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Ceturtdien, 2020. gada 9. janvārī Valsts prezidents Egils
Levits, reģionālās vizītes ietvaros, apmeklēja Viļakas nova-

du, lai kopā ar novada iedzīvotājiem godinātu Brīvības cīņu
Ziemeļlatgalē 100. gadadienu.

Reģionālās vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas un Eiropas
Savienības pierobežas aktualitātēm, skatoties caur vēstures 100 gadu
notikumiem.

Dienas pirmajā daļā Valsts prezidents, ierodoties Šķilbēnu robe-
žapsardzības nodaļā, kopā ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu un Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas priekšnieku
majoru Vladislavu Grudinski iepazinās ar nodaļas ikdienas darbu. Tur -
pinājuma Valsts prezidents devās uz zemnieku saimniecību «Kotiņi»,
kur Alda Ločmeļa vadībā devās ekskursijā pa graudkopības un sēk-
lkopības ražotni, kur E.Levits tika iepazīstināts ar z/s «Kotiņi» darbību.
Papildus prezidenta vizītei Viļakas novadā, zemnieku saimniecībā z/s
«Kotiņi» notika Latgales plānošanas reģiona kopsapulce, kur piedalījās
visu Latgales pašvaldību vadītāji un Viļakas novada domes deputāti. 

Viļakas novada domes priekšsēdētāja komentārs par prezidenta
vizīti: «Svarīgākais mērķis, ko vēlējāmies sasniegt prezidenta vizītes
ietvaros bija apzināt, kāda ir Latvijas vīzija, un, ko mēs vēlamies sasniegt.
Apzinājāmies, ka mums ir jābūt apzinīgiem un atbildīgiem par sevi,
ģimeni, novadu un apkārtējiem līdzcilvēkiem. Lai stiprinātu Latgali
mums ir jāstrādā un jādara vairāk, tāpat arī jāiegūst lielāks atbalsts no
valsts, lai izlīdzinātu esošo nevienlīdzību.»

(Turpinājums 12. lpp.)

Valsts prezidenta Egila Levita 
reģionālā vizīte Viļakā 
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Viļakas no vadā 2020. gada janvāris

aktiVitātEs NoVadā

Uzsāk pieņemt dokumentus vietējās pierobežas
satiksmes atļaujas noformēšanai

Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas
Republikas-Krievijas Federācijas valsts robeža informē, ka «Saskaņā ar 2010. gada
20. decembra «Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vie-
nošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzī-
votāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu un Latvijas Republikas un Ārlietu minis-
trijas 2013. gada 6. jūnija vēstules Nr.43/3685 «Par Latvijas un Krievijas vienošanos
par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu» nosacīju-
miem, saņemtie iedzīvotāju atjaunotie pamatsaraksti 2020. gada l3. janvārī noteiktajā
kārtībā tika iesniegti Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

Krievijas Ģenerālkonsula Daugavpilī pienākumu izpildītāja informē, ka no 2020. gada
20. janvāra uzsāka dokumentu pieņemšanu vietējās pierobežas satiksmes atļauju no-
formēšanai saskaņā ar atjaunotajiem pamatsarakstiem.»

Viļakas novada iedzīvotāji ar dokumentiem var griezties trešdienās Viļakas
novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā 109. kabinetā.

Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Projektu nedēļai noslēdzoties, rekavas
vidusskolas jaunieši tika aicināti uz Viļa -
kas jauniešu iniciatīvu centru rekovā,
lai iepazītos ar savām iespējām Viļakas
novadā, valstī un pasaulē un plānotu tur-
pmāko darbību. Piektdien ar jauniešiem
tikās centra vadītāja madara Jeromāne
un jaunatnes darbiniece Elīna sprukule. 

Tikšanās laikā jaunieši tika informēti
par brīvprātīgā darba iespējām novadā un
kopīgi apzinājās brīvprātīgā darba iespējas
sev apkārt. Ņemot vērā, ka novada jaunieši
iesaistās arī Latvijas Sarkanā krusta rīkota jos
pasākumus, jauniešiem tika sniegta informācija
par aktualitātēm arī šajā jomā. Tāpat jaunieši
ap zināja plašās projektu iespējas. Neizpalika
arī labie piemēri no novada jauniešiem, kuri
ir sākuši savu uzņēmējdarbību pateicoties
domes rīkotajiem projektu konkursiem. Tik -

šanās laikā ar jauniešiem tika apspriestas arī
aktivitāšu iespējas Rekovā un sadarbība ar
skolu. Jaunieši pēc tikšanās izrādīja interesi
gan par brīvprātīgā darba veikšanas un uzskai-
tes iespējām novadā, gan Latvijas Sarkanā
krusta piedāvātajām iespējām, kā arī aktivi -
tātēm, kuru organizēšanā var paši piedalīties.

Informējam, ka jauniešu iniciatīvu centrs
Rekovā strādā pirmdien, trešdien un piekt-
dien un ikviens jaunietis ir aicināts nākt ar
savu iniciatīvu, lai kopā varam to īstenot. 

Pateicamies Rekavas vidusskolas vadī-
bas komandai un pedagogiem par atsaucību
un vēlmi sadarboties, lai kopīgi padarītu
interesantāku un jēgpilnāku mūsu jauniešu
dzīvi novadā!

Informāciju sagatavoja jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule
Foto no personīgā arhīva

rekovas jaunieši iepazīst
jauniešu iespējas

Viļakas novads 9. janvārī no Valsts prezidenta Egila Levita, reģionālās vizītes
laikā Viļakā, saņēma grāmatu «Valstsgriba» ar novēlējumu: «Viļakas novadam!
Paldies par patriotismu un stiprām saknēm Latgalē un Latvijā! Novēlu arī turpmāk
kopt bagāto kultūrvēsturisko mantojumu un rūpēties par augstu dzīves kvalitāti
novadniekiem!»

Grāmatā apkopota daļa no viņa rakstiem un sniegtajām intervijā presei (1985-2018),

kas atklāj gan Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila Levita personību. Tekstus
caurvij fundamentāla juridiskā, politiskā un morālā argumentācija par Latvijas valsts
un latviešu nācijas pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību.

Ar E.Levita grāmatu «Valstsgriba» var iepazīties Viļakas novada muzejā, Balvu ielā
13, Viļakā.  

Vispārīgās nodaļas vadītāja T. Babāne

Viļakas novads dāvinājumā saņem Egila Levita grāmatu «Valstsgriba»

Nu visa pasaule viens milzīgs dārzs,
Kam pāri liecas debess plašums zils,

Ar ziediem izrakstītas pļavas, ārs,
Un svaigu sveķu smaržu elpo mežs.

Kā lielā mīlā gribas rokas celt
Pret ļaudīm, zvaigznēm, tālo debesi,

No dievīšķīgās dabas spēkus smelt,
Pret dienu iet ar gaišu dvēseli.

Šķilbēnu pagastā 100 gadu jubileju 20. janvārī svinēja Stefānija Pundure.
Sumināt simtgadnieci bija ieradušies Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals. 

Stefānija Pundure dzimusi 1915. gada 20. janvārī. Savā garajā un bagātajā
mūžā strādājusi dažādus darbus. Nav svešs bijis ne teļkopējas, ne sivēnmāšu
kopējas darbs. Katrs darbs darīts ar mīlestību, Dieva palīgu. 

Savā cienījamā vecumā, jubilāre ir optimisma pilna, daudz dziedājusi, arī
baznīcas korī. 

Svētkus nosvinēja kopā ar pašiem tuvākajiem. Izaudzinājusi 2 dēlus, priecē
6 mazbērni.  Dzīves vērtība: Visas domas, darbus uzticēt Dievam, jo «Ar sa-
viem spēkiem netiktu galā, tikai ar Dieva palīgu.»

Dzīvespriecīgā jubilāre «katram novēl garu mūžu, ar lielu, lielu ticību
Dievam».  

Arī mēs, novēlam jubilārei veselību, Dieva žēlastībām piepildītu turpmāko
dzīvi!

Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Šķilbēnu pagasta iedzīvotājai
stefānijai Pundurei 100
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Viļakas no vadā2020. gada janvāris

aktiVitātEs NoVadā

Biedrība «atvase» ar LEadEr projekta
atbalstu realizēja projektu Nr.19-07-aL19-
a019.2206-000008» sabiedriski pieejamas kar-
dio fitnesa zāles izveidošana, veselīga un aktīva
dzīves veida popularizēšanai.», programmas
2014.–2020. ga dam «apakšpasākuma 19.2. «dar -
bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 19420,38.
Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR
17478,34.

Projekta mērķis: Rekovas dzir navās izveidot
sabiedriski pieejamu kardio fitnesa zāli, lai popu-
larizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepār-

trauktu iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm
visām vecuma grupām.

Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas:
Eliptiskais trenažieris – Synchro forma, Kabeļu

stacija – Cable station connector, Airēšanas trena-
žieris – Skillrow, Spēka trenažieris – Multipower,
Beņķis – Adjustable bench, Svara diski – Set uter-
thane disk.

