organizējām pasākumu Viļakas pamatskolas audzēkņiem par viduslaiku
Viļaku.

Projekta laikā tika atklāta jauna muzejpedagoģiskā programma
«Muzeja priekšmets – ceļš līdz
izstādei un ekspozīcijai». Līdz ar
krājuma telpu modernizāciju varēja
īstenot šo programmu, kurā bērni
aktīvi iepazina muzeja krājumu,
katram bija iespēja paņemt rokās
kādu no priekšmetiem un to apstrādāt. Programmas noslēgumā
katram bērnam bija iespēja piedalīties izstādes veidošanā. Tiks
atklāta vēl viena muzejpedagogiskā programma «Mana vieta novada vēsturē», kur katrs bērns iepazīst savu lomu novada vēstures
veidošanā un attīstīšana.
Projekta laikā tika izveidota
izstāde «Viļaka un tā apdzīvotība
ezera krastos». Daļa izstādes materiālu atradās uz jauniem projekta
stendiem, kuri arī turpmāk kalpos
kā neatņemama ekspozīciju un
izstāžu sastāvdaļa. Projekta laikā
paredzēts arī izglītojošs pasākums
skolēniem par II. Pasaules karu.
Projekta sekmīga īstenošana
nodrošinās pilnvērtīgu muzeja krājuma saglabāšanu un nodrošinās
muzeja apmeklētājiem daudz pieejamāku informācijas iegūšanu
par Viļakas novada vēsturi un kultūru. Projekta rezultātā tiek nodrošināta aktīva ekspozīciju iepazīšana līdzdarbojoties izmantojot
jaunākās tehnoloģijas, tiek nodrošināta sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana muzeja krājuma telpās,
kā arī Viļakas novada iedzīvotāju
iesaiste muzeja izstāžu veidošanā.
Lielu paldies sakām: Viļakas
novada domei, Viļakas novada domes tehniskajai nodaļai, biedrības «Vecāku klubiņš» priekšsēdētājai Lilitai Šneperei, biedrības
«Skolēnu vecāku biedrība» valdes loceklei Inesei Rēvaldei, Viļakas pamatskolas direktorei Anželikai Ločmelei, skolotājiem un
skolēniem, pedagoģei- keramikei
Ilzei Kadiķei, SIA «Kotiņi» īpašniekam Aldim Ločmelim un šoferītim Aigaram.
Teksts un foto: Viļakas
novada muzeja direktore
Rita Gruševa
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Gadiem ejot, viņa domas par izglītības nozīmi cilvēka dzīvē ir
stipri vien mainījušās. Viņš aicina
skolēnus nebūt kūtriem, apgūt
zināšanas un izmantot visas iespējas, ko piedāvā skola.
Bijušais absolvents uzskata,
ka cilvēkiem jābūt līdzjūtīgiem,
saprotošiem un jāpalīdz tiem,
kam klājas grūtāk, ko viņš arī dara. Šovasar viņš sponsorēja ekskursijas uz Rīgu triju Viļakas
novada skolu skolēniem no daudzbērnu un maznodrošinātām ģime-

nēm. Ekskursijas organizēja un
vadīja Skaidrīte Šaicāne.
28. augustā Rekavas vidusskolu
gaidīja vēl viens sagādātais pārsteigums – skolas somas un mācību piederumi, ar kuriem iepriecinājām jaunāko klašu skolēnus.
Rekavas vidusskolas vārdā pateicos viņam un viņa vecākiem par
labestību, ieguldīto laiku, darbu
un līdzekļiem. Jūsu palīdzība ļauj
līdzcilvēkiem justies saprastiem
un atbalstītiem. Priecājamies par
vēlmi arī turpmāk atbalstīt mūsu
skolas skolniekus un viņu ģimenes.
Vēlam vinam labu veselību, enerģiju, spēku ikdienā un panākumus
viņa hobijā – motosportā, kaut arī,
veicot tiešo darbu un organizējot
dažādus atbalsta pasākumus, tam
neatliek daudz laika.
Ekskursijas dalībnieki, viņu
vecāki un ekskursiju organizētāja
Skaidrīte Šaicāne saka paldies Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam un
šoferim Aivaram Circenim.
Rekavas vidusskolas
direktore Aina Golubeva
Foto: personīgais arhīvs

ļoti neierasti noritēja zinību
diena pie mums «Namiņā». Pēc
vadītājas apsveikuma un laba
vēlējuma jaunajā mācību gadā,
sākās pirmā nodarbība sociālajās
zinībās, daba. Nodarbību «kas
dzīvo mežā?» vadīja Žīguru meža muzeja izveidotāja Anna Āze.
No muzeja ekspozīcijas uz mūsu
pirmsskolu, atceļoja meža dzīvnieku ādas, dzīvnieku mulāžas

jeb izbāzeņi, kā arī dažādu dzīvnieku galvaskausi un ragi.
Uz jautājumu, kas tas ir, vai
to jūs pazīstat?, demonstrējot divas nedēļas veca meža rukša izbāzeni, viens zēns atbildēja, Čivava. Tā jau sanāk, ka ikdienā mēs
suņus satiekam vairāk un par meža dzīvniekiem uzzinām tikai no
interneta vai televīzijas. Anna aicināja bērniem pielaikot lapsas

apkakli, meitenēm caunas ādiņu,
cepurīti, zēniem, mācīja pareizi
glaudīt dzīvniekus. Šogad mūsu
iestādē mēģināsim tikties ar cilvēkiem, kas ļoti daudz zina par
dabu, prot par to pastāstīt. Otrā dabas iepazīšanas nodarbība notiks
27. septembrī, kad rīkosim «Siena
šķūņa balli». Nodarbība sauksies
«Kas dzīvo siena šķūnī?».
Par cik jau trešo gadu Viļakas
novada vārdu nesu arī Orientēšanās
sacensībās, pārstāvot Viļakas pirmsskolu gan Latgales Open sacensībās, gan Balvu novada organizētajās sacensībās, aicinu Jūs sākt
jau šo piektdien, 8. septembrī ar
sacensībām Tilžā. Tas ir ļoti vienkāršs un naudas līdzekļus neprasošs ģimenes kopā būšanas sporta
veids.
Sekmīgu, interesantu, atklājumu pilnu jauno mācību gadu vēlu
saviem kolēģiem, sadarbības partneriem, LMT saimei un Viļakas
novada domei, kas mūs atbalsta
realizējot mūsu «Siena šķūņa rebusus».
Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja Lilita Šnepere
Foto: personīgais arhīvs

Rosināt skolēnus izpausties
radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek
īstenots projekts «dienasgrāmata», kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu
zīmētus zīmējumus par tēmu
«Mana dienasgrāmata». Pēcāk
projekta īstenotāji uzrunā katra
novada vietējos uzņēmējus, kas
labprāt atbalsta skolēnu radošās
idejas, piešķirot līdzfinansējumu
šo dienasgrāmatu tapšanā.
Viļakas novadu šajā projektā
pārstāv Žīguru pamatskola. Žīguru
pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā

noritēja aktīvs darbs pie 47 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.
Lai šis viss noritētu veiksmīgi,
ļoti nozīmīgs un pat neatsverams
ir vietējo novada uzņēmēju atbalsts.
Viļakas novadam savu atbalstu
skolēnu radošajām idejām ļoti
labprāt sniedza SIA «Dolo». Sirsnīgs paldies par to!
Runājot tieši par SIA «Dolo»,
lielākā daļa Viļakas novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šis
uzņēmums nodarbojas. Taču, ja
kāds tomēr nav īsti pārliecināts

vai nezina, tad mēs pačukstēsim
priekšā! SIA «Dolo» nodarbojas
ar kokapstrādi (zāģēšanu, ēvelēšanu, impregnēšanu) un mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces.
Tieši tāpēc gan projekta «Dienasgrāmata» organizatori – «Zinātnes un inovāciju parks» Liepājā pārstāvji, gan Viļakas novada
skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu
paldies SIA «Dolo» par atsaucību
un atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācību gada sākums Viļakas novada
skolēniem būs ļoti priecīgs!
Ar cieņu – «Zinātnes un
inovāciju parka» darba grupa

18. augusts Rekavas vidusskolas piecpadsmit skolēniem bija īpaša diena – viņi devās ekskursijā uz koknesi, lai apskatītu
«Likteņdārzu» un uz Rīgu, kur
apmeklēja zooloģisko dārzu, motormuzeju, pusdienoja kafejnīcā.
Ekskursiju sponsorēja Rekavas vidusskolas bijušais absolvents, kurš skolas laikā bija aktīvs sportists un labprāt piedalījās
dažādās ārpusstundu aktivitātēs,
un, kā saka viņa mamma, mācības
tai laikā nebija īsti pirmajā vietā.

zinību diena Viļakas pirmsskolā

Sirsnīgs paldies SIA «dolo» par atbalstu
Viļakas novada skolēnu radošajām idejām!

Viļakas novadā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
norisinājās Zinību diena

4. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās
tradicionālais zinību dienas svinīgais pasākums. Šogad zinību dienai veltīto pasākumu apmeklēja arī Viļakas novada 11. un 12. klases skolēni.
Zinību dienas pasākumā studējošo saimi sveica RTA rektors Edmunds Teirumnieks, savā runā akcentējot to, ka studiju procesa laikā
studentiem un docētājiem ir jābūt vienotiem. Viņš uzsvēra, ka ir patiess gandarījums par to, ka studenti kā sava dzīves ceļa virzītāju un
zinību sniedzēju ir izvēlējušies tieši Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
1. kursu studentus Zinību dienā sveica arī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldes
vadītājs Guntars Skudra, kuri akcentēja izglītības nozīmi cilvēka
dzīvē un aicināja studentus sadarboties, īstenojot dažādas idejas.
Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Viņa Ekselence RēzeknesAglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš vēlēja Dieva svētību RTA
studentiem un mācībspēkiem, uzsākot jauno studiju gadu.
RTA studentus sveikt bija ieradies arī Latgales plānošanas reģiona
Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Pēc pasākuma svinīgās daļas tika
parakstīts sadarbības līgums starp RTA un Viļakas novada domi. Viļakas novada skolēni apmeklēja Inženieru fakultātē esošās laboratorijas,
kā arī tika iepazīstināti ar studiju programmu piedāvājumu.
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto: Māra Justa

Laura ir ieradusies Latvijā

2017. gada 2. septembrī Rekovā ieradās jauniete Laura Rojas Barbero no
Spānijas, lai piedalītos Eiropas brīvprātīgā
darba projektā Nr. 2017-1-LV02-kA105001561 «Never be the same again».
Spāņu jauniete – Eiropas brīvprātīgā darba veicēja pirmdienās un otrdienās darbosies Viļakā organizējot aktivitātes senioriem, bērniem un jauniešiem; trešdienās
un piektdienās darbosies Rekovā – Jauniešu iniciatīvu centrā «Zvaniņi», Rekavas
vidusskolas pirmskolas izglītības grupiņā
un sociālās aprūpes centrā, ceturtdienās
kopā ar Medņevas jauniešu iniciatīvas centra vadītāju Antru Prancāni organizēs aktivitātes bērniem un jauniešiem Semenovā. Pirmās
divas nedēļas jauniete iepazinās ar jauniešu centriem, to vadītājiem
un iespējām organizēt dažādas nodarbības un pasākumus, noorganizēja
pirmās angļu valodas nodarbības pirmskolas grupiņas bērniem,
sastādīja aktivitāšu plānus Viļakas un Medņevas jauniešu centros,
apmeklēja pirmās ģitārspēles nodarbības.
Laura zināja, ka brauc uz ziemeļiem un ir paņēmusi daudz siltas
drēbes, lai nenosaltu Latvijā. Viņa priecājas, ka izdosies īstenot sapni
un iemācīties spēlēt ģitāru, kā arī ir sajūsmā par piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem bērniem, jo viņai ļoti patīk vadīt nodarbības bērniem.
No 15. līdz 19. septembrim Laura un viņas mentore Elīna Bukša piedalījās ierašanās apmācībās brīvprātīgajiem un mentoriem, ko organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Apmācībās jaunietes sadraudzējās ar citiem brīvprātīgajiem un ieguva vairāk informācijas par to, kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs, kā pārvarēt kultūras
atšķirības, kā risināt riskus un ieguva zināšanas kā veiksmīgi realizēt
projektus. Aicinām bērnus un jauniešus sekot līdzi aktivitāšu grafikam un aktīvi līdzdarboties Lauras un jauniešu centru vadītāju organizētajās aktivitātēs.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
«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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Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne sveic jauno vācu
valodas skolotāju Evitu Zarembu - Krīgeri.

Ar 1. septembri sākas jauns mācību gads. Skolotāji gaida atgriežamies savus audzēkņus, skolēni, apņēmības pilni, uzsāk
jaunu darba cēlienu, arī vecākiem satraucošs brīdis – atkal jaunas rūpes un atbildība par bērnu ikdienu.
Zinību diena Viļakas Valsts ģimnāzijā sākās ar klašu audzinātāju
stundām, kur valdīja gan atkalredzēšanās, gan iepazīšanās gaisotne.
Vēlāk skolas zvans aicināja ģimnāzijas saimi, vecākus un ciemiņus
uz svinīgo līniju aktu zālē. Visi klātesošie vienojās valsts un skolas
himnas izpildījumā, kā arī saņēma apsveikuma un iedvesmas vārdus,
uzsākot mācību gadu.
8. klases jaunieši dalījās atmiņās par aizvadīto vasaru un priecājās
par atradumu – neparastu dekoratīvu pudeli, no kuras viņi nejauši atbrīvoja brīnumgaru Ozo. Jaunais draugs atklāja, cik daudz pērļu slēpjas ne tikai ūdens dzīlēs, bet arī cilvēkos. Katras klases audzinātāja
saņēma vienu pērli kā mērķi, ko meklēt un atrast šajā gadā, un grāmatzīmes, ko katram skolēnam dāvināja farmācijas uzņēmums «Berlin – Chemie». Ar nelielu humora devu un nopietnām pārdomām
dalījās Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
viedus vārdus un veiksmi skolas ikdienā vēlēja Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels.
Īpaši tika uzrunāti ģimnāzijas 7. un 10. klašu skolēni. 9. klases jaunieši
jaunākajiem skolasbiedriem dāvināja zelta atslēdziņu, kas palīdzēs
vērt durvis pretī jaunajam un nezināmajam, savukārt desmitie saņēma
gudrības pūci, ko 12. klases jaunieši pasniedza kā veiksmes simbolu.
Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne uzrunā iepazīstināja ar novitātēm, pārmaiņām skolas darbībā, kā arī aicināja visus skolas pagalmā pie akmens iedegt piemiņas liesmiņas par visiem
skolotājiem, skolēniem un darbiniekiem, kuri vairs nav mūsu vidū.
Kopā bija aizvadīta sirsnīga un emocijām bagāta svētku diena.
Gribas visiem Viļakas novada skolu kolektīviem novēlēt – lai gribasspēks un pacietība, aizrautība un veiksme ik dienas ir līdzās!
Teksts: skolotāja Ineta Lindenberga
Foto: personīgais arhīvs
«Vairāku valodu zināšana ir logs uz pasauli, taču goda vietā
vienmēr jāceļ dzimtā valoda» (Krugkauža)

Šogad, Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienas atceres
gadā, J. Jaunsudrabiņa muzejs «Riekstiņi» Latvijas skolu jaunatnei piedāvāja literāro un ainavu konkursu. Atsaucība bija
ļoti liela. Tika iesūtīti 130 literārie darbi un 250 ainavu gleznojumi. konkursa noslēgums un apbalvošana notika 8. septembrī
J. Jaunsudrabiņa muzejā «Riekstiņi».

