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VIļakas NoVaDa DoMes INFoRMatīVaIs IZDeVuMs

Nr.9 (108)

2019. gada 27. septembris

Ziemeļlatgalē pieejams
jauns pakalpojums –
mobilā kubla noma

Realizēts Viļakas novada pašvaldības topošo,
jauno un tūrisma uzņēmēju projektu konkursa atbalstītais projekts Nr. 2019-VND-1-09 «Mobilie ūdensprieki», kas sniedz iespēju nodrošināt Ziemeļlatgalē
jaunu un nebijušu tūrisma sfēras pakalpojumu- mobilā kubla nomu.
Projekta kopējā summa ir 2130,00 eiro – par kuru tika iegādāts
āra kubls, pašvaldība sedza 90% no minētās summas, bet projekta
īstenotājs līdzfinansēja projektu 10% apmērā un par saviem līdzekļiem
iegādājās pakalpojuma sniegšanai piemērotu piekabi.
Kubls aprīkots ar iebūvētu krāsni, stikla šķiedras baseinu, aeromasāžu un LED apgaismojumu dažādās krāsās. Kubls ir ērti pārvietojams, jo atrodas uz platformas piekabes, tāpēc ūdenspriekus iespējams baudīt klientam vēlamajā vietā un laikā!
Projekta iesniedzēja Madara Jeromāne priecājās, ka pašvaldība
dod iespēju īstenot savas idejas, kas ir labs sākums savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Bieži vien iedzīvotāji pauž savu neapmierinātību
par to, ka nav pietiekoši daudz un labu darba vietu, izklaides iespēju,
taču paši neuzdrīkstas kaut ko mainīt un uzlabot.
Šis projektu konkurss ir viens no veidiem, kā mēs katrs varam
uzlabot savu vidi, pieejamo pakalpojumu klāstu un veidot paši sev
darba vietu vai papildus ienākumu avotu. Īpaši priecājos, ja to izmanto
jauni cilvēki, kuri vēlas dzīvot laukos un saredz iespējas šeit. Mums
kā novada iedzīvotājiem jāsaprot, ka neesam konkurenti, bet gan
sadarbības partneri, mazā novadā tikai kopā varam to veidot tādu,
kādā pašiem ir vēlme dzīvot, kā arī viesiem ir patīkami uzturēties un
teikt – šeit patiešām sākas, nevis beidzas Eiropas Savienība.
Paldies Viļakas novada pašvaldībai par atbalstīto projektu!
Sīkāka informācija par kubla nomas iespējām pa tālruni 28390107.
Facebook lapa:
https://business.facebook.com/priekakublins/?ref=your_pages
Instagram konts:
https://www.instagram.com/priekakublins/
Informāciju sagatavoja projekta īstenotāja Madara Jeromāne
Foto no personīgā arhīva
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Viļakas novadā
l Viļakas novada domes sēdes lēmumi

2019. gada septembris

aktuaLItātes VIļakas NoVaDa DoMē

29. augustā notika kārtējā sēde, kurā apstiprināja 34 lēmumus.

Nolēma:
Lēmums 271
Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr.14, Stabļovas ielā 4, Upītē, Šķilbēnu pagasta,
Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3882 005 0163 001 014, īpašumā uz pašvaldības
vārda.

Lēmums Nr. 337 (prot.Nr.15,34.&)
1. Noteikt, ka siltumenerģijas saražošanu Viļakas pilsētā, Vecumu pagasta Borisovas
ciemā, Žīguru pagasta Žīguros, Kupravas pagasta Kupravas ciemā, Šķilbēnu pagasta
Rekovas ciemā sniedz Viļakas novada pašvaldība.
2. Apstiprināt maksu par siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem sākot ar 01.11.2019.

Lēmums 285
Ievēlēt Raimondu Slišānu Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu
norakstīšanas komisijā.
Lēmums 286
1. Ievēlēt Uldi Matisānu Ētikas komisijas sastāvā.
2. Ievēlēt Valdu Buzijanu Ētikas komisijas sastāvā.

Lēmums 287
Ievēlēt Jaroslavu Kozlovu Komisijā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā.

Lēmums 288
1. Atbrīvot Albertu Draviņu no darbības Viļakas novada pašvaldības Starptautiskās
sadarbības jautājumos komisijas.
2. Ievēlēt Ināru Sokirku Viļakas novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības jautājumos komisijā.

Lēmums 290
1. Atbrīvot Sigitu Puķāni, personas kods***, no Komisijas lēmuma pieņemšanai
par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekles amata.
2. Lēmums stājas spēkā 30.08.2019.

Lēmums 291
1. Atbrīvot Sigitu Puķāni, personas kods ***, no Pašvaldības īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas amata.
2. Lēmums stājas spēkā 30.08.2019.

Lēmums 292
1. Ievēlēt Artu Ķerģi, personas kods ***, Komisijas lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā locekļa amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 02.09.2019.

Lēmums 293
1. Ievēlēt Artu Ķerģi, personas kods ***, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas locekļa amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 02.09.2019.

Lēmums 294
1. Ievēlēt Artu Ķerģi, personas kods ***, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 02.09.2019.

Lēmums 295
1. Ievēlēt Artu Ķerģi, personas kods ***, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amatā.
2. Lēmums stājas spēkā 02.09.2019.

26. septembrī notika Viļakas novada domes kārtējā sēde, kurā pieņēma lēmumus
par tarifiem:

Lēmums Nr. 336 (prot.Nr.15, 33.&)
1. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus - ūdensapgāde (ūdens
ieguvi un novadīšanu līdz patērētājam) un kanalizācijas (notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu) Viļakas pilsētā, Vecumu pagasta Borisovas ciemā, Žīguru pagasta
Žīguros, Kupravas pagasta Kupravas ciemā, Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā, Upītes
ciemā, Rekovas ciemā, Medņevas pagasta Semenovas ciemā sniedz Viļakas novada
pašvaldība.
2. Apstiprināt maksu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem sākot ar
01.11.2019.

3. Uzdot Viļakas novada pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2019.gada 31.oktobrim
informēt pakalpojumu saņēmējus par tarifu maiņu un veikt grozījumus noslēgtajos
līgumos par siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem.
4. Noteikt, ka ar 01.11.2019. zaudē spēku 2015. gada 29. oktobra lēmums Nr.18, &12
un 2015. gada 15. oktobra lēmums Nr.17, &4 «Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu».

ar visiem Viļakas novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Viļakas novada dome aicina izvirzīt kandidātus
apbalvošanai Valsts svētkos

Viļakas novada dome, gaidot Valsts svētkus, aicina iedzīvotājus,
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, iestādes izvirzīt kandidātus
apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas 17. novembra
pasākumā.
Iesniegumus var iesniegt līdz š.g. 29. oktobrim plkst. 17.00 Viļakas novada
domē, 204. kabinetā, Abrenes ielā 26, Viļakā vai pa pastu, vai e-pastu: dome@vilaka.lv.
Nolikums un iesniegums «Par Viļakas novada domes apbalvojumiem» Viļakas
novada mājas lapā www.vilaka.lv Aktualitātes.
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Izsludināts fotokonkurss
«Izbaudi rudeni Viļakas novadā»

Līdz 21. oktobrim tiek izsludināts fotokonkurss «Izbaudi rudeni Viļakas
novadā» ar mērķi iegūt fotogrāfijas ar skaistām un atpazīstamām Viļakas
novada vietām un dabas ainavām rudenī, veicinot novada popularizēšanu un
atpūtu dabā!
Konkursā var piedalīties jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās
un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, kā arī fotogrāfijas iesniedzējam obligāti
ir jābūt fotogrāfijas autoram. Fotogrāfijas var būt uzņemtas ar jebkādu fotokameru
(digitālo, analogo) vai elektronisko iekārtu ar fotografēšanas funkciju un jābūt
uzņemtām 2019. gada rudenī!
Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 21.10.2019. plkst. 23.59, nosūtot uz e-pasta adresi:
turisms@vilaka.lv ar tematu «Autora vārds uzvārds _Rudens2019» un e-pastā norādītu autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un papildus informāciju (attēlā redzamās
vietas nosaukums, uzņemšanas datums).
Konkursam iesniegtās fotogrāfijas uzvarētājus noteiks publiskais balsojums
interneta vietnē Facebook – Viļakas novada tūrisma informācijas centra lapā
@visit.vilaka no 22.10. līdz 30.10.2019., kā arī visas iesūtītās fotogrāfijas piedalīsies
loterijā.
Uzvarētāju paziņošana un balvas:
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti interneta vietnē www.visitvilaka.lv,
www.vilaka.lv un Facebook lapā @visit.vilaka 01.11.2019.
Divi labākie bilžu autori Facebook balsojumā, kuri iegūs visvairāk «Like» balvā
saņems lietussargu un saldu našķi.
Savukārt divi laimīgie izlozē iegūs pārsteiguma balvas no Viļakas novada
tūrisma speciālistes.
Fotokonkursa noteikumi Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv sadaļā Tūrisms

Projekta ietvaros darbu Viļakā uzsāk romu mediatore

3. Uzdot Viļakas novada pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2019.gada 31.oktobrim
informēt pakalpojumu saņēmējus par tarifu maiņu un veikt grozījumus noslēgtajos līgumos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
4. Noteikt, ka ar 01.11.2019. zaudē spēku 2015. gada 26. novembra lēmums
Nr.20&12 «Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem».

2

Latvijas Republikas kultūras ministrija realizē projektu «Latvijas romu platforma IV». ar septembra mēnesi projekta ietvaros darbu turpina pieci romu
mediatori piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Ventspilī un Viļakas
novadā.
Viļakas novadā romu mediatora pakalpojumus projekta ietvaros sniegs Rasma
Zaharenko, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldības iestādēm.
Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt sadarbību starp
romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās
kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c.
Romu mediatore palīdzēs sadarboties romu ģimenēm, informējot Viļakas pašvaldības
atbildīgos pārstāvjus par romu aktuālākajām vajadzībām un problemātiskajiem jautājumiem. Tiks veicināta romu iesaiste pašvaldībā īstenoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta
pasākumos, tai skaitā projekta «Pumpurs» aktivitātēs.
Rasma Zaharenko pieņems pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 Viļakas novada
domē, abrenes ielā 26, Viļakā, 115. kabinetā.
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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2019. gada septembris

aktuaLItātes VIļakas NoVaDa DoMē
aPstIPRINātI
ar Viļakas novada domes
29.08.2019. sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 28.&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2019.gada 29. augustā

Nr. 8/2019

Grozījumi 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1
«Viļakas novada pašvaldības nolikums»

Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1. «VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS» un izteikt nolikuma 5. punktu šādā redakcijā:
5. Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes:
5.1. Viļakas novada dome
5.2. Viļakas novada bērnu un jaunatnes sporta skola
5.3. Viļakas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde
5.4. Viļakas pašvaldības policija
5.5. Viļakas novada muzejs
5.6. Viļakas kultūras nams
5.7. Viļakas pirmskolas izglītības iestāde
5.8. Viļakas Valsts Ģimnāzija
5.9. Viļakas pamatskola
5.10. Viļakas sociālās aprūpes centrs
5.11. Viļakas mūzikas un mākslas skola
5.12. Viļakas novada bibliotēka
5.13. Viļakas novada bāriņtiesa
5.14. Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa
5.15. Viļakas novada būvvalde
5.16. Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs
5.17. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
5.18. Viļakas novada sociālais dienests
5.19. Šķilbēnu pagasta pārvalde
5.20. Rekavas vidusskola
5.21. Rekavas bibliotēka
5.22. Šķilbēnu sociālās aprūpes māja
5.23. Balkanu dabas parks
5.24. Nemateriālās kultūras mantojuma centrs «Upīte»
5.25. Upītes feldšeru – vecmāšu punkts
5.26. Šķilbēnu pagasta kultūras centrs «Rekova»
5.27. Žīguru pagasta pārvalde
5.28. Žīguru kultūras nams
5.29. Žīguru pamatskola
5.30. Žīguru bibliotēka
5.31. Kupravas pagasta pārvalde
5.32. Kupravas bibliotēka

Paziņojums

5.33. Kupravas feldšeru punkts
5.34. Susāju pagasta pārvalde
5.35. Viļakas novada Susāju pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta «Vēršukalns»
5.36. Medņevas pagasta pārvalde
5.37. Medņevas pirmskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»
5.38. Medņevas Tautas nams
5.39. Medņevas bibliotēka
5.40. Viduču pamatskola
5.41. Vecumu pagasta pārvalde
5.42. Vecumu bibliotēka
2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs s. Maksimovs
Viļakā

kas ir baltu vienība? kas ir
balti? ko nozīmē baltu vienotība ikkatram no mums?
Uz šiem jautājumiem atbildes
rast aicināja Baltu Vienības dienas organizatori Viļakas Valsts
ģimnāzija kopā ar novada domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, Viļakas Romas katoļu draudzes priesteri Guntaru Skutelu,
pasākuma ilggadējo organizatori
skolotāju un kultūras darbinieci
Albīnu Veinu, folkloras kopu
«Atzele» un etnogrāfisko ansambli «Abrenīte» 22. septembra
vakarā pie vienības ugunskura.
Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne
Foto Andris Zelčs

Pasākumi un aktivitātes novadā

2019. gada 29. augustā

2019. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr.8 «VIļakas NoVaDa
PaŠVaLDīBas NoLIkuMs» Grozījumi

Viļakas novada deputāts Leonids Cvetkovs iedzīvotājus pieņems
Viļakā, Balvu ielā 2 otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00
un piektdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00.

Baltu Vienības diena

Viļakas novadā

4 4. oktobrī no plkst.8.00 Rekovā stāvlaukumā pie kultūras centra Rudens gadatirgus
4 5. oktobrī plkst.14.00 Žīguru kultūras namā Viļakas novada senioru atpūtas vakars. Viesojas
Pededzes kultūras nama pašdarbnieki. Organizē pensionāru biedrība.
4 12. oktobrī 19.00 Kultūras centrā «Rekova» amatierteātra «Savējie» izrāde «Tēva meitas». Ieeja brīva.
4 13. oktobrī plkst.15.00 Viļakas kultūras namā Svētdienas tikšanās dzejā, dejā, dziesmā «Krāsu,
domu un skaņu virpulī...».
4 18. oktobrī plkst. no 14.00 līdz 16.00 Kultūras centrā «Rekova» Bērnu ballīte
4 19. oktobrī plkst.18.00 Medņevas Tautas namā Viļakas, Balvu u.c novadu Vokālo ansambļu
sadziedāšanās svētki «Vai var atņemt dziesmu?», plkst. 22.00 Balle. Muzicēs Gints &Es. Ieeja līdz
plkst. 23.00 – EUR 3, vēlāk 3,50.
4 21. oktobrī plkst.10.00 Viļakas kultūras namā Liliputu cirks. Ieeja EUR – 3.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Domes priekšsēdētājs s. Maksimovs

Atbalstīts projekts «Aļinas Stubailovas
ģimenes ārsta prakses pakalpojumu
pieejamības attīstība»

Ģimenes ārste aļina stubailova Viļakā no 2019. gada 13. septembra 12 mēnešu laikā realizēs projektu Nr. 9.3.2.0/19/a/034
«aļinas stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība». Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu aļinas
stubailovas ģimenes ārsta praksē.
Projektā realizēs 4 darbības: iegādāsies medicīniskās iekārtas,
mēbeles un datortehniku Aļinas Stubailovas Ģimenes ārsta kabinetam
un nodrošinās publicitāti projektam. Projekta kopējās izmaksas ir
8 000 euro, t.sk. 85 % ir ERAF atbalsts, 9 % valsts atbalsts un 6 %
privātais finansējums.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta viena ģimenes ārsta
prakse, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte
Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.
Iegādājoties jaunu, modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu, būs iespējams sniegt kvalitatīvāku veselības aprūpes pakalpojumu un tie būs pieejami tuvāk
pacienta dzīves vietai – Viļakai. Aļina Stubailova ģimenes ārsta
prakse atrodas Tautas 6, Viļakā, kurai tuvākā ārstniecības iestāde ir
III līmeņa ārstniecības iestāde sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība», kas atrodas Balvos 28 km
attālumā no Viļakas.
Projekts atbalstīts aktivitātē 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķī
«Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru» (ģimenes ārstu prakšu attīstībai).
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Viļakas novadā

2019. gada septembris

aktuaLItātes VIļakas NoVaDa

Viļakā tiks izveidota infrastruktūra
sociālo pakalpojumu sniegšanai

Viļakas novadā dzīvo 668 personas ar invaliditāti (VDeāVk
2016. gada dati) un 159 personas no tām ir Deinstitucionalizācijas
(turpmāk DI) projekta tiešā mērķa grupa: 87 personas ar garīga
rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRt) un 72 bērni
ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar Ft), līdz ar
to ir nepieciešams pielāgot infrastruktūru sociālo pakalpojumu
sniegšanai un pieejamībai tepat Viļakas novadā.
Sabiedrībā valdošo stereotipu dēļ, bieži vien socializēšanās iespējas bērniem ar FT un personām ar GRT ir ierobežotas, arī Viļakas
novadā, tāpēc projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/017 «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā»
aktivitātes ir vērstas uz sabiedrībā radīto šķēršļu mazināšanu un
iekļaujošas vides veidošanu.
Projekta ietvaros, Viļakā tiks izveidota infrastruktūra sociālo
pakalpojumu sniegšanai:
1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma telpu ierīkošana bērniem
ar FT, Tautas ielā 6;
2. Grupu dzīvokļa izveidošana personām ar GRT, Balvu ielā 10;
3. Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar GRT, Abrenes ielā 9.
Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada vasarai, 25 mēnešus un
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 526 864,71 EUR (t.sk
ERAF finansējums 242 772,75 EUR, valsts budžeta dotācija
13 769,60 EUR, cits publiskais finansējums 17 319,60 EUR, pašvaldības finansējums 253 002,76 EUR).
Projekts «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Viļakas novadā» tiek īstenots darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros
ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.
Tekstu sagatavoja: Santa Komane

Paziņojums

sakarā ar sIa «Viļakas namsaimnieks» likvidāciju maksu par komunālajiem pakalpojumiem pēc
30. septembra tiks iekasēta Viļakas novada domes kasē 2. stāvā abrenes ielā 26, Viļakā.
Par ūdens, kanalizācijas problēmām un interesējošiem jautājumiem par komunālajiem pakalpojumiem zvanīt Oļegs Kesks tālr. 29289480.