Informāciju par fitnesa zāles atklāšanu un darba
laikiem meklējiet Rekovas dzirnavu Facebook lapā.

Projekta vadītājs: Biedrība «Atvase»

Biedrība «ATVASE» realizējusi projektu «Sabiedriski
pieejamas kardio fitnesa zāles izveidošana, veselīga

un aktīva dzīves veida popularizēšanai»

23. decembra rītā Viļakas sociālā ap rūpes centra
(turpmāk VsaC) un Šķil bēnu sociālās aprūpes mājas
iemītniekus sveica Viļakas novada domes un pagastu
pārvalžu pārstāvji. 

Ciemos pie iemītniekiem bija ieradies Ziemassvētku
vecītis ar savu palīgu rūķi – abi pasakainie varoņi apsveica
iemītniekus un uzdāvināja tiem saldas dāvanas. Pasā kuma

tālākā gaitā priekšnesumus abās iestādēs sniedza Viļakas,
Medņevas un Rekovas jaunieši. Koncertā varēja klausīties
Ziemassvētku dziesmas ģitāru pavadījumā un vērot, kā
dejo rūķu meitenes mūsdienīgos disko ritmos. Koncerta
noslēgumā Jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne
sveica iemītniekus ar Viļakas novada iedzīvotāju sarūpē-
tajām dāvanām – pašgatavotām tējām.

Paldies Viļakas novada Jauniešu centra jauniešiem par
jauko koncertu un sarūpētajām dāvanām! Dienas turpinā-
jumā iemītniekiem bija iespēja pašiem gatavot speķa pīrā-
dziņus un piparkūkas. Paldies iemītnie kiem par aktīvu
pie dalīšanos un darbiniekiem par līdzdalību šajā pasākumā!

Teksts un foto: Viļakas SAC soc. rehabilitētāja
Iveta Astreiko

Ziemassvētku laiks sociālās aprūpes iestādēs

Viļakas novada dome līdz 2020. gada 16. jūlijam
turpina īstenot projekta Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» aktivitātes. 

1) 2020. gadā no 19. janvāra Viduču pamatskolas
sporta zālē (Skolas ielā 1, Semenova, Medņevas pag.)
ceturtdienās un svētdienās notiks trEX (intensīvās) vin-
grošanas nodarbības, kuras vadīs trenere Inga Bleidere.
Vienas nodarbības ilgums 1 h, kopā tiks novadītas 28 no -
darbības. Intensīva, ritmiska vingrošana, izmantojot TRX
piekares sistēmu (mūzikas pavadījumu nodrošina nodar-
bības vadītājs). 

2) No 2020. gada 28. janvāra otrdienās (no plkst.
18.20 līdz 19.20) un sestdienās (no plkst. 12.00 līdz 13.00)
Žīguru kultūras namā (Viļakas ielā 25a, Žīguri, Žīguru

pag.) notiks pilates (vingrošanas nodarbība), trenere Linda
Tokareva – Kušnere. Vienas nodarbības ilgums 1 h, kopā
interesentiem būs iespējams apmeklēt 28 nodarbības. Visi
pilates vingrinājumi ir vērsti uz dziļo muskuļu izturības
palielināšanu, šo muskuļu nostiprināšanu, pilnībā kon-
trolējot katru ķermeņa kustību. Vingrinājumi tiek izpildīti
mugurai saudzīgā veidā – horizontālā stāvoklī – guļus uz
muguras, sāniem, vēdera vai balstā (guļus, uz sāniem).
Galvenais šīs vingrojumu sistēmas mērķis ir izkop pareizu
ķermeņa stāju un gaitu.  

3) 2020.  gada 6. februārī plkst. 14.00 – 17.00 Viļa -
kas novada domes zālē, 1. stāvā, Abrenes ielā 26, visiem
interesentiem ir iespējams apmeklēt unikālu vingroša-
nas nodarbību (elpošana), kuras laikā īpaša uzmanība
tiks pievērsta elpošanas nozīmei. Nodarbību vadīs «Rūdī -

šanās skolas» dibinātājs un treneris Māris Žunda. 
4) No 2020. gada marta kultūras centrā «Rekova» būs

pieejamas vingrošanas nodarbības, ko vadīs trenere Zi -
nai da Logina. 

5) 2020. gadā ir plānots noorganizēt 2 ģimeņu sporta
dienas.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot pēdējā brīža
iespējas, lai uzlabotu veselību un radītu veselīga dzīve-
sveida ieradumus. Atgādinām, ka visas nodarbības Veselī -
 bas veicināšanās projektā ir bezmaksas. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Veselības veicināšanas projekta aktualitātes 2020. gadā

Viļakas sociālās aprūpes centrs
reģistrācijas Nr. 90009135826

aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU 
(profesijas kods 3221 01) uz 0,5 slodzi, uz nenoteiktu laiku 

Prasības pretendentiem: 
– reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
– teicamas valsts valodas zināšanas; 
– labas datora prasmes (Microsoft Office);
– sertifikāts specialitātē;
– labas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
• klientu medicīniskā aprūpe;
• klienta veselības stāvokļa uzraudzība, novērošana un doku-

mentēšana; 
• medikamentu un medicīnisko materiālu pasūtīšana un aprites

kontrole;
• medicīniskās dokumentācijas lietvedība;
• klientu nosūtīšanas pie speciālistiem organizēšana un pavadīšana;
• medikamentu izsniegšana un ārstēšanas procedūru veikšana,

atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādī-
jumiem; 

• piedalīšanās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
darba vieta: Viļakas sociālās aprūpes centrs (Parka iela 2, Viļaka) 
Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un CV iesniedzami Viļakas

sociālās aprūpes centrā Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas nov., LV-4583
vai iesūtāmi uz e-pastu: lina.barovska@inbox.lv .

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.: 26345617 – Līna.

No 1. janvāra ir palielināts garantētais
minimālais ienākumu (GMI) līmenis personai

Viļakas novada Sociālais dienests informē, ar grozījumiem
Ministru kabineta noteikumos Nr. 913 garantētais minimālais ienā-
kumu (GMI) līmenis personai no 2020. gada 1. janvāra ir noteikts
64 eiro mēnesī. 

Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja ilze Šaicāne

Vilakas novada_JANVARIS_2020_1_avize.qxd  05.02.2020  10:03  Page 3



4

Viļakas no vadā 2020. gada janvāris

aktiVitātEs NoVadā / ProJEkti 

Šī gada 16. janvārī Cesvaines pašvaldībā notika projekta 
Nr. LV-ru-006 «GrEENWaYs riGa-PskoV» (Zaļie ceļi rī -
ga – Pleskava) Latvijas partneru tikšanās. Projektu līdzfinan-
sē 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.

Cesvaines novada dome priekšsēdētājs Vilnis Špats iepazīstināja
ar Cesvaines novadu, savukārt Cesvaines pilsmuižas gide Lilita Ļa-
va – izklāstīja aktuālos jaunumus tūrisma jomā, kā arī statistikas
rādītājus par aizvadīto gadu.

Šobrīd notiek darbs pie tūrisma kartes maketa izstrādes, līdz ar to
kopīgā darba procesā vienojāmies par velomaršruta izvietojumu kartē,
kā arī turpmāk maršrutu attīstīt kā Nacionāla līmeņa velomaršrutu.
Izrunājām arī jautājumus par trases marķēšanu – zīmju, informācijas
stendu un cilvēku plūsmas skaitītāju uzstādīšanas procesu katrā mar-
šruta posmā, kā arī citus organizatoriskos jautājumus sakarā ar pro-
jekta realizāciju. Maršruts Latvijā tiks marķēts kā nacionālās nozīmes
velomaršruts.

Pēc aktīvas darbošanās darba grupā, devāmies iepazīties ar tūrisma
objektiem, ko piedāvās arī marķētā un saistītā velomaršruta «Rīga –
Pleskava» velobraucējiem, ceļotājiem un tūristiem. 

Tūrisma centra vadītājas Lauras Smudzes un domes priekšsēdētāja
Viļņa Špata pavadībā devāmies iepazīt Cesvaines novada Top tūrisma
apskates objektu – Cesvaines pili. Lai gan pilī šobrīd vēl norisinās
atjaunošanas darbi un apmeklētājiem vēl nav pieejama, mums tika
dota iespējā ieskatīties pils aizkulisēs. Cesvaines pils akcijas
«Apceļosim Latvijas pilis» ietvaros ieguvusi goda titulu «Sapņu pils»,
kā arī vairāki atjaunošanas dari notiek projekta «Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem» ietvaros.