Rekavas vidusskolas 12. klases skolniece Elvita Krakope arī piedalījās šajā konkursā un ieguva atzinību. Elvita rakstīja darbu par tēmu:
«Kas cilvēks ir bez dzimtenes, Tik puteklis un pameslis
Bez tēvijas, bez mājām?–
Zem svešu tautu kājām.»
(J. Jaunsudrabiņš)
J. Jaunsudrabiņa muzejs un biedrība konkursa labākos darbus apkopoja un izdeva grāmatu «...atrast otru Latviju pasaulē nav iespējams»,
kurā var izlasīt arī Elvitas Krakopes darbu. Šo darbu izlasi kopā ar
diplomu vai atzinības rakstu saņēma konkursa uzvarētāji kā dāvanu.
Rekavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
A. Koniševa
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1. septembrī Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādē «Lācītis» svin jubileju

Pagājusi notikumiem bagāta
vasara. esam gan atpūtušies,
gan pastrādājuši, uzkrājuši spēkus jaunajam mācību gadam.
Pavasarī mūsu lielie bērni pameta dārziņu, lai tagad skolā
centīgi mācītos 1. klasē. Palikušie bērni dārziņā dūšīgi augs un
gatavosies skolai, lai nākošgad
arī varētu kļūt par skolēniem.
1. septembrī – Zinību dienā
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» kolektīvs, vecāki
un, protams, bērni sanāca zālē,
lai kopīgi nosvinētu jaunā mācību
gada sākumu. Iestādes vadītāja
Anita Agejeva sveica visus šajā
svarīgajā dienā, kopā dziedājām
gan Latvijas valsts himnu, gan
mūsu dārziņa- Lācīša himnu.
Ko šogad mēs dārziņā darīsim, ciemiņiem un vecākiem pastāstīja 4-gadīgo bērnu grupas
«Lācēni» skolotāja Diāna Krampuža, uzsverot, ka svarīgākais ir
iemācīties draudzēties. Kādus darbus sagaida skolai sagatavošanas
grupas «Rūķīši» bērnus, stāstīja
skolotāja Elita Locāne, ka mācīsies
un iepazīs burtus, mēģinās tos dabūt kopā, lai sanāk vārdi, apgūs
skaitļus un ciparus, mācīsies rēķināt, ka veiks dažādus praktiskos
darbiņus, rotaļāsies, skries, lēks
un rāpos, kā arī neizpaliks mazas
blēņas un viens otrs nedarbs. Mūzikas skolotāja Daiga Elksnīte
aicināja bērnus nodarbībās kopā ieklausīties skaņās un klusumā, spēlēt dažādus skaņu rīkus,

dziedāt, dejot, iet rotaļās.
Ciemos pie bērniem bija atnācis Lācītis (skolotāja Ginta Locāne), sākumā gan ļoti sabēdājies,
ka mēs svinam Zinību dienu, bet,
padejojot kopā ar bērniem, prāts
tam kļuva priecīgāks un viņš pastāstīja, ka gan viņam, gan bērnudārzam «Lācītis» šogad ir 30
gadu jubileja. Sirsnīgus vēlējumus
jaunā mācību gadā vēlēja Žīguru pagasta pārvaldnieks Oļegs
Kesks un Viļakas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inese Circene, kā arī abi
pasniedza pa lielai tortei, jo lācīšiem ļoti garšo saldumi.
Mija visiem dziedāja V. Siliņas
un A. Leines dziesmu « Vislabākā
diena», bet iestādes vadītāja Anita
vēlēja, lai pietiek spēka pamazām
vien, no maziem mērķīšiem un
lielākiem plāniem soli pa solītim
virzīties tuvāk nodomu izpildei,

lai tās labās tradīcijas, kas gadu
laikā iemantotas kolektīvā, rastu
idejas jaunām, kā arī pasniedza
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» atzinības rakstu
pavārei Tamārai Mosinai par centību un mīlestību ikdienas darbā
un 30 gadu darba jubileju, jo daudzi dārziņa bijušie audzēkņi vēl
ilgi atcerās pavārītes garšīgās maltītes un pīrāgus.
Savukārt kolektīvs sveica iestādes vadītāju Anitu, jo arī viņa
šogad svinēja 30 gadu darba jubileju Žīguru bērnudārzā. Pasākuma nobeigumā protams dega salūta sveces un visi cienājās ar garšīgām tortēm. Vakarā «Lācīša» kolektīvu gaidīja silta un jauka atmosfēra Balvu kafejnīcā «Velves».
Teksts: Žīguru pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis»
vadītāja Anita Agejeva
Foto: personīgais arhīvs

meni, kas bija viena no galvenajām «dokumentas» tēmām. Visvairāk mūs pārsteidza argentīniešu
mākslinieces Martas Minuhinas
projekts «Partenons», kas tika izveidots no grāmatām, kuras bija aizliegtas dažādās valstīs un laikos.
Trešdien skolēni apmeklēja dažādas mācību stundas, apskatīja
skolu un tikās ar skolas direktoru.
Skolas direktors izteica neviltotu
prieku par sadarbību, iepazīstināja
ar skolas pārvērtībām, ar skolas
sadraudzības skolām un iesaistīja
skolēnus diskusijā par nākotnes
izaicinājumiem. Pēcpusdienā devāmies izbraucienā ar laivām pa
Lānas upi un, neskatoties uz spēcīgo vēju, atgriezāmies sākumposmā gandarīti un «sausi». Pēc šīs
jautrās aktivitātes arī vācu skolotāju
sarūpētās gardās uzkodas patiešām
priecēja. Vakarā skolēni ar viesiem
devās ekskursijā uz Mārburg, kas
pārsteidza ar gleznaino apkārtni
un jaukiem cilvēkiem.
Ceturtdien projekta dalībnieki
apskatīja Frankfurti, tās vecpilsētas
daļu un izmantoja brīvo laiku, lai

iegādātos suvenīrus. Vispārsteidzošākais objekts, ko viesi piedāvāja
apmeklēt, bija pasaules dižākā dzejnieka un dramaturga Johana Volfganga Gētes dzimtas māja, kas pārsteidza ar tā laika greznību. Vienas stundas ekskursija gida pavadībā aizritēja kā viens mirklis –
iepazinām rakstnieka vecākus, bērnību un dzīves veidu. Gētes dzimtajā mājā kā jau memoriālajā muzejā atrodami dažādi priekšmeti
un lietas, kas saistās ar «Fausta»
autoru, savukārt blakus esošajā muzejā apskatāmi Gētes laika vācu
vecmeistaru darbi, jo arī pats dzejnieks, kas bijis liels glezniecības
cienītājs un pats mākslinieks,
daudz uzmanības savos darbos
veltījis jautājumam «Kas gan pasaule būtu bez mākslas?».
Piektdiena tika pavadīta mierīgās pastaigās pa Gīsenu, sarunās
un vērojumos. Sestdien pēc kārtīgas pārbaudes muitas kontrolē
Frankfurtes lidostā atgriezāmies
mājās noguruši, bet gandarīti.
Angļu valodas skolotāja
Līga Leitena

Starptautiskais skolu sadarbības projekts

No 4. līdz 9. septembrim norisinājās starptautiskais skolu sadarbības projekts starp Clemens
Brentano europa schule un Viļakas Valsts ģimnāziju, kura ietvaros 6 ģimnāzijas skolēni un angļu
valodas skolotāja Līga Leitena
devās uz Lollar pilsētu Vācijā.
Nedēļas garumā skolēni iepazina viens otru, piedalījās daudzveidīgās radošajās darbnīcās, apmeklēja vietējos tūrisma objektus,
kā arī devās ekskursijā uz Kassel
pilsētu, Frankfurti un Gīsenu.
Pirmajā dienā jauniešu grupai
tika piedāvāts apmeklēt šī gada
nozīmīgāko laikmetīgās mākslas
izstādi «Documenta 14». Aizsākusies 1950. gadu vidū, documenta
notiek reizi piecos gados, un tā
vienmēr bijusi milzīga un daudzus
žanrus pārstāvoša ekspozīcija.
2017. gada documenta notiek divās Eiropas pilsētās vienlaikus –
ne tikai tās dzimtajā Kaselē, bet
arī Atēnās, galvaspilsētā, kas pārcietusi ekonomiskajā un politiskajā
ziņā Grieķijas turbulentos laikus.
Tā ir viena ekspozīcija, kas atklāj
aptuveni 160 mākslinieku darbus,
turklāt abās pilsētās piedalās tie
paši mākslinieki, taču viņi atklāj
dažādus darbus vai dažādas to
pašu darbu versijas.
Savukārt Kaseles «100 dienu
muzeju», kā reizēm dēvē «dokumentu», var apskatīt līdz 17. septembrim, un tas izvietojies aptuveni
30 dažādās telpās, kas lielākoties
atrodas pilsētas centrā. Vienas dienas, protams, nepietiek, lai apskatītu
visus piedāvātos darbus, bet mēs
bijām gandarīti redzēt vismaz nelielu daļiņu no izstādes un aizdomāties par dzīvi un cilvēka ķer-
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Palasi pasaciņu!

kULTūRA

grāmatas rosina fantāziju un
iztēli, izklaidē, māca, audzina.
grāmatas paplašina vārdu krājumu, ceļ izglītības un erudīcijas
līmeni. Taču lasītprieks nerodas
pats no sevis. kā lai to ieaudzina?
Kopš 1966. gada 8.septembrī
tiek atzīmēta Starptautiskā lasītprasmes un rakstpratības diena,
kad visi tiek aicināti pievērst lielāku uzmanību lasītprasmei, rakstītprasmei un aktivitātēm, kas to
veicinātu.
Pirmā izpratne par to, kas ir
lasīšana, veidojas jau agrā bērnībā,
no tā brīža, kad bērns klausās,
kad viņam lasa priekšā, kad kopīgi pārrunā izlasīto, dalās pārdzīvojumos, apskata grāmatas ilustrācijas.
Arī Žīguru PII iestādes «Lācītis» vecākās grupas audzēkņi
jau ir uzsākuši ceļu uz burtu pa-

sauli. Lai to pārbaudītu, palīgā
ņēmām Ineses Zanderes dzejoli
«Burtu tārpiņš», un noskaidrojām,
ka apēdot burtus, tārpiņš nepratīs
lasīt. Burti ir jāmācās, un to jau
bērni ir sākuši darīt. Nosaucot savu vārdu, viņi cītīgi darbojās, lai
sava vārda burtiņu uzrakstītu uz
lapiņas un skaisti to noformētu.
Kopīgi tika izveidota vārdu burtu
grāmata.
Patīkami bija dzirdēt bērnu atbildes, ka grāmat a nav sveša arī
mājās. Ir vecāki, kas bieži atrod
kopā būšanas brīdi, lai lasītu un
pēc tam pārrunātu izlasīto.
Arī šajā ciemošanās reizē neiztika bez lasījuma. Ar interesi
bērni noklausījās pasaku «Divi
lācēni». Galvenie varoņi bija divi
lācēni, kas devās pasaulē laimi
meklēt. Pēc izlasītā, bērni labi
tika galā ar dzirdētās pasakas da-

žādiem uzdevumiem.
Tikšanās noslēgumā bija iespēja aplūkot jaunākās grāmatiņas,
kuras ir pagasta bibliotēkā un gaida ciemos savus mazos lasītājus
kopā ar vecākiem.
Mīļie vecāki! Skolā māca lasīt un rakstīt, taču ņemiet vērā, ka
mīlestību un cieņu pret grāmatu,
lasītprieku, ieradumu pastāvīgi būt
kopā ar grāmatu un nespēt savu
dzīvi bez tās iedomāties var izveidot tikai ģimenē. Jūs esat tie,
kas stāsta vakara pasaciņu un atbild uz neskaitāmajiem «kāpēc?»,
kopā ar bērnu apmeklē bibliotēku,
izvēlas un lasa priekšā grāmatas.
Paldies Žīguru PII kolektīvam
par atbalstu un uz turpmāko sadarbību!
Teksts: Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja Benita Troška
Foto: personīgais arhīvs

Žīguru amatierteātra «Virši» atskats uz paveikto

Mēs paši nemaz to neapzinamies, cik svētīgu darbu darām- sasildam dvēseles tiem,
kam tas ir visnotaļ vajadzīgs.
Aktiera dvēseles aktivitāte, ko
mēdzam saukt par pārdzīvojumu, gūst vispilnīgāku izpausmi
izrādē.
Žīguru amatierteātrim pagājušā
darbības sezona bija ļoti saspringta.
Tikko kā tika aizvadīts Vecgada
šovs, kopā ar senioriem sagaidīts
Jaunais gads un iesākta studēt
«Sīvasmuotes lobuo sirds», taču
paralēli ar «Sīvasmuotes biznesu»
kolektīvs ciemojies Gulbenes novadā- Druvienā, Litenē un Stāķu
pamatskolā, bet Lieldienās Balvu
novada Vīksnas Tautas namā.
Daļa no kolektīva ciemojusies
arī Rites pagastā un piedalījusies
šova numuros. Piezīmēšu,ka
sezona kolektīvam bija bagāta
arī ar jubilāriem- Gunārs Abrickis,
Daina Boroņenko, Valentīna Kaļāne. Teātru karuselī 29.aprīlī Žīguru kultūras namā godam no-

pelnīta I pakāpe. Ar jauniestudējumu kolektīvs jau pabijis Liepnas
Tautas namā, Litenes pansionātā,
jūlija beigās devies tālā izbraukumā
uz Ķoņu kalna svētkiem, bet
5.augustā savu izrādi rādījis Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
III Vislatvijas mazpilsētu amatierteātru svētkos. Repertuārā vēl
jo projām ir 2 Danskovītes lugas
no «Sivasmuotes senču laiki»Sīvasmuotes bizness un Sīvasmuotes lobuo sirds. Paralēli
izrādēm tiek iestudēti arī skeči
un dažādas sadzīviskas ainiņas.
Tā Līgo vakarā žīgurieši un
ciemiņi varēja vērot amatierteātra
«Virši» dalībnieku nerātnās ainiņas
Kas tad nu par Jāņu nakti bez zīlēšanas? Uz skatuves varēja noskatīties dažādus zīlēšanas paņēmienus, puiši varēja raudzīties
pēc meitām, kā arī meitas uz puišiem. Pēterdienā žīgurieši uzņēma ciemos «Viļķenes» amatierteātri, lai piedalītos radošajā
seminārā, dalītos pieredzē, stip-

rinātu draudzības saites ar amatierteātri «Virši» un parādītu savu
jauniestudējumu –Aivas Birbeles
«KAPUSVĒTKU PR». Atgādināšu, ka šos teātrus kopā saveda
Danskovītes izrāde «Sīvasmuotes
bizness» II mazpilsētu amatierteātru
svētkos Rīgā Brīvdabas muzejā.
Prieks bija redzēt viļķeniešus
skatītāju rindās arī šogad, jo viņu
kolektīvs savu iestudējumu rādīja
nākamajā dienā. Ar savu darbību
amatierteātris iespēju robežās
tiecas sasniegt iespējami augstākus
rezultātus, piedaloties pašu iniciētos,
vietējā un valsts mēroga pasākumos. Kolektīvs popularizē
Žīguru pagastu un reizē arī
Viļakas novadu. Ar Rīgas izrādi
noslēgusies amatierteātra «Virši»
sezona, bet atpūsties laika nav
daudz, jo nākamais teātrim būs
pastāvēšanas un darbības jubileju
gads. Visiem savējiem- Mārītei
Bukovskai, Anastasijai Kļimovičai,
Verai Andrejevai, Zojai Biukai,
Laimai Timmermanei, Dainai Bo-

reņenko, Mārtiņam Kaļānam, Rihardam Makarovam, Ivaram Bukovskim, Pēteram Nāgelam, Nikolajam Ivanovam, Kristeram
Timmermanim, Evelīnai Taukulei
un arī Gunāram Abrickim novēlu

izturību, nenogurdināmu sparu,
lielu apņemšanos paveikt iecerēto
nākamajā sezonā.
Teksts: amatierteātra «Virši»
režisore Valentīna Kaļāne
Foto: personīgais arhīvs

9. septembrī Viļakas novada
muzejs ikvienu interesentu aicināja uz pasākumu.
Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu programma aicināja
atklāt vietas, kas vēsta par dažādu
laiku notikumiem Latvijas teritorijā.
Viļakas novada muzejs pieteica
tēmu par 1863. gada poļu sacelšanos Marienhauzenas (Viļakas
muižā). Viļakas apkārtnes vēsture
ir ļoti bagāta un daudzveidīga te ir norisinājušies svarīgi vēsturiski
notikumi. Ikdienā vienīgās pagātnes
liecības varam redzēt kultūrvēsturisko pieminekļu arhitektūrā,
taču reti aizdomājamies par pašiem
vēsturiskiem notikumiem, kas ir
norisinājušies kādā konkrētā vietā.
Bieži vien runājot par Marienhauzenas muižu akcentējām tās
arhitektūru un muižniekus, retāk
svarīgus vēsturiskus notikumus.
Marienhauzenas muiža 1863.
gadā bija viens no galvenajiem
poļu sacelšanās gatavošanas centriem Latgalē. Viļakā poļu mērķis
bija izveidot līdz 2000 lielu bruņotu sacelšanās karaspēka nodaļu. Muiža tika izveidota ložu liešanas un lādiņu izgatavošanas
darbnīca. Poļu dumpinieki centās
sacelšanās sagatavošanā iesaistīt
vietējos zemniekus, taču veltīgi.

Sacelšanos neizdevās īstenot, jo
bija nodevēji, kuri ziņojuši cara
valdībai par poļu gatavotajiem
plāniem. Daudzus sacelšanās gatavošanas dalībniekus arestēja un
dažus sodīja ar nāvi.
Pasākuma laikā katram interesentam bija iespēja noklausīties
Viļakas novada muzeja direktores
Ritas Gruševas ievadlekciju par
1863. gada poļu sacelšanos Marienhauzenā - cēloņiem, gaitu un
sekām. Pēc tam visi kopīgi apskatījām bijušās Marienhauzenas
muižas saimniecības ēkas. Ēku
apskates laikā katram bija iespēja
atrast kādu puzles gabaliņu, lai

vēlāk varētu salikt Marienhauzenas
muižas attēlu. Liekot un meklējot
puzles gabaliņus nonācām pie
Viļakas ezera krasta no kurienes
pavērās burvīgs skats uz Viļakas
ezeru un salu. Pēc tam visi
kopīgi devāmies uz Borisovas
pusmuižu, kur Borisovas tautas
nama vadītāja I.Annuškāne pastāstīja par Borisovas pusmuižas
vēsturi un notikumiem 1863.
gada poļu sacelšanās gatavošanā.
Piedaloties aktivitātē mēģinājām atšifrēt poļu manifestu
tautai. Katrs dalībnieks mēģināja
atšifrēt kāda vārda nozīmi, tādējādi
mazliet iepazīstot poļu valodu.