No 1. septembra izmaiņas maršrutā Rīga–Viļaka–Baltinava

Izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinot iedzīvotājiem
iespēju ātrāk nokļūt galapunktā, no 2019. gada 1.
septembra divos maršruta Nr.7912 Rīga–Viļaka–
Baltinava reisos mainīts to izpildes laiks. Papildus
tam maršrutā mainīsies vairākas pieturas.
Turpmāk autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauks plkst.17.20 un no pieturas Baltinava –
plkst. 2.00 (līdz šim tas izbrauca attiecīgi plkst. 16.45
un plkst. 1.25). Ņemot vērā, ka pasažieru apmaiņa vairākās pieturās praktiski nenotiek, no maršruta tiks izņemta pietura Silakrogs, Sitene, Litenes centrs, Zel-

talejas, Gulbītis, Tirzas tilts, Lācītes, Drabeši un Sēnīte.
Savukārt tajā tiks iekļauta pietura Litene un Gauja.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un
paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem
izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot
mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot
īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību
speciāliste Valsts SIA Autotransporta direkcija

Šī gada sākumā Viļakas novada domes tehniskās nodaļas daiļdārzniece Inese Lāce sagatavoja projekta pieteikumu Latvijas pašvaldību
savienības izsludinātajā projektu konkursā
«Meža dienas 2019» – «Pašvaldību darbi parkos».

18.septembrī saņēmām ziņu, ka Viļaka novada
domes iesniegtais projekts ir atbalstīts ar 1000,00
Eur, t.sk 500,00 Eur piešķirti stādu iegādei un
500,00 Eur – kokmateriālu iegādei.
Projekta mērķis ir labiekārtot Viļakas pilsētas
parka un estrādes teritoriju.
Projekta uzdevumi: 1) izveidot košumkrūmu,
ziemciešu un skujeņu dobes parkā pie estrādes un
izveidotā vides objekta «Lāses», 2) atjaunot ziemciešu apstādījumus pie dīķa, 3) uzbūvēt koka laipu
ar pieeju dīķim.
Projekta aktivitātes atbalsta Meža attīstības
fonds. Projekts ir jārealizē 1 mēneša laikā līdz
2019. gada 20. oktobrim.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada Tehniskā
nodaļa realizēs projektu
Meža dienas 2019

$

$
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PRoJektI

Noslēgusies pašvaldības projektu konkursa
uzņēmējiem 2. kārta

2019. gadā Viļakas novada
dome bija pieņēmusi lēmumu, ka
Viļakas novada domes konkursā
par finansējuma piešķiršanu
topošajiem, jaunajiem un tūrisma
uzņēmēju projektiem piešķirti
16000.00 eur no pašvaldības
budžeta. tā kā pirmajā konkursa kārtā netika
apgūts pieejamais finansējums, tad Viļakas novada domes deputāti pieņēma lēmumu izsludināt
projektu konkursa 2.kārtu.
No 2019.gada 1.augusta līdz 6.septembrim
visiem interesentiem bija iespēja iesniegt projekta
pieteikumus konkursa 2.kārtai. Pieejamais pašvaldības finansējums 2.kārtā ir 5083.00 Eur. Otrajā
konkursa kārtā ir saņemti 6 projekta pieteikumi, no
pašvaldības fonda tiek pieprasīti 9752.55 Eur. Trīs
projekta pieteikumu ir saņemti no Viļakas un trīs –

no Šķilbēnu pagasta. Pieci pretendenti jau šobrīd ir
reģistrējuši saimniecisko darbību. Viens pretendents
saimniecisko darbību reģistrēs, ja saņems pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai. Trīs projekti ir
iesniegti tūrisma nozarē, 3 projektos ir plānots izveidot jaunus pakalpojumus Viļakas novada iedzīvotājiem. Vecumā līdz 30 gadiem ir viens pretendents,
viens pretendents ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem
un vecāki par 41 gadu ir četri pretendenti.
Projektu iesniedzēji ir gatavi līdzfinansēt projektus ar konkursā noteiktajiem 10 %, kā arī ar lielāku summu. Vienam projektam maksimālais
pašvaldības atbalsts ir 2000,00 Eur. Projektus vērtēs
Viļakas novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija. Gala lēmumu, kuri projektu iesniedzēji saņems
atbalstu, pieņems Viļakas novada domes deputāti
septembra domes sēdē.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Tiek īstenota projekta «Arheologiska izpēte
Loginu senkapos» pirmā daļa

Viļakas novada Loginu senkapos no 26.08.2019. līdz
06.09.2019. tika īstenota Valsts kultūrkapitāla atbalstītā projekta
Nr. 2019-2-kMa069 «arheoloģiska izpēte Loginu senkapos»
pirmā daļa.

Projekta mērķis ir paplašināt
arheoloģisko avotu bāzi, iegūt
jaunu materiālu par līdz šim maz
pētīto latgaļu apbedīšanas tradīcijām uzkalniņos, veicināt Ziemeļlatgales arheoloģisko pieminekļu izpēti un popularizēt arheoloģisko mantojumu, kā arī veicināt izpratni par tās saglabāšanas
nozīmi.
Augusta beigās un septembra
sākuma tika realizēta pirmā projekta daļā, kuras laika veikti arheoloģiskie izrakumi, sakārtoti
mantraču postītie uzkalniņi. Otrajā daļā paredzēts, ka arheologi
pētīs iegūtos atradumus un skaidros apbedīšanas tradīcijas un to
hronoloģiskos ietvarus, kā arī
sniegs materiālu analīzi.
Ideja par arheoloģisko izrakumu nepieciešamību radās Viļakas
novada muzejam, kad 2018. gada

septembrī uz lekciju Viļakā tika
uzaicināta arheoloģe A.Vilcāne.
Pēc lekcijas tika apsekoti arī daži
arheoloģiskie pieminekļi, tajā
skaitā arī Loginu senkapi. Pārliecinājāmies, ka mantraču atstātās pēdas vēl joprojām ir manāmas un gribējās tās sakārtot, tādējādi izrādot cieņu mirušajiem,
kuru kauli diemžēl izmētāti turpat
pie izraktajām mantraču bedrēm.
Lai noskaidrotu mazliet vairāk
par to, kā dzīvoja senie cilvēki
mūsu novadā un kādas bija apbedīšanas tradīcijas, tika veikti arī
arheoloģiskie izrakumi.
Arheoloģisko izrakumu laikā
tika atrasti vairāki apbedījumi un
dažādas senlietas, kas pēc projekta pilnīgas īstenošanas 2020.
gadā nonāks Viļakas novada muzeja krājumos. Muzejs iegūs savā
krājumā jaunas senlietas, kas būs

labs pamats jaunai ekspozīcijas
izveidei par senāko Viļakas novada vēsturi un cilvēkiem. Loginu
senkapi varētu attiekties uz 13.gs.
Arheoloģiskos izrakumus veica Viļakas novada muzejs sadarbība ar LU Latvijas Vēstures
institūta vadošajiem arheologiem,
kuru zinātniskās intereses saistītas ar seno latgaļu vēsturi, kā arī
Sia «Archeo» arheologiem, kuriem ir pieredze mantraču postīto
senkapu teritoriju sakopšanā, kā
arī brīvprātīgie, tajā skaitā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēknes
E. Martinova, M. Gardere un skolotāja E. Zaremba-Krīgere, Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja L. Spridzāne, A. Korņejeva,
I. Matisāne.
Arheoloģisko izrakumu laikā
skolēniem bija iespējas atbraukt
un iepazīties ar to, kā tiek veikta
senākās vēstures izpēte. Dažu
dienu laikā izrakumus apskatīja
vairāk kā 120 skolēni no Viļakas
pamatskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas,
Baltinavas vidusskolas un Montesori skolas audzēkņi no Juglas.
Projekts vēl turpinās, jo jāsakārto līdz galam izrakumu laukums un jāveic senkapu teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana. Tiklīdz arheoloģi būs veikuši izrakumos iegūto senlietu analīzi un
pārskatu, noteikti visi interesenti
tiks aicināti uz lekciju, kurā
arheologi jau sīkāk skaidros, kas
vispār ir Loginu senkapi, kādas
senlietas tika atrastas un ko tas
nozīme Viļakas novada un Latvijas vēstures kontekstā.
Projektu pilnība ar visu zinātnisko apstrādi plānots pabeigt
2020. gada 29. februārī.
Lielu paldies sakām Loginu
senkapu privātīpašniekiem, kas
atļāva uz savas zemes pētīt novada senāko vēsturi, kā arī visiem
iesaistītajiem – šoferīšiem, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un naktsmājām, kā arī
Viļakas novada domei par atbalstu.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore
R.Gruševa

Viļakas novadā
Veselības veicināšanas projekta
aktivitātes 2019.gada rudenī

2019. gada septembrī esam uzsākuši noslēdzošo posmu projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/073 «Veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā» jeb turpinās iespēja Viļakas
novada iedzīvotājiem apmeklēt bezmaksas fizisko aktivitāšu
nodarbības.
• No septembra līdz decembra beigām otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 19.00 līdz 20.00 trenere Iluta Balule vada intensīvās vingrošanas nodarbības semenovā, kas notiek Viduču pamatskolas
sporta zālē.
• No septembra līdz decembra beigām ir atsākušās vingrošanas
nodarbības kupravā, kas notiek Kupravas pagasta pārvaldes telpās
trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00, nodarbības vada trenere Zinaida
Logina.
• Septembra beigās atsāksies un turpināsies līdz decembra beigām
meditatīvās vingrošanas nodarbības Viļakas kultūras namā otrdienās no plkst. 18.00 – 20.00. Nodarbības vadīs Zinaida Logina.
• Oktobrī un novembrī otrdienās semenovā (jauniešu iniciatīvu
centrā «Sauleszieds» trenažieru zālē) un sestdienās Viļakā (Viļakas
Valsts ģimnāzijas sporta zālē trenažieru telpā) notiks trenažieru
nodarbības, trenere Linda Tokareva-Kušnere.
Nodarbības mērķa grupām:
– Peldēšanas apmācības bērniem. Viļakas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem ir iespējams apmeklēt peldēšanas apmācības «Balvu peldbaseinā», treneris Dāvis Keiselis. Braucienu organizē pašas izglītības
iestādes, kopā septembrī un oktobrī notiks 15 nodarbības.
– Fizioterapijas nodarbības mērķa grupai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kuriem ir kustību traucējumi. Tās turpināsies līdz
2019.gada oktobra beigām Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā. Nodarbības vada fizioterapeite Santa Graudiņa.
kāpēc apmeklēt fizisko aktivitāšu nodarbības:
3 Piedalies bezmaksas Veselības veicināšanas projekta atbalstītās nodarbībās. Tā ir iespēja bez maksas izmēģināt dažādas nodarbības, intensitāti, metodes un tā izvēloties to nodarbības veidu, kas
katram ir vispiemērotākais.
3 sāc pakāpeniski. Sāc pamazām un vēlāk, kad Tavs ķermenis
ir tam gatavs, palielini treniņu intensitāti. Atnāc vienreiz uz vienu
stundu nedēļā, iepatiksies un gribēsi nākt katru nedēļu un ir iespējams
arī sakombinēt dažādas nodarbības dažādos laikos.
3 Dažādo savu rutīnu. Izvēlies dažādas aktivitātes – pastaigas,
nūjošanu, vingrošanu, peldēšanu, braukšanu ar velosipēdu un trenažieru nodarbības – to laikā uzlabojas dažādas muskulatūras grupas.
Izvēlies projekta aktivitāti sev – vingro aktīvi, vingro mierīgi, vingro
kopā ar draugiem!
3 Doties uz nodarbībām kopā ar draugiem, radiem, kaimiņiem
un kolēģiem. Tu varēsi izbaudīt kompāniju un grupas atbalstu.
3 atklāj jaunas izvēles iespējas sev. Ja vingro – izvēlies aiziet
uz trenažieru zāli, ja apmeklē trenažierus – dodies uz vingrošanu.
Izmēģini dažādu treneru pieejas.
3 Izvirzi sev mērķus – sākšu kustēties vismaz vienu stundu nedēļā. Pēc mēneša jau divas stundas nedēļā, bet pēc pusgada jau būsi
gatavs kustēties 1 stundu dienā.
Viļakas novada dome aicina Viļakas novada iedzīvotājus aktīvāk
izmantot un iesaistīties projekta piedāvātajās aktivitātēs, jo bezmaksas
nodarbības Viļakā un Semenovā notiks tikai līdz 2019. gada beigām.
Aktuālai informācijai par nodarbību laikiem sekojat līdzi
www.vilaka.lv, sociālajā tīklā Facebook un uz ziņojumu dēļiem.
Kustieties un esiet veseli!
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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2019. gada septembris

Zināmi projektu konkursa PuMPuRS rezultāti

Viļakas novada pašvaldība 2019. gada
gada 29.aprīlī izsludināja pieteikšanos
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam,
kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) ietvaros. Projektu iesniegumus varēja iesniegt
līdz 2019.gada 3.jūnijam un tika saņemti četri projektu iesniegumi.
Izvērtējot projektus un iesniegtos precizējumus, tika apstiprināts
viens projektu pieteikums Nr. 2 «Izkāpt no komforta zonas», ko
iesniedza biedrība «skolēnu vecāku biedrība» un projekts tika uzsākts ar šī gada pirmo septembri un noslēgsies 2020.gada 31.jūlijā.
Projekta «Izkāpt no komforta» mērķis veicināt Viļakas Valsts ģimnāzijas un arī citu novada skolu skolēnos apziņu, ka viņi ir daļa no
skolas «ģimenes», ka viņu viedoklis ir svarīgs, ka, līdzdarbojoties skolēn
pašpārvaldes darbā, viņiem ir ietekme uz apkārt notiekošajiem procesiem
– iespēja uzlabot savu skolas vidi un ikdienas dzīvi, lai viņi skolā justos
patīkami, gaidīti, vēlētos to apmeklēt un iegūt izglītības dokumentu.
Mērķa sasniegšanai plānots īstenot sekojošas aktivitātes:
1. Skolēnu pašpārvalžu prezidenta vēlēšanu simulācijas spēle
2. Laižam dzīvē!
3. Ķeramies klāt!
4. Saliedējamies
5. Decembris, janvāris – skolēnu pašpārvaldes rosības mēneši
6. Novada skolu skolēnu pašpārvalžu tikšanās
7. Iespējamā misija
8. Marts, aprīlis – skolēnu pašpārvalžu rosības mēneši
9. Svinam uzvaras!
Projekts tiešā veidā sniegs ieguldījumu kopējā Projekta 8.3.4.
mērķa sasniegšanā, jo tā aktivitātes notiks izmantojot jauniešu neformālās izglītības metodes un tās būs vērstas uz jauniešu motivāciju
un līdzdalību viņu ikdienas procesos skolas vidē, kā arī tās tiks organizētas jauniešiem brīvi pieejamās vietās vai vietās uz kurām tiks
nodrošināts transports.
Mērķa grupas pamatā ir 15 Viļakas novada jaunieši, pamatā no
Viļakas Valts ģimnāzijas 7.-12.klasei, taču aicinām arī citus novada jauniešus būt aktīviem un atvērtiem projekta aktivitātēm un iesaistīties tajās!
Projekta «Izkāpt no komforta zonas» rezultātā projekta dalībnieki
būs uzlabojuši Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes darbu,
izveidojot to, kā reālu atbalsta institūciju, kas darbojas skolēnu interesēs. Skolēnos, t.sk. PMP riska grupas jauniešos, tiks veicināta apziņa, ka viņi ir daļa no skolas ģimenes, ka skola ir pozitīvu pārmaiņu
vieta, kur paust savas idejas, līdzdarboties un būt pilntiesīgam sabiedrības loceklim, ne tikai piedalīties mācību stundās. Iespēja padarīt
skolas vidi sev draudzīgāku, motivē jaunieti apmeklēt skolu un mācību
stundas, jo jaunietis kļūst drošāks, pārliecinātāks par sevi, rēķinās,
ka tiks uzklausītas viņu problēmas, viņš būs saprasts un pieņemts, ka
reizēm šiem jauniešiem pietrūkst savā ģimenē. Piederības sajūta, ko
nodrošina darbs skolēnu pašpārvaldē, ir vadmotīvs skolēna pašizaugsmei, sevis pilnveidošanai un redzesloka paplašināšanai, tai skaitā
izglītības iegūšanai, ja tam jaunietis piešķir jēgu, redzot kā to dara
viņa līdzcilvēki, draugi, skolasbiedri.
Sīkāka informācija par PuMPuRS jauniešu projektiem Viļakas novadā pie Santas Komanes, rakstot uz e-pastu: santa.komane@vilaka.lv;
Sīkāka informācija par projektu «Izkāpt no koforta zonas» pie
projekta kontaktpersonas: Madaras Jeromānes, e-pasts: madara_jeromane@inbox.lv
Tekstu sagatavoja: Santa Komane