Pēc pils apskates devāmies iepazīt alus brūvēšanas procesu
Cesvaines alus darītavā, kura ir viena no mazākajām amatnieku alus
darītavām Baltijā. Alus  šeit tiek vārīts virs alkšņa koka uguns, pēc
tam to iejavo ozolkoka kubulā. Savu dzidro krāsu un tīro garšu, alus
iegūst pateicoties augstākā labuma izejvielām un lēnam nogatavinā-
šanas procesam.

Noslēgumā devāmies uz Cesvaines Tūrisma centru, lai vadītājas
pavadībā izkaltu  piemiņas monētu Nessaule-kalns par godu Strūves
ģeodēziskajam lokam.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinan-
sējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
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.

Teksts: tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Lauku atbalsta dienests 2019. gada 3. jūlijā
atbalstīja Viļakas novada domes projektu Nr.19-
07-aL19-a019.2207-000006 «abrenes etnogrā-
fiskā tērpu iz gatavošana Viļakas jauniešu de ju
kolektīvam», lai Viļakas kultūras nama jauniešu
tautas deju kolektīvs «Bitīt’ matos» varētu 2020.
gadā koncertēt jaunos tau tas tērpos. 

Pēc Ziemassvētku koncerta, jauniešiem bija
iespēja pirmo rei zi uzmērīt Abrenes tautas tērpus,
meitenes uzmērīja jaunos kreklus, brunčus, vestes
un vainadziņus, savukārt puiši piemērīja pusgaros
mēteļus un bikses.

Pirmo reizi «Bitīt’ matos» tau tas tērpus atrādīs
savā desmit ga des jubilejas pasākumā, kas no tiks
2020. gada Lieldienu koncer ta laikā, kur deju kolek-

tīvs izdejos gan jestras, gan teatrālas, gan klasiskas
dejas, ar raitu deju soli priecējot skatītājus.

Projekts atbalstīts biedrības «Balvu rajona par-
tnerība» izsludinātajā atklātajā LEADER projektu
iesniegumu konkursā Latvi jas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasāku mā 19.2.
«Darbības īstenošana sa skaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātei 19.2.2.
«Vietas potenciāla at tīstības iniciatīvas».

Teksts: Santa Komane
Foto: «Bitīt’ matos» arhīvs

«Bitīt’ matos» uzmēra jaunos tautas tērpus

ir izveidota jauna pastaigu
taka 442 m garumā uz Viļakas
ezera salas, uzstādot koka lai-
pas, informatīvos stendus un
laivu piestātni, projekta Nr. 1-
08/402/2018 «Viļakas ezera kras -
ta un salas apsaimniekošanas
un labiekārtošanas darbu veik-
šana» ietvaros. 

Interesentiem jau šogad būs
iespēja izbaudīt jauno pastaigu
taku, izzināt mūsu puses vēsturi
un nostāstus, kas ir aprakstīti uz
salas izvietotajos stendos, kā arī
baudīt mierpilnu atpūtu nelielajā
«kabatiņā», kurā ir novietoti soli,
kā arī apmeklējot pastaigu taku
būs jāievēro princips: ko atnesu,
to aiznesu, kopā rūpējoties par
tīrību un kārtību.

Pašvaldība arī šobrīd īsteno
LEADER projektu Nr. 19-07-
A L 1 9 - A 0 1 9 . 2 2 0 1 - 0 0 0 0 0 5
«Pieejamības nodrošināšana Vi-
ļ akas ezera salai, uzstādot koka
laipu un pontona tiltu», kura īste-

nošanas rezultātā ir paredzēts
uzstādīt pontonu tiltu, nodrošinot
piekļuvi uz salas, kā arī pagarināt
pastaigu taku par aptuveni 350
metriem.

Plānots, ka jaunā pastaigu
taka, realizējot abus projektus,
būs nepilnu kilometru gara, radot

iespēju ik vienam izzināt ezera
noslēpumus no jauna!

Teksts: Santa Komane
Foto: Personīgais arhīvs

Izveidota jauna pastaigu taka Viļakas novadā

Turpinās projekta «Zaļo ceļu»
maršruta precizēšana Latvijas pusē
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sagaidot Viļakai un visam novadam zīmīgo
datumu, tika sagatavota plaša programma, kuras
8. janvāra pasākumi īpaši tika veltīti skolu jaunat -
nei. Pasākumi šajā dienā notika pateicoties Viļa -
kas novada domes, kultūras metodiķes, iesnieg-
tajam un atbalstītajam projektam «Ziemeļlat -
gales atbrīvošanas simtgade» Valsts kultūrkapi -
tāla fonda mērķprogrammā «Latvijai – 100».

Dienas sākumā vairāk kā 80 Viļakas Valsts ģim-
nāzijas, Rekavas vidusskolas, Žīguru un Viduču
pamatskolu vecāko klašu skolēni devās vēstures
skolotāju vadītos izbraucienos pa Brīvības cīņu vie-
tām mūsu novadā. Skolēni, atgriezušies klasēs no
Skandīnes, Kangaru, Vecumu, Katlešu, Plešovas
apmeklējuma, darbojās ar īpašiem uzdevumiem,
kartēm, lai padziļinātu izpratni par kara gaitu, noti-
kumu secību. Bijām priecīgi savā pasākumā piepul-
cināt arī Baltinavas vidusskolas divpadsmit 9.klases
skolēnus, kas kopā ar Rekavas jauniešiem piedalījās
visās dienas aktivitātēs.

Pēcpusdienā skolēni, skolotāji, interesenti pul-
cējās uz nākošo dienas pasākumu. Viļakas novada
muzejā tika atklāta Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja ceļojošā izstāde «Latvija Brīvības cīņu laikā
1918–1921». Izstādes mērķis ir ar fotoattēlu un do -
kumentu palīdzību atainot Latvijas valsts veidoša-
nos, Brīvības cīņu svarīgākos notikumus (armijas iz -
vei di, cīņas pret lieliniekiem, Cēsu kaujas, bermon-
tiādi), bēgļu atgriešanos no Krievijas, kara postīju-
mus, Latvijas naudas ieviešanu, izglītības un kultūras
dzīvi un ikdienu.

Izstādi papildina arī novada muzeja sagatavotā
ekspozīcija ar Lāčplēša kara ordeņa kavalieru fotog-
rāfijām, kas brīvības cīņu laikā cīnījās Viļakas apkār-
tnē un izcēlās ar savu drosmi un varonību. Tie ir tie
cilvēki, kuru priekšā mums ir jānoliec gal va un jāpa-
teicas par brīvu Latviju un to, ka mēs esam. Protams,
šo cilvēku ir daudz vairāk nekā tas ir ekspozīcijā
redzams, bet tie pamatā ir tie, kas ir saistīti ar cīņām
Viļakas apkārtnē 1920. gada janvārī.

Pēc izstādes atklāšanas notika dažādas darbnīcas,
kuras apmeklēja novada skolu vecāko klašu skolēnu
kopā ar saviem vēstures skolotājiem, kā arī ciemiņi
no Baltinavas novada. Skolēni darbojās 10 jauktās
grupās. Kopā ar skolēniem šajā dienā līdzās bija mū -
su novada skolu vēstures skolotāji Biruta Miņina,
Aija Leitena, Igors Šnepers, Maruta Brokāne, kā arī

Inta Ludborža no Baltinavas vidusskolas. Katrai no
grupām tika doti īpaši sagatavoti uzdevumi, lai varē-
tu dziļāk un pamatīgāk izzināt kara gaitu, norises,
faktus. Darbnīcās varēja ar Latvijas karodziņu atzī-
mēt cīņu vietas īpaši veidotā novada kartē, atrast
atslēgu šifrētam tekstam, kurš varēja atklāt slēptu
informāciju par brīvības cīņu rezultātiem 1920. gada
9. janvārī. Vienā no darbnīcām īpaša uzmanība pie-
vērsta karavīriem, kuri cīnījās mūsu pusē, atraktīvā
veidā vajadzēja atrast un salikt pareizi faktus, attēlus,
foto attiecīgam pulkam. 

Skolēni varēja pārbaudīt un daudz uzzināt inte-
resanta par Viļakas novada ciemiem, jo bija jāatrod
atbilstošs fakts kādam Viļakas novada ciemam, kurā
notika brīvības cīņas. Savukārt citā darbnīcā varēja
iziet «purva taku» un salikt dzejoļus. Skolēni un
interesenti vienā no darbnīcām varēja salikt brīvības
cīņu laika fotogrāfijas un redzēt kā izskatījās kara-
vīri. Daudz mēs lasām vēstures grāmatās par kara
lietām, un dažkārt nesaprotam militāros terminus,
vienā no darbnīcām varēja tos iepazīt. Katru gadu
ejam lāpu gājienā un pieminām kritušos brīvības
cīnītājus Brāļu kapos Jaškovā. Bet cik daudz mēs
zinām par K. Zemdegas darināto piemiņas akmeni?
Viena no darbnīcām tika veltīta šiem faktiem, ļaujot
pasākuma dalībniekiem veidot kokā darinātu krust-
vārdu mīklu. Lai veicinātu skolēnu domāšanu un
attīstītu loģiku, bija iespēja piedalīties darbnīcās –
vienā atrast tekstā kļūdas, otrā – ievietot tekstā trūk-
stošos vārdus.