Borisovā apskatījām arī bijušās
pusmuižas ēkas kā arī skaisto
parku. Poļu atstātais kultūrvēsturiskais mantojums Viļakas apkārtnē
saglabājies arī līdz mūsdienām.
Viens no skaistākajiem neogotikas
arhitektūras paraugiem Latvijā –
Viļakas Romas katoļu baznīca.
Pasākuma noslēgumā klausoties
priestera Guntara Skutela stāstījumā
izzinājām Viļakas katoļu baznīcas
vēsturi, apskatījām grāfu LippeLipsku Zabello kapenes, kā arī
katrs interesents varēja uzkāpt
baznīcas tornī.
Eiropas kultūras mantojuma dienas ir labs pasākums, kurā varam

pievērsties savas apkārtnes vēstures izzināšanai. Pievērst uzmanību tiem vēsturiskiem notikumiem
un cilvēkiem par kuriem ikdienas
dzīves steigā mēdzam aizmirst.
Lielu paldies sakām: Viļakas
novada domes tehniskajai nodaļai,
šoferītim Aivaram Bērziņam, Borisovas tautas nama vadītājai Ivetai Annuškānei, priesterim Guntaram Skutelam, Viļakas Valsts ģimnāzijai un direktorei Sarmītei Šaicānei.
Teksts: Viļakas novada
muzeja direktore
Rita Gruševa
Foto: personīgais arhīvs

Eiropas kultūras mantojuma dienas bijušajā Marienhauzenas muižas kompleksā
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Dzīve turpinās arī pēc plūdiem

Viļakas novada domes Finanšu un
grāmatvedības vadītāja Tamāra Locāne ir
apkopojusi speciālistu iesniegtās tāmes,
kas aprēķinātas kādi ceļu atjaunošanas
darbi ir jāveic, lai novērstu uz Viļakas
novada pašvaldības ceļiem plūdu seku rezultātā radītos zaudējumus. Kopējā summa,
lai novēstu Viļakas novadā radušos zaudējumos uz Viļakas novada pašvaldības
ceļiem ir Eur 141086,00, t.sk. Vecumu pagastā – Eur 18115,00; Medņevas pagastā
– Eur 46855,00; Susāju pagastā – Eur
9438,00; Šķilbēnu pagastā – Eur 66678,00.
«Valdība ir norādījusi, ka pašvaldībai
plūdu rezultātā radušies izdevumi ir
jāfinansē ar 30 % no summas, kas nepieciešama ceļu atjaunošanai pēc plūdiem,
plānots, ka 70 % no finansējuma, kas nepieciešams plūdu radīto seku novēršanai
varētu piešķirt no valsts budžeta neparedzētiem izdevumiem finansējuma,» informēja Tamāra Locāne. Viļakas novada
kartē 11. lappusē ar melnu krāsu ir atzīmēti ceļi, kuri applūda lietus laikā.
Tie ir šādi posmi:

Ceļa posmāMedņeva–Semenova 1.km
ir izskalojums uz ceļa 100 metru garumā;
Janapole–Bronti–Tereškova no 1. līdz 4.
km izskalojumi uz ceļa vairākās vietās;
Semenova–Loduma–Truļļova–Bahmatova
no 3. līdz 8. km izskalojumi uz ceļa
vairākās vietās; Rogovski–Dagunova 1.
km izskalojums uz ceļa 60 metru garumā;
Semenova–Viduči–Slotukalns 5. km caur-
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tekas bojājums; Vīksnīne–Kļučniki 1. km
caurtekas bojājums; Aizgalīne–Kvinte 1.
km Kiras upe plūst pāri ceļam 25 metru
platumā, skalo ceļu; Rači–Bordova 1. km
Kiras upe pārplūdusi un izskalojusi
caurteku; ceļš uz attīrīšanas iekārtām
Šķilbēnu pagastā visā garumā – 300
metru garumā ir izskalots un pārplūdis
ceļš; Šķilbani –Krievijas robeža 4.3. km
izskalota caurteka un ceļa braucamā daļa
50 m garumā; Tribunova–Riosari–Bākarova
1,2. km izskalota caurteka; Šķilbani –Ančipova–Lotuši–Baltinavas pagasta robeža
ceļa posmā vairākās vietās izskalots ceļš
un vairākas caurtekas; Parka iela (Šķilbanu
ciemā) 0,4. km – Rikas upē izskalotas
caurtekas; Zaļčupe–Iļvezi 1,6. km izskalota
ceļa braucamā daļa 60 m garumā, Plešova–Sišova no 3,5. km līdz 3.61 km
izskalota ceļa braucamā daļa 110 m
garumā; Gabačova– pagasta robeža 1,25.
km izskalota caurteka; Logini–pagasta
robeža no 3,1. km līdz 3,7 km izskalota
ceļa braucamā daļa; Susāju pagastā ir izskaloti ceļi dažu metru garumā uz šādiem
ceļiem Gailova–Irikova, Tepenīca–Gruzdova,
Posacki–Brāslava, Viļaka–Tepenīca, Keišu
apvedceļš, Sils–Sola, Meirova–Tutinova,
Egļava–Mežniecība, Sosnīcas–Pritikava;
Žīguru pagasta Dzelzceļa iela bija izskalota
0,1 m garumā no 900 m līdz 1 km; Vecumi–Robežnieki–Kozīne izskalots ceļš 2
km garumā; Tālavieši–Žōgova ceļš izskalots
divās vietās; Vecumi–Upmala–Žogova no
4. km līdz 4,5. km izskalots ceļš; Kozīne–

Repkova–Rejeva ceļš izskalots divās
vietās; Kozīne–Gubeņi izskalots ceļš,
ūdens dziļums uz ceļa bija apmēram 80
cm. Viļakas novada pašvaldība ir saņēmusi
informāciju no 91 uzņēmēja, kuriem ir radušies zaudējumi sakarā ar lietavām. Applūdušo lauku aptuvenā platība ir 4306,36
ha, kas rada zaudējumus graudkopības,
lopkopībā un augļkopībā nozarē 2 310
712,00 EUR apmērā.
Viļakas novada Lauku attīstības speciāliste Anita Kokoreviča atzina, ka
situācija ir smaga gan graudkopības
nozarē, gan arī lopkopībā, jo vasara bija
ļoti lietaina un gaidot labāku laiku, tā arī
nesagaidīja. «Daudzi zemnieki ir atzinuši,
ka pirmo reizi savā mūžā piedzīvojuši tik
lielus plūdus. Ja nav lielu šķūņu, kur
sakraut sapresētos siena ruļļus, speciālo
satvērēju ar ko pārvietot, tad labāk esot
tos atstāt uz lauka un savest, kad nepieciešams, tāpēc daudziem ūdenī stāvēja pļavās
sarullētie siena ruļļi. Kompensācijas lauksaimnieki saņems tikai tad, ja viss lauks
būs sagūlies zemē, vai arī kompensāciju
saņems tikai par to lauka daļu, kur labība
sagūlusi vai arī jau graudi ir sadīguši.
Kompensāciju varēs saņemt arī applūdušās
teritorijas, bet viena teritorija nedrīkst būt
mazāka par trīs simtdaļām. Par siena
ruļļiem kompensāciju varēs saņemt tikai
tie, kuriem ir ganāmpulki un kuriem siena
ruļļi vai ķīpas patiešām stāvēja ūdenī. Bet
ja nopļauta pļava, sarullēts siens, bet nav
lopu, tad kompensāciju nesaņems. Domāju,

ka kompensācijas uz 1 ha nebūs augstas,
tā būs tikai simboliska kompensācija.
Esmu novērojusi, ka Viļakas novadā un
Ziemeļlatgalē nav tāda uzņēmumu, kas
sniegtu lauksaimniecības tehnikas nomas
pakalpojumus. Ja būs saulainas dienas
lielie zemnieki steigs nokult savus laukus.
Ne visām saimniecībām ir savs kombains,
tāpēc tāds pakalpojums būtu ļoti nepieciešams. Zemnieki cer, ka būs labāki laiki,
neesmu dzirdējusi, ka kāds lauksaimnieks
plānotu atteiksies no šī darba. Cīnāmies
un ceram, ka viss būs labi. Ir grūtāk, ir nepatīkami, ka ieguldīts liels darbs, bet nesaņemsim atalgojumu par savu darbu,»
pārdomas un padomus pastāstīja Anita
Kokoreviča.
Visvairāk plūdos Viļakas novadā cieta
Šķilbēnu pagasta pašvaldības ceļi. Šķilbēnu
pagasta pārvaldnieks Andris Mežals
atcerējās, ka vairākas saimniecības uz
vairākām dienām bija atslēgtas no pasaules,
ceļi bija izskaloti un cita ceļa kā piebraukt
saimniecībai nav. «Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecības nav padevušās izmisumam. Katrā saulainā dienā mēģina
novākt labību un ražu. Brauc tīrumā,
brauc buksē, bet vienalga mēģina. Protams,
graudiem kvalitāte vairs nebūs tāda kā
gaidīja zemnieki, jo graudi ir sadīguši,
daļa graudu aizies lopbarībā, daļa paliks
sagūluši uz laukiem. Taču lauksaimnieki
cenšas un dara, ko var,» situāciju komentēja
Andris Mežals.
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Par plūdos izpostīto
lauksaimniecības platību
pieteikšanu

Lauksaimniekiem, kuru plūdos izpostītās lauksaimniecības platības ATRodAS ārkārtējās situācijas teritorijā
Latgalē, Vidzemē un Sēlijā.
Lai saņemtu kompensācijas, lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu
rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības
kultūraugu sējumi un sagatavotais siens,
līdz 2017. gada 2. oktobrim jāpiesakās
platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vai
Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās
iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu
informācijas veidlapu.
Ja tiek sniegta informācija par 2017.
gada rudenī iesētajiem ziemājiem, tad informācijai par plūdu radītajiem postījumiem
jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā
Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā
gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu
sējumi. Pārējos gadījumos karti nav nepieciešams pievienot. Informācija sniedzama
par plūdos gājušajām sējumu platībām,
kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības
gatavošanai paredzētās zālāju platības un
papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā
siena daudzums.
Par izpostītajām lauksaimniecības
platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza,
LAD informācijas veidlapas pieņems līdz
15. oktobrim.
Kompensācijas saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par
2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada
ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti
par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sagatavoto sienu saņems saimniecības, kam Lauksaimniecības datu
centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais
siens gājis bojā plūdu rezultātā. Zaudējumu
apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām
kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.
Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības.
LAD, vērtējot lauksaimnieku īstenoto
projektu realizāciju, plūdos cietušajiem lauksaimniekiem ārkārtējās situācijas skartajos
29 novados:
administrējot tiešos maksājumus,
• ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams
ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu
platības neattiecināt nosacījumu par termiņu
– nopļaut un novākt ilggadīgos zālājus, izpļaut ilggadīgo stādījumu rindstarpas,
apart papuves;
• neattiecināt minimālās ražības ieguves
prasības saistītā atbalsta saņemšanai par
sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem;
• plūdu nodarītos kaitējumus meliorācijas sistēmām neuzskatīt par pārkāpumu
savstarpējās atbilstības prasību izpildei un
nepiemērot soda sankcijas;

savukārt administrējot Lauku attīstības programmas pasākumus pēc
atbalsta saņēmēja iesnieguma,
• noteikt ar projekta īstenošanu saistīto
prasību izpildi ne vēlāk kā līdz 2018. gada
30. septembrim (projektu uzsākšana, komersanta izveidošana, finanšu līdzekļa pierādīšana, būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšana);
• pagarināt par vienu gadu noteiktos
projektu īstenošanas termiņus;
• noteikt sasniedzamo rādītāju izpildi
līdz uzraudzības perioda beigām, bet ne
zemāku kā normatīvajos aktos noteikts,
izpildē pieļaujot toleranci 10% apmērā.
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Ceļu infrastruktūrā
ieguldītie līdzekļi

2017.gada vasarā VAS «Latvijas Valsts
ceļi» pasūtīja būvdarbus valsts autoceļam
P35 Balvi – Viļaka, kas notika Viļakas novadā posmā no Egļevas līdz Viļakai 5,89
km garumā (kartē 11.lpp, iezīmēts atjaunotais ceļš ar sarkanu krāsu). Ceļa seguma atjaunošana bija šādiem darbiem: dilumkārtas uzbūve, asfaltbetona izlīdzinošās kārtas
izbūve, izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu
labošana ar asfaltbetonu un visa ceļa posma dilumkārtas atjaunošana.
Viļakas novada dome plāno startēt Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos», šajā konkursā
ir iespējams ieguldīt finansējumu sakārtošanā uz pašvaldības ceļiem, bet tiem, kuri
veicina uzņēmējdarbības attīstību (skatīt
kartē 11.lpp. iekrāsotos ceļo posmus zilajā
krāsā). Prioritārais ceļu sarakts ir: Šķilbēnu

pagastā – Plešova-Siševa 4,27 km garumā;
Upīte-Ivanovka-Borisova – 2,43 km; Upīte-Pakašova-Stabļova – 1,74 km; Dīķa iela
– 1,5 km; Vecumu pagastā: Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki – 3,5 km garumā;
Medņevas pagastā: Semenova-LodumaTruļļova-Bahmatova – 7,6 km garumā.
Viļakas novada pašvaldība iegulda pašvaldības budžeta līdzekļus sekojošu ielu
sakārtošanā Viļakas pilsētā (skatīt ar zaļo
krāsu iezīmētos ceļus): Tautas iela (posmā
no Dārzu ielas līdz pilsētas robežai), summa būvdarbiem 25507,00 Eur. Ir veikti sekojoši būvdarbi: atjaunoti gar ielas malām
sāngrāvji un nobrauktuvēs, pārbūvētas caurtekas, ceļa sega atjaunota 10cm biezumā
un 5,5m platumā ar drupinātu granti; Šķērsielā (412 m) par summa 18403,00 Eur un
Smilšu ielā (621 m) par summu 29816,00
Eur atjaunoti sāngrāvji, pārbūvētas caurtekas. Ceļa sega atjaunota ar drupinātu granti. zemnieku ielā (166 m) par summu
26523,00 Eur un dzirnavu ielā (122 m)

Viļakas novadā

par summu 12922,00 Eur ir veikta grāvju
tīrīšana, caurteku pārbūve un jauno iebūvē.
Segas pastiprināšana ar šķembām 10cm
biezumā un karstā asfalta virskārtas izbūve
5cm biezumā. Medņevas pagastā ir paveikti
jau šādi ceļu infrastruktūras darbi: Saules
ielā par summu 9106,00 Eur veikta karstā
asfalta virskārtas izbūve 5cm biezumā; Mežmalas iela ar ietvi par summu 30304,00 Eur
veikta karstā asfalta virskārtas izbūve 4cm
biezumā, atjaunota ietve ar betona bruģi.
Vecumos ceļam Vecumi-Robežnieki-Kozīne nomainītas 4 caurtekas par kopējo summu 4869,00 Eur. Līdz 2017.gada beigām
no pašvaldības budžeta veiks vēl sekojošus
darbus: Šķilbēnu pagastā paredzēts izvest
1800m3 drupinātas grants par kopējo summu 32670,00 Eur euro pagasta ceļu remontiem. Plānots atjaunot Viļakas pilsētā
Garnizona ielu 830 m garumā, Pļavu ielu
ar ietvi 304 m garumā, Jāņu ielu 560 m
garumā; Žīguru ciemā atjaunot Viļakas
ielu ar ietvi 896 m garumā.
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2017. gada septembris

Mirkļi, kas
vienoja un
iedvesmoja

Piektdiena, 22. septembris,
bija astronomiskā rudens iestāšanās diena. Par rudens krāsām
liecināja arī kļavas zaru, ziedu
un vīteņlapu noformējums Viļakas
kultūras namā. Šeit dzejas dienu
laikā ar radošām domām, idejām
un skatāmiem darbiem dalījās
Viļakas novada radošie cilvēki.

Tikšanās laikā klausījāmies dzeju pašu autoru Antoņinas Ločmeles,
Evas Dortānes, Pētera Boldāna, Normunda Orlova lasījumā un Ruttas
Jeromānes neklātienes dzejisko sveicienu, baudījām Emmas Buhtinas
un Normunda Orlova muzikālos priekšnesumus. Pasākuma laikā
varēja apskatīt Evitas Zarembas-Krīgeres radošos darbus – krustdūrienā izšūtās gleznas, rotas un austās šalles, Žīguru rokdarbnieču
veikumu Mārītes Meijeres vadībā– lakatus, šalles, cimdus, tautiskās
jostas, zeķes. Borisovas floristikas pulciņa darinājumus – baltas
rozes, starp kurām bija ierīkots pat fotostūrītis. Savukārt Andris
Zelčs, kurš ir gan deju kolektīva dalībnieks, gan nereti arī fotogrāfs
kultūras nama pasākumos, šoreiz piedāvāja klātesošo apskatei dažādu
foto izlasi.
Protams, interešu klubiņu, biedrību un pulciņu pārstāvji stāstīja
arī par savu darbību, realizētajiem projektiem un turpmākām iecerēm:
par literātu biedrību «Viļakas Pegazs» – Antoņina Ločmele, par Viļakas interešu kopu «Mantinieces» – Marta Dortāne, par Viļakas Dāmu
klubu «Marienhauzena» – Albīna Veina. Žīguru vecmāmiņu kluba
«Omītes» dalībnieces Valentīna Kaļāne un Svetlana Romāne arī
vizuāli parādīja klubiņa dalībnieču no dažādiem materiāliem darinātas lelles un daudz dažādu interesantu suvenīru.
Tikšanās dalībniekus uzrunāja bijusī pilsētas vadītāja Regīna
Brokāne, izsakot gandarījumu par pasākuma norisi un iespēju garīgi
bagātināties. Viļakas Romas katoļu baznīcas priesteris Guntars Skutels atzina, ka arī viņam ir interese par dzeju, atzinīgi novērtēja pasākumā gūtos iespaidus un patiesi priecājās par radošajiem darbiem.
Rudenīgā novakare kļuva vēl siltāka un patīkamāka, kad Andra
Korņejeva – ar daudz un dažādām radošām izpausmēm bagāts cilvēks – piedāvāja visiem pašas vākto tēju uzlējumus un sīrupus. Un kopā ar etnogrāfisko ansambli «Abrenīte» tika sildītas sirdis arī dziesmās.
Mirkļi mijas un mainās, un dažus gribas paturēt ilgāk. Tie ir
prieka mirkļi dzīvē. Kaut gaistoši, tie bagātina mūsu dzīvi un dod
sparu rītdienai!
Sirsnīgs paldies visiem tikšanās dalībniekiem, Evai Dortānei – par
stiprajiem ceļavārdiem! Sanāksim atkal nākamruden!
Teksts: Viļakas Kultūras nama pasākumu organizatore
Silvija Kupriša. Foto: personīgais arhīvs

Upītes Uobeļduorzam – 16
kULTūRA

(Sākums 1. lpp.)