PRoJektI

Viļakas katoļu
baznīcas ērģelēm
restaurēts otrais
manuālis

Ērģeles Viļakas Romas katoļu baznīcā iebūvētas
drīz pēc baznīcas uzcelšanas, 1895.gadā. Ērģeles
būvējuši poļu ērģeļbūves firma Bracia Blomberg,
Warszawa (brāļi Blombergi, Varšava). Šīs ir firma
158. uzbūvētās ērģeles, uz to norāda uzraksts firmas
zīmē – op.158. Šīs ir mehāniskās kēgellādes ērģeles.
Tās ir uzbūvētas ar diviem manuāļiem un pedāļu
klaviatūru, darbināmas ar 2 pumjplēšām ar magazīnplēšu un darbību nodrošina gaisa padeves
motors. 1.restaurācijas posmā atjaunoja plēšas, izgatavoja jaunus gaisa vārstuļus un jaunus gaisa kanāla
posmus. 2.restaurācijas posmā nomainīja speciālu
ērģeļmotoru, iegādājoties, uzstādot un savienojot
ar esošo gaisa padeves sistēmu. 3.posmā – veica
spēles galda restaurāciju. Un beidzot ir noslēdzies
Viļakas Romas katoļu ērģeļu restaurācijas 4.posms,
kurā restaurēja II manuāli, t.sk. tajā iekļautos 6
reģistrus: Violonbass 16’, Subbass 16’, Oktawbass
8’, Violoncello 8’ un Flauto 4’ traktūru, stabules un
vējlādi, 4.posmā restaurācijas darbus veica meistari
Arnolds Dimants un Roberts Hansons, kuri savulaik
bija strādājuši kopā ērģelnieku, ērģeļu ekspertu,
ērģeļu meistaru, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru Tālivaldi Deksni. Cienījamā meistara Tālivalža Dekšņa sirds pārstāja pukstēt
2018.gada 17.martā, līdz ar to nebija skaidra turpmākā darbība Viļakas katoļu baznīcas restaurācijā.
Paldies Dievam iesāktais darbs turpinājās.
4.posma restaurācijas meistariem grūtākais bija
piekļūšana II manuāļa vējlādēm, jo, lai veiktu restaurācijas darbus, lielākoties bija jāguļ uz muguras
un jāpiekļūst sarežģītajai gaisu pievadošajai sistēmai, kur katrai stabulei ir savs gaisu pievadošais
vārstulis – tā saucamais kēgelis (no vācu Kegel),
kuru katram tonim vienlaikus visiem vējlādes reģistriem atver ar veltnīšu un sviriņu palīdzību, nospiežot taustiņus. Tika nomainīti veltīšos esošie izdilušie filcīši, nomainītas bojātās astītes. 4.restaurācijas
posmā tika restaurētas arī metāla stabules, iztīrot
tās, iztaisnojot un lodējot.
Lai pilnībā restaurētu ērģeles, ir nepieciešams
vēl restaurēt I manuāli, kurā ir iekļauti 9 reģistri,
tikai tā vējlādēm piekļūšana ir nedaudz vienkāršāka
nekā II manuāļa vējlādēm, un vēl ir nepieciešams
restaurēt pedāļu manuāli ar 5 reģistriem. Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels
aicina draudzes locekļus lūgties nodomā par ērģeļu
restaurāciju, lai piepildās Dieva plāni attiecībā uz
ērģeļu restaurāciju.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un pr. Guntars Skutels

Uzsāk projekta «Zaļie ceļi Rīga – Pleskava» realizāciju

Viļakas novada dome informē, ka 2019.gada 1.septembrī
uzsāk projekta Nr. LV-Ru-006 «GReeNWaYs RIGa-PskoV»
(Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) realizāciju. Projektu līdzfinansē
Latvijas-krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–
2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome
un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un krievijas, kā arī eiropas savienības viedokli.

Projekta galvenais mērķis ir
zaļā tūrisma maršrutu kopīga un
ilgtspējīga attīstība mazo pilsētu
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un lauku teritorijās, kas vieno
Latvijas un Krievijas pierobežas
reģionus.

Projekta vispārējais mērķis ir
ietvert vietējos kultūras un dabas
resursus (dzelzceļa vēsturi, dabas
takas, kā arī tuvējos tūrisma dabas
un kultūras objektus) kopīgos un
ilgtspējīgos tūrisma produktos,
kas dod ekonomisku labumu
visam reģionam.
Ilgtermiņa ieguvums gala saņēmējiem un plašākai sabiedrībai
reģionā ir tas, ka vietējie pārrobežu reģioni saņems jaunu tūrisma produktu (zaļie ceļi Rīga –
Pleskava), kas sniegs ekonomisku
labumu vietējiem, mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem un visai
vietējai ekonomikai kopumā.
Ievērojams papildus ieguvums no
zaļajiem ceļiem jeb veloceļiem,
kas ierīkoti Latvijas pusē pa bijušo dzelzsceļa līniju un Krievijas
pusē pa reģionālās nozīmes ceļiem un meža ceļiem, ir tas, ka
tūristi, braucot ar velosipēdu, pārvietojās lēnāk, tādējādi pavadot
vairāk laika un līdz ar to vairāk
naudas reģionā.
Projekta īstenošanas laikā no
2019.gada 1.septembra līdz 2021.

gada 31. augustam – 24 mēnešu
laikā tiks nomarķēts jauns zaļais
velo maršruts ~ 400 km garumā
no Rīgas līdz Pleskavai, organizētas kopīgas mārketinga aktivitātes un informatīvā kampaņa par
projekta norises gaitu, kā arī organizētas kopīgas apmācības jaunajā tūrisma maršrutā iesaistītajām
mērķa grupām.
Projekta vadošais partneris ir
Viļakas novada dome. Sadarbības
partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona
administrācija, Ostrovas rajona
administrācija, Pitalovas rajona
administrācija, Palkinas rajona
adminstrācija, Balvu novada
dome, Gulbenes novada dome,
Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada
dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.
Projekta kopējais budžets ir
793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības program-

mas 2014 – 2020. gadam ir
713732.40 Eur (90 % no projekta
budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā –
79303.60 Eur.
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmu 2014.–
2020.gadam līdzfinansē Eiropas
Savienība, Latvijas Republika un
Krievijas Federācija.
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.–
2020.gadam finansiāli atbalsta
vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu
konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu.
Informāciju sagatavoja:
Viļakas novada domes projektu
vadītāja Vineta Zeltkalne
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PRoJektI / BRīVPRātīGaIs DaRBs

Arī šogad Viļakas novadā darbojas Eiropas brīvprātīgā darba veicējas

Šī gada 2. septembrī uz Latviju ieradās Liāna (armēnija) un Helēna (Norvēģija), lai piedalītos eiropas solidaritātes korpusa projektā Nr. 2019-2LV02-esC11-002634 «Give to get».
Šis ir sadarbības projekts starp Viļakas
un Balvu novadu, kura laikā brīvprātīgā
darba veicējas organizēs dažādas aktivitā-

tes, pasākumus, meistarklases, darbnīcas
kā arī veicinās solidaritātes un tolerances
izpratni un pozitīvu kultūru mijiedarbību
pierobežā.
Liānu un Helēnu varēs satikt Viļakā,
Žīguros, Semenovā un Rekovā, dažādās
aktivitātēs skolās vai jauniešu centros
(sīkāka informācija pie projektu vadītājas

S. Komanes vai jaunatnes lietu speciālistes
M. Jeromānes), kā arī Balvos un citos
pagastos, kuri vēlēsies realizēt aktivitātes
kopā ar Eiropas brīvprātīgajām!
Aicinām ik vienu novada iedzīvotāju
izmantot iespēju iepazīt kultūras, pilnveidot angļu valodas prasmes, kā arī piedalīties aktivitātēs, ko organizēs brīvprātīgās

jaunietes, kopā gūstot pozitīvas emocijas
un jaunas iemaņas!
Tekstu sagatavoja: Santa Komane
Foto: personīgais arhīvs

Realizēts Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanas projekts

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas realizētais projekts Nr. 8.1.2.0/
18/I/001 «Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā» devis
nozīmīgu ieguldījumu mācību vides kvalitātes uzlabojumā un
vēsturisko elementu atjaunošanā.

Mācību telpas ir ieguvušas ne
vien estētiskumu, bet arī jaunu aprīkojumu, tai skaitā interaktīvos
ekrānus, portatīvos datorus, dokumentu kameras, 5 mācību kabineti aprīkoti ar jaunajām mēbelēm,
iegādātas jaunas programmatūras.
Viena no mācību telpām pārveidota par auditorijas stila kabi-

netu, kas pielāgots mākslas jomas
priekšmetu un rasēšanas realizācijai. Telpu pārplānošanas rezultātā esam ieguvuši jaunu kabinetu
Valsts aizsardzības mācībai (turpmāk VAM) un Jaunsargu nodarbībām ģimnāzijā, kā arī tika
paplašinātas skolas muzeja telpas.
Esam gandarīti, ka 3 stāvu ģim-

nāzijas korpuss ir funkcionāli pielāgots kvalitatīvai mācību programmas apguvei – 3. stāvā apgūstam humanitāros un sociālā
virziena priekšmetus, 2. stāvā
izvietoti matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību
kabineti, 1.stāvā atrodas ģimnāzijas Metodiskais un tālākizglītī-

bas centrs, ģimnāzijas muzejs,
skolotāju istaba, lietvedība un
administrācijas telpas, VAM, skolēnu atpūtas telpa, arhīva telpa un
noliktavas telpa. Skola tika aprīkota ar digitālo zvanu un apskaņošanas sistēmu.
Tā kā Ģimnāzijai ir piešķirts
kultūras pieminekļa statuss, līdz

ar to projektā tika plānots maksimāli saglabāt un atjaunot vēsturiskās celtnes elementus, atgūt
vēsturiskos telpu toņus. Projekta
realizācijas rezultātā esam ieguvuši vēsturiskos pierādījumus
tam, ka skola celta no Marienhauzenas muižas grāfu Lippe-Lipsku
laikā Brontos (tagad Medņevas
pagasts) ražotajiem ķieģeļiem,
kuru fragmentu esam atseguši
apskatei ģimnāzijas apmeklētājiem, kā arī vēsturiskos krāsu salikumus ģimnāzijas 2. stāvā un
aktu zālē.
Sasniegts projekta mērķisizglītības infrastruktūras sakārtošana un attīstība novadā kompetenču balstītā satura pakāpeniskajai ieviešanai, modernizējot vēsturiskās ēkas ergonomisko vidi:
komunikācijas un telpas atbilstoši
mūsdienu izglītības iestāžu prasībām, aprīkojot un nodrošinot
mācību procesu ar nepieciešamo
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijām un aprīkojumu.
Ģimnāzijas saimes vārdā pateicamies Viļakas novada pašvaldībai, «Arhitekta L. Šmita darbnīcai» un personīgi projekta
autoram – arhitektam Laimonim
Šmitam, Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldei, būvdarbu
veicējiem «LVS Building», «ĢL
Konsultants SIA», SIA «Ozolmājas».
Projekta kopējie izdevumi ir
843 565.95 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF)
finansējums ir 295 918.60 Eur,
valsts budžeta dotācija pašvaldībai 15 666.28 Eur un pārējo summu sedza no pašvaldības budžeta
un aizņēmuma Valsts Kasē.
Teksts: Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktore
Sarmīte Šaicāne
Foto: Vineta Zeltkalne
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IZGLītīBa

Ceļojums pa Pasaku taku

Viļakas novada skolu skolēni veidos
skolēnu mācību uzņēmumus

Viļakas novada skolas ir iesaistījušās sabiedriskā labuma
organizācijas «Junior achievement Latvia» piedāvātajā uzņēmējdarbības programmā, kas piedāvā dažādas skolēnu izaugsmes
programmas uzņēmējdarbības, karjeras izglītības, finanšu pratības jomās. Viena no tām ir skolēnu mācību uzņēmu veidošana,
kas skolēnam sniedz zināšanas par uzņēmējdarbību un uzņēmuma veidošanas principiem, kas ir pamats un motivators nākotnes
biznesa uzsākšanai.
Programmas ietvaros skolēniem tiek dota iespēja apmeklēt dažādus pieredzes un iedvesmas pasākumus, piedalīties tiešsaistes biznesa
spēlēs, apmeklēt un piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos,
kā arī organizēt tādus pašiem. Neatņemama sastāvdaļa ir iespēja piedalīties gan nacionāla, gan starptautiska mēroga konkursos un iegūt
vērtīgas balvas.
24. septembrī novada skolēnu un skolotāju pārstāvji piedalījās
piedalās reģionālajā seminārā «Jauno uzņēmēju skola 2019», kurš
notika Mārupes Valsts ģimnāzijā, kas šajā programmā ir arī mūsu
sadarbības partneris un atbalstītājs. 31.oktobrī dosimies uz uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci «Uzdrīksties uzvarēt» Ķīpsalā, kā arī
decembra skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā «Cits Bazārs» un
izmantosim iespēju piedalīties arī dažādos tiešsaistes semināros.
«Junior Achievement Latvia» ir atzīts par praktiskās biznesa izglītības ekspertu Latvijas skolās un katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu
un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēniem visā Latvijā visos
izglītības līmeņos.
Programma ir pieejama Viļakas Valsts ģimnāzijā, Rekavas vidusskolā, Viduču un Žīguru pamatskolās. Sīkāka informācija pieejama pie
skolu koordinatoriem un programmas interneta vietnē: jalatvia.lv.
Informāciju sagatavoja Madara Jeromāne
programmas koordinatore Viļakas Valsts ģimnāzijā

kādā rudenīgi saulainā pirmdienā savādais
troksnis lika saausīties Pasaku takas iemītniekiem.
Jā, tur jau nāca Žīguru pamatskolas «Rūķīši»
grupas bērni, lai kādu brītiņu paciemotos pasaku
pasaulē un parādītu savas zināšanas.
Pasaku takas norādē visi atpazina Kukulīti un izpildīja viņa doto uzdevumu – pabeidza iesāktos teikumus. Tad jau varēja turpināt, un visi nonāca pieturā, lai saliktu pasaku puzli. Pēdiņas veda tālāk –
Ačgārnās pasakas pieturā. Dotajā attēlā vajadzēja
noteikt, kas tajā ir nepareizi. Veiksmīgi tikuši galā arī
ar šo uzdevumu, bērni devās pa pēdiņām tālāk. Taciņa aizveda uz nākošo pieturu, kur visiem vajadzēja
atpazīt pasaku varoņus. Arī ar šo darbiņu tika galā.

Diemžēl katra taciņa kaut kur arī beidzas. Tā arī
šoreiz tā atveda pēdējā pieturā, kur bērniem pašiem
vajadzēja izdomāt savu pasaku. Tā radās pasaka par
meitenīti Renāti, kura gribēja salasīt ābolus, bet bija
pazudis grozs. Izrādījās, ka to bija paņēmis vilks.
Ar lapsas un zaķīša palīdzību Renāte grozu atguva.
Āboli tika salasīti, un meitene varēja savus draugus
pacienāja ar tiem.
Ceļojums bija galā. Par labu darbu Kukulītis
bija atstājis bērniem pārsteigumu – saldo balvu.
Paldies bērniem un viņu skolotājai Elitai Locānei
par piedalīšanos šajā ceļojumā!
Žīguru bibliotēkas vadītāja
Benita Troška

Mācību gads Viļakas pamatskolas 6. klasei iesākās īpaši. Ne tikai tāpēc, ka ir jaunas emocijas, atkaltikšanās prieks, nebijuši mācību priekšmeti, bet arī
tāpēc, ka radās iespēja klātienē iepazīt kādas profesijas ikdienu.
Loginu senkapu izpētes darba komanda vēstures
zinātņu doktores, Latvijas Vēstures institūta vecākās
pētnieces Antonijas Vilcānes vadībā ļāva mums
ieskatīties mūsu novada tālajā pagātnē caur arheologa profesiju.
Viļakas novada muzeja vadītājas Ritas Gruševas
gādīgi noorganizētais sestklasnieku brauciens uz
izrakumu vietu deva iespēju ne no mācību grāma-

tām, bet gan klātienē ieraudzīt, izprast mūsu novada
bagātības, novērtēt mantraču postījumu apmērus,
mācīties, iegūt jaunu pieredzi un pašiem izdarīt secinājumus. Kaut vai par to, ka «arheologa darbs ir
ļoti smags, bet atklājumu pilns».
Brauciens finansēts no iniciatīvas «Latvijas skolas soma» līdzekļiem.
Teksts, foto – A. Ločmele, vēstures skolotāja

īpaša vēstures mācību nodarbība

Jauni izaicinājumi un piedzīvojumi «Namiņā»

Jaunais mācību gads nes sev līdzi
dažādus patīkamus izaicinājumus kolektīvam. Jāsteidz apgūt zināšanas pirmās
palīdzības sniegšanā, jāsagaida ciemos
kaimiņu novada, Rugāju vidusskolas
skolotājus. Rugāju vidusskolā ciemojāmies paši, cenšoties gūt jaunākās atziņas kompetenču izglītībā. Bijām viesi
vidusskolas 115. jubilejas svinībās. Zinot, cik radoši darbojas pedagogi Rugāju vidusskolā, mīļi uzņēmām viņus savā «siena šķūnī». kolēģi vadīja
mūsu iestādē izbraukuma pedagoģisko sēdi.
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2.septembra rīts pārsteigumu nesa visai
«Namiņa» saimei. Pēc brokastīm audzēkņi
ar savām skolotājām un skolotāju palīgiem
pulcējās zālē, lai svinīgi uzsāktu mācību
gadu. Pēc vadītājas uzrunas ciemos ieradās
Pasaka. Zālē ienāca Pūķis un paziņoja, ka
viņam patīk draudzēties un rotaļāties ar
mūzikas skolotāju Elitu, viņa būs Pūķa
Princese un viņš skolotāju neatdos.
Bērniem izdevās Pūķa domas mainīt, apsolot, ka būs jāpiedalās visās rotaļās, jāveic
daudz dažādu uzdevumu, jāatbild uz Pūķa
jautājumiem par pasakām.
Bērni kopā ar savām skolotājām dzie-

dāja, dejoja, tēloja, peldēja pa jūru, tēloja
pirātus, kapteiņa meitas un Nāriņas.
Rotaļājāmies arī angļu dziesmas un dejas
izpildot. Mēs meklējām mājiņas apļos un
modinājām Pūķi rotaļā «Diena un Nakts»,
tēlojām frī kartupeļus. Sapratis, ka Princese
būs jāatstāj pirmsskolā, Pūķis sadraudzējās
ar bērniem un sāka dalīt konfektes.
Vēl dažas rotaļas un foto ar pašiem
mazākajiem «Namiņa» iedzīvotājiem un
tikšanās beidzās.
Paldies par atbalstu iestādes noformēšanā, «Siena šķūņa» sarotāšanā manam
kolektīvam, iestādes padomes priekšsēdē-

tājai, Edītei Barsovai. Paldies «Vēršukalna» saimniekam Harijam par garšīgo
maizīti. Paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei Circenei un
metodiķei Gintai Locānei, vecākiem par
laba vēlējumiem un kārumiem. Paldies
Pūķim par atlidošanu!
Mēs esam atraktīvi, radoši, izdomas
pārpilni, vienmēr atvērti jaunām idejām un
gatavi jauniem izaicinājumiem Jauno mācību gadu sākot, izdošanos! Lai veicas!
Pasākumus organizēja, klāt bija
un foto mirkļus iemūžināja vadītāja
Lilita Šnepere
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«Delnās sajūtot dzīvības pulsu»… (Baltijas ceļam – 30)
kuLtūRa

Šogad aprit 30 gadi kopš 1989. gada
23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju
sadevās rokās un 15 min. veidoja 600 km
garu dzīvo ķēdi, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas tallinu, Rīgu un Viļņu,
lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PsRs parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu
mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.
2019. gadā tiek atzīmēta akcijas «Baltijas ceļš» trīsdesmitā gadadiena ar mērķi:
atgādināt un skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā; turpināt fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un
dalībnieku atmiņas; daudzveidīgās norisēs
iesaistīt plašu sabiedrību.