Pasākuma noslēgumā skolēniem tika piedāvāts
izmēģināt savu roku žurnālistikā, veidojot atziņas
te matiskai avīzei par Ziemeļlatgales Bīvības cīņu
gadadienu.

Skolēnu spilgtākie secinājumi:
«Es varu pateikt nākamajam paaudzēm, ka bez

karavīriem pūliņiem viņu nebūtu starp dzīvajiem»
«Nākamajam paaudzēm! Esiet priecīgi, ka

Latvija ir atbrīvota priekš Jums»
«Ko mēs varētu mācīties? Cienīt! «
«Ko varētu mācīties no Brīvības cīņām? To, ka vajag

būt neatlaidīgam, drosmīgam un aizstāvēt Tēvzemi!»
«Mēs no Brīvības cīņām varētu mācīties to, ka va -

jag būt tik drošiem un stipriem aizsargāt savu valsti.»
«Labāk dzīvot draudzīgi un saticīgi, jo karš ir

briesmīgs un postošs. Cerams, ka turpmākos 100 ga -
dos karš nesāksies un cilvēki būs sapratuši to, ka
jebkuras nesaskaņas var atrisināt citādā veidā.»

«Es ieteiktu nākamajām paaudzēm būt saudzī-
gākiem pret savu valsti. Cienīt labos dzīves apstākļus
un visu to, ko mums dod valsts.»

«Nākamajām paaudzēm novēlu būt drosmīgiem
kā mūsu tēviem»

«No brīvības cīņām mēs varētu mācīties daudz –
pats svarīgākais ir iet un darīt.»

«Vai 100 gados ir aizaugušas kara brūces? Ma -
nuprāt, jā. Jo Latvija ir atjaunota brīva un bagāta.»

«Nākamajām paaudzēm ieteiktu nebeigt mīlēt savu
Tēvzemi un cīnīties, ja vajag. Nevajag tikai kri tizēt
valsti, bet vajag padomāt par to, ko mums dod valsts.»

Kopumā tika pavadīta spilgta un piesātināta
diena, kas ļāva jauniešiem nedaudz citādā veidā
uzzināt savas dzimtās zemes pagātni. Bet iemīlēt
var tikai to, ko esi iepazinis.

Paldies visiem, kuri piedalījās aktivitātēs un palī-
dzēja organizēt šīs dienas darbu.

Teksts: Viļakas novada Vēstures un sociālo zinī-
bu skolotāju MA vadītāja A. Ločmele, Viļakas nova-
da muzeja vadītāja R. Gruševa. 

Foto: Viļakas novada tūrisma speciāliste I. Mati-
sāne un no izglītības iestāžu arhīva.

muzejpedagoģiskā programma
«1991. gada barikādes»

1991. gads bija pārmaiņu laiks, kurā tika noteikta Latvijas
nākotne. Viens no spilgtākajiem notikumiem atmodas laika vēs-
turē bija barikādes. Laiks, kad cilvēki runāja un gribēja lai 
viņus sadzird pasaule. Laiks, kurā ikviens pārdomāja savu piede-
rību valstij un izvēlējās savu ceļu, ko iet. daudziem šis laiks vēl
joprojām spilgti atmiņās. svarīgi ir strādāt ar jauno paaudzi,
izskaidrot šos notikumus un mēģināt iedziļināties savas vēstures
attīstībā.

Muzejs šogad atklāja muzejpedagoģisko programmu, kurā bērni
pamazām sāka iepazīt savas valsts vēsturi. Vēsture ir jāzina un jāmācās,
jo agrāk mēs to mācāmies, jo ātrāk izprotam notikumus mums apkārt.
Pasākumā bērni iepazina – kas ir barikādes, kāpēc tās bija un kādi
bija rezultāti. Vēsturi iepazīst caur dažādiem vēsturiskajiem avotiem,
viens no tiem audio. Bērni ieklausījās tā laika radio fragmentā un
mēģinājām analizēt to, ko bija dzirdējuši. Ikviens aizdomājās par to,
kāpēc mums katram ir vajadzīga sava valsts.

Interesanta veidā mēģinājām rast atbildes uz dažādiem jautājumiem
par barikāžu laika norisēm un aktivitātēm. Liels spēks barikādēs bija
dziesmai, tāpēc arī visi kopīgi dziedājām dziesmu «Bēdu manu lielu
bēdu». Iepazinām arī citus vēstures avotus, šoreiz neklausījāmies cil-
vēku atmiņās, bet lasījām tās un strādājām ar to, ko lasām. Skolēni
tika sadalīti vairākās grupās, kurās bija jāatmin, kas ir rakstījis šīs
atmiņas – vīrietis, sieviete, bērns vai students. Izmantotas tika arī
mūsu novadnieku atmiņas no barikāžu laika.

Pasākumā noslēgumā neizpalika vēl viens grupu darbs – bija jāuz-
zīmē plakāti, kādus viņi izmantotu, ja paši būtu barikādēs, iedvesmu
smeļoties no barikāžu laika plakātiem. Noslēgumā ikvienam bija iespē-
ja apskatīt un aptaustīt priekšmetus, kuri varēja būt izmantoti barikādēs –
trauki, fotoaparāts un radio.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja R. Gruševa, 
krājuma glabātāja M. Boldāne

radošo darbu konkursa 
«Brīvības cīņām – 100» noslēgums

radošo darbu konkursa moto «tēvu zemi dārgo turi ciet ar
savu sirdi!» mudināja autorus gan pārdomāt Ziemeļlatgales
Brīvības cīņu norisi pirms simts gadiem, gan atklāt savu attiek-
smi pret dzimteni, kritušo karavīru piemiņu, kultūrvēstures vēr-
tībām. tika iesniegti 10 darbi gan dzejā, gan prozā. 

10. janvārī Viļakas bibliotēkas zālē pulcējās konkursa darbu auto-
ri, Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
darbinieces, Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, interesenti, kopā
vairāk nekā 30 cilvēki.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, aicinot katram apzināties to, cik dārga mums katram
sava dzimtā zeme, cik būtisks katra pienesums tās izaugsmei. Viļakas
novada muzeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja par konkrētajām
cīņām un karaspēka vienībām 1920. gada janvārī Viļakas (Marien -
hauzenas) pusē. Tika akcentēta arī Polijas un Igaunijas karavīru līdz-
dalība izšķirošajās cīņās.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne kopā ar
domes priekšsēdētāju visiem konkursa darbu autoriem pasniedza
Pateicības rakstus un īpašas piemiņas balvas, bet uzvarētāji sa-
ņēma diplomus un Nolikumā paredzētās naudas balvas 30,00 EUR
vērtībā. 

Konkursa uzvarētāji: santa aleksāne (7. kl.), kristiāna koko -
reviča (10. k.), Armands Zujevs (27 g.), bet žūrijas komisijas sim-
pātiju balvu saņēma ieva martiņenko (10. kl.)

Pasākumu emocionālāku vērta muzikālās pauzes ar dziesmām
un kokles skaņām Ilonas Bukšas un Sanijas Zelčas izpildījumā.
Vides gide un novada vēstures izzinātāja Anna Āze pastāstīja inte-
resantus faktus par pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem veidošanu
un tā likteni dažādos laika periodos. 

Informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja
Rutta Jeromāne

Ziemellatgales atbrīvošanas simtgade
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trīs vienā
28. decembrī Nemateriālās

kultūras mantojuma centrs «upī-
te» atzīmējot dzejnieka ontona
slišāna 71 gadu dzimšanas dienu
aizvadīja ar trīs pasākumiem.
Pirmais bija jautra komandu
spēlē «stuostu, stuostu puosaci -
ni», pēc tam turpinājās ar «kar-
nevālu» un noslēdzās ar «Zie -
massvētku Jampadraci».

Ontons Slišāns savas dzīves
laikā saviem bērniem un mazbēr-
niem ir stāstījis daudz dažādu pašsa-
cerētu pasaku, bet diemžēl tās nav
piefiksētas, tāpēc viņa dzimšanas
dienā tika rīkota spēlē «Stuostu,
stuostu puosacini», kuru caurvija
dažādu pasaku motīvi un pasakai-
nas izdarības. Liels paldies visām
četrām jauniešu komandām, kas
piedalījās spēlē.