Paldies festivāla atbalstītājiem
Valsts Kultūrkapitāla fondam, Viļakas novada domei, z/s «Kotiņi»,
SIA «Dolo», SIA «Advors» un masu medijiem Ziemeļlatgales laikrakstam «Vaduguns», portālam «Lakuga», raidījumam «Pi myusim
Latgolā», sociālajiem tīkliem: draugiem.lv un facebook, pateicoties,
kuru finansiālam un reklamēšanas
atbalstam, festivālam bija iespējams notikt jau 16. reizi.
Ģimenes siltums, mīlestība,
sirsnība, savstarpēji smaidi vienoja šī gada festivāla dalībniekus un
apmeklētājus. Kāds bija ieradies,
lai sasatiktūs i meilū apsaviertu.
Kāds bija ieradīs, lai ieklausītos
ailenīku dzejas rindās un vārsmās,
ko šogad skaitīja Mārīte Slišāne,
Ligija Purinaša, Dagneja, Anna
Rancāne, Karonhisake, Mārīte Bikovska un Vucanu Voldyks. Festivāla organizators, nemateriālā kultūras mantojuma «Upīte» vadītājs
Andris Slišāns, atzina, ka grupas
un dzejnieki viņu pašu sameklējot
un izsakot vēlēšanos piedalīties
festivālā, tā saiet, ka nevienam
īsti neatsaka, jo visi nekad nevar
tikt uz vienu datumu, tiek tie, kuri patiešām vēlas konkrētajā gadā
piedalīties. Jauki bija paklausīties
savējās folkloras grupās «Upīte»
un «Rekavas dzintars», interesanti
bija noklausīties un noskatīties
lielisko Riharda Krilova pirmo
uzstāšanos festivālā un brīnīties
par puiša roku veiklību ģitārspēlē
un apbrīnot, ka jaunam cilvēkam
ar lielu gribasspēku un lielu darbu ir izdevies iemācīties tik neparasti spēlēt ģitāru. Dvinskas Muzikanti sen jau neesot bijuši Upītē, viņu muzikālajā pavadībā dejoja visas paaudzes. Grupa «Unknown Artist» īpaši pateicās Andrim Slišānam, kurš viņus ir uzaicinājis uz festivālu, jo tā jau pavisam nav priekšrocība, ka puišu
mēģinājuma vieta ir Upītes tautas
nams, jo viena lieta ir mēģināt,
bet pavisam cita lieta ir uzstāties
festivālā. Prieks, ka Viļakas novada grupai ar katru gadu pieaug fanu pulks un neaizmirsti atbalstīt
grupas «Unknown Artist» dziesmu
«Fenikss» Radio SWH Priekšnama topā (seko saitei: http://www.radioswh.lv/prieksnams/). Grupas «Piparmētra» piecas jaunietes festi-

vālā uzstājās jau trešo gadu pēc
kārtas, soli pa solītiem gūstot muzikālo pieredzi. Vēlējums meiteņu
grupai ir radīt savas dziesmas un
spēlēt savu oriģinālmūziku vai
arī tieši viņām speciāli rakstītas
dziesmas. Dziesminieks Vinsents
Kūkojs un grupa «Trikmins» aicināja aizdomāties par dzīvi, tās
jēgu un piepildījumu. Dziesmas
no sava topošā albuma prezentēja
alternatīvā grupa «Metrs» no Daugavpils. Smagā metāla grupa «Fēnikss» no Ludzas bija īsta pārbaude senioru paaudzei, bet visi apmeklētāji, kas izturēja līdz rītam,
vienojās kopīgās dziesmās kopā
ar grupu «Dabasu Durovys», kur
kā viesmākslinieks piedalījās arī
Renārs Kaupers. Festivālā kā pēdējā grupa uzstājās trio – Arnis
Slobožaņins (Dabasu Durovys),
Renārs Kaupers (Prāta Vētra) un
Ģirts Liuzniks (Latvijas Nacionālā teātra aktieris) un trio sevi nosauca – Nacionālās Prāta Debesis, kas izpildīja trīs dziesmas
latgaliski. Festivālā vairākas reizes radio ierakstā izskanēja Upītes

Uobeļdourza himna, kuru šim gadam par godu bija latgaliski iedziedājuši septiņi mākslinieki:
Arnis Slobožaņins, Renārs Kaupers, Māra Upmale – Holšteina,
Guntis Rasims, Kristaps Rasims,
Guntra Kuzmina un Kaspars Zlidnis. Godam nosvinēta 16.dzimšanas diena!
«Gods Dievam augstībā, un
cilvēkiem – labs prāts! Un, kur
tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.
Paldies Andrim Slišānam par uzaicinājumu piedalīties festivālā,
paldies Slišānu ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu un paldies Antonam Slišānam par ideju organizēt šādu festivālu! Gods Dievam
augstībā, un cilvēkiem – labs
prāts!» dziedāja un pateicās Renārs Kaupers.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Andris Slišāns
un Slišānu ģimene

divdesmito reizi klajā nāk dzejas almanahs «Rēzekne»
15.septembrī Viļakas literāti Antoņina
Ločmele, Ilze keiša un Rutta Jeromāne
devās uz Rēzekni, kur novada pašvaldības
zālē notika ikgadējā dzejas almanaha «Rēzekne» atvēršanas svētki. Vārda māksliniekiem piebiedrojās arī Viļakas katoļu
draudzes prāvests guntars Skutels.
Šogad almanahs iznāk jau divdesmito
reizi. Ilggadējā almanaha sastādītāja, dzejniece Olga Orsa, teica: «Pirms 20 gadiem
krājumā bija 19 autoru darbi, šogad mēs varam lepoties ar vairāk nekā 80 autoru dzeju.
Man prieks par tiem, kuri mums raksta jau
no pašiem pirmsākumiem, bet vēl lielāks
prieks par mūsu jaunajiem dzejniekiem, jo
tas nozīmē, ka almanaham ir nākotne».
Pirmajiem vārds tika dots autoriem,
kuri almanahā publicējas pirmo reizi, tika
sumināti šā gada īpašie jubilāri un autori,
kuriem izdoti savi dzejoļu krājumi.
Antoņina (Santa Mežābele) nolasīja
savu jaunāko dzejoli. Rutta citēja krājumā
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publicēto veltījumu garīdzniekam. Neviltotu
prieku «Viļakas Pegaza» dalībniekiem sagādāja tikšanās ar dzejniekiem no «Latgales
ūdensrozes», kuri Viļakā ciemojās vasaras
sākumā. Muzikālu sveicienu dāvājaViļānu
mūzikas skolas kameransamblis, Rikavas
skolēni un Rēzeknes krievu kultūras centra
ansamblis «Intriga». Pasākumā laikā Viļakas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels atklāja, ka labprāt lasa dzeju un reizēm
savās runās un sprediķos izmanto dzejas
fragmentu vai iedvesmojas no kāda aktuāla
rakstnieka atziņām.
Dzejas krājuma izdošanu finansiāli atbalstījusi Rēzeknes novada dome, Rēzeknes
pilsētas dome un A/S «Rēzeknes autobusu
parks».
Kāda pelēka, lietaina diena pārvērtās
jaukā, harmoniskā piedzīvojumā...
Teksts: Literātu biedrības «Viļakas
Pegazs» dalībniece Rutta Jeromāne
Foto: personīgais arhīvs
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2017. gada septembris

Viļakas novadā

Skolotājas e. gražanskas piemiņai
SoCIĀLĀ SfēRA / kULTūRA

klāt jaunais mācību gads ar savu
rosību skolās. Pirmajā skolas dienā
ierasts pieminēt arī mūžībā aizgājušos
skolotājus. Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes kapos apglabāta Viļakas
Valsts ģimnāzijas Latvijas brīvvalsts
laika absolvente, ilggadējā Viļakas vidusskolas angļu valodas skolotāja elinora gražanska (dzimusi 1924. gadā).
Viņa bija lieliska audzinātāja, kura
mācīja mums dzīves gudrības, turot
cieņā ētiskās vērtības un tautas tikumus.
Pēc daudziem Viļakas vidusskolā aizvadītajiem darba gadiem, 1978. gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Siguldā, kur pavadīja savus turpmākos darba un dzīves
gadus. Skolotāja regulāri sazinājās ar
saviem bijušajiem kolēģiem un audzēkņiem, sekoja notikumiem Latvijā un pa-

saulē, tos analītiski komentēja.
2013.gada septembrī skolotāja devās
Mūžības ceļā un atgriezās dzimtajā pusē pie saviem mīļajiem, kuri atdusas Viļakas kapos. Sāpīgu ziņu saņēmām 2013.
gada nogalē, uzzinot, ka miris skolotājas
E.Gražanskas vienīgais dēls Varis (Viļakas
vidusskolas 1978.gada absolvents).
Mēs, skolotājas audzēknes, sapratām,
ka jāuzņemas rūpes par viņas kapa vietu
Jaškovas kapos. Sazinoties ar 1977. un
1968. gadu Viļakas vidusskolas absolventiem (E. Gražanskas audzēkņiem),
vienojāmies par ziedojumu vākšanu piemineklim un kapa apmalītei. Sirsnīgs
PALDIES ziedotājiem, ar kuru materiālo
atbalstu izdevās īstenot šo ieceri!
Pateicoties kapu pārzines Skaidrītes
Svātiņas rūpēm ir sakārtota arī visa
Gražansku dzimtas kapu vieta. Pateica-

Projekts Eņģeļa pasts – «.... arī vecie cilvēki sapņo!»

No šī gada 3. augusta Šķilbēnu sociālās aprūpes māja un Viļakas sociālās aprūpes centrs iesaistās NSUS labdarības biedrības izveidotā projektā eņģeļa pasts - «... arī vecie cilvēki sapņo!».
Projekta mērķis ir iepriecināt aprūpes iestādēs dzīvojošus cilvēkus piepildot viņu sapnīšus.
Šobrīd savus sapņus ir piepildījuši 10 seniori, kuri ļoti priecīgi un pateicīgi gan par dāvanām, gan par
sniegto uzmanību.
Lai piepildītu sapnīti:
1) jāapmeklē biedrības mājas lapa: http://nsus.lv/lielie-projekti/engela-pasts/286-ari-vecie-cilvekisapno.html;
2) jāizvēlas viens vai vairāki seniori, kurus vēlas iepriecināt, jānokopē rindiņa ar seniora vārdu un sapnīti;
3) nokopēto rindkopu jānosūta uz engelapasts @nsus.lv, obligāti minot, aprūpes centra nosaukumu;
4) saņemot atbildi uz e-pastu, ka sapnītis «Atzīmēts», to var sākt gatavot un sūtīt uz konkrētu aprūpes
centru, konkrētam cilvēkam.
Paldies visiem, kuri jau ir realizējuši senioru sapnīšus!
Teksts un foto: vadītāja Līna Barovska

dzejas dienas Žīguru bibliotēkā

klāt atkal septembris, kad
dārzi atmirdz asteru un dāliju
košumā, bet sārtie pīlādži māj
atvadas vasarai. Vairāk kā 50
gadus tas ir arī dzejas mēnesis,
jo šajā laikā svinam dzejnieka
Raiņa dzimšanas dienu un visā
Latvijā notiek ar dzeju saistīti
dažādi pasākumi.
Nu jau daudzus gadus Žīguru
bibliotēkai ir cieša sadarbība ar
Žīguru pamatskolu, tāpēc, dzejas
dienu pasākumu ietvaros, 2.–3.
klases skolēni kopā ar savu au-

dzinātāju devās uz bibliotēku, lai
noskaidrotu, kas tad ir Dzejas dienas un vai viegli uzrakstīt dzejoli.
Tikšanās sākumā pārrunājām par
Dzejas dienu tapšanu un tradīcijām. Uz jautājumu par dzejoļu
rakstīšanu, bērnu atbildes bija dažādas. Dažam likās, ka tas nemaz
nav tik grūti, galvenais, lai ievērotas rindas, citam palīdz dzejot
atskaņas, bija arī tādi skolēni,
kuriem nepatīk rakstīt dzejoļus.
Bērni dalījās pieredzē, kā viņi izvēlas dzejoļu grāmatiņu. Ap-

lūkojām un pārrunājām, kuri dzejoļu izdevumi domāti bērniem,
kuri – pieaugušajiem. Skolēni uzzināja, ka katru gadu tiek izdota
dzejas gadagrāmata bērniem «Garā pupa», kas ir Dzejas dienu sveiciens bērniem. Tur ir lasāmi dzejas un atdzejas jaunumi, tiek dots
ieskats latviešu tautasdziesmu gudrībās, tāpat arī neliels atgādinājums par dažādu dzejnieku dzīvi
un darbiem. 2016. gada izdevumā
varēja lasīt biedrības Ascendum
un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes izsludinātā dzejoļu konkursa darbiņus, kurus
rakstīja 5 – 15 gadus veci bērni.
Dodoties uz bibliotēku, skolēniem bija vēl viens uzdevums –
atrast un izvēlēties vienu dzejolīti,
kuru mācīsies no galvas un piedalīsies skolas pasākumā. Arī ar
šo darbiņu viņi veikli tika galā.
Ātri atrada savu grāmatiņu un arī
dzejolīti. Tagad tikai atliks iemācīties. Lai veicas! Paldies bērniem
un viņu audzinātājai A.Orlovskai
par jauko tikšanās brīdi!
Teksts: Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja Benita Troška
Foto: personīgais arhīvs

mies kapakmeņu meistaram Jānim Kokorevičam par atsaucību un ieguldīto
darbu! Paldies Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Mārtiņam
Vaickovskim, kurš pasvētīja skolotājas
kapa pieminekli šā gada kapusvētku dienā.
1.septembrī dažas 1977.gada absolventes devās uz Jaškovas kapiem, lai
audzinātājas piemiņai iedegtu svecītes.
Tagad ikviens, kurš vēlēsies apmeklēt
skolotājas E.Gražanskas atdusas vietu,
varēs to bez grūtībām atrast luterāņu
kapu kalniņā.
…un atmiņas ziedēs ap tevi, tik baltas kā ābeles…
Atmiņās pakavējās Viļakas vidusskolas
1977.gada absolvente
Rutta Jeromāne (dz. Dortāne).
Foto: Rutta Jeromāne

Reģionālās deinstitucionalizācijas
vadības grupas sanāksme Preiļos

Otrdien, 22. augustā, Preiļos notika Reģionālās Deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās Labklājības ministrijas Latgales plānošanas reģiona administrācijas, projektā iesaistīto pašvaldību un DI plāna 2017. – 2020. gadam un reorganizācijas plānu bērnu aprūpes centriem izstrādātāju – SIA «Dynamic
University» pārstāvji, lai plānotu par sabiedrībai balstītiem pakalpojumiem, ERAF DI projektu ieguldījumiem nākotnē, kā arī risinātu
citas projekta ieviešanas aktualitātes. Viļakas novadu DI sanāksmē
pārstāvēja DI grupas vadītāja Ināra Sokirka un Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne.
DI projekta nosacījumi pakalpojumu infrastruktūras izveidei un
attīstībai DI procesā:
• Pakalpojums netiek veidots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas infrastruktūrā;
• Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (mazās grupas, jauniešu māja) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un grupu mājas
(dzīvokļa) pakalpojumu personām ar GRT neveido vienā ēkā;
• Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (mazās grupas, jauniešu māja) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un grupu mājas
(dzīvokļa) pakalpojums personām ar GRT nevar tikt veidots multifunkcionālos centros.
Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta
vadītāja Ilze Šaicāne

Rudens noskaņas pasākumi Viļakas
novada sociālās aprūpes iestādēs

Septembris šogad neiepriecina mūs ar siltu laiku un saulainām
dienām. Tāpēc, lai uzlabotu garastāvokli sev un apkārtējiem, Viļakas sociālās aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājās
kolektīvi nolēma izveidot vienkāršas, bet ar siltumu un krāsām
piepildītas rudens kompozīcijas.
Šoreiz iemītnieki kopā ar sociālo darbinieci mēģināja apvienot svecīšu mājīgu noskaņu ar dabas materiālu izmantošanu. Stikla trauki
pildīti ar ūdeni tika rotāti ar krāsainām koku lapām, dažādu krūmu
zariņiem, ogām, vīnogu ķekariņiem, pīlādžu zariem. Kompozīcijas
papildināja stikla pērlītes, gliemežvāki un peldošās svecītes. Ar
oriģināliem darbiem tika izrotātas aprūpes iestāžu ēdamzāles, lai
sveču gaismiņa radītu siltumu, mājīgumu un iepriecinātu lietainajās
un pelēkajās dienās!
Teksts un foto: sociālā darbiniece Kristīna Pumpa

13

Vilakas novada_SEPTEMBRIS_2017_avize.qxd 26.09.2017 12:06 Page 14

Viļakas novadā

Nāc sportot!

2017. gada septembris

SPoRTA AkTIVITĀTeS NoVAdĀ

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā darbojas
5 nodaļas:
1) volejbola – 3 grupas – kopā 38 izglītojamie;
2) vieglatlētikas – 4 grupas – 2 grupas no iepriekšējiem gadiem un 2 jaunas sākuma sagatavošanas grupas tiek nokomplektētas
– kopā 45 izglītojamie;
3) ložu šaušanas – 3 grupas – 2 no iepriekšējiem gadiem un
viena jauna sākuma sagatavošanas grupa – kopā 26 izglītojamie;
4) distanču slēpošana – 2 grupas – kopā 28 izglītojamie;
5) sporta dejas – 2 grupas – kopā 18 izglītojamie.
Sporta skolas treneri ir – volejbola treneri – ervīns Veļķers un
Līga Careva; vieglatlētikas treneri – Linda Tokareva-kušnere
un dāvis keiselis; ložu šaušana – ēvalds Vancāns, Līga Careva
un dāvis keiselis; distanču slēpošana – Jānis dokāns; sporta
dejas – Silva dambe.
Sporta skolā izglītojamos uzņemam visu mācību gadu – no
01.09.–31.08. Izglītojamie var gan aiziet prom no sporta skolas,
gan pievienoties sporta skolas nodaļām šajā laikā.

Sporta skolas audzēkņu sasniegumi 2016./2017. m. g.

Ložu šaušanas nodaļas rezultāti:
• Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 2017, Valka, 07.-09.07.2017. –
Anastasija Sediha – 3.vieta – jaunietes PŠ-40; Vaira Strupka – 7.vieta- jaunietes PP-40
• Latvijas jaunatnes čempionāts jaunākajā vecuma grupā šauteņu
vingrinājumos komandu vērtējumā – 3.vieta; Latvijas jaunatnes
čempionāts vecākajā vecuma grupā Anastasija Sediha – PŠ - 40 –
3.vieta; Latvijas jaunatnes čempionāts vecākajā vecuma grupā Vaira
Strupka – PP – 40 – 4. vieta; Latvijas jaunatnes čempionāts vidējā
vecuma grupā Didzis Aleksāns – PŠ-40 – 2.vieta; Latvijas jaunatnes
čempionāts vidējā vecuma grupā Arvis Pužulis –PŠ-40 – 4.vieta
• Baltijas kauss – Didzis Aleksāns – PŠ – 60 junioriem – 2.vieta
• Latvijas čempionāts (bez vecuma ierobežojuma) – Didzis
Aleksāns – PŠ-60 – 2. vieta.
Volejbola nodaļas rezultāti:
• Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 2017, Smiltene, 07.-09.07.2017.
– Pludmales volejbols – 5. vieta jauniešiem – Sandis Leitens, Edijs
Krakops; Pludmales volejbols – 9.vieta jaunietēm – Viktorija
Maksimova, Krista Circene
• «Vasaras spēles» fināls «B» grupas zēniem – 7.vieta; «Vasaras
spēles» fināls «C2» grupas zēniem – 10.vieta; «Vasaras spēles»
fināls «D» grupas zēniem – 9.vieta
Vieglatlētikas nodaļas rezultāti:
• Ziemas čempionāts U-16 grupā – Andis Dvinskis – 60 m –
3. vieta
• Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 2017, Ogre, 07.-09.07.2017.
Piedalījās Andis Dvinskis un Linards Locāns.
Sporta deju nodaļas rezultāti:
• «Ludzai -840» – Kitija Vancāne un Andžejs Krakops – 3. vieta;
Diāna Misiņa un Egils Kārkliņš – 2. vieta; Alise Keiša un Kristiāns
Keišs – 3. vieta.
• «Dinaburgas kauss»- Kitija Vancāne un Andžejs Krakops –
2.vieta; Madara Šmite un Raivo Ločmelis – 4.vieta.