Simboliski vienojoties ar citiem akcijas
dalībniekiem, 23. augusta pievakarē pie
Viļakas novada bibliotēkas brīvā dabā pulcējās mūsu lasītāji un citi interesenti, lai
kavētos atmiņās par trešās atmodas laiku,
Latvijas Tautas frontes darbību un savu
dalību Baltijas ceļā. Atmodas laiks tiek
dēvēts arī par Baltijas valstu «dziesmoto
revolūciju», kad dziesma stiprināja tautas
pašapziņu, no jauna iededzot dvēseles
uguni. Arī Viļakā pie ugunskura atmiņu
stāsti mijās ar dziesmām – «Manai tautai»,
«Brīvību Baltijai!», «Dzimtā valoda»,
«Zeme, zeme…» un citām – Normunda,
Viļa un Kristiāna izpildījumā.
Vilis Bukšs pastāstīja par avīzes «Balvu
Atmoda» lomu un veidotājiem. Tās vadītājs Kazimirs Šļakota pats stāstīja par braucienu uz Balvu rajona vietu Baltijas ceļa

posmā Rūjiena – Oleri. Turpceļā bijusi neziņa un piesardzība, bet atpakaļceļā līdz
pat Žīguriem skanējušas dziesmas. Atmiņās
dalījās arī Silvija Kupriša, akcentējot neaizmirstamo kopības sajūtu un emocionālo
pārdzīvojumu. Citi klātesošie Baltijas ceļā
nebija piedalījušies, bet pauda savas atmodas laika izjūtas un pārdzīvojumus. Tika runāts arī par iegūtās neatkarības novērtēšanu un katra cilvēka ieguldījumu
tautsaimniecības attīstībā. Īsu brīdi mūsu pulkam pievienojās arī Viļakas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels un
nodziedāja dziesmu «Svētī, Kungs!», kuras
vārdu un mūzikas autors ir priesteris
Romans Grantovskis, Baltijas ceļa dalībnieks.
Visus vienoja ugunskurs, kura liesmiņas sildīja un atgādināja par «Liesmojošā

Baltijas ceļa» ugunskuriem, kuri tika kurti
1991. gadā. Tikšanās dalībnieki sastājās
tam apkārt un, rokās sadevušies, dziedāja
«Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme!», stāvot
kopā kā toreiz, pirms 30 gadiem, – «tā plecu pie pleca, delnās sajūtot dzīvības pulsu,
dzirdot kaimiņu sirdis pukstam un brīvību
saucot – ne vairs čukstot…» (R. Jeromāne).
Tika dziedātas arī citas dziesmas, bet pasākuma izskaņā bija iespēja nobaudīt uz
ugunskura vārītu zupu.
Lai šis atmiņu ugunskurs palīdz stiprināt kopības sajūtu, saglabāt sirdīs savas
dzimtenes mīlestību un neļauj aizmirst par
tiem, kuri palīdzēja atgūt neatkarību!
Viļakas novada bibliotēkas vadītāja
Rutta Jeromāne.
Foto: informācijas speciālists
Vilis Bukšs

Folkloras kopas «upīte» koncerttūre Portugālē

Šī gada augusta pirmā puse folkloras
kopai «upīte» bija karsta. kopa no 2. līdz
13. augustam piedalījās starptautiskajā
folkloras festivālā «Folk Cinfaes» Portugālē.
Festivāls tika organizēts, kā kopu koncerttūre vairākās pilsētās. Šajās dienās piedalījāmies vienpadsmit koncertos. Festivāls bāzējās Cinfae pilsētā, bet koncertējām dažādās apkārtnes pilsētās, kā vietējie saka tādās
mazās pilsētiņās, kurās dzīvo tikai kādi 20
– 30 tūkstoši cilvēku. Uz lielāko koncertu,

kas notika vēl cita festivāla ietvaros mums
stāstīja, ka esot pārdotas 30000 biļetes.
Festivāla laikā #FKUpīte iepazinās ar
vietējo dabu, kalniem, okeānu, ielejām,
apelsīniem, vīnogām. Apmeklējām Portvīna ražošanas darbnīcu, pabijām brīvdabas
muzejā, guvām daudz dažādu jauku iespaidu! Sadraudzējāmies ar citu valstu folkloras kopām – Meksikas, Argentīnas, Peru,
Polijas, Ungārijas, Taizemes, Taivānas un
protams ar vietējiem Portugāļiem.

Sarīkojām Latviešu vakaru, kura laikā
dejojām un mācījām citām kopām savas
dejas, izspēlējām dažādas spēles.
Festivāla organizatori atvadoties mums
pateicās, jo festivāla piecu gadu pastāvēšanas laikā nekas tik labs nebija bijis!
Iegūtās bagātības nav aprakstāmas, tās ir
dvēseles baudījums, tās ir profesionālā līmeņa paaugstinājums, tās ir zināšanas par
lielu festivālu rīkošanu. Tā var saukt daudz,
daudz…

Liels paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, Viļakas novada domei it īpaši Nemateriālās kultūras mantojuma centram
«Upīte» par sniegto atbalstu. Kā jau tas
bijis vienmēr folkloras kopa «Upīte» ir
atvērta, draudzīga jauniem izaicinājumiem,
jauniem dalībniekiem. Pievienojies!
#UpītieDzeiveJauka
Folkloras kopas «Upīte» vadītājs
Andris Slišāns
Bilžu autors Vilhelms Laganovskis
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«Viļakas Pegazam»
grāmatas atvēršanas svētki

Dzejas dienas aizsākās 1965. gada 11. septembrī komunāru
parkā (pašreizējā esplanādē), toreiz atzīmējot latviešu dzejnieka
Raiņa 100. dzimšanas dienu ar viņam veltīta pieminekļa atklāšanu.
tieši 11. septembrī Viļakas novada bibliotēkā bija jūtama rosība
un gaidīts pārsteigums – aussalīša (Pētera Boldāna) jaunās grāmatas «Rasotā rītā» prezentācija. autora rokās tā nonākusi jau
maijā, bet kopā ar literātu biedrības «Viļakas Pegazs» dalībniekiem un citiem dzejas draugiem plašākai publikai vaļā vērta tieši
Dzejas dienu laikā.

Pēteris atzīstas, ka nelielajā burtnīcā apkopoti senāk rakstīti teksti –
gan dzeja, gan proza. To saturs atklāj bērnības atmiņas, kāda studenta
eksāmenu laiku, literārā varoņa Jāņa piedzīvojumus armijas nometnē
un ķibeles Sieviešu dienas sakarā. Lielākā daļa notikumu norisinās
pagājušajā gadsimtā – padomju laikos. Pētera laikabiedriem viegli
atpazīt aprakstītās situācijas. Jauniešiem droši vien būtu nepieciešami
komentāri. Asprātīgi aprakstīts Viļakas literātu brauciens uz Rēzeknes
Centrālo bibliotēku, kur notika pirmā tikšanās ar literātu kopu
«Latgales ūdensroze» gluži nesenā pagātnē.
Šajā gadā netiks izdots Rēzeknes Dzejas almanahs, tāpēc mūsu
autoriem izpaliks kāds jauks dzejas pasākums. Ilze Keiša ir publicējusi
savus darbus latgaliešu valodā literatūras almanahā OLŪTS. Jaunākos
dzejoļus lasīja Ilga, Rutta un Antoņina. Dzejas pasākumus ierasti
apmeklē Silvija un Regīna, bet jauno publikāciju autorus sveica arī
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Viņš pateicās par paveikto un novēlēja rast motivāciju radošai darbībai literārajā
jomā arī turpmāk.
Dzejas dienu pasākumi turpinās, tāpēc gribu vēlēt: «… lai vārdu
straumes plūst caur sirdīm un neredzamas stīgas skar!»
Teksta autore: literātu biedrības dalībniece Rutta Jeromāne
Foto: bibliotekāre Regīna Dūna
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Viļakas novada
domes pārstāvji
piedalās
kurzemes
nacionālās
pretošanās
kustības
aktivitātēs

Viļakas novada domes pārstāvji kopā ar Latvijas Valsts
mežu pārstāvjiem un 13. saeimas deputātu a. kazinovski
22.–23. augustā devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz kurzemi, lai iepazītos ar nacionālās
pretošanās kustības muzejiem
Rendā un ugālē.
Brauciena mērķis – smelties
pieredzi un idejas nacionālās pretošanās kustības ekspozīciju un
pasākumu izveidē. Viļakas novadā tāpat kā Rendas un Ugāles
apkārtnē, darbojās svarīgas nacionālo partizānu grupas. Kurzemnieki ir izveidojuši vairākus muzejus, kuros ir atspoguļota šī tēma,
tāpēc arī Viļakas novada domes
pārstāvji apmeklēja šos muzejus.
Muzejos varēja redzēt sadzīves
priekšmetus, tekstus, fotogrāfijas
no nacionālo partizānu grupām
Kurzemē.
Vēsturnieks Andrejs Ķeizars
no Ugāles mūs iepazīstināja ar
stāstiem par nacionālajiem partizāniem Kurzemē, par darbu un

Šķilbēnu
pagastā svin
tēva dienu

Šogad 8. septembrī visā Latvijā svinēja tēva dienu, tie ir svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. arī
Šķilbēnu pagastā rīkotajā sportiski-atraktīvajā dienā pulcējās
piecas ģimenes, kas startēja vairākos uzdevumos, kā:
• Kartupeļu talka, kur kartupelis no tīruma jādabū vienā no
trīs izmēra groziem ar hokeja
nūjas palīdzību;
• Muguriņas, kur balons jānes
starp mugurām pa pāriem un jāievieto trīs dažādā izmēra traukos;
• Krāsas, kas ar «Skittles» un
salmiņa piesūkšanās spēku jāsadala katrā krāsā atsevišķi.
• Atvaļinājums, kur jāpeld
dažādos stilos, drošībai izmantojot peldriņķi un ātrumam pleznas.
• Bardaks, kur bērnu izsvaidītās mantas pa vienai ir jāsaliek
rotaļu mantu kastē – pārvarot vairākus šķēršļus un citus uzdevumus, kas kopā ar bērniem bija
jāpaveic.
Liels paldies visiem dalībniekiem – ģimenēm un palīgiem
Esterei, Viktorijai un Karīnai, kas
pildīja tiesnešu lomu šajā rīta
pasākumā. Paldies arī Jānim
Silšanām un viņa komandai par
foto sienas izveidi šim pasākumam. Jācer, ka šī diena ieies kā
Svētku diena, jo Latvijā Tēva
diena par oficiālu svētku dienu
(taču ne brīvdienu) tika noteikta
2009. gadā, šogad pārkāpjot pirmo desmitu.
Teksts, foto – Kristīna Lapsa

aktīvistu grupu, kas palīdz vākt
un pētīt nacionālo partizānu vēsturi vairāku gadu desmitu garumā.
Bija iespēja iepazīt cilvēku, kas
sponsorēja nacionālo partizānu
pieminekļa celtniecību pie Stompaku purva (pa ceļam uz Balviem). Braucienā tika apskatīti arī
reāli atjaunotie partizānu bunkuri
Ugālē un Īlē. Brauciena devās arī
Latvijas Valsts mežu pārstāvji, lai
kopīgi ar Viļakas novada domi
plānotu Stompaku purva tūrisma
attīstību nākotnē.
Līdz šim ir īstenots projekts
par infrastruktūras daļēju sakārtošanu Stompaku purvā. Latvijas
Valsts meži ir uzstādījuši laipas,
lai visi interesenti varētu netraucēti tikt līdz nacionālo partizānu
mītnei. Viļakas novada dome
kopā ar Latvijas Valsts mežiem
gribētu atjaunot arī vienu bunkuru, lai ikviens apmeklētājs varētu
reāli dabā redzēt, kā tomēr dzīvoja
partizāni. Brauciena laikā kļuva
skaidrs, kas ir pirmie soļi ceļā uz
šo mērķi un kā to var izdarīt. No-

teikti infrastruktūras sakārtošanas
darbi Stompaku purvā neapstāsies, bet ar laiku tiks izveidots arī
reāls bunkurs.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore R.Gruševa
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Skolēnu vecāku biedrība uzsāk īstenot projektu nr.2
«Izkāpt no komforta zonas»

Projekta mērķis ir veicināt Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnos apziņu, ka viņi ir daļa no skolas
«ģimenes», ka viņu viedoklis ir svarīgs, ka, līdzdarbojoties skolēnu parlamenta darbā, viņiem ir ietekme uz apkārt notiekošajiem procesiem – iespēja
uzlabot savu skolas vidi un ikdienas dzīvi, lai viņi
skolā justos patīkami, gaidīti, būtu motivēti to apmeklēt un veiksmīgi iegūt izglītības dokumentu.
Pirmās projekta aktivitātes saistītas ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanām, lai jauniešos radītu izpratni par pilsonisko
līdzdalību kā arī to, kas tad vēlēšanas īsti ir, kāpēc
tās ir tik svarīgas un kā norisinās vēlēšanu process.
Skolēni piedalās vēlēšanu simulācijā- notiek
prezidenta kandidatūru pieteikšana, pirmsvēlēšanu
aģitācijas un pirmsvēlēšanu debates, kam sekos prezidenta vēlēšanas, kuras plānotas 11.oktobrī.
Katram vēlēšanu kandidātam jāizveido aģitācijas
plakāts un jāpopularizē sevi skolas radio, arī atbalstītāju komandām ir iespēja izpausties un atbalstīt savu
favorītu. Tam sekos kandidātu debates, lai pārējiem
skolēniem jeb vēlētājiem rastos pārliecība par katra
kandidāta redzējumu un attieksmi pret skolas vidi,
mācību procesu. Skolēniem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Noslēgumā notiks pats vēlēšanu
process, kurš maksimāli tiks pietuvināts reālām vēlēšanām. Lai šo aktivitāti padarītu skolēniem interesantāku
un aizraujošāku, vēlēšanu dienā emocijas būs iespējams iemūžināt fotomirkļos sadarbībā ar IK «FOTO
fabrika», kas nodrošinās fotostendu un ikvienas interesents iegūs lieliskas bildes kopā ar skolasbiedriem.
Skolēnu parlaments diskutēja par priekšrocībām,
kādas varētu būt prezidentam, jo ikvienam nepiecie-

šama arī ārēja motivācija, ne tikai iekšēja degsme.
Skolēni ierosināja dažādus «bonusus» un, vienojoties
ar skolas vadību, nonāca pie sekojošiem: prezidentam
ir priekšroka piedalīties skolas izbraukumos, apmācībās un projektos, ir pieeja skolēnu parlamenta telpai, ir galavārds skolēnu lēmumu pieņemšanas procesos pašpārvaldes ietvaros, prezidentam ir iespēja
pārstāvēt skolēnu intereses, risinot viņiem aktuālus
jautājumus, kā arī, sadarbojoties ar Mārītes fotokompāniju, tika nolemts, ka prezidents saņems bezmaksas
klases kopbildi un portreta fotogrāfiju komplektu.
Ar skolēniem savā pieredzē dalījās pašvaldības projektu vadītāja Santa Komane, kura savas skolas prezidenta vēlēšanas atceras ar sajūsmu un īstu sāncensības garu. Santa stāstīja skolēniem par vēlēšanu nozīmi
un kā tas tika organizēts viņas skolā, kā arī cik būtiski
ir līdzdarboties – paust un aizstāvēt savu viedokli, ieviest jauninājumus un uzlabojumus savā skolas vidē,
kas ir iespējams darbojoties skolēnu pašpārvaldē.
Projekta ietvaros norisināsies dažādas interesantas aktivitātes- pieredzes apmaiņas braucieni,
ideju ģenerēšana, gada plāna izveide, saliedēšanās
pasākumi un būs arī patīkami pārsteigumi aktīvākajiem skolēnu parlamenta dalībniekiem.
Informāciju sagatavoja biedrības valdes
locekle Madara Jeromāne

«Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS).»