Turpinājās ar tradicionālu Upī-
tes pasākumu «Karnevāls», kurā
varēja piedalīties tikai ar tādām
maskām, kas ir pašrocīgi gatavotas.
Katru gadu cilvēku izdoma pār-
steidz, arī šis gads nebija izņēmums.
Kā piemēram maska traktors, pat
ar ieslēdzamām gaismiņām, moder -

na ragana, kas pārvietojās uz ba lan -
sēšanas dēļa. Lielisks stārķis, zirgs,
govs, tīģeris un daudzas, daudzas
citas. Pusnaktī tika maskas apbal-
votas, tās tika izvērtētas pieaugušo
konkurencē un bērnu konkurencē.
Pieaugušajiem uzvarēja Zirgs visu
zirgspēku tēvs, bet bērnu konku-

rencē uzvarēja traktors. Paldies
grupai «Unknown Artist» par muzi-
kālo noformējumu un paldies
Eksotisko deju grupai «Samia»
par krāšņām dejām.

Pēc pusnakts sākās trešais,
jauniešiem visgaidītākais, pasā-
kums – Ziemassvētku jampadra-

cis. Te divas pankroka grupas no
Rīgas «PND» un «All Day Long»
sniedza jautru un jaudīgu kon-
certu. 

#UpītieDzeiveJauka
Nemateriālās kultūras man-

tojuma centra «Upīte» direktors
Andris Slišāns

ontona dīnas
ļustes

2020. gada 18. janvārī jau
sesto gadu pēc kārtas notika
ontona dīnas ļustes un ceturto
gadu noslēdzās radošo darbu
konkurss, kas veltīts dzejnie-
kam, rakstniekam un novadpēt-
niekam ontonam slišānam. 

Šoreiz konkursā piedalījās 28
dažādas izglītības iestādes, tajā
skaitā 27 no Latgales reģiona un
viena Rīgas iestāde. Kopā tika
iesniegti 150 zīmējumi un 93
radošie darbi – dzejoļi, pasakas,
stāsti un esejas. Ar skolēniem
kopā strādāja 52 pedagogi. 

Paldies vārdus, laureātu sumi-
nāšanu un brīnumjauko koncertu
varējām baudīt Nemateriālās kul-
tūras mantojuma centrā «Upīte».
Te katram, kas piedalījās tika
pateikts paldies. Atzinības papil-
dus saņēma «Meiju darbnīcās»
da rinātās smaržīgās vaska sveces,

bet pirmo trīs vietu ieguvēji saņē-
ma «Vilibalt» ražotas Upītes brī-
num lādītes ar visiem trīs folklo-
ras kopas «Upīte» diskiem. Īpaši
tika izcelti un godināti tie rakstī-
tāji, kas izvēlējās rakstīt Latga -
liešu valodā. Visi skolotāji saņē-
ma Upītes atslēgas piekariņus ar
viņu vārdu. Ontona Slišāna meita
arī literāte un uzņēmēja Mārīte
Slišāne saviem rakstošo darbu fa-
vorītiem dāvināja «Māgaliņa Ci -
pītes» olu garšīgos «Bezē» ce pu -
mus, bet otra meita gaismu māk-
sliniece Lienīte Slišāne sa viem zī -
mēšanas konkursa favorītiem dā -
vināja raibus cimdus ar Upītes lo -
go, bet mācītājs Guntars Skutelis
apbalvoja ar dāvanām savus favo-
rītus māksliniekus. Pasākumu no -
slēdzām ar lielu, garšīgu Mā rītes
Slišānes ceptu torti.

Koncertā varējām dzirdēt jau-
nākos Upītes muzikantus, kurus
sagatavoja Kate Slišāne, kā arī
da žādas dziesmas Kates, Dome -
nika, Rainas un Toma izpildījumā
un apdarē. Prieks par katru, kas

piedalījās konkursā un par katru,
kas piedalījās pasākumā. Liels
paldies Ligitai un Lolitai par
ieguldīto darbu rakstīto darbu un
rezultātu apkopošanā un izstādes
izveidošanā.

Brīnumjaukos zīmējumus un
radošos darbus var apskatīt un
izlasīt Nemateriālās kultūras man-
tojuma centrā «Upīte» bibliotēkas
vai muzeja darba laikā.

Liels paldies Sandrai Bukšai
(31.07.1967.-04.01.2020.), par to,
ka četrus gadus atpakaļ nāca ar
ideju par šāda konkursa izveido-
šanu un katru gadu darbojās līdzi
ar idejām, padomiem un skaista-
jiem skolēnu zīmējumiem.

«… Uz boltuo goldauta muna
vacuomuote beja gleiši nūlikuse
sīneņu i viersā uzlikusi boltu kala-
deņu, izveidovuse mozu Betlē -
meiti. Es īvārovu, ka babeņa nu
vysas čupeņas izvalk vīnu sīna
stībreņu. Es nasaprotu, dieļ kam
jei tuo dora un lyudzu, lai maņ
arī atļaun, bet nikuo, naļāve. Jou
leluoka byudama, es atrodu ticie-

jumu, ka tuo var uzzinuot, voi
Dīveņš vēļ ilgi atļaus staiguot pa
šū zemeiti. Vacmuotei stībreņš bej
garš, jei nūdzeivova, ilgu, kaut arī
gryutu myužu, bet mani kuo
bārnu gribieja pasorguot nu
dūmuom par aizīšonu nu šuo
pasauļa. Bet tuo pat, bierneiba ir
laiks, kod Tu suoc apzynuotīs, ka
na vuss ir myužeigs, ka kuodreiz

arī mane vaira nabyus. Atcerūs,
kuo suopies sazažņaudze sirds i
stipri apčieru sovu lelleiti, juo
palyka baile, kas nūtiks ar jū, kod
mane vaira nabyus. …»

/Sandra Bukša 14.01.2019./
#UpītieDzeiveJauka

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns
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kuLtūra

kā katru gadu, jauna sezona medņevas
tautas namā iesākās ar pasākumu «draudzības
čemodāns», kur savus sagatavotos priekšnesu-
mus rādīja med ņevas bērnu dramatiskais kolek-
tīvs ar skeču – «mai nā mies?», medņevas dra-
matiskais kolektīvs «savē jie» ar skečiem – «Vīrs
atgriezies!» un «dakters». Lomās iejutās Zane
Briediņa, Lucija rundzāne, andris Babāns un
Zintis dvinskis (abu kolektīvu vadītāja Valentīna
kaļāne). 

Viļakas dramatiskais kolektīvs (vadītāja Ineta
Lindenberga) «Draudzības čemodānam» bija saga-
tavojuši divus skečus – «Grūtnieces kaprīzes»-
lomās iejutās kaprīzā sieva Vida Zelča un vīrs Juris
Romonovskis un «Viens pats mājās» – Ilga Pizika,

Ineta Lindenberga, Normunds Orlovs un Juris
Romonovskis. 

Pirmo reizi uz skatuves kāpa Susāju dramatiskais
kolektīvs, kuru vada Mārīte Bukovska ar skeču
«Šmakauka», kur saimnieces lomu tēloja Ligita
Romka, kaimiņienes lomu Aija Baranova, bet poli-
cistu lomās iejutās Leontīna Aleksāne un Harijs
Dvinskis. 

Žīguru dramatiskais kolektīvs (vadītāja Valentīna
Kaļāne) uz skatuves kāpa trīs reizes ar skečiem-
«Zvaigžņu pētnieks» – lomās Pēteris Nāgels un
Mārtiņš Kaļāns, «Uzzied ziediņš» – lomās Mārīte
Bukovska un Vera Andrejeva un «Fotosesija», kur
modeles lomā iejutās Daina Baraņenko un fotogrāfs
Mārtiņš Kaļāns. 

Rubeņu dramatiskais kolektīvs – vadītāja Mudīte
Maslova iejutās Meža mātes lomā un visi kolektīva
aktieri bija saģērbušies skaistos meža dzīvnieku tēr-
pos, lai kopā sagaidītu Jauno gadu. 

Ar muzikāliem priekšnesumiem skatītājus prie-
cēja Žīguru līnijdejotājas (vadītāja Laima Timmer -
mane) un Medņevas Tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis «Melodija» (vadītāja – Inita Raginska).

Pasākumu vadīja atraktīvās «pelītes» Karina
Aleksejeva un Zane Briediņa. Paldies Zintim un
Jāzepam par apskaņošanu.

Lai mums visiem izdodas atklāt jaunus apvār-
šņus, radīt interesantas lietas, un doties galvu reibi-
nošos piedzīvojumos! PALDIES!

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

Pasākums «draudzības čemodāns» medņevā

Vecgada šovs
«12 mēneši»

Vecgada šova pirmsākumi
meklējami 2003. gada 30. aprīlī,
kad kultūras namā notika ap -
rīļa pilieni (kultūras nama vadī-
tājs Vilis Bukšs), tad 2005. gada
decembrī «Gada balva», kurā ti  -
ka pasniegts Zelta čiekurs, bet
sākot no 2007. gada decembra
(direktore dina Gončarjuka) aiz-
sākās Vecgada šovu cikls. kopš
2010. gada (direktore Va lentīna
kaļāne) šova programmas kodo -
lu veido amatierteātris «Virši». 