Skolas uzdevumi:
1. Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un
vadības iemaņu veidošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu
izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un
atpūtas organizēšanai.
2. Nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības
pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā.
3. Nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas
īstenotajām profesionālās ievirzes sporta programmām un mācību
sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.
Ar pilnu Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašvērtējuma ziņojumu aicināt iepazīties apmeklējot pašvaldības tīmekļa vietni www.vilaka.lv – sadaļā Sports.

Tēvu diena 2017 Rekovā
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Izlaidums Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2017

Mēs esam līdzīgi kokiem,
Bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,
Dzīvojam ar pumpuriem
un ar ziediem,
Ar domām, ko labu paveiksim rīt.
/K.Apškrūma/

Vasara, kura šogad ar saules
mīlestību mūs nav lutinājusi,
jau ir izskanējusi ar dažādiem
svētkiem un pasākumiem. Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola savu ceturto izlaidumu svinēja 29. augustā.
Izlaidums tika organizēts Viļakas Valsts ģimnāzijas aktu zālē.
Apliecību par profesionālās
ievirzes izglītību saņēma astoņi
volejbola nodaļas izglītojamie un
pieci vieglatlēti. Apliecības saņēma
Elīna Bukša, Marika Graudumniece, Aigars Gruševs, Artūrs Kirilovs, Viktorija Maksimova, Nikola Pužule, Aigars Skotka, Dinija
Zelča, Anete Dukovska, Andis
Dvinskis, Ieva Dvinska, Alise Prancāne un Mareks Prancāns. Pasākumā valdīja sirsnīga un patīkama
gaisotne.
Svinīgo daļu ar uzrunu atklāja
direktors Ēvalds Vancāns. Direktora vietniece izglītības jomā Inese
Petrova pateicās izglītojamajiem
par viņu sasniegumiem sacensībās, par atbildību un sūro darbu
treniņos, vecākiem par atbalstu,

līdzdalību un pacietību, treneriem
par zināšanām un prasmēm, ko
spēja dot saviem audzēkņiem.
Paldies vārdi izskanēja arī Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei Circenei, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktorei
Sarmītei Šaicānei par atbalstu un
sapratni! Paldies sporta skolas dejotājiem Alisei un Kristiānam Keišiem par apsveikuma deju mirkļiem. Noslēgumā direktora vietniece vēlēja visiem Mātes Terēzes
vārdus: «Dzīve ir sapnis – vērs to
par īstenību. Dzīve ir pienākums
– pildi to. Dzīve ir spēle – spēlē

to. Dzīve ir vērtība – saudzē to.
Dzīve ir bagātība – taupi to. Dzīve ir mīlestība – baudi to!»
Apsveicēju pulkam pievienojās
izglītojamo treneri Līga Careva,
Linda Tokareva – Kušnere, Ervīns
Veļķers un Dāvis Keiselis.
Gaviļniekiem visi vēlēja neaizmirst sportu, neapstāties pie
sasniegtā, likt lietā un izmantot
gūtās prasmes un iemaņas, neaizmirst savu skolu, trenerus, turpināt pilnveidoties un izglītoties.
Būt ar sportu uz «Tu».
Lai veicas turpmāk!
Sporta skolas direktora
vietniece izglītības jomā
Inese Petrova

2017. gada 3. septembrī notika kārtējais skrējiens apkārt
Viļakas ezeram.
Šoreiz mazākie dalībnieki varēja skriet mazākas distances (1–
1,5 km), turpat pie sporta halles
(parka teritorijā). Kopumā uz
starta stājās 11 dalībnieki. Dalībnieku vecums bija dažāds no pašas jaunākās grupas līdz jau gados pieredzējušiem skrējējiem.
Jaunākajā grupā (2008.–2009g.)
1 km startēja viens dalībnieks Jānis Viļčevskis, veicot distanci 5 min.
30 sek., izcīnot 1 vietu.
Nākamajā grupā (2006.–2007.
g.) savstarpējā konkurencē 1vietu
ieguva Alens Borisovs 1,5 km (6
min. 10 sek.), otrais Aksels Ozoliņš (6 min. 44 sek.). Nākamajā
vecuma grupā (2004.–2005.g.),
kas veica 4 km, 1 vietu izcīnīja
Viktors Borisovs (21 min. 51 sek.),
distancē cīnoties pats ar sevi.
Jauniešu grupā (2002.-2003.g.)
piedalījās vienīgā sieviešu dzimtes
pārstāve Gunita Šakina, kas arī
bija pirmā veicot 8 km (50 min.

19 sek.). Vissīvākā konkurence
bija V gr. (vīru grupā 19.–39.g.),
kur četri dalībnieki cīnijās par vietu sadalījumu 8 km distancē. Finiša līniju pirmais sasniedza Artis
Logins (31 min. 57 sek.), otrais
Jānis Circens (32 min. 14 sek.),
trešais finišēja Voldemārs Šimanovskis (37 min. 28 sek.), ceturtais
Armands Ločmelis (43 min. 58
sek.). 8 km distanci V40 grupā
(1968.–1977.g.) pirmais sasniedza

Ainārs Miņins, uzrādot rezultātu
(37 min. 28 sek.), kas bija līdzvērtīgs ar V grupas 3 vietas rezultātam.
Skrējiena vecākais dalībnieks
šoreiz bija Jānis Circāns, kurš 8 km
finišēja pirmais savā grupā (39
min. 12 sek.).
Informāciju sagatavoja:
sporta darba organizators
Viļakā Ervīns Veļķers
Foto: personīgais arhīvs

Skrējiens apkārt Viļakas ezeram 2017

Nu, jau trīs gadus visā Latvijā tiek svinēta Tēvu diena. Tā
ir lieliska iespēja pateikt paldies un būt kopā ar saviem tēviem.
Jau otro gadu Šķilbēnu pagasta bērniem un viņu tēviem jautras un nebēdnīgas atrakcijas rīko
Kultūras centra «Rekova» kolektīvs. Pasākumā piedalījās 6 komandas: Romanovu, Maksimovu,
Supjevu, Bukšu, Spridzānu ģimenes un draugu «kooperatīvs»
Ainārs Vasiļjevs un Žans Sederiks
Spridzāns.
Dalībnieki pārbaudīja savus
spēkus ātrumā, veiklībā un izveicībā pavisam 9 dažādās atrakcijās

ar bruņinieku tematiku. Individuālajās sacensībās tēviem «Gaiļu cīņas» visspēcīgākais izrādījās Sergejs Romanovs, bet bērnu disciplīnā «Vardes» ašākā lēcēja bija
Ramona Romanova.
Īpaši gribētos atzīmēt visjaunāko sacensību dalībnieci Esteri
Bukši (7 mēneši) kura startēja kopā ar māmiņu un tēti ratiņos veicot visus stafetes uzdevumus. Paldies jaunajai ģimenei par drosmi
un uzņēmību!
Otrs lielais pārsteigums bija
mamma Inguna Spridzāne, kura
piedalījās visās disciplīnās kopā
ar meitiņu Megiju un varonīgi

cīnījās pret tēviem iegūstot godalgoto 3 vietu. Komandu kopvērtējumā pirmo vietu «Tēvu dienas»
sacensībās ieguva Romanovu ģimene, otro Maksimovu ģimene,
trešo Sridzānu ģimene, ceturto Bukšu ģimene, piekto draugi Ainārs
un Sederiks, bet sesto vietu Supjevu ģimene.
Paldies visiem tiesnešiem un
palīgiem, kas sekoja visām norisēm. Īpašs paldies Pēterim Vancānam par palīdzību sacensību sagatavošanā!
Teksts un foto: Šķilbēnu
kultūras centra «Rekova»
vadītāja Inese Lāce
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2017. gada septembris

Būt uzticīgiem dievam ticības ceļā
BAzNĪCAS dRAUdŽU zIŅAS

R

ēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, 20. augustā vizitācijā Šķilbēnu Romas katoļu draudzē uzrunājot tautu, teica:
«godājamie priesteri un ticīgā tauta! garīga satura grāmatās lasām, ka, lai mēs kā kristīgi cilvēki varētu ikdienas dzīvē
izpildīt savus kristīgos pienākumus, vajadzīga drosme, gudrība, zināšanas reliģiskajā jomā un pāri visam – pazemība. Pazemīgs
cilvēks tuvojas dievam, un dievs grib viņu labprāt redzēt. Visus tikumus varam iegūt, piedaloties draudzes kristīgajā dzīvē, sv.
Misēs. Bērniem svarīgi apmeklēt ticības mācības stundas, kur viņi tiek ievadīti kristīgajā dzīvē. Ir ļoti patīkami būt pie jums Rekovā,
jo ir ļoti labas atmiņas par šo vietu, draudzi, draudzes locekļiem un baznīcu. Aicinu pateikties dievam par to, ka jums ir jauna
baznīca, un par to, ka Jums ir arī vecā baznīca!

Ikvienam cilvēkam ir iespēja
nokļūt debesīs. Svarīgi ir rūpēties
par savas miesas svētdarīšanu, apmeklējot sv. Mises. Aicinu īpaši
rūpēties par jauno paaudzi, nodrošinot garīgo apmācību un katehēzi. Jūsu draudzē ir visas iespējas: draudzes prāvests, katehēte,
jauna baznīca.
Liela pateicība mūsu senčiem,
kuri saglabāja ticību, neskatoties
uz grūtajiem apstākļiem, kad nebija iespējams mācīt ticības mācību skolās, atklāti apmeklēt baznīcu, pieņemt sakramentus – kristīt bērnus, laulāties. Tauta būtu palikusi bezdievīga, ja senči nebūtu

saglabājuši ticību un krisīgās tradīcijas. Ticībai ir ļoti liela nozīmē
mūsu visu dzīvēs.
Šodienas Evaņģēlijā nozīmīgi
ir vārdi «Bet viņa piegāja un nokrita Viņa priekšā, sacīdama:
«Kungs, palīdzi man!» Viņš atbildēja: «Nav labi atņemt maizi
bērniem un mest kucēniem.» Bet
viņa sacīja: «Jā, Kungs, bet arī
kucēni ēd drupatas, kas nokrīt no
viņu saimnieka galda.» Tad Jēzus
atbildot sacīja viņai: «Ak, sieviete,
liela ir tava ticība. Lai notiek tev
tā, kā tu gribi!» Un no tā brīža
viņas meita bija vesela (Mt 15,
25-28). Ieklausieties sievietes vār-

dos, redzam, ka sieviete tic Jēzum. Kā gan ir iespējams, ka no
kānāniešu tautas nāk sieviete,
kura ieticēja Jēzum. Kāpēc Jēzus
gribēja mums to parādīt? Kāpēc
gribēja parādīt šo stipro sievieti?
Kāda gan ir mūsu ticība? Šī sieviete neapzināti meklēja vērtības,
ko sniedz Baznīca – ticību, cerību un mīlestību. Svētajos Rakstos
tālāk nav atklāts kāda ir šīs sievietes turpmākā dzīve, bet šis
viens piemērs parāda viņas stipro
ticību. Nav svarīgi no kurienes,
no kādas tautas nāc un esi cēlies,
ja vien tu tici. Svarīgi, ka arī
mēs, brāļi un māsas, ticam, tas ir

Svecīšu vakari 2017. gadā
Viļakas Romas katoļu draudzē

7. oktobrī plkst 16.00 Vēdeniešu kapsētā.
14. oktobrī plkst 16.00 Viduču kapsētā.
21. oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapsētā.
28. oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.

Svētais tēvs Pio

Svētā Tēva Pio lūgšanu grupa Viļakas
Romas katoļu draudzē sāka darboties
pēc tēva Staņislava kovaļska un misionāru
Rutas, kārļa un dzintras iniciatīvas 2015.
gada 25.aprīlī. Lūgšanu grupu vadīja
misionāri, turpina vadīt Viļakas draudzes
cilvēki. Interesanti, ka pašreizējam Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestam
guntaram Skutelam ir pazīstami daži
tēva Pio garīgie bērni ar uzrunājošām
atgriešanās liecībām. grupas mērķis ir
iepazīties ar tēva Pio garīguma metodēm
un ļaut dievam ienākt un aktīvāk darboties cilvēka dzīvē. Svētajam tēvam Pio
no Pjetrelčinas piemiņas diena katoļu
baznīcā ir 23. septembris – diena, kad
sv. tēvs Pio aizgāja pie dieva.
Tēvs Pio, vecāku dotajā vārdā Frančesko Fordžione, (1887–1968) piedzimst Pjetrelčinā, Itālijas dienvidos. Viņš ir astotais
bērns nabadzīgā ģimenē. Piecpadsmit ar
pusi gadus vecs viņš iestājas kapucīnu klosterī Morkonē. Uzsākot noviciātu, jaunais
brālis saņem vārdu Pio. Nākamajā gadā viņš
saliek pirmos solījumus un pievēršas filozofijas studijām. Brāļa Pio garīgie vadītāji
ir divi ievērojami klostertēvi – Benedetto
un Agostino.
1910. gadā Pio tiek iesvētīts par priesteri Beneventes katedrālē. Vājā veselība liek

jaunajam priesterim ilgāku laiku pavadīt
ģimenē ārpus sava klostera. Tas ir garīgas
nobriešanas laiks, kurā viņš mācās šķērsot
pārbaudījumus, pilnībā paļaujoties uz
Dieva gribu.
1916. gadā tēvs Pio tiek nosūtīts uz San
Džovanni Rotondo klosteri. Divus gadus
vēlāk viņš saņem Jēzus ciešanu stigmātus.
Turpmāk tēvam Pio ir jāpacieš asiņojošo
brūču sāpes, medicīniskās pārbaudes, ļaužu pūļi, Baznīcas autoritāšu piesardzības
pasākumi, tomēr, neraugoties uz visiem
pārbaudījumiem, viņš saglabā paklausību
un pazemību. Tūkstošiem svētceļnieku ik
gadus ierodas San Džovanni Rotondo (Itālijā, Foggia reģionā), lai izsūdzētu grēkus
un piedalītos tēva Pio svinētajā svētajā
Misē, jo šajā cilvēkā viņi atrod patiesu Dieva Žēlsirdības liecinieku, kurā deg mīlestība
uz Dievu un cilvēkiem.
1940. gadā tēvs Pio liek uzsākt savas
slimnīcas – Ciešanu atvieglošanas nama –
celtniecību. Viņš, kurš tik labi pazīst fiziskas sāpes, vēlas, lai šajā vietā slimnieki saņemtu patiesi sirsnīgu uzņemšanu un vislabāko aprūpi. Slimnīca tiek atklāta 1956. gadā. Tēvs Pio ir dibinājis arī lūgšanu grupas, kas tagad izplatījušās visā pasaulē. Visu savu mūžu svētais mūks veltīja dvēseļu
pestīšanas darbam. «Sūtiet man savu sargeņģeli!» tā savas dzīves laikā mēdza norādīt
tēvs Pio visām dvēselēm, kuras nevarēja
ierasties personīgi, lai prasītu viņa lūgšanas.

svarīgi mums, mūsu tautai. Jēzus
atsaucās sievietes lūgumam un
dziedināja viņas meitu. Cik bieži
Dievs palīdz mums, kad mēs viņam lūdzam. Ja gribam saņemt
dvēseles pestīšanu, gribam nodot
ticību nākamajām paaudzēm, tad
mums pašiem ir jāatbild uz jautājumu, kas ir tie šķēršļi, kas liedz
manai ģimenei doties uz sv. Misi,
kāpēc man nav laika Dievam, kāpēc nav laika lūgt pat īso lūgšanu
«Tēvs mūsu»? Lūgsimies: «Kungs,
apžēlojies par mums, par mani,
manu ģimeni, manu tautu!» Lūgsimies, lai tiktu saglabāta mūsu
ticība. Galvenā mūsu vērtība ir

cilvēks, ģimene un bērni. Ja būs
bērni, tad būs arī mūsu tauta, mūsu zeme būs apdzīvota, būs apmeklēta baznīca un skola. Vajag
uzņemties atbildību par sevi, par
savu ģimeni, par novadu, kur dzīvo, par Latgali un Latviju. Jākļūst
atbildīgākiem. Izmeklējiet sirdsapziņu, ticiet Dievam, piepildiet
Latviju ar mūsu tradīcijām un valodu. Lai Dievs dod, ka Latgales
novadā netrūkst cilvēku un priesteru, kuri kalpotu draudzēs un
sniegtu tautai garīgo atbalstu un
ticības mācību. Sargāsim savu
zemi, sargāsim savu Baznīcu un
sargāsim savu tautu, lai tā mūžam
dzīvo Latvijā.»
«Liels prieks, ka mums ir dievnams un ka mums ir vieta, kur
lūgties! Mums šodien ir Aglonas
svētku turpinājums, jo šodien pie
mums viesojās Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Šķilbēnu draudzes ticīgie ir pulcējušies, lai garīgi atjaunotos un
saņemtu žēlastības un spēku būt
uzticīgiem Kristum arī ikdienā!
Pateicoties Dieva, bīskapa un draudzes atbalstam esam atjaunojuši
šo jauno baznīcu, bet atjaunot mūsu sirdis mums ir pienākums katru dienu, katrā sv. Misē garīgi atjaunoties, atgriezties pie Dieva.
Jūsu vizitācija mums nes lielu
svētību un stiprina dedzībā. Mēs
apņemamies būt uzticīgi Dievam
ticības ceļā ar lūgšanu, ar darbu,
ko veicam draudzē Dieva godam,»
pateicās Šķilbēnu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis.
Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne
Foto: draudzes arhīvs

Šķilbēnu (Šķ) un Baltinavas (Ba) Romas katoļu draudzēs

23. septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos (Šķ); plkst. 16.00 Vilkovas kapos (Šķ).
30. septembrī plkst. 14.00 Čilipīnes kapos (Šķ); plkst. 17.00 Buku-Zelču kapos (Ba).
7. oktobrī plkst. 14.00 Augstasila kapos (Šķ); plkst. 16.00 Breksenes kapos (Ba)
14. oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos (Ba); plkst. 16.00 Dansku kapos (Ba).
21. oktobrī plkst. 14.00 Merkuzīnes kapos (Ba).
28. oktobrī plkst. 14.00 Slobodas kapos (Ba); plkst. 16.00 Dukuļevas kapos (Ba).
4. novembrī plkst. 14.00 Bēliņu kapos (Ba); plkst. 16.00 Ploskīnes kapos (Šķ).