Viļakas «INtRIGa» un Žīguru «aLIaNse» dejo Latvijas senioru dāmu
deju kolektīvu lielkoncertā Nacionālajā botāniskajā dārzā salaspilī

14. septembrī salaspilī Nacionālajā
botāniskajā dārzā notika Latvijas senioru deju kolektīvu lielkoncerts «sens tik
sens ir tas stāsts».
Koncertā piedalījās vairāk kā 500 dejotāji – senioru dāmu deju kolektīvi no visiem Latvijas novadiem – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales. No Latgales
svētkos dejoja kolektīvi no Rēzeknes,
Daugavpils, Andrupenes, Līvāniem, Višķiem, Ludzas un mēs – Viļakas novada

Viļakas KN senioru dāmu deju kopa
«Intriga» un Žīguru KN dāmu deju kopa
«Alianse».
Lielkoncerta nosaukums bija «Sens tik
sens ir tas stāsts» un tas bija Olaines senioru deju svētku koncerta turpinājums, kurš
vēstīja, ka būs interesanta programma. Tas
bija «atmiņu stāstījums» par to, kādas ballītes bija dāmu jaunības laikos, kā pucējās,
ko dejoja, kādas emocijas un kādi jautri
atgadījumi saistījās ar to. Stāstījumi, nelieli,

Pļaujas svētki

bet interesanti mijās kopā ar 27 dejām –
lēnām, liriskām un jestrām. Tas bija senais
stāsts par dāmu jaunības dejām, par dzīvi,
par kavalieriem, modi un attiecībām!
Lielkoncerts notika vienlaicīgi ar
Nacionālā botāniskā dārza rudens gadatirgu
un koncertu bija iespēja noskatīties ne tikai
dejas interesentiem,bet arī gadatirgus tirgotājiem un apmeklētājiem.
Koncertā divu stundu garumā senioru
dāmas izdejoja repertuāra skaistākās dejas

un radīja sev un citiem sirsnīgu svētku
noskaņu. Lai arī bija spēcīgs vējš, pavēss,
tomēr lietus un krusa mums gāja secen un
par to mēs bijām ļoti priecīgas!
Paldies enerģiskajām, mūsdienīgajām
un vienmēr optimistiskajām senioru dāmām!
Viļakas KN senioru dāmu deju kopas
«Intriga» vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva
Foto A. Jevstigņejeva, I. Krilova

14. septembrī Viktora Ķirpa ates muzejā notika
Pļaujas svētki. Šā gada svētku moto: «Lobs ar lobu sasatyka». No Latgales novadiem svētkos piedalījās Viļakas novada Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, Balvu
novada Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, Preiļu
novada saunas pagasta folkloras kopa «Nakteneicas»,
no Vidzemes-Grundzāles vidējās paaudzes deju kolektīvs «Rieda» un Ziemeļmalas muzikanti no Limbažiem.
Kā ik gadu arī šogad Pļaujas svētkos bija jāveic dažādi
senie darbi,labības kulšana ar spriguļiem un kuļmašīnu,
linu apstrāde un veļas mazgāšana. Medņevas etnogrāfiskā
ansambļa dalībnieki skābēja kāpostus un rīvēja kartupeļus
cietei. Interesentu kā ik gadu bija daudz, ģimenes ar bērniem no visas Latvijas, jo seno darbu prasmes gribēja
izmēģināt vai katrs pasākuma apmeklētājs.
Paldies visiem dalībniekiem par darbu veikšanu, kurus
iztraucēja lietus, bet ar kuriem veiksmīgi visi tika galā,
paldies šoferim Zigfrīdam.
Teksts un foto: Medņevas etnogrāfiskā ansambļa
vadītāja Skaidrīte Šaicāne
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septembris
Medņevas PII
«Pasaciņa»

2019. gada septembris

IZGLītīBa / kuLtūRa

Ir pagājusi vasara un atkal visa pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» (turpmāk tekstā – iestāde)
saime ir satikusies, lai kopā pavadītu jauno mācību
gadu.
2. septembrī mūsu iestādi atkal pieskandināja bērnu
smiekli. Mācību gadu uzsākām ar kopīgu pasākumu iestādes zālē, kur vadītāja teica svētku uzrunu. Turpinājumā
«Lāčuku» grupas skolotāja Gunta Briediņa aicināja apceļot
visas grupas. Katrā vecuma grupā skolotājas piedāvāja
bērniem dažādas kopīgas aktivitātes, iepazīstināja ar bērniem, kuri pirmo reizi bija atnākuši uz iestādi .
Pēc ceļojuma zālē bērnus sagaidīja patīkams pārsteigums – Rudens rūķis atnesis cienastu.
Uz svinīgo pasākumu mūs apsveikt un novēlēt veiksmīgu jauno mācību gadu bija atnākuši Viļakas novada
domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Medņevas
pagasta pārvaldes vadītājs Juris Prancāns.
Pirmās mācību nedēļas piektdienā pie mums ciemojās
mūsu tuvākie kaimiņi – Viduču pamatskolas audzēkņi ar
muzikālo izrādi. Bija skaisti, jautri un ļoti pamācoši.
Paldies skolas direktorei Inārai Sokirkai un skolotājām
Līgai Babānei un Initai Raginskai.
Jau pirmajā mācību nedēļā sākām aktīvi darboties.
Katrai grupai tika izstrādāts tēmu plānojums atbilstoši
bērnu vecumam un interesēm. Nu, varēja sākties aktīva

darbošanās! Katra diena tika piepildīta ar jaunu zināšanu
apguvi, ar kopīgu darbošanos, ar aktivitātēm dabā, arī lietus laikā, kas ļoti patīk bērniem – pētījām, eksperimentējām, iejutāmies dažādu pašu izdomātu pasaku varoņu
lomās, dziedājām, gājām rotaļās, vingrojām un baudījām
dabas skaistumu, vērojām pārmaiņas un paši meklējām
atbildes uz dažādiem jautājumiem.
Mēs aktīvi turpinām apgūt pašapkalpošanās prasmes
un mācamies palīdzēt draugam.
Septemrī tikāmies ar vecākiem vecāku sapulcē, kur
sniedzām informāciju par aktualitātēm un jauninājumie
iestādē jaunajā mācību gadā. Daudz runājām par jauno
mācību saturu, iepazīstinājām ar pirmsskolas mācību programmu, kā arī stāstījām visu dienas gaitas norisi un sarunājām, ka oktobrī tiekamies bērnu grupās, kad vecāki
kopā ar bērniem pavadīs dienu iestādē.
Esam veiksmīgi uzsākuši jauno mācību gadu. Mums
ļoti patīk strādāt jaunajā kompetenču pieejā, jo tas sniedz
bērniem prieku par darbu, kura rezultātā tiek apgūtas jaunas prasmes un zināšanas.
Paldies manam darbīgajam kolektīvam par aktīvu ,
radošu un atbildīgu darbu. Man ir patiess prieks strādāt
kopā ar jums!
Medņevas PII «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Brokāne

Marienhauzenas ģimeņu festivāls

(Sākums 1. lpp.)

Marienhauzenas ģimeņu festivāls tika
atklāts ar kopīgu ģimeņu velobraucienu.
Velobraucienā varēja piedalīties gan individuāli, gan veidot komandas, kā arī izveidot interesantu noformējumu savai komandai. Bija prieks par izrādīto atsaucību!
Šoreiz galvenais nebija brauciena ātrums,
bet gan kopīgi nopietni – nenopietnā braucienā ar dažādiem uzdevumiem atklāt jaunus faktus par seno pilsētu, kā arī jautri
pavadīt laiku. Izbraucām pilsētu secīgi no
senākās vēstures līdz pat mūsdienām.
Turpinājumā sekoja dažādas lekcijas,
meistarklases, darbnīcas un sporta aktivitātes, kopumā 20 nodarbes, kuru laikā ik
viena ģimene varēja iegūt jaunas prasmes
un iemaņas, savukārt, pasākuma dalībnieki,
kuri reģistrējās un darbojās piedāvātajās
aktivitātēs, piedalījās velosipēda izlozē, kas
notika festivāla noslēgumā. Tāpat tika
noskaidrots www.facebook.com konkursa
uzvarētājs, kurš balvā saņēma mājražotāju
grozu. Lai tiktu pie balvām, laimīgajiem
uzvarētājiem izlozes laikā bija jāatrodas
pasākuma teritorijā. Lozes vilka mazākie
festivāla dalībnieki, lai izloze būtu godīga- velosipēdu laimēja Žīguru iedzīvotāja
Linda Ozola, bet mājražotāju grozu ieguva
Sandra Ločmele,
Festivāla laikā varēja iegādāties vietējo
mājražotāju produkciju tirdziņā vai arī
nogaršot armēņu un norvēģu zupu ezera
krastā, kā arī zemnieku saimniecības
«KOTIŅI» grūbas un pupu kotletes!
Pasākuma īpašais viesis bija «jūtūbere»
Alise Mičule, kura kopā ar vīru dalījās savā
aizraujošajā dzīvesveidā – «zero waste»
jeb bez atlikumu kustībā, kā arī savā interesantajā ceļošanas pieredzē. Alise mīl
dzīvniekus un dabu, tāpēc dalās arī ar augu
valsts ēdienu receptēm un runā par dzīvi
ar mazāk atkritumiem.
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Ikvienam festivāla dalībniekam bija
interese izveidot ādas piekariņu vai aproci,
darbojoties Andra Ločmeļa piedāvātajā
ādas izstrādājumu darbnīca. Meistaram ik
brīdi apkārt rosījās bariņš bērnu, jauniešu
un citu interesentu.
Galvas rotu darināšanas meistarklasi
vadīja Vineta Jurjāne no Balviem. Interese
par mākslīgo ziedu galvas rotām bija milzīga, darbojās ne tikai mātes un meitas, bet
pat tēvi darināja savām meitām skaistuma
rotas. Patīkami, ka meistarīte sniedza savu
padomu, lai katrs dalībnieks būtu gandarīts
par veikumu. Tik pat pieprasīta bija arī
mūsu novadnieces Skaidrītes Veinas pērļu
kroņu darināšanas meistarklase, kurā tika
dota iespēja izveidot fantastiskas matu un
galvas rotas.
Kanisterapijas nodarbību vadīja Ingrīda
Supe no Balviem, lai festivāla apmeklētājiem radītu izpratni par šo terapijas veidu,
kas ir strukturētas, uz mērķi orientētas dzīvnieka asistētas darbības, sevī apzināti
ietverot mijiedarbību ar dzīvnieku pedagoģijā, terapijā vai citās aktivitātēs.
Festivāla laikā apmeklētājiem bija
iespējams uzkāpt zirga mugurā un iepazīt
reitterapijas ārstēšanas metodes, ko nodrošināja kaimiņu novada Kļitončiku ģimene.
Fizioterapeite Santa Graudiņa izglītoja
interesentus fizioterapijas vingrinājumos
un masāžā, bet Ilutai Balulei un citiem aktīvistiem lietus nebija šķērslis, lai izkustētos
aerobikas nodarbībā.
Zumbas meistarklasi vadīja sporta trenere Digna Ķīse no Alūksnes. Uzzinājām,
ka zumba nav tikai sporta nodarbība, tā ir
Latīņamerikas iedvesmota deju fitnesa
nodarbība, tāpat tā ir ļoti labs kardio treniņš
un tajā tiek nodarbinātas visas muskuļu
grupas. Nodarbības gaitā mūzika kļuva
arvien enerģiskāka un muskuļu iesildīšanās
pārtapa dejā.
Savukārt, tēju darbnīcas teltī valdīja

patīkama čalošana, jo kopā ar biedrību
«Virica» ģimenes iepazina tēju pasauli un
caur dažādām aktivitātēm iepazina augus
un to, kā mājas apstākļos pagatavot veselīgas tējas.
Biedrības «Dāmu klubs Marienhauzena» pārstāves Albīna Veina un Regīna
Brokāne cienāja pasākuma viesus ar garšīgām kaņepju sviestmaizītēm un dalījās
savos noslēpumos to pagatavošanā un biedrības «Dardedze» pārstāvji rūpējās par to,
lai aktivitātēs varētu noritēt pilnā sparā,
veicot organizatoriskos darbus.
Neskatoties uz lietainajiem laika apstākļiem, bērniem bija iespēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, piedalīties rokdarbu
meistardarbnīcās, apgleznot sejas un iegūt
interesantus hennas tetovējumus, ko nodrošināja Skolēnu vecāku biedrība un Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra aktīvisti.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inese Circene iesaistīja festivāla dalībniekus burvīga ziedu paklāja veidošanā.
Gleznošanas mākslā interesenti varēja
izpausties Viktorijas Zaharovas vadībā,
kura kopā ar festivāla dalībniekiem radīja
skaistus mākslas darbus ezera krastā.

Festivāla emocijas bija iespējams iemūžināt fotomirkļos, jo dalībnieki varēja izmatot fotostendu, lai kopā ar ģimeni un
draugiem iegūtu jautras un pozitīvas fotogrāfijas, kas būs atgādinājums par aizraujošo
notikumu.
Noslēgumā muzicēja biedrība «Upītes
jauniešu folkloras kopa», kuras veidotāji
ir viena no stiprajām novadu ģimenēm –
Slišāniem, kas, neskatoties uz laikapstākļiem, sasildīja klātesošās ģimenes ar dziesmām un atziņām!
Paldies Jums, ģimenes, ka ieradāties uz
pirmo un cerams, ne pēdējo, Marienhauzenas ģimeņu festivālu, lai kopā nosvinētu
ģimenes un vērtības, kā arī veidotu draudzīgu vidi un pozitīvu starppaaudžu mijiedarbību!
Paldies ik vienam, kas piedalījās un palīdzēja realizēt Viļakas novada domes projektu
Nr. 2/GIMEN/19/023 «Marienhauzenas
ģimeņu festivāls», organizēja aktivitātes
un rūpējās par apmeklētāju labsajūtu!
Informāciju sagatavoja: Santa
Komane, Inese Matisāne, Madara
Jeromāne, Vita Prancāne
Foto: Viļakas novada domes arhīvs
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Ražas svētki «Vēršukalnā»

Viļakas novada pensionāru
biedrība savā 2019. gada darba
plānā ieplānoja noorganizēt Ražas svētkus. Pērn augusta mēnesī notika kartupeļu diena,
kur varēja iepazīties ar ēdieniem, kas gatavoti no kartupeļiem. saimnieces no Medņevas
pagasta atveda pat torti no šīs
kultūras.
Šogad tika nolemts programmu paplašināt un parādīt plašāku
dārzeņu un augļu klāstu, kas aug
mūsu novadā. Arī datums pasākumam tika izvēlēts vēlāk –
7. septembrī, kad daļa ražas dārzos ir novākta. Diemžēl, arī šogad
laika apstākļi ienesa savas korekcijas ar lietavām un tieši septem-

K

bra sākumā iestājās labs saulains
laiks, lielas un mazas saimniecības steidza kult ražu un rakt kartupeļus.
Tomēr dalībnieki atbrauca no
visiem novada pagastiem ar savam
veltēm. Par to parūpējās novada
dome noorganizējot dalībniekiem
autobusu. Ciemiņus šoreiz uzņēma Harijs Dvinskis «Vēršukalnā». Kā īsts un prasmīgs saimnieks no paša rīta gatavojās pusdienu zupas vārīšanai un lauku
maizes cepšanai, kā arī ierādīja
vietas ciemiņiem. Pats pirmais ar
pašdarinātu alutiņu no Briežuciema atbrauca Jānis Kašs. Diemžēl,
viņa cerības šoreiz neattaisnojās,
jo gandrīz visi nopietni vīri cītīgi

ādā siltā un saulainā dienā pie mūsu
Škilbēnu sociālās aprūpes mājas piebrauca liels autobuss, lai mūsu iemītniekus nogādātu
uz kultūrvēsturisko lauku sētu «Vēršukalns», kur
ražas svētkos satikāmies ar novada senioriem.
Šo pasākumu organizēja novada pensionāru biedrība. Mūs iepriecināja dziedošās sievas – pašdarbnieku kolektīvi «Sudaruškas», «Abrenīte» un
«Atzele». «Pie dzidrajiem atmiņu avotiem dzīvē
mēs kādreiz tiksimies» – tā skan bijušie skolas gadu
atvadu vārdi, jo mūs priecēja kolektīvs, kurā spēlēja Alfrēds Circens ar cītara un vijoles pavadījumu, malači. Tie, kuriem Dievs devis vēl spēku
un veselību cēlās kājās un gāja dejās, kā agrāk
jaunībā. Pa to laiku, kamēr mēs priecājāmies
par dziesmām un mūziku, mājas saimnieks Harijs
gatavoja siltas pusdienas un cepa maizīti. Tā bija
silta, mīksta, smaržīga, saldena un lika atmiņās
aizlidot tālu prom uz bērnību, uz tēva mājām.
«Kur gan aizlidojuši mūsu gadi, kā cīruļputni,
kas aprīlī dzied?» Šajā pasākumā piedalījās vai-

strādāja tīrumos un dārzos. Nebija
kas lieto alu – uz svētkiem atbrauca pārsvarā sievietes. Līdz ar to
muciņa gandrīz pilna aizbrauca
mājās. Jāņa kaimiņiene Anita Kaša piedāvāja pagaršot un nopirkt
medu un sieru. Leontīna Saida
piedāvāja meža veltes – brūklenes
un ļoti ātri tos pārdeva, pieprasījums bija lielāks. Velta Logina atveda parādīt sava dārza ražu –
kabačus, ķirbi, melnus kartupeļus,
kāpostu galvu, galda bietes, burkānus, sīpolus, selerijas, pētersīļus, ābolus, īpaši iepatikās ceptais
kabacis. Gatavos ēdienus piedāvāja degustēt visiem klāt esošiem
arī Valentīna Bukovska, Aleksandra Volkova, Zinaīda Ševčuka,
Emerita Prancāne.
Diena izdevās saulaina un silta, tāpēc saimnieks piedāvāja visiem citronūdeni ar mētras lapām.
Krūzes nācās piepildīt vairākas
reizes. Visu notiekošo sētas pagalmā piefiksēja Andris Zelčs un
foto mirkļi tiks apskatāmi albumā.
Vēl pasākuma organizatori ielūdza no Rēzeknes Vitāliju Boļšakovu ar sadzīves tehniku piemājas
un zemnieku saimniecībām, pie
tam, piedāvāto preču cenas tīri
pieņemamas mūsu algām arī pensijām. Piemēram, labs zāles pļāvējs
maksāja 100 eiro (viens simts),
bet motorzāģis tikai 70 eiro (septiņdesmit ). Lūk, tāda starpība ar
cenām mūsu tirdzniecībā. Novadniece Genovefa Logina par nelielu cenu piedāvāja sievām dažādu
veidu rotas lietas. Skaidra Niķitina nodemonstrēja dekora kompozīciju ar pīlādžiem. Īsi pirms
pusdienām pašdarbnieki no «Abrenītes» – vadītāja Silvija Kupriša
un «Sudaruškas» – vadītāja Svetlana Krasnokutska priecēja klātesošos ar savu dziedāšanu. Tālāk
visi ar apetīti ēda Harija vārītu
vistas zupu un tikko izceltu no
krāsns maizīti, bet pēc pusdienām
savu meistarību rādīja «Atzeles»
kolektīvs – vadītāja Anna Annuškāne. Dziedāšana un mūzika iesaistīja visus, kas spēja atļauties
aktīvu dancošanu apkārt dziedātājiem. Pašās beigās visi aktīvākie pasākuma dalībnieki saņēma
pateicības rakstus par atbalstu un
piedalīšanos novada ražas svētkos. Nākošais pasākums novada
pensionāriem notiks Žīguros un
būs veltīts starptautiskai senioru
dienai. Uz drīzu satikšanos!
Pensionāru biedrības valde
Foto: Andris Zelčs

rākas saimnieces ar savu izaudzēto produkciju.
Pārdošanā bija alus, medus, visādi salāti, gan
ķirbji, kabači, tomāti, gurķi un āboli. Bija arī
rotaslietas, ko pirka sievas.
Kad zupa bija gatava, tā tika pasniegta visiem
klātesošiem. Tā bija garšīga un karsta. Vēl tā vienreizēji garšīga maize ar medu, ievārījumu vai
sviestu pēc izvēles. Pēc pusdienām atkal dziedāja
un spēlēja «Atzele». Uz mājām vēl negribējas
braukt, bet vajadzēja atvadīties un posties atpakaļ
ceļam. Šoferim taču visi atkal jāaizved uz savām
dzīves vietām. Jāprot cienīt arī cita darbu.
Gribās no sirds visiem pateikties par kopā
pavadītiem mirkļiem, lai šādi pasākumi būtu biežāk, lai savām acīm redzētu dzīvo dabu, cilvēkus
kartupeļu vagā un maisu rindas tīrumā un ar to
smelties spēkus un turēties vēl virs zemes. Būs
ko pārdomāt, pakavēties atmiņās. Lai visiem stipra veselība, izturība, pacietība darbā un ikdienā!
Lai Dieva miers valda virs Latvju Zemītes!
Lūcija Ercika