Katru gadu ir cita tēma, kuru
atrast kļūst arvien sarežģītāk. Sa -
vukārt tieši šī dažādība tēmas iz -
vēlē un katra kolektīva fantāzijas,
savas iztēles lidojums, gatavo jot
savu priekšnesumu ir tieši tas, ko
saņem ikviens šova apmeklētājs. 

Pateicoties kolektīvu oriģinā-
liem priekšnesumiem, Žīguru kul-
tūras nama zāle ir pārpildīta jau
vairākus gadus pēc kārtas. Šogad
pirmo reizi šovu apmeklēja Viļa -
kas Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dzes prāvests A. god. Pr. Gun tars
Skutels. Pirms tam viņš esot daudz
dzirdējis par Žīguru kultūras
nama rīkotajiem Vecgada šoviem,
līdz atsaucoties direktores uzaici-
nājumam, beidzot arī pats ieradies
uz pasākumu, un ienākot zālē šķi-
tis, ka viņš atrodoties ne vis Žīguru
kultūras namā, bet Dai les teātrī.
Savā uzrunā prāvests uzsvēra, ka
tieši novitāte ir tas, kas acīmre-
dzot pievilina šeit skatītāju pilnu
zāli. Tāpēc ir svarīgi, kā tiks saro-

tātas telpas, skatuve, egle. Lai arī
turpmāk netrūktu iz domas un
vienmēr atrastos kaut kas jauns!

Šova tēma «12 mēneši». Lai
varētu programmā iekļaut visus
12 mēnešus, divi kultūras nama
kolektīvi – krievu dziesmu an -
samb lis «Ivuški» – vadītāja Svet -
lana Romāne (Janvāris – Zakru -
žilsja sneg šaļnoi, Maijs – Oduva -
nčik) un ritmikas un līnijdeju gru -
pa «Punktiņi» – vadītāja Laima
Timmermane (Jūlijs – Pelīšu deja
un Augusts – Gulbīšu deja) saga-
tavoja 2 priekšnesumus. Paldies
vokālajiem ansambļiem RELAKO
(Marts) un ČIEKURI (Februāris) –
vadītāja Daiga Elksnīte, kuri ska-
tītājiem sniedza brīnišķīgus uzve-
dumus. Visgrūtāk savus priekšne-
sumus veidot bija deju kolektīvu –
dāmu deju kolektīva «Alianse»
(Aprīlis – Vistas), vidējās paaudzes
tautisko deju kolektīva «Skatiens»
(Jūnijs), Pirmsskolas deju kolektī -
va (Oktobris) un bērnu vokālā an -
sambļa Čiekuriņi» (Decembris –
Velniņi) dalībniekiem, jo viņu

vadītājai Ijai Krilovai vajadzīga
sevišķa izdoma, lai taptu vienrei-
zējas dejas un teatralizēta dzies-
ma, kas parasti aizrauj skatītāju
un ne reti zālē atskan ovācijas.
Kapela «Blāzma» (Septembris) –
vadītāja Mārīte Bukovska, šoreiz
skatītāju aizveda uz purvu pēc
dzērvenēm, bet noslēgumā Folklo-
ras kopa «Mežābele» (Novemb -
ris) – vadītāja Skaidrīte Šaicāne

atveidoja kāzu dziesmu. Starp
priekšnesumiem gada mēnešus un
skečus ar humora dzirksti izspē-
lēja amatierteātra «Virši» aktieri –
Mārīte Bukovska, Ivars Bukovskis,
Mārtiņš Kaļāns, Vera Andrejeva,
Rihards Makarovs, Pēteris Nāgels,
Zoja Biuka, Līga Kaļāne-Kokore -
viča un Daina Boroņenko. 

Paldies Žīguru kultūras nama
personālam, kolektīviem un viņu

vadītājiem, muzikantiem par ko -
pī gi radītajiem svētkiem! Lai gads
ir bagāts ar labām domām, darbī-
gām dienām un priecīgiem atelpas
brīžiem. Lai mūsos mājo un valda
godaprāts, neatlaidīga griba sa -
pras ties, paciest un palīdzēt. Lai -
mīgu 2020. gadu! 

Teksts – Žīguru kultūras nama
direktore Valentīna Kaļāne

Foto – Elvīra Nāgele

Skaista svētku izskaņa
12. janvāra pēcpusdienā ar autobusu Viļakas novada iedzī-

votāju grupa brauca uz rēzekni.
Bija rasta iespēja baudīt pareizticīgo garīgās mūzikas koncertu

«Ziemassvētku gaisma», kurš notika Latgales vēstniecībā «GORS»
Valsts Akadēmiskā kora «Latvija» izpildījumā. 

Šī kora niansētais, varenais un reizē silti dzidrais skanējums
mūzikas pasaulē ir kā brīnums. Ne velti Baltijas lielāko profesionālo
kori savās koncertprogrammās vē las redzēt izcili diriģenti un orķes-
tri no visas pasaules. 

Arī šis koncerts nebija izņēmums, jo pie diriģenta pults bija
Jūlija Hutorecka. Viņa ir viena no savas paaudzes vadošajām diri-
ģentēm sievietēm Sanktpēterburgā. Jūlija ir starptautisko konkursu
laureāte, Krievijas koncertrīkotāju savienības biedre, ASV kora
diriģentu asociācijas gada biedre, kā arī viena no starptautiskā koru
festivāla rīkotājām. Koncerta izskaņā, kājās stāvot, klausītāji ar
aplausiem pateicās par brīnišķīgo izpildījumu. 

Visu Viļakas novada koncerta apmeklētāju vārdā paldies par
rasto iespēju baudīt šo augsto profesionālās mākslas izpildījumu
novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, organiza-
toriem Veltai un Georgijam un šoferim Aivaram Bērziņam.

Koncerta apmeklētāju grupas vārdā Marija  

Kultūras pasākumi 
v 31. janvārī plkst. 17.00 Viļakas kultūras namā filma

«Piļsāta pi Upis» Ieeja – EUR 3
v 2. februārī plkst. 15.00 Upītes tautas namā filma «Pi -

ļsāta pi upis». Ieeja – EUR 3. Pirms filmas tikšanās ar režisoru
Viesturu  Kairišu un filmas radošo komandu.

v 7. februārī plkst. 19.00 Upītes tautas namā dokumen -
tā lā filma «Valkātājs». Ieeja – EUR 2. Pirms filmas tikšanās
ar režisoru – Ivaru Zviedri.

v 15. februārī Viļakas kultūras namā «Griežam deju
karuseli!». Starpnovadu dažādu žanru kolektīvu saiets-kon-
certs. Turpinājumā Atpūtas vakars-balle (pie galdiņiem).

v 21. februārī Borisovas Tautas namā «Atpūtas vakars
brīvām izpausmēm» ar galda spēlēm, «brīvo» mikrofonu,
«pi kantajām» meistardarbnīcām, jautriem stāstiem, anekdo-
tēm, dziedāšanu un muzicēšanu.

v 29. februārī plkst. 13.00 laukumā pie Kupravas pagasta
pārvaldes ēkas Sports un atpūta brīvā dabā.
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JauNiEŠu aktuaLitātEs

Ja patīk darbs ko dari, tu nenogursti
septembrī Latvijā ieradās divas meitenes: no armēnijas un

Norvēģijas, lai veiktu brīvprātīgo darbu Viļakas un Balvu novados
projekta Nr. 2019-2-LV02-EsC11-002634 «Give to get» ietvaros.
turpmāk tekstā ir iespēja iepazīties ar pirmajiem iespaidiem, ar
kuriem dalās Liāna.

Labdien!
Esmu Liāna no Armēnijas un šajā rakstā es vēlētos pastāstīt par

saviem četriem mēnešiem Latvijā, ceru, ka būs interesanti lasīt.
Pēc studēšanas augstskolā sešus gadus, vēlējos kaut ko jaunu savā

dzīvē un radās ideja, doties uz ārzemēm veikt brīvprātīgo darbu. Tas
nebija viegls lēmums, jo dzīve svešā valstī vienai, ir pilna ar pārbau-
dījumiem un grūtībām.. tas ir jauns dzīves posms.

Bildēs var redzēt manas pirmās emocijas Balvos un Viļakā, kur jau
četrus mēnešus darbojos, kā brīvprātīgā darba veicēja.. Man patīk būt
te, īpaši patīk daba (ezeri, koki, parki), jo tā ir nomierina un iedvesmo.

Ja patīk darbs, ko dari, tad Tu nekad nenogursi no tā un esmu prie-
cīga, ka man ir tāds darbs jauniešu centros un skolās. Man patīk saņemt
smaidus no bērniem, jo tas rada enerģiju strādāt abos novados. Es
neprotu runāt latviski un ne visi bērni zina angļu valodu, bet mēs tik
un tā komunicējam labi un kopā izbaudām nodarbības, aktivitātes,
darbnīcas un pasākumus.