Tēvs Pio sarunājās ar eņģeļiem kā ar draugiem. Vispirms ar savu sargeņģeļi, kuru
viņš pat redzēja ar savām miesīgajām acīm.
Sargeņģeļi nepārtraukti uzmana dvēseles,
kuras nodotas to gādībā, un tikko šīs dvēseles sasniedz Debesis, lai priecātos par Dieva vaigu, sargeņģeļi paliek tur tām blakus.
Eņģeliskais priesteris – tēvs Pio aicina arī
mani un tevi, mūs katru: «Godāsim savu
svēto Sargeņģeli!» Tēvs Pio kļuva par garīguma tēvu. Viņš radīja 5 padomus kā būt
dievbijīgiem, kā ikvienam no mums pieaugt garīgi. Tēva Pio padomi ir: iknedēļas
grēku sūdzēšana, ikdienas komūnija, garīgās literatūras lasīšana, meditācija un sirdsapziņas izmeklēšana divas reizes dienā no
rītiem un vakaros. Tēvs mācīja lūgties, ticēt un neuztraukties, bet paļauties uz Dievu, spēja pārliecināt neticīgos, ka Dievs ir.
Tēvs Pio mirst 1968. gada 23. septembra
rītā, saņēmis slimnieku sakramentu, pēc
tam, kad svētceļnieku tūkstoši trīs dienas
bija svinējuši viņa stigmatizācijas piecdesmito gadskārtu. 1999. gadā pāvests Jānis
Pāvils II pasludina tēvu Pio par svētīgo,
2002. gada 16. jūnijā – par svēto.
Tēvs Pio bija īsts svētā Franciska dēls
- savā dzīvē viņš izdzīvoja Kristus ciešanas,
bija dziļš lūgšanu cilvēks, vienmēr paklausīgs, prieka un cerības pilns, žēlsirdīgs un
izprotošs pret visiem; patiess Kunga Jēzus
Kristus liecinieks pasaulei. Vairāk par tēva Pio biogrāfiju, kas papildināta ar lie-

cībām, krāsainiem fotoattēliem un tēva Pio
kanonizācijas materiāliem, ir iespējams izlasīt autora Alesandro da Ripabotoni grāmatā «Svētais Tēvs Pio no Pjetrelčīnas –
kirēnietis visiem». Viļakas novada oktobra
numurā būs iespējams iepazīties ar tēva Pio
grupas darbību Viļakas katoļu draudzē.
Informāciju pēc www.katolis.lv
un interneta resursiem sagatavoja:
Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne
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VēSTURe

Vēstures fakti

1866. gada septembrī dibināta Eržepoles pamatskola
1998. gada septembrī iesvētīts atjaunotais Viļakas ģimnāzijas
karogs, kuru uzdāvināja 7. izlaiduma absolvents Imants Kaupe.
2005. gada septembrī Viļaka iegūst sakoptākās mazpilsētas statusu.
2013. gada septembrī ar Leader projekta atbalstu tiek labiekārtota Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Medņeva» ēka.
2004. gada 1. septembrī darbu sāk Viļakas mākslas skola.
2015. gada 1. septembrī bijušajā Mežvidu pamatskolas ēkā
atklāj šūšanas cehu, kur tiek izveidotas 50 darba vietas.
2005. gada 1. septembrī par Tautas nama vadītāju sāk strādāt
Skaidrīte Šaicāne.
1881. gada 2. septembrī dzimis muižas grāfs Sigismunds Zabello, grāfu Marijas un Heinriha Zabello dēls.
1911. gada 4. septembrī dzimis Edvards Spravniks, novadnieks,
metāla svečturu kalējs un Latvijas putnu olu kolekcionārs.
2006. gadā no 7.–17. septembrim Viļakā notiek Eiropas jauniešu dienas.
1908. gada 8. septembrī notiek pirmais pašdarbnieku un Pēterburgas studentu organizētais vakars ar teātra izrādi.
1936. gada 8. septembrī Viļakā tiek dibināts kapucīnu mūku
klosteris.
2015. gada 12.,13. septembrī Šķilbēnu pagasta Balkanu muzejā top folkloras kopas un kapelas «Egle» pirmā diska ieraksts.
2011. gada 16. septembrī Viduču pamatskolā notiek invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba «Medņeva» rīkotās sporta spēles
Imanta Kaluga piemiņai. Sacensībās piedalās Alūksnes, Gulbenes,
Balvu invalīdu biedrības.
1932. gada 17. septembrī Jaunlatgales apriņķa Viļakas pagasta
Indriču ciemā dzimis Valerjans Kokorevičs – alpīnists.
1998. gadā 18. septembrī atklāts asfaltētais ceļš Viļaka – Vientuļi.
1935. gada 22. septembrī atklāts piemineklis Brāļu kapos –
Jaškovā atklāj pieminekli Viļakas laukos kritušajiem Latvijas brīvības
cīnītājiem un Viļakas garnizona kazarmas.
1973. gada 23. septembrī Balvu rajona Vecumu pagasta Niedrupes ciemā dzimusi Lilija Lipora (Kļaviņa) – horeogrāfe un režisore.
Beigusi Viļakas vidusskolu, Bulduru dārzkopības tehnikumu, kurā ieguva specialitāti – puķkope – agronome. No mācībām brīvajā laikā
nodarbojās ar dejošanu. Tehnikumā deju kolektīva nebija, to Lilija nodibināja pati. 1994.gadā absolvēja Latvijas Kultūras skolu, iegūstot kvalifikāciju – pašdarbības deju kolektīva vadītāja. Kopš 1998.gada strādā Leļļu teātrī, vada deju grupu «Zvaigžņu aka», kopā ar vīru (Leļļu teātra
aktieri Edgaru Liporu, vīru kopas «Vilki» vadītāju) Babītes vidusskolā
vada ritmikas nodarbības ar folkloras ievirzi 1.-4. klašu bērniem.
2008. gada 25. septembrī atklāj Medņevas pagasta jauniešu iniciatīvu centru «Sauleszieds».
1997. gada 26. septembrī Medņevā tiek godināti konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts» Latgales zonas visi sakoptākie un skaistākie pagasti. Piedalās vides un reģionālās attīstības ministrs Anatolijs Gorbunovs un zemkopības ministrs Andris Rāviņš.
1931. gada 27. septembrī tiek iesvētīta Viļakas Valsts ģimnāzijas ēka.
1938. gada 30. septembrī atvēra «Turības» Viļakas nodaļu un
jaunuzcelto veikala namu (mūsdienās veikala Bastiona vietā).

1863.gada poļu sacelšanās
Marienhauzenas muižā

Poļu sacelšanās Marienhauzenas muižā 1863.gadā ir saistīta
ne tikai ar Eiropas, bet arī pasaules notikumiem. 19.gs ir pārmaiņu
laiks, kad sabrūk pasaules impērijas un veidojas jaunas valstis.
Katra tauta un nācija sāk apzināt
savu vēsturi, it īpaši tās tautas,
kuras atrodas svešu varu pakļautībā. Tāda valsts bija arī Polija,
kad tās lielāka daļa teritoriju tika
iekļautas Krievijas impērijas sastāvā 1772.gadā, pēc pirmās Polijas-Lietuvas dalīšanas.
Pirmā poļu sacelšanās pret carisma jūgu jau notika 1830.gadā.
Tās mērķis bija cīņa pret Krievijas
impērijas varu Polija un Lietuvā.
Pēc Vīnes kongresa 1815. gadā lielākā daļa Polijas zemju tika pievienotas Krievijas impērijai kā Polijas Karaliste. Tai bija sava satversme, parlaments (seims), valdība
un armija, bet to pārvaldīja krievu
ieceltais lielkņazs Konstantīns no
Romanovu dinastijas. Pēc sacelšanās apspiešanas 1831. gadā Krievijas impērijas sastāvā esošās (t.s
Polijas caristes) autonomija tika
stipri ierobežota. Bijusī Lietuvas
dižkunigaitijas teritorija bija pilnīgi
integrēta Krievijas impērijas Ziemeļrietumu apgabala sastāvā, kurā ietilpa Viļņas, Kauņas, Grodņas,
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Minskas, Mogiļevas un Vitebskas
guberņas – tajā skaitā arī Marienhauzena.
Cīņa pret carisma jūgu turpinājās. 1861. gadā dibināta nelegālā
poļu Centrālā Tautas komiteja Jaroslava Dombrovska vadībā un Lietuvas provinces komiteja Konstantīna Kaļinovska vadībā sāka plānot
jaunu sacelšanos.Galvenie sacelšanās sagatavošanas centri atradās
Antonija Rika mājās pie Viļakas un
Staņislava Mola muižā Višķos.
19.gs II.pusē Marienhauzenas
muiža bija viena no lielākajām Latgalē, stabili un ekonomiski nostiprināta. To pārvaldīja poļu muižniece
grāfiene Adelīna-Lippe-Lipska. Tas
ir laiks, kad Krievijas impērijā tiek
nolasīts manifests par dzimtbūšanas atcelšanu, taču reāli tā vēl
turpina pastāvēt divus gadus.
Zemnieki, protams, bija neapmierināti ar šo situāciju, poļiem bija
savi plāni, savukārt Krievijas impērija turpinaja īstenot savu politiku. 1863. gadā situācija saasinajās un notika poļu atkārtotā sacelšanās pret carisma jūgu bijušajās poļu zemēs. Marienhauzenai
bija svarīga nozīme šajā vēsturiskaja notikumā. Katram sacelšanās
dalībniekam bija savi cēloņi piedalīties nemieros:

Poļi:
1) gribēja atgūt neatkarīgās Polijas valsts atjaunošanu 1772. gada robežās – tas nozīmē: Vitebskas
guberņā ietilpstošo triju Latgales
apriņķu iekļaušanu atjaunotajā Polijas valstī;
2) Poļi bija pret Aleksandra II
politiku attiecībā pret dzimtbūšanas atcelšanu mūsu apkārtnē, jo
pašā Krievijā tā notika pēc citiem
principiem;
3) Poļi prasīja caram piešķirt
savu konstitūciju, kas bija nepieņemami Krievijas impērijai;

zemnieki:
1) iestājās par savām ekonomiskajām brīvībām;
2) zemniekiem bija jāturpina pildīt klaušas un klausīt muižniekus;
3) zeme, kas tika lietota vēl
nekļuva par viņu īpašumu, to vajadzēja izpikt, bet jautājums kur
ņemt naudu, tuklāt zemi varēja
izpirkt, ja muižnieks deva savu
piekrišanu;
krievijas impērijas varai:
1) «Latgalē poļu sacelšanās
tika izmantota, lai uzbruktu poļu
muižniekiem, nodedzinātu un izpostītu viņu muižas, bet pašus ieslodzītu cietoksnī,» – tādu prasmīgu un precīzu secinājumu par nacionālo kustību Latgalē 1863. gada pavasarī izdara latviešu vēsturnieks Ēriks Jēkabsons

Mazliet par gaitu:
1862. gada sākumā tika izveidota slepena Nacionālā centrālā
komiteja, kura pakāpeniski uzņēmās poļu muižniecības un inteliģences sagatavošanu bruņotai cīņai pret Krievijas jūgu. Tajā radās divi spārni – tā dēvētie baltie
pārstāvēja galvenokārt lielmuižniecības, kā arī topošās poļu lielburžuāzijas intereses un konsekventi iestājās par 1772. gada robežu atjaunošanu ar Rietumu valstu militāru palīdzību, visās 1861.
gada reformas neveiksmēs vainojot
cara valdību, un tā dēvētie sarkanie, kas apvienoja dažādu poļu
sabiedrības slāņu pārstāvjus un
centās iesaistīt sacelšanās kustībā
arī zemniekus. Viņi plānoja pat
realizēt zemes reformu, kuras rezultātā zemniekiem tiktu piešķirta
zeme uz lielmuižnieku rēķina.
Kā raksta vēsturnieks Ārons
Šneers pirmās aizdomas par poļu
nemieriem radās tad, kad no sava
dienesta atlūgumu uzrakstīja virsnieks Antons Riks, gan viņa brāļis Boļeslavs, pēc tam atlūgumu
uzrakstīja brālēns Mihails Riks,
kuri devās uz Latgali. Latgalē jau
pirmajās sacelšanās dienās ieradās
vairāki emisāri no Polijas un Lietuvas, kuri centās piesaistīt kustībai
arī vietējos zemniekus, tāpat rīkojās vietējie muižnieki un mācītāji,
aicinot uz cīņu par Polijas brīvību,
aizmirstot naidu pret kungiem un
ar tiem kopā dodoties cīņā pret
«moskaļiem» (krieviem). 1862. gada beigās Viļakas muižā ieradās
atvaļinātais poručiks Antonijs Riks,
kurš, strādādams par muižas pārvaldnieku, Nacionālās centrālās
komitejas uzdevumā uzsāka 1863.
gada sacelšanās sagatavošanu Latgalē. Jāpiemin, ka Antons Riks bija grāfienes Adelīnas Lippe-Lipskas brālis. Viļakā poļu mērķis bija
izveidot līdz 2000 lielu bruņotu
sacēlušos karaspēka nodaļu.
Ar 1863.gada februāri Viļakā
sāka ierasties citi dumpinieki, kuri izlikās par mērniekiem, studentiem, viesiem utt. Zemnieku vidū
sākās propaganda par Polijas at-

jaunošanu. Zemniekiem tika dalītas
lapiņas vietējā valodā «Zemnīka
taisneiba» (iespējams, tā ir bijusi
pagrīdes avīze, kas tika izdota
1862-1863 gadā Viļakā). Šajās lapiņās tika kritizēta dzimtbūšanas
atcelšana, teikts, ka zeme zemniekiem jādod par brīvu. Aģitācija
starp Viļakas apkārtnes zemniekiem panākumus neguva, jo zemnieki kaut arī piedalījās aktīvos nemieros un cīnījās par savam ekonomiskajām tiesībām, bet būtība
neatbalstīja sacelšanos dalībniekus
– muižniekus. Semenovas pusmuižā, pārvaldnieka Onufra Polonska
namā tika iespiesti «Zemes un brīvības» uzsaukumi. (ar aģitāciju nodarbojās gan iebraucēji, gan pusmuižu pārvaldnieki. Tipogrāfija
piederēja Antona Rika draugam studentem Veidem, kuram šī tipogrāfija pirms tam atradās Pēterburgā.
Muižā darbojās lādiņu izgatavošanas un ložu liešanas darbnīca.
Antona Rikas vadītais darbības rajons aptvēra Latgales ziemeļu daļu. 1863. gada februārī Borisovas
sādžā pie Viļakas slepenā apspriedē par sacelšanās vadītāju (hetmani) Latgalē tika nozīmēts A. Riks,
bet sacelšanās sākums bija paredzēts 16. aprīlī, iepriekš sapulcējoties Līksnas mežos Daugavpils
apriņķī un noteiktā vietā Rēzeknes
apriņķī. Viļakas muižā tika uzsākta
ieroču, munīcijas un pārtikas krājumu sagatavošana.
Jāpiebilst, ka nemieru sagatavošanas rajoni atradās salīdzinoši
tālu no lieliem sagatavošanas centriem. Apmēram 30 km no Marienhauzenas atradās Pēterburgas-Varšavas dzelzceļš. Ļoti iespejams,
ka Marienhauzenas sacelšanās dalībnieku uzdevums bija uzbrukums
šim dzelzceļam, pa kuru pārvietojās
cara karaspēks, lai apspiestu sacelšanos, jo to īpaši neviens neapsargāja (tā raksta savos pētījumos
A. Šneers. No Marienhauzenas sacelšanās dalībnieku virziens bija
Pleskavas, Novgorodas un Vidzemes guberņas. Tomēr nodevības
rezultātā sazvērestība tika atklāta,
28. februārī Viļakā ieradās divas
karavīru rotas, kas apcietināja daļu sazvērnieku, un vēlāk 32 no viņiem tiesāja karatiesa Daugavpilī.
Marienhauzenas lieta bija viens
no politiski lielākajiem procesiem
19.gs 60-to gadu Krievijā.
Pēc lietas izmeklēšanas var
redzēt, ka Marienhauzenā tika gatavota pamatīga poļu sacelšanās.
Par to liecina konfiscētie ieroči:
vienstobra medību bises – 19 vienības, kaujas ieroci – štuceri ar
durkli – 4 vienības, bez durkļa – 2,
revolveri – 2, pistoles – 2, liektie
zobeni (saškas) – 4, sabļas – 21,
kindžali – 2, patronas vairāk kā
3000 vienības.
Sagatavošanās darbiem vajadzēja būt gataviem uz 1863.gada
1.martu. 18.februārī Borisovā jau
bija notikusi sacelšanās sagatavo-

šanas dalībnieku sanāksme kura
piedalījās 8 personas, bet vēlāk
Viļakā ieradās krievu karaspēka
nodaļa un arestēja sacelšanās dalībniekus, tipogrāfijas iekārtu konfiscēja. Par sacelšanās gatavošanu
krievu valdībai bija pazinojuši šīs
gatavošanās dalībnieki Romualds
Bžezinskis un brāļi Jans un Karols
Stankēviči. Revolucionārā komiteja viņiem piesprieda nāves sodu.
Visvērtīgākās liecibas sniedza Bžezinskis, pēc viņa vārdiem starp
A.Riku un Šķilbēnu muižas pārvaldnieku Ignatu Uļanovski notika
slepenas politiskas apsriedes, un,
ka pie viņiem no Žogovas puses
brauc nepazīstami cilvēki.
Bija gadījums, kad atbraukušie
cilvēki ieraudzījuši A.Rika mājās
Nikolaja I un Aleksandra II portretus, gribējuši šaut uz viņiem, bet
Riks viņus atrunājis un teicis: «Kāpēc šaut pa papīru, labāk pa dzīvajiem». Viļakas muižas grāfiene
muižā tika atstāta tikai uz trīs uzticamu augsti stāvošo personu galvošanu, tomēr viņa uz kādu laiku
bija izsūtīta uz Voroņežas guberņu.
Muižai rezultātā bija jāmaksā trīskārša desmit procentu nodeva.