Viļakas novadā

upītes uobeļduorza pilngadība!

upīte, vecākais latgaliešu festivāls, mīlestības dzeja un dziesma,
rudenīgs lietus, daudz draudzīgu ļaužu, daudz Latgales dižgaru,
«upītes uobeļduorzs» svin savu 18 gadu jubileju. Nemainīgi jau
kopš 2002. gada festivāls notiek trešajā septembra sestdienā, šogad
tāpat kā pirmais festivāls, tas notiek 21. septembrī.
Paldies dzejniekam Ontonam Slišānam viņa ideja par dzejas dienu festivālu vēl gadsimta sākumā ir bijusi tik laba, ka katru gadu tā aug, dzīvo un
attīstās un šogad sasniedza pilngadību. Katru gadu mēs varam klausīties
dzeju, izbaudīt dziesmas, sajust mājīgumu, izbaudīt latgaliskumu.
Šogad apmeklētājus ar jautriem jociņiem priecēja festivāla vadītājs
Jānis Skutelis, protams, kā īsts latgalietis svētkus vadīja latgaliski.
Svētkos īpašā vietā tika likti dzejnieki, tie sēdot šūpolēs lasīja savas
dzejas rindas, bet starplaikos starp dzejniekiem mūziķi sākot no folkloras un beidzot ar smago roku izšūpināja skatītājus.
Liels paldies grupai «Kei-Rei» – kuras dalībnieki ir festivāla vienaudži
par svētku atklāšanu! Paldies #FKUpīte par dziesmām un īpašo vakara
naglu – deju «Lipindraks». Saļņovas kapela ļāva iejusties kā īstā zaļumballē. Žvūrgzduni – bērnu rokgrupa no Rēzeknes pārsteidza ar spēcīgu
dziedājumu. Santa Savicka-Drozdova pirms Uobeļduorza pati pieteicās
dziedāt festivālā, protams, ka vienojāmies. Ja līdz šim Santu mēs nezinājām,
tad tagad iepazinām kā skaistu un spēcīgu dziesmu un balss īpašnieci,
super! Turpinājumā grupa «Dabasu Durovas», kas šogad «Upītes
Uobeļduorzā» jau uzstājās 13.reizi. Vēl izbaudījām ģitāras virtuozu Rihardu
Krilovu, dziesminieku Vinsentu Kūkoju. Turpinājumā lielu pārsteigumu
sagatavoja grupa «Napruots», kas pēc dažu gadu pārtraukuma atkal sākusi
muzicēt, prieks! Festivāla īpašie viesi grupa «Linga» tautas nama zāli
piepildīja tā, ka nebija kur pat adatai nokrist, paldies viņiem arī par to, ka
vienu dziesmu centās nodziedāt latgaliski. Tālāk grupas «Unknown Artist»
un «Gandreiž 10nīkā» izdancināja jauniešus un festivālu mīļi un svinīgi
noslēdza meiteņu grupa no Rēzeknes «Trešīs Ņūtona lykums».
Paldies Uobeļduorza dzejniecēm – Mārītei Slišānei, Līvijai Liepdruvietei, Ilzei Spergai, Dagnejai, Annai Rancānei, Inetai AtpileiJuganei, Ligijai Purinašai, Mārītei Bikovskai un Karonhisakei.
Liels paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, biedrībai «Upītes jauniešu folkloras kopa», SIA «DOLO», SIA «ADVORS», ZS «Kotiņi»
un Viļakas novada domei. Iz sazatikšonūs Upītie jov 19.09.2020.
vacuokejā latgalīšu festivalā pasaulie «Upītes Uobeļduorzs».
#UpītieDzeiveJauka!
Andris Slišāns,
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
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Viļakas novada kausa izcīņa
minifutbolā 7:7

Viļakas pilsētas stadionā notika novada kausa izcīņa minifutbolā 7:7. savā starpā spēkiem mērojās trīs komandas. Divas komandas bija no Viļakas un viena no kaimiņu novada – Baltinavas. Pēc
izlozes pirmās savā starpā tikās komandas – Viļaka un Baltinava.
Pēc pirmā puslaika rezultāts bija 2:0 Viļakas komandas labā.
Otrajā puslaikā Baltinavas komanda saņēmās un ātros pretuzbrukumos guva piecus bezatbildes vārtus. Spēles beigās rezultāts jau liecināja par Baltinavas komandas uzvaru ar rezultātu 5:2.
Nākamajā spēlē tikās abas Viļakas komandas. Viļakas junioru
komanda izrādīja sīkstu pretestību Viļakas komandai. Gan pirmajā,
gan otrajā puslaikā ritēja līdzīga spēle. Neizmantotas daudzas vārtu
gūšanas iespējas abām komandām liedza kādai no komandām izvirzīties pārliecinošā vadībā. Spēles beigās meistarīgāki izrādījās Viļakas
junioru komandas spēlētāji, kas svinēja uzvaru ar rezultātu 2:1.
Beidzamajā spēlē tikās Baltinavas un Viļakas junioru komandas.
Šinī spēlē Baltinavas komanda jau pirmajā puslaikā izrādīja savu pārākumu, noslēdzot to ar rezultātu 4:1. Otrajā puslaikā, lai gan Viļakas
junioru komanda atguva divus vārtus, spēle beidzās ar Baltinavas
komandas uzvaru 5:3.
Uzvarot abās spēlēs Baltinavas komanda nodrošināja pirmo vietu
kausa aizcīņā. Otro vietu izcīnīja Viļakas junioru komanda un trešajā
vietā komanda «Viļaka». Baltinavas komandā spēlēja sekojoši spēlētāji:
Kristers Briedītis, Andris Pauliņš, Raivis Briedītis, Egons Ločmelis,
Renārs Zelčs, Raivis Logins, Kevins Kleins, Dāvis Ločmelis, Daniels
Šaicāns, Igors Jeršovs.
Ervīns Veļķers

sacenšas rollerslēpotāji

«Balkanu apļu» skrējieni ir noslēgušies

Ir noslēdzies tautas skrējiena «Balkanu apļi»
seriāls, kura ietvaros notika trīs kārtas.
Uz pēdējo kārtu pulcējās rekordliels dalībnieku
skaits – 58 skrējēji, kas mani kā organizatoru patīkami pārsteidza. Pateicos par atsaucību, Jums, tas ir
liels gandarījums man par ieguldīto darbu.
Šajās sacensībās piedalījās arī skrējēji, kuru
dzimtās mājas ir Latvijā, bet darba gaitas ir ārzemēs.
Vairākās vecuma grupās notika sīva cīņa par
godalgotām vietām, jo kā nekā, šoreiz izšķīrās jautājums par speciālbalvām seriāla noslēgumā. Pārsteiguma balvas gaidīja visu trīs kārtu uzvarētājus.
Šogad visu trīs kārtu uzvarētāji saņēma T-kreklus
ar uzrakstu «Balkanu apļi 2019». Visu trīs kārtu
uzvarētāji bija: Ainārs Miņins, Ināra Spridzāne,

Vladimirs Kallass, Reinis Mičs, Agnese Razminoviča, Loreta Kamzola, Kristīne Kamzola, Dairis
Razminovičs.
Otrās un trešās vietas ieguvēji saņēma krūzītes
ar Balkanu sportisko aktivitāšu foto.
Paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu!
Paldies par palīdzību sacensību tiesāšanā Inesei
Martinovai, Rudītei Mičai un Unai Kozlovskai.
Paldies Unai par fotogrāfijām.
Vēlu skolēniem veiksmīgu jauno mācību gadu!
Visus sportot gribētājus gaidīšu nākošajā vasarā uz
jauno skriešanas sezonu.
Rezultātus var apskatīt Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv, sadaļā Sports.
Sacensību organizators Pēteris Vancāns

u-13 volejbolisti piedalās Latvijas
14. Vasaras spēlēs

slēpošanas – biatlona kompleksā «Cēsis» aizvadīts Latvijas
čempionāta rollerslēpošanā 1. posms.
Čempionātā piedalījās arī Viļakas novada BJSS audzēkņi, kurus
trenē treneri Jānis Dokāns un Pēteris Vancāns. Pirmajā sacensību
dienā rollerslēpotāji sacentās brīvajā solī, bet otrajā dienā – klasiskajā
solī.
Pirmajā dienā labākos rezultātus uzrādīja Amanda Husāre, izcīnot
4.vietu S-10 grupā. V-10 grupā Reinis Mičs izcīnīja 9.vietu. S-12
grupā startēja Loreta Kamzola, kura piedzīvotā kritiena dēļ noslīdēja
u 22.vietu. V-12 grupā Indriķis Ints Circens izcīnīja 9.vietu. V-14
grupā Markuss Kozlovskis – 17.vietā, bet Mārtiņš Kamzols – 18.vietā.
Otrajā dienā uz Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 1.posma sacensībām rollerslēpošanā klasiskajā solī devās tikai Indriķis Ints Circens.
Stars šajā disciplīnā izrādījās ļoti veiksmīgs, jo viņš spēja izcīnīt sudraba medaļu. Indriķa Inta sasniegumā liels nopelns ir viņa brālim
Jānim.
Jānis Circens, kura vadībā individuāli trenējas Indriķis Ints, ar
savu aizrautību un ieinteresētību skriešanā un slēpošanā ir devis ieguldījumu šo sporta veidu popularizēšanā.
Šajā mācību gadā Indriķis Ints Circens no vieglatlētikas nodaļas
pāriet uz slēpotāju nodaļu. Viņa panākums Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 1.posmā ir apliecinājums ikdienā ieguldītam darbam treniņos. Slēpošana ir sporta veids, kurš prasa neatlaidīgu un smagu
darbu.
Latvijas čempionāta rollerslēpošanā otrais posms notiks š.g. 8.septembrī. Arī šajā posmā nav paredzēts starts V-S-10 grupām.
Paldies visiem audzēkņiem par startu, paldies vecākiem par atbalstu.
Veiksmīgus startus!
Treneris Pēteris Vancāns
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Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas u-13
volejbolisti piedalījās Latvijas
14. Vasaras spēlēs. tika pieteiktas divas komandas: «Viļakas
zelts» un «Viļakas zēni.»
Spēles 1. posms notika 11. jūlijā Gulbenē. Viļakas sporta skolas komanda «Viļakas zēni», kuru
pārstāvēja Sandis Mancevičs,
Ģirts Kevins Kromulis, Alens
Borisovs, Ingvards Kokorevičs un
Kristaps Dambītis ieguva 3. vietu,
paverot sev iespējas uz nokļūšanu
finālā.

Spēles 2. posms notika 13. augustā Ļaudonā. Arī šoreiz komanda ieguva 3. vietu, izcīnot vietu
finālā. Komanada «Viļakas zelts»
finālā neiekļuva.
28. augustā Ogrē notika finālspēles. Komanda ieguva 7. vietu
(piedalījās 16 komandas).
Paldies, izglītojamajiem, trenerim, vecākiem un šoferiem par
darbu un atbalstu!
Informāciju sagatavoja
D. Krakope,
direktores vietniece
izglītības jomā

Vilakas novada_SEPTEMBRIS_2019_1_avize.qxd 27.09.2019 11:57 Page 15

Viļakas novadā

2019. gada septembris

sPoRta aktIVItātes NoVaDā

Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts 2019

No 20. jūnija līdz 15. augustam Viļakas parka teritorijā notika novada pludmales volejbola čempionāts.
Šinī sezonā tika pamainītas spēļu norises dienas. Ja
citus gadus sacensības notika izejamās dienās (sestdienās
vai svētdienās), tad šogad spēles norisinājās darba dienu
vakaros.
Pludmales volejbola čempionāts notika četros posmos.
Kopvērtējumam vajadzēja nospēlēt vismaz trijos posmos
un pēdājais posms bija obligāts. Komandas sacentās četrās
vecuma grupās no sešām piedāvātajām. 1 gr. spēlēja
2003.g. un jaunāki jaunieši (zēni). 2 gr. sacentās 2002. g. –
1980.g. vīrieši un sievietes. Savukārt 3 gr. spēlēja 1979.
g. un vecāki vīrieši (veterāni).
Katrā no vecuma grupām izvērsās interesantas cīņas
par uzvarām. 1 gr. līdz pat pēdājam posmam nevarējā
noskaidrot uzvarētaju kopvērtējumā. Piecu komandu konkurencē divām komandām («Jokeri» un «Viļakas zēni»)
izvērsās cīņa par 1 vietu. Pēdējā posmā pat nepieciešams
bija papildus sets, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Uzvaru sīvā cīņā izcīnīja komanda «Viļakas zēni»
(Sandis Mancevičs un Ingvards Kokorevičs), otro vietu
izcīnīja komanda «Jokeri» (Alens Borisovs un Ģirts Kevins Kromulis). Kopvērtējumā trešo vietu izcīnīja komanda
«Žīgurskie» (Artjoms Šaicāns un Kristers Timmermanis).
Ceturtajā vietā ierindojās komanda «Dusmīgie Bebri»

«stipro
skrējiens 2019»
Balkanos

Š. g. 1. septembrī drosmīgākie skrējēji pulcējās Balkanos,
lai piedalītos kārtējā stipro
skrējienā. uz sacensībām ieradās 38 skrējēji. tika pārstāvēts
Viļakas, Balvu, Baltinavas novads, kā arī skriešanas entuziasti no Gulbenes un Rīgas.
Reģistrācijas laikā veicām nelielas izmaiņas jaunākās vecuma
grupas dalījumā, jo bija ieradies
liels dalībnieku skaits.
Skrējiena trase vijās pa pļavām, nopietniem kāpumiem, dubļiem, diviem dīķiem. Skrējiena
dalībniekiem vajadzēja arī pārvarēt šķēršļus no mašīnu riepām,
līdzsvara šķēres, žogus, mašīnas
piekabi. Distances garums bija 4
km, bet daļai dalībnieku tā bija
jāveic divreiz, t. i., 8 km.
Uzklausot dalībniekus pēc fi-