Dzīve ārzemēs ir pilna ar jaunām lietām. Pirms es ierados Latvijā, neko
daudz nezināju par šo valsti un kultūru, taču tagad es zinu daudz – par
vēsturi, kultūru, tradīcijām un svarīgāko, par cilvēkiem- kuri ir ļoti draudzīgi
un izpalīdzīgi. Tā kā šis projekts iekļauj arī apmaiņu starp kultūrām, cenšos
daudz stāstīt par savu valsti, organizējot armēņu kultūras pasākumus, kas
palīdz man saprast to, cik ļoti mīlu un skumstu pēc savas valsts.

Neskatoties uz to, šis ir tikai sākums un tuvojamies arī projekta
vidum, tāpēc vēl ir daži mēneši, lai īstenotu visas idejas un plānus,
izzinātu, dotu un saņemtu. 

Labākais vēl ir priekšā!
Priecīgus svētkus visiem un uz tikšanos Viļakas un Balvu jauniešu centros!

Tekstu sagatavoja: Liana Nikolyan. Tekstu tulkoja: Santa Komane
Foto: Personīgais arhīvs

Helēna projektā ir bijusi kopš
2019.gada 2.spemtebra un nu
laiks ir atgriezties uz Norvēģiju
un turpināt iesāktās bakalaura
mācības politikā. Turpmākajā tek-
stā var iepazīties ar Helēnas pār-
domām un pieredzi šajā projektā.

Pēdējos 2019.gada mēnešus
un 2020.gada sākumu esmu bijusi
kā brīvprātīgā Latvijā, mazā,
jaukā un siltā pilsētā Balvi un
Viļakas novadā. Mans darbs pār-
svarā bija jauniešu centros, cen-
šoties izveidot jaunas un aizrau-
tīgas aktivitātes bērniem un jau-
niešiem. Gribēju arī kontaktēties
ar vietējiem iedzīvotājiem un
izprast, kā tas ir dzīvot lauku
reģionā Latvijas Republikā.

Saprotu, ka Latvija ir valsts,
kas šobrīd ir būtisku pārmaiņu
procesā. Ir pagājuši tikai 29 gadi

kopš neatkarības iegūšanas no
Padomju Savienības. Daži var
domāt, ka tas ir pietiekami ilgs
laiks un tagad būtu jābūt redza-
mam progresam, taču valdība
nedara savu darbu. Varbūt Tev ir
taisnība.. bet no otras puses, vai
Tu esi kādreiz mēģinājis atjaunot
demokrātiju pēc 51 gada apspies-
tības? Stabila politiskā un ekono-
miskā sistēma nav uzbūvējama
vienas dienas laikā. Bet atkal,
dažas metodes, ko izmanto šīs sta-
bilitātes veidošanā, ir labākas kā
citas. Viens novērojums, kas ir
kopīgs gandrīz visās valstīs, ir tas,
ka lauku teritorijas nekad nav
bijušas prioritāte, kad runa ir par
attīstību.

Bet nepadarīsim šo rakstu par
politisko debati!

Man ļoti patīk latvieši. Jūs

esat laipni, nedaudz kautrīgi,
godīgi, ļoti strādīgi un stipri. Ve -
cākai paaudzei Viļakas un Balvu
novadā angļu valodas pielieto-
jums nav plaši izplatīts. Acīmre -
dzami, atsevišķās situācijās bija
grūti komunicēt. Daži cilvēki ļoti
centās runāt, neskatoties uz nelie-
lo angļu valodas prasmi, taču jau
pat ar dažiem vārdiem var saprast
sarunas kontekstu! Vai esi kādreiz
bijis sarunā, kur 80% sarunā ir
ķermeņa valoda? Ar dažām ska-
ņām tur un šur. Tas ir ļoti jautri,
jūs abi smejaties par vieniem un
tiem pašiem iemesliem – pārvarot
grūtības, kad cenšamies saprast
viens otru un smaidot momentos,
kad tiešām saprotam viens otru!

Es vadīju aktivitātes dažādās
skolās abos novados. Medņevā
(Semenovā), Žīguros, Rekovā un
pieskatīju mazākos Viļakas pa -
matskolā. Šis ir bijis saviļņojums
man. Smaidu katru reizi iedomā-
joties par šo pieredzi.  Emocijas
un pieredze, ko sniedz darbs ar
bērniem un jauniešiem ir tas, bez
kā es negribētu būt. Redzēt kā
bēr ni attīstās un aug klasēs liek
aizdomāties par to, cik svarīgs ir
skolotāja darbs. Skolotāji kopā ar
vecākiem un ģimeni burtiski
veido nākotnes paaudzi, to , kā

bērni izprot apkārtējos apstākļus
un ar kādām zināšanām tie iepa-
zīst pasauli.

Es centos ceļot pa Latviju tik
vien, cik ir iespējams. Protams,
Rīga ir kaut kas, kas ir jāredz, ļoti
interesanta pilsēta. Man ļoti patīk
Rīga kā Eiropas galvaspilsēta. Tai
ir dvēsele. Man ļoti patīk arī
Rēzekne, neskatoties uz to, ka tai
ir padomju noskaņa. Alūksne ir
apburoša un tajā dzīvo ļoti daudz
jauku cilvēku. Liepāja ir mazāka,
nesavienojamā Rīgas versija.
Neesmu to redzējusi vasarā, bet
noteikti to izdarīšu. Esmu dzirdē-
jusi par tās skaistajām pludma-
lēm. Noteikti Latvija pavasarī un
vasarā ir ļoti skaista.Jums ir tik
zaļa dzīve!

Pēc pieciem mēnešiem Lat -
vijā, esmu uzlādēta ar dažādiem
iespaidiem, pieredzēm, zināša-
nām un atmiņām. Dzīvot lauku
teritorijā ir izaicinoši. Jūsu rado-
šuma impulsi stimulē vēlmi dar-
boties savādāk, kā tiem, kas dzīvo
pilsētā. Liekas, ka šī ir lielākā at -
šķirība, ko esmu sajutusi, salīdzi-
not dzīvi Bergenā (Norvēģijā) un
Balvos. Daudzos veidos man pat
tas ļoti patīk. Vienam ir vairāk
iespēju rīkoties un izveidot. Jā -
kļūst kreatīvam lietās, ko dari.

Ir bijis grūti vadīt aktivitātes
jauniešu centros un skolās, kur tu
nezini valodu, kur citi pārvalda
tikai latviešu vai krievu valodu.
Aktivitātēs komunikācija notika
angliski, caur roku kustībām (žes-
tikulāciju), skaņām, citu bērnu un
jauniešu tulkojumiem. Sadarbo -
šanās un degsme saprast vienam
otru ir izveidojusi izpratni vienam
par otru. Pirms tam neesmu neko
tādu piedzīvojusi.

Esmu apsolījusi sev, ka
apciemo šu Latviju vēlreiz. Te ir
tik daudz ko redzēt, kā arī izbau-
dīt tikšanos ar jaukajiem cilvē-
kiem. Esmu sapratusi, ka man ļoti
patīk Latvija, valsts un stiprie cil-
vēki tajā!

Paldies visiem, kas sadarbojās
un piedalījās aktivitātēs, ko orga-
nizēja Helēna, gūstot jaunu pie-
redzi un sniedzot arī mums savas
zināšanas, emocijas un brīvprātī-
go darbu!

Tekstu sagatavoja:
Helena Haldorsen

Tekstu tulkoja: Santa Komane
Foto: Personīgais arhīvs

sakām atā Helēnai – brīvprātīgajai jaunietei no Norvēģijas

septembrī uzsākās ne tikai jauns mācību gads, bet Latvijā
ieradās divas jaunietes no armēnijas un Norvēģijas, lai veiktu
brīvprātīgo darbu Viļakas un Balvu novadā, realizējot projektu
Nr. 2019-2-LV02-EsC11-002634 «Give to get!». Projekta ietvaros
jaunietes organizējušas dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem
skolās un jauniešu centros abos novados, piemēram, valodu pul-
ciņu, kultūras vakaru, radošās darbnīcas, organizējušas un vadī-
jušas vides un politikas diskusijas, saskarsmē ar bērniem un jau-
niešiem pielietojušas neformālās mācīšanas metožu, dažādojot
pēc stundu aktivitātes un iespēju pilnveidot prasmes, kompetences
un attieksmes.
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Viļakas no vadā2020. gada janvāris

sPor ta ak ti Vi tā tEs No Va dā

11. un 12. janvārī Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu
šaušanas izglītojamie piedalījās koman-
du čempionātā šaušanā ar pneimatiska-
jiem ieročiem tukumā.