Sekas:
Sacelšanās sekas iespaidoja ne
tikai poļus, pret kuriem pirmām
kārtām bija vērstas Krievijas varas
iestāžu represijas, bet arī Latgales
latviešus. 1864. gadā izsludinātais
un līdz 1904. gadam spēkā esošais
latīņu iespieddarbu aizliegums
liedza iespēju Latgalē drukāt un
izplatīt latviešu grāmatas. Latgalē
ieradās simtiem krievu ierēdņu,
kuri uzsāka aktīvu pārkrievošanas
politiku. Vietējos latviešus dažkārt
pat ar varu centās pievērst pareizticībai (pārsvarā bez sevišķiem panākumiem). Poļu vēstures literatūrā 1863. gada sacelšanās jautājums
skarts plaši un tā viennozīmīgi
vērtēta no nacionālās atbrīvošanās
kustības viedokļa – kā kārtējais nozīmīgais posms poļu tautas atbrīvošanās kustībā no Krievijas carisma, kur Marienhauzenai bija
ierādīta sava loma.
Avoti un literatūra:

1) Maksimova, L., «Viļaka un tās
ļaudis gadsimtu griežos», Rēzekne:
Latgaleskultūras centra izdevniecība,
2005, 174.lpp;
2) Samborska-Kukuca, D., «1863.
gada poļu sacelšanās notikumi Latgalē
aculiecinieku liecībās un atmiņās»,
LVIŽ, Nr. 3, 2012., 50-73.lpp;
3) Шнеер, А. И., «Польское восстание 1863 года и крестьянское движение в Латгалии», Иерусалим, 1-27 pp;
4) http://dzieje.pl/aktualnosci/ powstanie-styczniowe-najdluzszy-zryw-niepodleglosciowy-epoki-porozbiorowej,
Powstanie Styczniowe – najdłuższy
zryw niepodległościowy epoki porozbiorowej, skatīts 29.08.2017.
5) http://muzhp.pl/pl/c/983/powstanie-styczniowe, Powstanie styczniowe,
skatīts 29.08.2017
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kalpot dievam un Tēvijai!
INTeRVIJA

ĪSA BIOGRĀFIJA

Vārds, uzvārds: Genovefa Lakše – Eva Dortāne
Dzimusi: Vecumu pagasta Upmalā «Ogukalni», dzimšanas
datumam pasē nav nozīmes, jo cilvēks ir tik jauns, cik jauns viņš
jūtas sirdī.
Ģimene: tēvs Stepans Dortāns, māte Veronika Kokoreviča,
Genovefa Lakše ir jaunākais bērns septiņu bērnu ģimenē.
Dzimta: tēvs nāk no 9 bērnu ģimenes un mātes māte arī ir cēlusies
no 9 bērnu ģimenes, tāpēc daudz radu dzīvo Viļakas novadā.
Krustbērni: kopā ir vairāk kā 20 kristītie un iestiprinātie krustbērni
Izglītība: Gulbenes un Viļakas vidusskola, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (Jelgavā) iegūts lauksaimniecības doktores
grāds, absolvēts Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas
Augstākais Reliģijas zinātņu institūts.
Dzeja publicēta: dzejas krājumā «Sasaukšanās»,1995.; kopkrājumos: «Man vārds uz mēles», «Balviem 60», 2009.; «Dvēseles aka»,
2013.; Cēsu kristīgās dzejas krājumā «Pieskāriens I» un «Pieskāriens II», «Latgales sirdspuksti», 2015.; Cēsu kultūras biedrības «Harmonija» krājumā «Atkal kopā»; «Sidrabo Cēsis Latvijas vidū», 2016.
Dzeja ir komponēta: komponists Vairis Burčaks komponējis
mūziku 8 dzejoļiem, komponists Juris Krūze – 5 dzejoļiem; komponists Uldis Marhilēvičs komponējis mūziku dzejoļiem «Dievs
pieskārās manai dvēselei» un «Pirmatskaņojums», kas iekļauti
diskā «Mana roka tavējā», ko iedziedājusi Rēzija Kalniņa; Radio
Marija Latvija ir ierakstījusi 26 autores runātos dzejoļus.
Dzeja ir tulkota: franču un vācu valodās.
Dalība organizācijās: filistre Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienībā «Dzintars», dalībniece Cēsu kultūras biedrībā
«Harmonija», terciāre franciskāņu trešajā ordenī, piedalās Mariāņu
palīgu organizācijā un ir katehēte.
Svētceļojumos devusies uz: Aglonu, Poliju, Franciju, Vāciju,
Itāliju, Beļģiju, Medžugorje (Bosnija Hercogovina), īpašs svētceļojums ir Cēsis-Viļaka-Upmala-Ogukalni.
Dzīves devīze: Kalpot Dievam un Tēvijai!

2008. gadā, veidojot izdevumu «Balvu rajonam 60» iepazinos
ar dzejnieci evu dortāni, jo, gatavojot vēsturisko izdevumu,
bija ideja atrast un uzrunāt visus dzejniekus, kuru dzimtā puse
ir vēsturiskais Balvu rajons. Vecumu pagasta pārvalde ieteica
uzrunāt novadnieci genovefu Lakši. daudzus izdevumam atrastos autorus uzrunājām, sazvanoties un sarakstoties e-pastā,
genovefa – eva bija vienīgā, kura atbildēja, ka noteikti jātiekas
dzīvē un bija gatava atbraukt uz Balviem. oficiālā iepazīšanās,
kura domāju, ka notiks tikai vienu reizi dzīvē, turpinājās it kā
nejaušās tikšanās dažādos pasākumos un vietās nu jau gandrīz
desmit gadu garumā. Pārsteidz evas spēja citēt savu dzeju no
sirds, apbrīnojama ir atmiņa – spēja atcerēties tik garus dzejas
tekstus no galvas, laikmetā, kad visu var atrast internetā, viedtālrunī un saglabāt neskaitāmos datu nesējos. Apbrīnojami, ka
genovefai – evai no dieva ir dots šāds talants. dieva piepildīta
un iedvesmota ir arī novadnieces dzīve.

– kā kļuvāt par dzejnieci
un kā ir radies Jūsu literārais
vārds eva dortāne?
– Pirmais dzejolis man radās
bērnībā, tas bija par rītu, rasu un
basām kājām. Saistīja literatūra,
patika rakstīt vēstules, vadīju kultūras programmas. Dzīves laikā
rakstīju tik daudz scenārijus, runāju arī citu autoru dzeju. Kad notikums ir izgājis caur manu sirdi,
priecīgs vai bēdīgs, tas sāk man
virmot un lauzties uz āru, tad
man nepieciešams kādam izteikt
savas dzejas rindas, lai tās pati
dzirdētu un vēlāk pierakstītu.
Man ir bijis neviens vien pārpratums saistībā ar manu vārdu.
Es biju mācību pārzine Vecbebru
tehnikumā, otra skolotāja bija Valentīna, domājam, ko mēs sauksimies tik garos vārdos Valentīna,
Genovefa, es būšu Eva, viņa Tīna.
Tā vārds Eva iegājās un daudzi
cilvēki pat nezina manu kristīto
vārdu. Bet jo vairāk laika paiet
no bērnības, jo vairāk gribas, lai
mani sauc pilnajā vārdā – Geno-

vefa. Tā kā mans dzimtais uzvārds
ir Dortāne, šis uzvārds ir man ļoti
mīļš, tāpēc nolēmu, ka dzeju parakstīšu kā autore Eva Dortāne.
Es esmu bagāta! Mans kristītais
vārds ir Genovefa, iestiprinātais
vārds ir Lilioza, franciskāņu trešajā ordenī terciāres vārdu pieņēmu mātes un māsas vārdu – Veronika. Tā man ir četri vārdi un
divi uzvārdi.

– Jūsu bērnības zeme ir Viļaka. kādas ir Jūsu atmiņas
par bērnības laiku?
– Kiras upes krastā meža ielokā dzimtajā sētā «Ogukalni» pagāja mana bērnība – mans Zelta
laikmets. Es greznojos ar pureņu
krellēm ap kaklu, ar kviešu salmu
gredzeniem uz pirkstiem, no meldriem pītu jostu ap vidu, galvu rotāju ar āboliņa, pīpeņu un rudzupuķu vainagiem. Atceros, ka mani
vecāki man mācīja sirds gudrību,
darīt visus mājas un lauku darbus,
audzināja mīlestībā uz Dievu, dabu un cilvēkiem, kā arī uz dziesmu un deju. Mamma vairāk dziedāja Dieva un tautas dziesmas,
bija iemācījusies lasīt no lūgšanu
grāmatām. Tēvs bija lustīgs dziedātājs, rīkojām talkas, kad darbi
bija padarīti, tad tēvs lika dziedāt
un dejot. Dziesma mani ir pavadījusi visu dzīvi. No pašām bērnu
dienām esmu bijusi ar Dievu un
Baznīcu. Tēvs mūs veda uz Baznīcu, kas netika, tie palika mājās
un lūdzās uz ceļiem Svētajā kaktā, lūdzot rožukroni, litānijas, dziedot «Svēto Dievu». Ģimenes galvai ir jābūt kā mājas priesterim.
Mamma, dodoties uz Baznīcu, vienmēr ņēma līdzi sainīti, ko atdeva
nabadzīgajiem cilvēkiem. Mamma
mācīja parūpēties par tiem, kuriem
klājas sliktāk nekā mums. Viļakas
katoļu baznīcu apmeklējām arī ziemā, mamma bērnus ietina lielos
rūtotos lakatos, nepavisam mums
nebija auksti Baznīcā. Esmu Viļakas katoļu baznīcā kristīta un
iesvētīta, tā man ir ļoti mīļa un
īpaša Baznīca. Neesmu aizgājusi
no Latgales, lielāko mūža dzīves
daļu dzīvoju seno latgaļu apdzīvotajās vietās Cēsu apkaimē.
– kā pagāja Jūsu studiju
laiks?
– Tas bija mans Ziedu laikmets,
kad tik daudzās, gan mazās, gan
lielās skolās iets un krāts zinību
pūrs. Kad tik daudz dziedāts un
raudāts, dejots un smiets, kad neprātīgi mīlēts un sāpēts, kad tik
aizrautīgi strādāts. Esmu beigusi
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, esmu diplomēta agronome.
Aspirantūrā izstrādāju un aizstāvēju zinātnisko darbu «Pākšaugu slimību apkarošana, izmantojot mikrobioloģiskos līdzekļus», jo neatzinu un neatzīstu ķīmisko līdzekļu
lietošanu augkopībā. Dzīves laikā
esmu strādājusi arī skolā ar skolēniem, rakstījusi scenārijus, dziedājusi, muzicējusi, dejojusi, spēlējusi teātrī, bijusi tūrisma gide
vairākos tūrismu maršrutos, daudzās puķu izstādēs esmu izveidojusi
ziedu kompozīcijas. Visur, kur bija mana darba vieta, tiku iesaistīta
kultūras pasākumos un to vadīša-

nā. Pēc aspirantūras mani nosūtīja
uz Priekuļu izmēģinājumu staciju,
strādāju zinātniskajā darbā, pētīju,
kādus augus pēc kādiem augiem
var audzēt, kā arī pētīju, kādu
mēslojumu lietot un kā cīnīties ar
nezālēm un augu bojājumiem.
Rakstījām atskaites par novērojumiem, gatavojām zinātniskos
rakstus, piedalījāmies Baltijas zinātniskajās konferencēs. Par pasniedzēju strādāju Stāmerienas,
Vecbebres un Priekuļu tehnikumos
un par skolotāju – Liepas vidusskolā un Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā. Ieguvusi kristīgās
mācības un ētikas skolotājas kvalifikāciju, kļuvu par katehēti un
Cēsu katoļu baznīcā mācīju bērnus
Svētdienas skolā. Manas mīļākās
kristīgās ticības mācību tēmas ir
Rožukronis un Krustaceļš. Esmu
salikusi krustaceļa lūgšanas ar
savu dzeju. Ko es daru, to es daru
ar degsmi un daru no sirds.
– kādu lūgšanu lūdzieties
katru dienu un kādas lūgšanas
ieteiktu lūgties ikvienam ticīgajam katru dienu?
– Svarīgi ir lūgties par bērniem
un jauniešiem, lai viņi iepazītu un
iemīlētu Dievu. Lūgties par visu
cilvēku atgriešanās žēlastību pie
Dieva, Baznīcas un Svētajiem Sakramentiem Latvijā un pasaulē, lai
ticētu Dievam, mīlētu tuvākos un
būtu miers virs zemes. Svarīgi ir
lūgties par mirušajiem. Šogad kapusvētkos Viļakas sv. Mateuša
kapsētā, prāvests Guntars Skutels
arī uzsvēra, ka ne tie ziedi, ne kapu pieminekļi ir svarīgākais mirušajiem, svarīgākais ir mūsu lūgšanas par viņu dvēselēm. Kapusvētkos es ļoti aizdegos un sajūtu
savas dzimtas saknes un saikni ar
saviem senčiem. Vēl aicinu arī lūgties Vesperes. Senāk tās vienmēr
dziedāja svētdienās pēc sv. Mises.
Vesperes man ir īpaša lūgšana.
– Novēlējums Viļakas novadam un tā ļaudīm.
– Dari, ko darīdams, bet paturi prātā, ka esi Dieva sūtīts, ka esi
sūtīts būt tieši Latvijā – saglabāt,
pārmantot, īstenot un aizsargāt kristīgās vērtības un tradīcijas. Bieži
ļaudis saka, ka nav laika, lai ietu
uz Baznīcu. Bet kas mums ir devis Tās 24 stundas? Kas tev devis
acis, ausis, rokas, kājas, sirdi, dvēseli? Ja tev priekš Radītāja nav
laika, tad kaut kas nav riktīgi ar
tavu sirdi un dvēseli! Tev jāsāk pārdomāt, kāpēc tev nav laika priekš
Tā, kas tev šo laiku ir devis? Nedzīvojiet tehniskajā pasaulē – datoros un telefonos, mācieties dzirdēt, redzēt un uztvert ar sirdi, redzēt kā liepas zied, dzirdēt kā zāle
dīgst, sajust kā uzsnieg pirmais
sniegs.

Nekas nenotiek tāpat vien.
kļūstot par dvēseles radiniekiem
ar genofevu – evu, atklāsiet daudzus dieva brīnumus viņas un
pašu dzīvē.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Nekas mūs nevar šķirt

Es nezinu,
Vai kāds vēl gaida
Mani dzimtenē,
Kad Rudens līgavas
Plūc ziedus un
Iepin vainagā.
Pa ozolzīlēm
Nobārstītu stidziņu
Es atgriežos.
Pie dzimtās mājas
Sliekšņa noliecos
Un sārtām kļavu lapām
Apsedzos un
Sasildos …
Te mana māte un mans tēvs,
Te mani brāļi un manas māsas.
No bērnības un jaunības,
No aizmūžiem un mūžībā
Mēs kopā
Strādājam, ciešam un
Mīlējam.
Mēs kopā dziedam un raudam,
Mēs kopā Dievu slavējam.
Nekas mūs nevar šķirt!
Ne pavasarī, –
Kad ievas zied
Un līdz ar lakstīgalām
Pie krustiem ļaudis
Dievam godu dzied,
Kad sējējs iesēj sēklu
Un pieneņu zelts
Pār zemi līst.
Ne vasarā, –
Kad rudzi zied un
Grieze griež,
Kad saule paliek nomodā
Pār Jāņa Kristītāja ugunskuriem
Un Māras āboliņa un
Ozolzīļu vainagiem.
Ne rudenī, –
Kad graudi klētī birst
Un āboli krīt zemē,
Kad Debesu Valstības tīrumos
Ar senču senčiem kopā
Mums mīlestības un piedošanas
Graudi jāiesēj.
Ne ziemā, –
Kad pats Radītājs
Ietērpj sidraba mežģīnēs
Savu Radību,
Kad Jēzus Bērniņš silītē
Sniedz katram,
Katram cilvēkbērnam
Savas mazās mīļās
Rociņas.
Nē! Nekas mūs nevar šķirt.
Mēs kopā!
No aizmūžiem
Un mūžībā …
/Genovefa Lakše – Eva Dortāne,
augusts 2017/
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Viļakas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
CeļĀ Uz VIļAkAS NoVAdA ATTĪSTĪBAS STRATēĢIJU

V

iļakas novadā uz 2017.gada 1.janvāri, pēc Viļakas novada domes datiem, bija deklarēti 5389 iedzīvotāji (11,85 iedzīvotāji uz 1 km2 Viļakas novadā, vidēji
Latvijā 33,26, vidēji Latgales reģionā 21,1 (Reģionālās attīstības indikatoru modulis, http://raim.gov.lv 2017).