(Kristaps Dambītis un Daniels Mihailovs), piektā vietā
komanda «Āmuri» (Viktors Borisovs un Endijs Nipers).
2 gr. vīriešiem kopumā posmos piedalījās 9 komandas.
Stabīlāko sniegumu un arī dalību visos 4 posmos parādīja
komanda «Amigo» (Reiners Korņejevs un Andis Dvinskis)
, kuri arī izcīnīja kopvērtējumā 1. vietu. Otrajā vietā ierindojās komanda «MDV» (Ritvars Dvinskis un Kristers
Ivanovskis), trešo vietu nodrošināja komanda «Bite»
(Anrijs Kokorevičs un Dairis Ivanovs). Jāpiemin arī
komanda «Baltinava» un komanda «Igārs», kuras rādīja
labu spēli. Diemžēl piedaloties tikai divos posmos no četriem, pietrūka izcīnīto punktu summas kopvērtējumā.
2 gr. sievietēm stabīli sacenšoties 3 komandām, intriga
par 1. vietu saglabājās līdz pat pēdējam posmam. Rezultātā
sīvā cīņā uzvaru posmā un arī kopvērtējumā izcīnīja
komanda «Pienenes» (Astrīda Logina un Selga Circene).
Otrajā vietā ierindojās komanda «Baltinava» (Līga
Langovska un Velta Mītke). Godpilno trešo vietu izcīnīja
komanda «Māsiņas» (Santa Ivanova un Ineta Podiņa). Uz
vienu posmu šajā grupā savu dalību bija pieteikusi arī
komanda «Kešoni».
3 gr. vīriešiem (veterāniem) uzvarētāju intriga saglabājās līdz pēdējam posmam. Piedaloties trim komandām,
par uzvarētāju varēja kļūt jebkura no šīm. Diemžēl intrigu
kopvērtējumā mazināja komanda «Toms», kas nepiedalījās

niša, kuri bija pārvarējuši sarežģītos šķēršļus, pārpeldējuši dīķus, četrrāpus pieveikuši kāpumus, izbriduši dubļus līdz jostas
vietai, beigās secināja, ka tas
nieks vien ir! Secinājums viens,
nākošgad jādomā par vēl sarežģītāku trasi.
Ļoti patīkami, ka sacensībās

kā vienmēr startēja ģimenes: Kallasu ģimene no Gulbenes, Kamzolu un Razminoviču ģimenes no
Šķilbēnu pagasta, Circeņu ģimene
no Medņevas pagasta. Paldies
Aināram Miņinam no Žīguru pagasta par jauniešu iesaistīšanu
sportiskās aktivitātēs.
Par šī gada Stipro skrējiena

pēdējā posmā un arī kopvērtējumā. Līdz ar to cīņa par
1. vietu izvērtās starp komandām «J3» un «Gintis un Es».
Uzvarot pēdejā posmā, uzvaras laurus plūca komanda
«J3» (Jānis Gruševs, Juris Vilkaste un Vladimirs
Serebreņickis). Godpilno 2 vietu izcīnīja komanda «Gintis
un Es» (Imants Elksnītis, Jānis Boriss un Viktors
Sidorovs).
Ervīns Veļķers

trases izveidošanu PALDIES saku Artim Loginam, Jānim Circenim un viņa brāļiem.
Paldies par palīdzību sacensību tiesāšanā Inesei Martinovai,
Rudītei Mičai un Unai Kozlovskai. Divkāršs paldies Unai par
fotogrāfijām.
Paldies sacensību dalībnie-

kiem par atsaucību! Vēlu visiem
veiksmīgu šo sportisko sezonu!
Veiksmi skolēniem mācībās
jaunajā mācību gadā!
Rezultātus var skatīt Viļakas
novada mājas lapā www.vilaka.lv,
sadaļā Sports.
Sporta organizators
Pēteris Vancāns
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Viļakas novada čempionāts vasaras
makšķerēšanā Rēzeknes upē

Šī gada 24. augustā novada makšķernieki
devās uz Rēzeknes upi, lai sacenstos vasaras
makšķerēšanā no krasta.
Uz sacensībām ieradās 24 makšķernieki, tai skaitā tika pārstāvēta arī sieviešu grupa – Alisei Vorobjovai pirmā vieta.
Arī šogad starp sacensību dalībniekiem bija jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Tāpēc rezultātu vērtēšana arī notika divās grupā: pieaugušo un jauniešu
grupā.
Jauniešu grupā pirmā vieta Rinaldam Loginam,
atstājot otrā vietā pagājušā gada uzvarētāju Daniēlu
Rudzišu, trešā – Sandim Circānam.
Pieaugušo grupā uzvarēja Mārtiņš Pužulis, otrā

16

vieta – Andrim Roginskim, bet trešā – Sergejam Romanovam.
Prasme, veiksme, kā arī pareizi izvēlēta makšķerēšanas vieta pie upes un bez šaubām arī pieredze, zināšanas kā noķerto zivi dabūt krastā. Tas viss
summējas gala rezultātā – labā lomā.
Vēl makšķerniekus gaida sacensības spiningošanā no krasta, kuras plānojas septembra nogalē.
Paldies sacensību dalībniekiem par atsaucību un
šoferim Francim. Veiksmīgus lomus ikdienā!
Ar rezultātu protokolu var iepazīties Viļakas
novada domes mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Sports.
Sacensību organizators P. Vancāns
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13. un 15. septembrī Viļakas
katoļu baznīcas apmeklētājiem
bija unikāla iespēja redzēt eiropas kultūras mantojuma dienu
karogu, kas ir eiropas savienības karogs, kam uzlikts balts
horizonts, kas veidots no mājām,
baznīcas torņa, aizsardzības torņa un kupola, tādējādi atspoguļojot eiropas kultūras mantojuma daudzveidību. Šogad eiropas kultūras mantojuma dienu
galvenā tēma bija restaurācija.
13.septembrī pēc vakara Svētās Mises bija iespējams noklausīties skaisto un garīgi piepildīto
ērģelnieces Initas Raginskas un
solistes, vijolnieces Raivitas Raginskas koncertu, pēc koncerta
noklausījāmies restauratores Vitas
Upenieces lekciju «Restaurācijas
dievišķā puse», kuras laikā jaunā
restauratore iepazīstināja klātesošos ar restauratora profesijas uzvedumiem, pienākumiem un atbildību. Vita Upeniece nāk no Preiļiem, vidējā izglītība iegūta Preiļu
ģimnāzijā. 2019. gadā absolvējusi
Latvijas mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu restaurācijā.
Jaunā restauratore ir specializējusies ikonu un stājgleznu restaurācijā. Restauratora darba pieredzi
ir ieguvusi strādājot Latvijā un arī
Tallinā (Igaunijā). «Restauratora
galvenais uzdevums ir apturēt procesus, kas nelabvēlīgi ietekmē objektu un restaurēt, lai turpmākās
paaudzes varētu redzēt to, ko mūsu
senči ir izveidojoši. Restaurācijā
arī ir 10 baušļi, kas jāievēro katram
restauratoram, viens no tiem ir: «Atceries, ka nevis objekts, bet darbs
ir tas, kas rāda restauratora spējas.»
Restauratora darbu veido izpēte,
izpētām objektus pat ar rentgenu,
lai redzētu slāņus, pētām ar lupu
un mikroskopu. Strādājam sadarbībā citiem, pētot analogu autoru
darbus, rokrakstus, konsultējamies,

BaZNīCas DRauDŽu ZIņas

eiropas kultūras mantojuma dienas Viļakas katoļu baznīcā

apgūstam jaunas metodes un iesaistāmies arī finansējuma piesaistē jauniem objektiem,» pastāstīja
Vita Upeniece un novēlēja Viļakas katoļu baznīcā iesaistīt tikai
pašus labākos restauratorus. «Lai
nav Jums jāpiedzīvo slikti piemēri,» piebilda Vita Upeniece.
Aktīvākie un drosmīgākie Viļakas draudzes locekļi un viesi
piedalījās radošajās nodarbībās.
Dalībniekiem tā patika baznīcā
radītā atmosfēra, apgaismojums,
noformējums un kopā būšana, ka
draudzes prāvestam Guntaram
Skutelam bija grūti noslēgt pasākumu, jo kādi aizrautīgi gatavoja
ziepes Balvu mākslas skolas direktores Elitas Teilānes vadībā,

citi pamēģināja izkrāsot restauratores Vitas Upenieces sagatavotās
ikonas un vitrāžas, savukārt, citi
Līgas Babānes vadībā iemācījās
ne tikai izgatavot no pērlītēm mazo 10 pērlīšu rožukroni, bet izgatavoja lielo rožukroni ar 5 noslēpumiem. Noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespējams apskatīties skaisto un romantisko nākotnes baznīcas apgaismojumu.
Svētdienā Sv.Misi apmeklēja
ne tikai Viļakas novada iedzīvotāji, bet bija viesi arī no Preiļiem,
Dagdas, Balviem un citām vietām. Cilvēku uzmanību piesaistīja
ērģeļmūzikas koncerts «Soli Deo
gloria – Vienīgi Dievam gods», kurā ērģeles spēlēja Jacinta Cigano-

svētceļojums Škilbēni-Baltinava-aglona 2019

slava un pateicība Dievam par ikkatru svētceļojuma dalībnieku, laiku, sastaptajiem cilvēkiem un žēlastībām, ko piedzīvojām mūsu svētceļojumā uz aglonu
šogad! Mūsu grupa bija izteikti radošu, talantīgu,
muzikālu,atraktīvu jauniešu grupa. esam kļuvuši garīgi bagātāki, mūsu dvēseles baterijas ir uzpildītas ilgam
laikam. Pateicamies visiem, kas bija lūgšanās kopā ar
mums.
Dievmāmiņ, tavā patvērumā ir droši!
Par mūsu ceļu stāsta jaunās muzikālās grupas
«Drupačiņas» (tā radās pa ceļam uz Aglonu) repa dziesma,
ko meitenes prezentēja Aglonā svētceļnieku Misē:
«Mūsu ceļu no Šķilbēnu baznīcas sākām mēs.
5. gadu ar Baltinavas draudzi uz Aglonu nākam.
7 dienas un 7 naktis vienotībā esam,
Visi 34 savas lūgšanas Dievmātei nesam.
164 kilometrus šajā laikā veicām
Un simtiem lūgšanu vārdu katru dienu teicām.
Dievs ceļā mums sūtīja eņģeļus cilvēku tēlā,
Lai nenomaldāmies kādā ceļā paralēlā.
Priesteris Fēlikss ir mūsu garīgais balsts,
Kas ved mūs tuvāk pie debesu valsts.
Uz jautājumiem visiem atbildes guvām
Un varbūt mazliet svētāki kļuvām.
Ar viršu pušķiem pie Dievmātes nākam
Un jaunu gadu Aglonā sākam.
Vēlam visiem svētīgu brīdi
Un Dieva prieka pildītu dzīvi!»

viča un dziedāja baritons Andris
Bižāns no Aglonas. Prāvests Guntars Skutels bija saviļņots, jo parasti mēs steidzāmies uz Aglonu,
tāpēc bija ļoti priecīgs, ka 15.septembrī Viļakā viesojās mākslinieki no Aglonas. Daudzveidīgajā koncerta programmā klausītājiem bija
iespēja noklausīties repertuāru no
ērģeļu klasikas (Johanu Sebastianu Bahu) līdz pirmatskaņojumam
Renāta Cvečkovska «133. Dāvida
dziesmai». Ērģelniece Jacinta teica atzinīgus vārdus, ka Viļakas katoļu draudze ir uzsākusi darbu pie
ērģeļu restaurācijas, lai arī darāmā
darba vēl ir ļoti daudz, lai ērģeles
skanētu tā kā tās skanējušus, kad
tika uzbūvētas, bet Viļaka ir uz

Pateicība Dievam par Pr. Fēliksu Šnevelu, kas bija
kopā ar mūsu grupu svētceļojuma laikā. Pateicamies pr.
Staņislavam Prikulim un pr. Filipam Davidovičam, kas
draudzes mājā deva naktsmājas svētceļniekiem, mūs apciemoja un atbildēja uz āķīgajiem jauniešu jautājumiem vakaru programmā «Cepam priesteri» .
Vislielākais paldies mūsu labākajai pavārei Lilitai
Kūkojai. Mūsu grupa vienmēr bija garšīgi un sātīgi paēdusi, pat Aglonā esot! Paldies par izturību un izpalīdzību
šoferim Normundam Švīgeram, kas mūs piecieta visu
svētceļojuma laiku. Viņš vizināja mūsu mantas un reizēm
arī kādu no mums.
Mūsu grupa saka lielu paldies par atbalstu Baltinavas
vidusskolai, īpaši direktoram I. Slišānam, «Senda Dz»
vadītājai Dzintrai Sprudzānei, Aldim Ločmelim (z.s
«Kotiņi»), Intai no «Vecās maiznīcas», «Ludzas maiznīcai», Bleideļu ģim. (z.s. «Grantiņi»), Miethke ģim. (z.s.
«Mītkes»), Laimonim Šakinam («Pietālava»), Antoņinai
Jevdokimovai («Pie Ieviņas»).
No sirds pateicamies, Skabu ģim., Ločmeļu gim.,
Kubuliņu ģim., Ivanovu ģim., Siliņu ģim., Laganovsku
ģim., Ingai Carevai, Ilzei Supei, Venerandai Kašai, Irēnai
Kašai, Celīnai Kauperai, Intai Krakopai. Atvainojiet, ja
kāds ir nenosaukts, bet iekļauts Dieva pateicības sarakstā.
Lai Dīvs aizmoksoj!
Pateicamies Dievam par visiem cilvēkiem, ko sastapām
ceļā, prasot pareizo virzienu vai atpūšoties!
Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu vakarā: Saļnavā
Annai un Valentīnai; Elvīrai Kūkovas baznīcā; Ilzeskalnā

pareizā ceļa. Jacinta Ciganoviča
cer, ka jaunie latviešu komponisti
radīs jaunus skaņdarbus ērģelēm,
jo gribētos, lai ir plašāks materiāls, ko var nospēlēt uz ērģelēm.
Viļakas Romas katoļu draudzes
prāvests Guntars Skutels ir pateicīgs Dievam par saņemto prieku
Eiropas kultūras mantojuma dienās un pateicīgs visiem, kuri ar
lūgšanām, ziedojumiem, brīvprātīgo darbu un labiem nodomiem
atbalsta Viļakas katoļu baznīcas
restaurācijas un saimniecības darbus, lai Ziemeļlatgales pērle mirdzētu dievišķā gaismā!
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un
pr. Guntars Skutels

– Genovefai, Annai, Sintijai, Aivaram; Sakstagalā-Silvijai,
Juoņam; Lūznavā – Gatim, Feimaņos- Anitai, Dinai un
visiem, kas bija iesaistīti, bet mums nezināmi.
Mūsu Latvija ir ļoti skaista visu diennakti! Sastaptie
cilvēki Latvijā ir viesmīlīgi, izpalīdzīgi, labestīgi!
Lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības!
Bijām patīkami pārsteigti par pozitīvajam pārmaiņām,
kas notiek Aglonas katoļu ģimnāzijā.Pateicamies par viesmīlīgo uzņemšanu. Slava Dievam un pateicība bīskapam
J. Bulim un pr. Daumantam Abrickim!
katehēte Rudīte

Ziniet, Imants Ziedonis ir rakstījis: «Es skaitīju un
nonācu pie Viena.» Un arī es, tāpat kā Ziedonis, šo ceļu
nemitīgi skaitīju. Skaitīju dziesmu vārdus, skaitīju govis
un zirgus, telefons skaitīja noietos soļus un kilometrus.
Skaitīju saulrietus un lietus mākoņus, skaitīju sāpošos
muskuļus, izmērcētās drēbēs. Citi skaitīja tulznas un matraču caurumus. Skaitīju lūgšanas. Rožukroni. Skaitīju un
skatīju savu sirdi. Un vai beigās es nonācu pie Viena? Es
nonācu pie veselas bezgalības. Nonācu pie jauniem draugiem, jauna prieka un piepildījuma. Taču, pats svarīgākais,
nokrītot ceļos Aglonas Dievmātes priekšā, prieks, mīlestība
un pateicība, kas pārņem sirdi, ir bezgalīgi liela.
Neizsakāms paldies Tev, Rudīt, visai Šķilbēnu-Baltinavas grupai, visiem priesteriem, organizatoriem, pavāriem,
šoferīšiem un gājējiem – man bija patiess prieks un gods
būt kopā ar jums. Jūs esat brīnišķīgi skaisti! Uz tikšanos!
Ar siltākajiem sveicieniem Zane Grudule
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IZGLītīBa / kuLtūRa

Viļakas PII «Namiņš» audzēkņi viesojās Viļakas novada muzejā

Viļakas novada muzejs 25. septembra
rītā sagaidīja savus jaunākos apmeklētājus – pirmskolas izglītības iestādes
«Namiņš» audzēkņus.
Sava novada vēsture jāsāk iepazīt pēc
iespējas agrākā vecumā, jo bērnam augot

Baltijas ceļš bija akcija Baltijas valstīs, kad 1989. gada 23. augustā vairāk
nekā miljons Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās,
savienojot valstu galvaspilsētas tallinu,
Viļņu un Rīgu. Šī akcija bija kā kopīgs
pieprasījums 1939. gada 23. augustā
parakstīto Molotova-Ribentropa pakta
slepeno papildprotokolu publiskai atzīšanai un Baltijas valstu neatkarības
atjaunošanai.
22. septembris kopš 2000. gada Latvijā
un Lietuvā ir oficiāli atzīmējams datums –
Baltu vienības diena. Šai samērā nesenajai
tradīcijai pamatā viduslaiku vēstures notikums – kauja pie Saules, kura, saskaņā ar
14. gs. Livonijas ordeņa hronista Vartberges Hermaņa ziņām, notikusi 1236. gada
22. septembrī.
Rekavas vidusskolas kolektīvs 25.septembrī pulcējās uz pasākumu veltītu šīm
nozīmīgajām dienām.
Skolotāja Maruta Brokāne atsauca atmiņās 1989.gada notikumus Latvijā un arī
Viļakas puses cilvēku līdzdalību Baltijas
ceļa veidošanā. Kopā izveidojām savu
Baltijas ceļu, tādejādi apliecinot piederību
Latvijai un Baltijai. Skanot Baltijas ceļa
himnai, Borisa Rezņika dziesmai «Atmostas Baltija», viens otram padevām visu triju
valstu karodziņus.

un attīstoties ļoti svarīgi mēģināt rast jautājumus uz dažādiem dzīves jautājumiem,
ko sniedz mums vēsture. Tā pamazām sāk
veidoties nacionālā pašapziņa un piederības
sajūta savam novadam un pilsētai. Vēsture,
tā ir visa mūsu dzīve- mūsu ikdiena, tradī-

cijas, kultūra, izglītība. Muzejs ir tā vieta,
kas cenšas saglabāt visu to, kas ir sens un
varbūt mazliet aizmirsts mūsdienu cilvēkam. Tie ir dažādi priekšmeti, darba rīki,
fotogrāfijas utt. Svarīgi salīdzināt un
izprast, kā ar laiku ir attīstījusies vēsture,
arvien atklājot kaut ko jaunu kas ir uzlabojis mūsu dzīves apstākļus.
Bērnudārza audzēkņi iepazina to, kas
ir muzejs un kas konkrēti atrodas Viļakas
novada muzejā. Apskatījām seno darba rīku
un sadzīves priekšmetu ekspozīciju, Viļaka
pilsētas vēsturi laika griežos, naudas kolekciju, skolas ekspozīciju, kā arī Balto istabu.
Pasākuma mērķis bija parādīt bērnudārza
audzēkņiem, ka ir uzlabojusies dzīve mums
apkārt vairāku gadsimtu garumā, un cik
svarīgi ir novērtēt to, kas mums ir tagad.
Pārsvarā visi mūsdienās ir tehnoloģiju cilvēki, mēs vairs īsti nevaram iztikt bez,
datora, telefoniem, planšetiem, bez elektrības. Esam pieradusi, ka visu nepieciešamo var nopirkt veikalā, bet tā nebija agrāk.
Viss kas ir šodien ir veidojies vairāku gadsimtu garumā un cilvēki senatnē bija spiesti
dzīvot mazliet citādāk.
Audzēkņiem bija iespēja iepazīt kā darbojas senas lietas- piemēram, katram bija
iespēja parakstīt uz vecā datora-rakstāmma-