Viļakas novada centrā 2017.gada sākumā Viļakas pilsētā dzīvo 1405 iedzīvotāji jeb
26,07 % no kopējo iedzīvotāju skaita, pārējos sešos pagastos dzīvo 73,93 % iedzīvotāju no
kopējā iedzīvotāju skaita. Lielākais pagasts pēc iedzīvotāju skaita ir Šķilbēnu pagasts
(1105 jeb 20,50 %), pārējos pagastos dzīvo 7,46 % līdz 12,69 % iedzīvotāju no kopējā
skaita. Viļakas novada iedzīvotāju sadalījums dzimuma struktūrai laika posmā no 2010.
Līdz 2015.gadam ir nemainīgs novadā dzīvo nedaudz vairāk kā 50 % sievietes un nedaudz mazāk kā 50 % vīrieši. 2015.gada sākumā ir 51,22 % sievietes un 48,78 % vīrieši.
Pēdējo sešu gadu laikā ir samazinājies iedzīvotāju skaits valstī un visos reģionos.
Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums sešu gadu laikā ir bijis Latgales reģionā,
kur iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 37536 iedzīvotājiem, Rīgas reģionā par
33803, Kurzemes reģionā par 28199, mazākais iedzīvotāju skaits samazinājums ir
novērojams Vidzemes un Zemgales reģionos, kur iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
20 tūkstošiem iedzīvotāju (skat 1.tabulu).
1.tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas valstī un reģionos. [http://www.csb.gov.lv]

2016. gadā reģistrētas 14 jaunas ekonomiski aktīvas vienības. Lai piesaistītu finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, novadā notiek aktīva
sabiedriskā darbība, 2016.gadā Viļakas novadā darbojās 49 biedrībās, no kurām trīs ir
dibinātas 2016. gadā. Visvairāk 2016. gadā ir dibinātas jaunas SIA – 7 gabalas, tikai 3 –
zemnieku saimniecības un viens individuālais komersants [VID 2017].
Visvairāk biedrību ir reģistrētas Viļakas pilsētā – 17, Šķilbēnu pagastā – 9,
Medņevas pagastā – 7, Žīguru un Susāju pagastos pa 6 biedrībām katrā, divas biedrības
darbojas Vecumu un Kupravas pagastā [VID 2017].

Kopsavilkums par apstiprināto kultūraugu platību apjomu
Lauku atbalsta dienestā

Uzņēmējdarbības raksturojums

Viļakas novadā ir 297 ekonomiski aktīvas vienības, t.sk. biedrības un draudzes,
novada izveides sākumā bija 270 reģistrētas ekonomiski aktīvas vienības. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā
32,32 %, otrā vietā Viļakas pilsēta 16,5 %, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 6,74 %
un Kupravas pagastā 4,38 % (1. attēls). Uzņēmējdarbības aktivitāte pēdējos piecos
gados ir par 2 % palielinājusies Viļakas pilsētā, bet par 2 % samazinājusies Medņevas
pagastā un par 0,05 % samazinājusies arī Žīguru un Kupravas pagastos.

Zemes lietojums

Saskaņā ar VZD bilanci, pēc teritorijas sadalījuma atbilstoši zemes lietojuma
veidiem, Viļakas novada teritorijas kopējā bilance ir 63878,6 ha, lielāko īpatsvaru
aizņem meži 34110,5 ha – 53 % un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 21712,2 ha – 34
%. No lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lauksaimniecības zeme ir 17498 ha, tā ir
kopta 17498 ha jeb 85 % no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, neapstrādāti ir
17 % no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Krūmāji un purvi kopā aizņem 6 %
(katrs pa 3 %). Ūdeņi, ceļi un pārējās zemes kopā aizņem 6 % (katrs aizņem 2 %).
Apbūve ar ēkām un pagalmiem aizņem tikai 1 % no kopējās teritorijas daudzuma
(3.attēls).

1.attēls. Ekonomiski aktīvās vienības Viļakas novadā 2016.gadā. [VID 2017]

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas
pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem 2015.gadā pēc CSP datiem Latvijā ir 86,
Latgales novadā – 68 un Viļakas novada – 70. Segmentējot uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 48 % ir zemnieku saimniecības (izveidojoties novadam 58 % bija
zemnieku saimniecības), septiņu gadu laikā SIA ir palielinājies uz 20 %, individuālie
uzņēmēji, kuriem sava darbība ir jāreģistrē uzņēmumreģistrā, – 7%, individuālie
komersanti, kuri savu saimniecisko darbību reģistrē Valsts ieņēmu dienestā, – 5 %,
biedrības sastāda 16 % no ekonomiski aktīvajām vienībām (skatīt 2.attēlu), cita forma
ir 4 %, no tām 3 kooperatīvās sabiedrības, 3 draudzes, 2 katoļu baznīcas publisko tiesību
juridiskās personas, 2 budžeta iestādes un 1 ārvalsts komersanta pārstāvniecība [VID 2017].

2.attēls. Komersdarbības formas tirgus sektoram Viļakas novadā 2016.gadā. [VID 2017]
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3.attēls. Zemes lietojuma veidi Viļakas novadā [Latvijas Valsts zemes dienests]

Vislielākās lauksaimniecības zemju platības ir Šķilbēnu pagastā 6767,3 ha, vismazākās Kupravas pagastā 90,8 ha. Vislielākās meža platības ir Susāju pagastā 12080,1 ha
un Žīguru pagastā 9585,1 ha, arī ūdeņu teritorijas lielākās ir Žīguru pagastā 369,5 ha un
Susāju pagastā 350,9 ha. Pēc kopējās teritorijas lielākais ir Susāju pagasts 19835,20 ha,
vismazākais Kupravas pagasts 366 ha.
Viļakas novadā ir 14 ezeri un ūdenstilpnes. Novada teritorijā tek 33 lielākas un
mazākas upes. Lielākais ezers novadā ir Viļakas ezers (137,6), otrs lielākais ir Tepenīcas ezers (30,9 ha) un trešais – Nastrovas ezers (23,5 ha). Iedzīvotāji ir iecienījuši
atpūtu arī pie Ilziņu, Lodumas un Raču ezeriem Medņevas pagastā. Novada upju tīkls
iekļaujas Daugavas un Veļikajas baseinos. Lielākās upes novadā ir Kūkova, Kira, Rika,
Niedrupīte, Vjada, Ludonka, Liepna, Virica un Bolupe.
Viļakas novadā ir 45 aizsargājamie kultūras pieminekļi: 2 valsts nozīmes mākslas
pieminekļi un 2 vietējās nozīmes mākslas pieminekļi; 3 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi un 15 vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi; 12 valsts nozīmes arheoloģijas
pieminekļi un 11 vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi. Visbagātākā ar kultūras pieminekļiem ir Viļaka. Pilsētā atrodas 17 jeb 38 % no Viļakas novadā esošajiem aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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IedzĪVoTĀJU zINĀŠANAI

o 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena
brauciena biļetes, savukārt no 1.septembra – 20% apmērā no abonementa biļetes
cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī
uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb Id karti un skolēnu
apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu
autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir
paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes
cenas.
kādos maršrutos atlaide ir spēkā?
Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes
cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo maršrutu
sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruts
un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos
(piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes
maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).
kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā
transportā?
Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas vienam braucienam un 20%
apmērā no abonementa biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības
integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā
vai otrā pusē.
kādi dokumenti ir jāuzrāda biļetes iegādes brīdī?
Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim ir jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un
pase, ID karte vai skolēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.
Vai dokumenti ir jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk biļeti?
3+ Ģimenes kartei un pasei, ID kartei vai skolēna apliecībai (bērnam vecumā līdz
15 gadiem) jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā transporta
kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam braucienam vai abonementa biļeti), daudzbērnu
ģimenes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi.
kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes loceklis ir iegādājies abonementa
biļeti vai biļeti vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes karti vai
personu apliecinošu dokumentu/skolēnu apliecību mājās?
Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds
ir norādīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim
gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam
dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartes vai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu apliecības, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam
derīgas biļetes. Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes
pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. Ja attiecīgais
pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties
jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apkasu. Ja pasažieris nevēlas pirkt
biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.
Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā?
Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas
biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni,
brauc atsevišķi.
Vai abonementa biļetes ir ieviestas visos maršrutos?
Abonementa biļetes ir pieejamas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu, un
mēs aicinām pasažierus informēt mūs un pārvadātāju par tiem maršrutiem, kuros tās vēl
vajadzētu ieviest. Abonementa biļetes var iegādāties braucienam jebkurā AS Pasažieru
vilciens maršrutā.
Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai daudzbērnu ģimenēm?
Šobrīd ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc reģionālo maršrutu autobusos, ir
iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk. Tā jebkuram

Viļakas novadā

regulārajam pasažierim nodrošina atlaidi 10%, 15% vai 20% apmērā no biļetes cenas
(atkarībā no izvēlētā abonementa biļetes veida). Piemēram, pasažieris var izvēlēties gan
mēneša biļeti, kas paredzēta braucieniem katru dienu vai tikai darbadienās visa mēneša
garumā, gan arī biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās mēneša dienās. Abonementa biļetes
saviem pasažieriem piedāvā arī AS «Pasažieru vilciens». Iegādājoties saviem braukšanas paradumiem atbilstošu abonementa biļeti, pasažieris var saņemt atlaidi 15%, 20%,
30% un pat 35% apmērā no biļetes cenas.
Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa biļeti, pienāksies atlaide 20%
apmērā vai tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi saņems atlaidi 20% apmērā no abonementa biļetes
cenas, un tas nozīmē, ka tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm, kuras jau šobrīd saņem
ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abonementa biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide
maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis.
1) Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģimenes loceklis:
• biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;
• izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos visās
viena mēneša darbadienās (kopā tie būs 42 braucieni), sastādīs 63 eiro;
• izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20% apmērā), braucot abos
virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro.
2) Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis:
• biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro (atlaide
25% apmērā, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);
• izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena
mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 47,46 eiro;
• izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena
mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 40,32 eiro.
kur var iegādāties abonementa biļeti?
Abonementa biļeti pasažieris var iegādāties pārvadātāja, kas apkalpo konkrēto
maršrutu, birojā vai autoostas kasē. Savukārt abonementa biļeti vilcienam var nopirkt
stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļešu iegādes vietām aicinām sazināties ar
katru konkrēti pārvadātāju.
Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā?
Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots, ka septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi
braucienam reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – pasei vai
ID kartei – un skolēnu apliecībai.
kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti?
Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī hologramma
sudraba krāsā. Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes
derīguma termiņš.
Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi?
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jānorāda tās
īpašnieks, un tas nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attēlots.
Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk
kā divas kartes, un tās tiek izsniegtas vecākiem.
Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā?
Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir
pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20%
apmērā no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā
transportā (piemēram, «Rīgas satiksmes» vai «Daugavpils satiksmes transportlīdzekļos»).
Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu?
Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm,
par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir
apņēmusies deļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt
izdevumus par to, ka šī pasažieru kategoriju pārvadā lielu bagāžu.
Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot
pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama mājaslapā www.godagimene.lv.
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Meža svētki Žīguros

17.septembrī sestos Meža svētkus Žīguros atklāja vokālais
ansamblis «Relako» ar Māra Melgalva dzejas rindām, kuras
mūzikā ietērpis Jānis Lūsēns.

Dejo Žīguru kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvs un vadītāja Ija Krilova

Atmiņās par pirmo Liepu aleju Žīguros dalās kādreizējās Vēdeniešu
skolas skolotāja Staņislava Manceviča (pirmā no labās puses), ieklausās
Maruta Brokāne (pirmā no kreisās puses), Anna Āze (vidū)

2017. gada septembris
Par svētku norises vietu bija izvēlēta bijušās Žīguru stacijas ēkas
apkārtne, jo, kā pastāstīja Žīguru vēstures pētniece Maruta Brokāne,
šogad aprit 115 gadi kopš tika uzbūvēta platsliežu dzelzceļa līnija un
90 gadi šaursliežu dzelzceļam. Pa šaursliežu dzelzceļu līdz Žīguru
stacijai tika piegādāti kokmateriāli un malka. Tālāk no šaursliežu
dzelzceļa platformām kokmateriāli tika pārkrauti platceļu dzelzceļa
vagonos un vesti uz Rīgu. Tā Žīguri kļuva par vietu, kas deva darbu
simtiem cilvēku, vairākām žīguriešu paaudzēm. Abi dzelzceļi ir
kļuvuši par Žīguru simbolu, jo ar dzelzceļu ir izaugušas vairākas
žīguriešu paaudzes un dzelzceļš bija pamats Žīguru ciemata attīstībai.
Šajos Meža svētkos godā tika celts bērzs. Anna Āze pastāstīja par
Žīguru pagastā augošajiem dižbērziem – Katlešos un Šalgunovā augošajiem Zelmas un Tušku bērziem. Žīguru kultūras nama amatiermākslas kolektīvi bija sagatavojuši koncertu «Pa ceļu, kur dzeltenie
bērzi…», par ko paldies jāsaka kolektīvu vadītājiem Ijai Krilovai, Valentīnai Igovenai, Svetlanai Romānei, Laimai Timmermanei, Mārītei
Bukovskai, Daigai Elksnītei un apskaņotājam Emīlam Elksnītim.
Meistardarbnīcās, kuras vadīja Andra Korņejeva un Valentīna Beča,
katram bija iespēja izgatavot bērza rotas, magnētiņus ar latvju rakstu
zīmēm, izgatavot apavu ieliktņus, rakstīt uz bērza tāss, kā arī degustēt
dažādu garšu bērzu sulas un bērzu lapu tēju ar priežu pumpuriem.
Svarīgākais darbs, kas tika paveikts šajos Meža svētkos – tika
atjaunota bērzu aleja gar bruģēto ceļu pie dzelzceļa. Paldies Žīguru
pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Keskam un viņa komandai, kas
bija rūpējušies par šīs vietas sakopšanu – pateicoties tam, daudzi
mazie žīgurieši pirmo reizi ieraudzīja vairāk kā 200 metrus garo
bruģēto ceļu, kas esot garākais bijušā Balvu rajona teritorijā. Anna
Āze bija parūpējusies par kvalitatīviem stādiem no Akciju sabiedrības
«Latvijas valsts meži» Podiņu kokaudzētavas un ar saviem palīgiem
organizēja stādīšanu. Kopumā 50 nozāģēto vietā viņas vadībā tika
iestādīti 56 koki. Prieks, ka šajā darbā piedalījās gan bijušie, gan
pašreizējie un nākamie mežkopji, gan arī bērni un jaunieši, kas vēlas
padarīt savu dzimto ciematu skaistāku un sakoptāku. Arī 1934. un
1938. gadā, kad tika stādīti koki, darbos piedalījās gan skolēni no
Priežukalna un Vēdeniešu skolām, gan meža darbinieki. Staņislava
Manceviča atcerējās, kā no Vēdeniešu skolas savulaik braukuši un
stādījuši šos kokus, gan arī to, cik skumji bijis, kad tie tika nozāģēti.
Paldies arī Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, kurš ne tikai uzdāvināja lāpstu, bet arī pats to iemēģināja,
iestādot bērzu.
Svētku vakarā visi tika aicināti uz kultūras namu, kur bija iespēja
aplūkot Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» un Žīguru
pamatskolas izglītojamo radošo darbu izstādi, kā arī Marutas Brokānes un Annas Āzes sagatavotos informatīvos plakātus un pēdējā
nozāģētā bērza ripu, kas liecina par koka vecumu – 84 gadi.
Svētku koncertu sniedza Balvu novada jauktais koris «Mirklis»
Ulda Kokara vadībā. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt gan latviešu
kordziesmas klasiku, Dziesmu svētku repertuāru, gan garīgo mūziku
un tautasdziesmas. Koncerta noslēgumā, kā allaž Meža svētkos,
skanēja dziesma «Mans mantojums», kas tika veltīta visiem meža
darbiniekiem profesijas svētkos un tika dziedāta kopā ar koncerta apmeklētājiem.
Paldies pasākuma atbalstītājiem: Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Viļakas novada domei, Žīguru pagasta pārvaldei, AS «Latvijas valsts
meži», SIA «Žīguru MRS», biedrībai «Virica», Marutai Brokānei,
Annai Āzei, Žīguru PII «Lācītis» un Žīguru pamatskolas kolektīviem.
Žīguru kultūras nama direktore Valentīna Kaļāne

Bērzu aleju stāda Pužuļu ģimene un vokālās grupas «Čiekuri» dalībnieki

Pasākumi
septembrī
un oktobrī

u 30. septembrī plkst.
15.00 Borisovas Tautas namā notiks dziesmu un dzejas mīļotājus uz pasākumu
«Draugos ar rudeni, dzeju
un dziesmu». Piedalās novada talanti. Īpašais viesis –
Viktorija Agnese Vancāne.

u 4. oktobrī Žīguru kultūras namā Jāzepa Osmaņa
dzejas daiļrunātāju konkurss.

u 6. oktobrī stāvlaukumā pie kultūras centra «Rekava» RUDENS GADATIRGUS.
Aicinām visus pirkt un pārdot
gribētājus.
u 7. oktobrī plkst.19.00
Žīguru kultūras namā Līnijdejotāju Rožu jubilejas sadraudzības vakars. Piedalās
līnijdejotājas no Žīguriem, Viļakas, Rekavas, Upītes, Briežuciema, Krāslavas novada
Skaistas pagasta.

u 20. oktobrī plkst. 18.00
Medņevas tautas namā Imanta Kaluga piemiņas Koncerts
«Es paliku dziesmā…». Plkst.
22.00 Balle, ieeja – EUR 2.

u 21.oktobrī plkst. 15.00
Žīguru kultūras namā pasākums «Mēs pie tējas tases
neskumstam».

u 21. oktobrī plkst. 18.00
Kupravas pagasta pārvaldes zālē RUDENS KARNEVĀLS.

u 26. oktobrī plkst. 13.00
Viļakas kultūras un radošo
industriju centrā (Klostera
ielā 1) novadnieka, mākslinieka Valerijana Rundzāna
gleznu izstādes atklāšana.

u 28. oktobrī plkst. 12.00
Vecumu bibliotēkā «Labi mani tēvs, māmiņa, Labi mani
audzināja» – pasākums par
folkloru bērniem un jauniešiem.

21. oktobri, plkst. 15.00
krievu dziesmu ansamblis «Ivuški»
aicina uz pasākumu

Žīguru kultūras namā

«Mēs pie tējas tases neskumstam»

Uz pasākumu kursēs autobusi:
1) Tepenīca (13.40) – Gruzdova (14.00) – Klāni
(14.05) – Kuprava (14.15) – Svilpova (14.30) –
Keiši (14.30) – Viļaka (14.35) – Rekova (14.50)

2) 14.15 Žīguru AO – 14.30 Medņevas AO – Rekova

3) Viļaka:
1. reiss 14.20 Viļakas novada dome-Rekova
2. reiss 14.40 Viļaka novada dome-Rekova

Savu dalību pasākumā pieteikt
līdz 4. oktobrim pie M. golubevas
tālr. 22193409 vai pagastos pie Viļakas novada
pensionāru biedrības koordinatoriem
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