«Baltijas ceļam – 30»
«Atmostas Baltija, atmostas Baltija,
Lietuva, Latvija, Igaunija!»
Baltijas ceļš bija unikāla akcija ne vien
Baltijas, bet visas Eiropas un pat pasaules
mērogā. 2009. gadā Baltijas ceļš tika
iekļauts UNESCO «Pasaules atmiņa»
dokumentālā mantojuma sarakstā.
Paldies skolotājai Marutai, Danielam,
Rinaldam, Valteram, Aināram un Aldim
par to, ka pasākums izdevās. Un visam
kolektīvam paldies par piedalīšanos.
Sociālo zinību un kultūrizglītības MK
vadītāja Inese Cibule

Dzejas un mūzikas pēcpusdiena
«kā kļavlapa rudenī dvēsele mana»

21. septembrī Borisovas tautas namā
dzejas un mūzikas pēcpusdienā «kā kļavlapa rudenī dvēsele mana» tikās Viļakas
novada dzejas autori un klausītāji.
Septembris Latvijā – laiks, kad dzeja
tiek celta saulītē. Ir taču labi, ka Rainim
dzimšanas diena ir mēnesī, kad briest āboli,
kā šogad – novākta top dāsnā dārzu raža. Jo
tad kļūst mazliet vairāk laika ieklausīties
sevī, ieklausīties dvēseles vēstījumos. Lirikas dārzi ir pilni brīnumainu augļu. Tie aicināt aicina ikvienu atrast, nogaršot, izbaudīt
un atklāt savai domu un jūtu pasaulei jaunas nianses, jaunas vērtības.
Ar savu dzejas bagātību pasākumā dalījās
Viļakas literātu biedrības «Pegazs» dalībnieki Antoņina Ločmele, Rutta Jeromāne,
Pēteris Boldāns, Ilga Bukovska. Dzeja mijās
ar Ilzes Keišas rakstītās grāmatas «Dzīves
mīlēšana» lasīšanu. Kad sirdis top pilnas ar
sajūtu siltumu, daudziem rodas vēlme tās
pārvērst vārsmās. Jo dzeja ir pateicīgs veids,
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šīnas, saprast kā darbojas senie telefoni un
mēģināt uzgriezt klausulē numuru, apskatīt
ka izskatījās vecie fotoaparāti, kā arī uzzināt, kas ir skaitļojama mašīna-kalkulators.
Katram no mums ir svarīga dzīves daļa ir
komforts, kas mums ir apkārt. Bērnudārza
audzēkņi apskatīja vecos gludekļus, kuru
karsēšanai vajadzēja izmantot ogles, varēja
piedalīties veļas mazgāšanā ar veco veļas
mašīnu- veļas dēli, piemērīt senos apavus
vīzes un koka tupeles, uzzināt, kas ir petrolejas lampa. Protams, tika pārrunātas lietas arī par naudiņu un salīdzināta viena laika
naudiņa ar citu. Visi mēģinājām saprast ko
varēja nopirkt par 1 rubli padomju laikā un
ko par 1 eiro tagad. Līdz ar to iepazinām,
ka naudas vērtība arī var būt dažāda.
Apskatījām arī senās rotas, bronzas
saktu no 2.gs, ka arī senos keramikas traukus. Svarīgi, ka vienmēr centāmies salīdzināt kā ir bijis agrāk un tagad un secinājām, ka mēs tagad nemaz tik slikti nedzīvojam, un mazliet iepazīstot vēsturi, mēs
to varam saprast.
Paldies audzinātajai L. Losānei un skolotājas palīdzei Jolantai.
Teksts un foto: Viļakas novada muzeja
direktore R. Gruševa,
krājuma glabātāja M. Boldāne

kurā ļaut sev to skaisto vai sasāpējušo, to
īpašo, kas tevi piepilda un reizēm pat pārpludina, atdot projām... Un Ilze Keiša prot
sajust īpašo mirkļu skaistumu um pārvērst
tos vārsmās.
Rudenīgas un dzejiskas noskaņas radīja
ansambļa «Abrenīte» izdziedātās tautā
iemīļotās skanīgās dziesmas.

Man pieder viss man atlikušais laiks, kas
greznā rudens pušķī sasiets tiks.
Ne paturēt, ne apstādināt laiku…
Ir vien šī mirkļa maigais pieskāriens, kā
putna spārns kad aizplīvo gar vaigu, un sirdi
priecinās, kad ārā snigs…
/O. Lisovska/

Septembris ir Dzejas mēnesis. Paldies
visiem par patīkamā noskaņā kopā pavadītu
pēcpusdienu! Lai mūsu novada dzejas autori dāsni dalās ar sevī izlolotām dzejas vārsmām arī turpmākās Dzejas dienās!
Viļakas KN direktore A. Jevstigņejeva
un pasākumu organizarore S. Kupriša
Foto – A. Jevstigņejeva
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PAZIŅOJUMS

Sakarā ar nepilnīgu centralizētā ūdens patēriņa izmantošanas
uzskaiti, Šķilbēnu pagasta pārvalde lūdz visus pagasta centralizētās
ūdensapgādes patērētājus, līdz 31.oktobrim, uzstādīt individuālos
ūdens skaitītājus!
Par uzstādīto skaitītāju, nekavējoties, informēt Šķilbēnu pagasta
pārvaldi, norādot ūdens skaitītāja numuru.
Pēc minētā termiņa tiks veikta skaitītāju pārbaude.
Šķilbēnu pagasta pārvalde

Eiropas Zaļo ceļu asociācijas pārstāvji tiekas Dikļu pilī uz konferenci

No 5. līdz 6. septembrim Dikļu
pilī, kocēnu novadā tikās eiropas Zaļo ceļu organizāciju pārstāvji no 10 valstīm, lai piedalītos konferencē un 9. eiropas
Zaļo ceļu balvas pasniegšanas
ceremonijā (eGWa – european
Greenways association aWaRD).
5.septembra konferencē piedalījās arī Viļakas novada pašvaldība, kuru pārstāvēja projektu
vadītāja Vineta Zeltkalne un tūrisma speciāliste Inese Matisāne.
Konferenci vadīja Eiropas Zaļo
ceļu asociācijas direktore Mersedesa Munoza (Mercedes Muñoz)

no Spānijas un, kā lektori no Latvijas piedalījās gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Tūrisma departamenta direktore
Inese Šīrava un Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts, gan arī citi nozares eksperti. Kā arī ar savu labo
piemēru pieredzē dalījās Kocēnu
novada domes tūrisma un projektu speciālists Toms Treimanis.
Pasākuma laikā tika pārrunāta
zaļo ceļu nozīmība tūrisma produkta veidošanā, kā arī tika prezentēti labākie piemēri no Spānijas, Beļģijas, Itālijas, Čehijas, Portugāles kā arī, protams no Igaunijas – Latvijas projekta «Zaļais
Dzelzceļš» paveiktais un darāmais.
Runājot par nākotnes plāniem un
iecerēm, tika uzsvērta projekta Nr.
LV-RU-006
«GREENWAYS
RIGA-PSKOV» (Zaļie ceļi Rīga –
Pleskava) uzsākšana, kuru līdzfinansē Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–
2020. gadam. Latvijas pusē maršruts ies pa bijušo dzelzceļa līniju
un Krievijas pusē pa reģionālās
nozīmes ceļiem un meža ceļiem.
«Zaļo Dzelzceļu» projekta īstenošana dod ekonomisku labumu

visam reģionam, ietverot vietējos
kultūras un dabas resursus (dzelzceļa vēsturi, dabas takas, kā arī
tuvējos tūrisma dabas un kultūras
objektus) kopīgos un ilgtspējīgos
tūrisma produktos.
Katru otro gadu Eiropas Zaļo
ceļu asociācija apbalvo labākos
zaļos ceļus, kas divu gadu laikā
sevi ir pierādījuši kā inovatīvus
maršrutus, kā arī ir izveidojuši
kvalitatīvu tūrisma produktu. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās
arī Satiksmes Ministrs Tālis Linkaits un Tieslietu Ministrs, Latvijas Zaļo ceļu asociācijas prezidents Jānis Bordāns un LIAA Tūrisma departaments vadītāja Inese
Šīrava. Galveno apbalvoju saņēma Igaunijas–Latvijas programmas «Zaļais dzelzceļš» projekts,
ko vadīja Vidzemes Tūrisma Asociācija.
Pasākumu organizēja un finansēja Eiropas Zaļo ceļu asociācija, Vidzemes Tūrisma asociācija, LIAA, atbalsta Kocēnu novada
dome un AS «Dikļu pils».
Informāciju sagatavoja – tūrisma
speciāliste Inese Matisāne
Foto: Nils Smelteris
un I. Matisāne

turpinot pagājušajā gadā
iesākto darbu «Daru labu dabai
« iniciatīvas ietvaros, Dabas aizsardzības pārvalde 10. septembrī rīkoja kārtējo talku stiglovas upes straujteču veidošanai
dabas pieminekļa «stiglovas atsegumi» teritorijā.
Pārvaldes Latgales reģionālās
administrācijas direktore Anda
Zeize, uzrunājot talkas dalībniekus, teica, ka ir divkāršs priekš, jo
talka Stiglovas upes krastā notiek
otru reizi un tajā piedalās liels
pulks pirmās talkas dalībnieku.
Pagājušajā gadā sakopts 700 m
garš takas posms, kā rezultātā
upes tecējums ieguvis dabīgāku
tecējumu. Lai sasniegtu iecerēto,
darbi jāturpina un šogad klāt nāca
vēl 480 m garš posms.
Talkas laikā Stiglovas upes
gultne un dabas taka tika atbrīvota
no sakritušajiem kokiem un sanesumiem. Tie ar zāģiem tika sazāģēti un sakrauti virs palu līnijas.
Talkā piedalījās 19 cilvēku no Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas, Rēzeknes un Lipušku birojiem, Viļakas novada tūrisma speciāliste, Šķilbēnu pagasta iedzīvotāji un biedrības «Latgaļu sāta»
pārstāvis Ivars Logins. Talkotāju
pulkā bija arī saldūdens biotopu
eksperte Lauma Vizule-Kahovska
no Siguldas, kura stāstīja par aizsargājamiem biotopiem un kopšanas pasākumu nepieciešamību,

kā arī uzraudzīja veicamos darbus. Tika atstāti arī daži pārkārušies un upes gultnē iekrituši koki,
lai nodrošinātu zivju slēptuves un
bioloģisko daudzveidību.
Pēc padarītā darba visi pulcējās pie ugunskura, lai ieturētu
kopīgas pusdienas un vienotos par
vēl vienu talku – tad gan Stiglovas
upe būs attīrīta no koku sanesumiem visā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa «Stiglovas atsegumi» un priecēs ne
tikai ar skaistajiem atsegumiem,
bet arī ar upes čalošanu.
Stiglovas atsegumi (Stiglovas
grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši aizsargājama dabas

teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas
smilšakmeņu atsegumus, kas ir
viena no retajām vietām pašā
Latvijas austrumu daļā. Teritorija
atrodas Austrumlatvijas zemienē,
Stiglavas (Styglovas) upītes krastos. Stiglava ietek Rikas upītē, bet
tā savukārt Kūkovā, kas ir Veļikajas baseina ūdenstece. Stiglavas
upes krastos redzamo smilšakmens atsegumu veidošanās meklējama laikos, kad Viļakas novadā
viļņojās jūra – pirms aptuveni 375
miljoniem gadu.
Informē Dabas aizsardzības
pārvalde
Foto: Inese Matisāne
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Svātki Upītie

No 22. augusta līdz 1. septembrim aizritēja «svātki upītie». Šogad īpaši piesātināti ar daudz dažādām
aktivitātēm. svētku sagatavošana jau aizsākās no pagājušā gada, kad biedrība «upītes jauniešu folkloras
kopa» uzsāka sagatavot un iesniegt projektus finansējuma iegūšanai. kopā tika apstiprināti trīs projekti – «CD – kuozas», «starptautiskais folkloras festivāls «Lipa kust»» un «Latvijas Nacionālā teātra,
Latvijas Leļļu teātra un Dirty Deal teatro viesizrādes upītē». Bet nu par visu pēc kārtas.

22. augustā uz festivālu «Lipa
Kust» ieradās pirmie viesi no Lietuvas, Upytes, folkloras kopa «Vešeta». Vakarā Upītes Tautas namā
folkloras kopa «Upīte», folkloras
kopa «Rekavas dzintars» un Lietuvas viesi sanāca uz sadraudzības
vakaru, kura laikā dziedājām, dejojām un katrs rādīja savas valsts
kulināro mantojumu, kā arī Ligitas Spridzānes vadībā uzvārījām
garšīgu kāpostu zupu.
23. augusts – ģimeņu diena.
Visas dienas garumā daudz dažādu notikumu. Iesākām ar dančiem
Upītes pamatskolā, kur #FKUpīte
mācīja savus dančus, Lietuvas
draugi savus dančus un jau arī
atbraukušie Baltkrievijas draugi
folkloras kopa «Krynica» mācīja
savus dančus. Tālāk devāmies uz
Upītes TN, kur Latvijas Leļļu teātris jau sagaidīja ar izrādi «Bruņinieks, kuram sāpēja zobi». Ļoti
interesanta pamācoša pasaka par

to, ka zobi jātīra un jāapmeklē zobu dakteris. Pēc izrādes sekoja
amatnieku darbnīcas, kurās mēs
piedāvājām iemācīties apdrukāt
krekliņus sietspiedes tehnikā un
tradicionāli izgatavot siena ežus,
bet Žīguru rokdarbnieces iemācīja
dzijas astoņkājus gatavot. Lietuvieši mācīja pārējiem dažādus
veidus, kā izgatavot vaska sveces,
bet Baltkrievi ļāva ievingrināt
rokas salmu locīšanā un dekoru
gatavošanā, kā arī kokgriezumu
veidošanā. Tajā pat laikā mazākie
bērni varēja izvizināties ar poniju
vai zirga karietē. Tālāk sekoja
«Styprūs skriejīns», kas šogad jau
norisinājās otro gadu. Skrējienā
varēja piedalīties komandās pa
četri cilvēki, kopā startēja deviņas
komandas. Skrēja, jāja, brauca ar
riteni, leca, spēlēja volejbolu, ložņāja, pārvarēja šķēršļus, šāva mērķos un peldēja ar SUP dēļiem.
Katrs spēlēs dalībnieks nopelnīja

brīvbiļeti uz Latvijas Nacionālā
teātra izrādi un festivālu «Upītes
Uobeļduorzs». Ar šo diena nebeidzās, vakarā visi devās atkal uz Upītes Tautas namu, kur norisinājās
folkloras kopas «Upīte» nu jau trešā albūma prezentācija. Albūms
veltīts kāzu tematikai, tāpēc nosaukums ir «Ryugts». Aktīvi izspēlējot dažādas kāzu rotaļas un atrakcijas, klausoties koncertu un dejojot dejas ātri paskrēja laiks. Pietuvojoties dienas noslēguma ballei
ar grupu «Kei-Rei»
24. augusts. Iesākām ar sirsnīgu koncertu Viļakas katoļu baznīcā, kur piedalījās folkloras kopa
«Upīte», Lietuvas folkloras kopa
«Vešeta» un Baltkrievijas folkloras kopa «Krynica». Vakarā atkal
visi devāmies uz Upīti, kur jau
mūs sagaidīja lielā skatuve Upītes
Tautas nama laukumā, mājražotāju tirdziņš un lielais «Lipa Kust»
koncerts varēja sākties. Te uzstājās

bērnu folkloras kopa «Upīte» un
mazākie Upītes muzikanti, folkloras kopas «Upīte», «Rekavas dzintars», «Egle», «Soldanī», Upītes
un Šķilbēnu etnogrāfiskie ansambļi, kapelas «Paeglīte» un «Atzele» un protams draugi no Lietuvas
un Baltkrievijas. Pēc koncerta zaļumballe ar dančiem kopā ar Upītes
TN kapelu un grupām «Unknown
Artist» un «Celinieki».
25. augustā agri no rīta Upītē
ieradās Latvijas Nacionālā teātra
aktīvie rūķīši, kas uzbūvēja izrādi
«Latvieši» un vakarā atkal cilvēki
brauca uz Upīti. Skatīt gribētāju bija
daudz, tik daudz, ka nācās sēdēt ne
vien krēslos, bet spilvenos uz grīdas. Bet neviens netika atraidīts, visi draudzīgi izjutām to mūsu Latviešu kopību gan izrādē, gan dzīvē.
Dažas dienas sekoja atelpa un
1. septembrī uz Upīti atbrauca Dirty Deal Teatro ar izrādi «Piramīda».

Izrāde, ka aktieri to definēja ir īstenībā sajūtu spēle, kur apmeklētājiem tika liegta viena no maņām un
tā bija redze. Katram skatītājam
tika aizsietas acis, katrs nosēdināts pie galdiņa, uzliktas austiņas
… tālāk izrāde jābauda pašiem.
Liels prieks par izdevušajiem
svētkiem. Liels paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas Valsts
Mežiem, Latgales Reģiona Attīstības aģentūrai, Viļakas novada
domei, biedrībai «Upītes jauniešu
folkloras kopa», ZS «Kotiņi», SIA
«Anneles zeme». Liels paldies Lilitai Dravniecei, jo ar viņas atbalstu Latvijas Leļļu teātris visiem
skatītājiem bija bez maksas.
Foto galeriju var aplūkot Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Kultūra
Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns
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