Komandu kopvērtējumā junioriem finā-
lā jauktā komandā PŠ – MIX vingrinājumā

1. vietu ieguva Didzis Aleksāns un Sa -
manta Ju gane, bet PP – MIX vingrinājumā
2. vieta – Raitim Augustānam un Gunitai
Šakinai. Komandu cīņā bez vecuma ierobe -
žojuma mūsu sporta skolas komanda PŠ –
60 vingrinājumā ie guva 2. vietu, kuru pār-
stāvēja Arvis Pužulis, Didzis Aleksāns un

Arvis Bič kovskis. Komandu cīņā sievietēm
PŠ – 60 vingrinājumā, komanda, kuru pār-
stāvēja Diā na Dupuže, Katrīna Ostrovska
un Samanta Juga ne, ieguva 4. vietu. Katrīna
Ostrovska šajā vingrinājumā iz pil dīja pirmo
sporta klasi.

Sacensībās vēl piedalījās Da na Roma no -

va, Romualds Rēvalds un Egija Koko re -
viča, uzrādot savus personīgos rezultātus.

Paldies izglītojamajiem, vecākiem, tre-
neriem Līgai Langovskai, Ēvaldam Van -
cānam un šoferiem.

Informāciju sagatavoja Dina Krakope, 
direktores vietniece izglītības jomā

Ložu šāvēji atklāj jaunu sezonu 2020. gadā

sacenšas zolītes spēlētāji
ir noslēdzies Viļakas novada atklātais čempionāts

zolītē.
Pavisam sacensībās piedalījās 19 zolītes spēlētāji no

Šķilbēniem, Viļakas, Baltinavas un Briežuciema. Sacen -
sību laikā tika izspēlētas sešas kārtas. Vērtējumā iekļautas
četras labākās kārtas un pēdējā kārta bija obligāta. 

Šajā gadā sacensību gars un intriga saglabājās līdz
pēdējai kārtai.

Sacensību uzvarētājs noskaidrojās tikai pēdējā kārtā.
Šogad par uzvarētāju kļuva Vilnis Viļčevskis, atstājot otrajā

vietā Aivaru Circenu un trešajā vietā Eināru Korneju.
Labāko sešiniekā vēl ierindojās Jānis Gruševs, Edgars
Bukšs no Viļakas un Andris Ločmelis.

Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem,
medaļām un kausiem. Visi dalībnieki saņēma arī saldumu
balvas.

Paldies sacensību dalībniekiem par piedalīšanos un
izturību, jo spēles notika katru ceturtdienu vairāk kā mēne-
ša garumā. Paldies Francim Bukšam par galvenā tiesneša
un protokolista pienākumu pildīšanu. Paldies Sergejam
Romanovam par foto.

Vēlu visiem veiksmīgus starus turpmāk!
Sacensību organizators Pēteris Vancāns

sporta dejotāji
Latgales kausa

sacensībās
19. janvārī Viļakas novada

Bērnu un jaunatnes sporta sko -
las sporta nodaļas dejotāji pie-
dalijās  deju sacensībās «Latga -
 les kauss», kas notika rēzek nē
Latgales vēsniecībā «Gors». 

Pirmo reizi Junioru grupā
dejoja Andžejs Krakops un Laine
Milakne. Sacensībās piedalijās
Olivers Kozlovskis, Emīlija Alek -
sejeva, Daniels Krutins, Eliza -
bete Brokāne, Jānis Logins, Ma -
dara Borisa, Jānis Kārkliņš, Sin -
tija Kalniņa, Arvis Boriss, Sanija
Molodcova.

Dejotāji uzrādīja savam ve -
cuma posmam atbilstošus rezul-
tātus. Paldies dejotājiem, viņu vecākiem, trenerei Silvai Dambei, kā
arī šoferim Aivaram Bērziņam.

Lai veicas turpmākajās sacensībās!
Sporta skolas direktore Inese Petrova

Ložu šāvēji Lietuvā
No 17. līdz 19. janvārim Po lonijā (Lietuvā)

notika 24. starp tautiskās  sacensības ložu šauša-
nā. mūsu  skolas ložu šaušanas nodaļu sacensībās
pārstāvēja didzis aleksāns, samanta Juga ne,
diāna dupuže un Gunita Šakina.  

Savā vecuma grupā (2000. – 2003. g. dz.). Didzis

Aleksāns iz cīnīja 2. vietu vingrinājumā PŠ-60 (60
šāvieni ar pneimatisko šau teni), kā arī izpildīja otro
sporta meistara balli. Arī pārējie dalībnieki startēja
tuvu personīgiem  rezultātiem.

Paldies izglītojamajiem, viņu vecākiem, trenerim
Ēvaldam Van cānam, kā arī šoferim Atim Šim ke -
vičam.

Skolas direktore Inese Petrova
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Viļakas no vadā 2020. gada janvāris

iEdZīVotāJu ZiNāŠaNai / BaZ NīCas drau dŽu Zi ņas

senā katoļu dziesmā ticīgi
ar pateicību un prieku dzied:
«Gavilēja lelā prīcā ganeni, dzir-
dādami, kū jim vēstej eņgeli. Gūds
dīvam augstumūs! Gūds dīvam
augstumūs! Pesteitojs pīdzimis!».
ierodoties 2019. ga da 24. decem-
bra vēlā vakarā uz kristus Pie -
dzimšanas vigīlijas sv. misi Vi -
ļakas romas katoļu baznīcā, ikvie-
nu cilvēku sagaidīja divi eņģeļi
no debesīm, kuri aicināja ienāk,
kopā gavilēt un vēstīt pasaulei
vēsti, ka Pestītājs ir piedzimis.
Līdz pat 2. februārim (sveču
dienai) vi siem būs iespējams satik-
ties pie Viļakas katoļu baznīcas
ar pa gājušajā gadā iemīļoto
gaismas Betlēmīti no itālijas un
samīļot Balvu invalīdu biedrī-
bas radītos dzīvnieciņus. sv.
mises ap meklē tājiem un baznī-
cas ekskursantiem būs iespē-
jams novērtēt neparasti skaistās
stilizēto eglīšu dekorācijas un
gaišo Betlēmi baznīcā. Pirmo
reizi Viļakas ka toļu baznīcā no -
formējumā ir izmantotas da žas
stādaudzētavā audzētas eglītes,
kuras atrodas podos un kuras
būs iespējams iestādīt baznīcas
pieguļošajā teritorijā.

Skaistais baznīcas noformē-
jums, pateicoties draudzes ticīgo
un viesu dedzībai, fotogrāfijās ir
aizceļojis uz tuvām un tālām ze -
mēm. Liels prieks ir saņemt jau-
tājumus – kur ir tik skaisti, kur
atrodas šīs skaistās Betlēmītes un
dekorācijas. Pozitīvas atsauksmes
ir saņemtas pat no tālās Sibīrijas,
Amūras apgabala un tās adminis-
tratīvā centra pilsētas Blagoveš -
čenska, par Viļaku ir uzzinājuši
Londonā, Luksemburgā, Briselē,
Itālijā, Vācijā un citur. Bieži vien,
dzīvojot uz vietas, mums pašiem
liekas pats par sevi saprotams, ka
ir dekorācijas, kas ir diezgan skais -
tas, bet viesi no tālienes «gotikas
rozi», Ziemeļlatgales pērli novērtē
kā neparastu Dieva radīto brīnu-
mu Viļakā. 2017. gadā ir biju -
šas 61 ekskursija, 2018. gadā 96
ekskursijas, bet 2019. gadā jau
sasniegts 120 ekskursiju skaits. Ir
bijušas apmeklētāju grupas no
Igaunijas, Krievijas, apmeklētāji
bija arī no Itālijas, Spānijas, Vā -
cijas, Polijas, Lietuvas, Balt krie -
vijas, Čehijas, Anglijas, pat no
Taizemes. 

Pateicoties ekskursantu, viesu,
autoritāšu pozitīvajām un jauka-
jām atsauksmēm, ir iedvesmojies
draudzes prāvests Guntars Skutels
un darot darbus no visas sirds un
dedzīgi, iesaistījis arī daudzus
draudzes locekļus baznīcas sakop-
šanas, uzkopšanas un dekorāciju
veidošanas darbos, lai radītu skais -
tumu Dievam par godu.

2019. gads ir ierakstījis zīmīgu
notiku baznīcas pastāvēšanas vēs-
turē, jo gada pirmajā semestrī tika
nogrieztas visas simtgadīgās egles
baznīcas dārzā, kuras spēcīgas
vētras gadījumā apdraudēja baznī -
cas ēku. Izmēģinot jaunu tehno-
loģiju – ar ūdens strūklu tika notī-
rīts baznīcas žogs, nofrēzēti celmi
apkārt baznīcai, uzsākts darbs pie
egļu celmu izfrēzēšanas baznīcas
dārzā. Realizēts Viļakas novada do -
mes atbalstītais projekts par later-
nu uzstādīšanu pie stāvlaukuma.
Tās veidotas vienotā stilā ar grā-
fienes tiltiņu un mīlestības koku.
Četras, jaunās laternas izgatavoja
metālkalējs Igors Trešutins. 

Pateicoties draudzes cilvēku
atsaucībai, ir piedzīvotas skaitliski
lielākās sakopšanas talkas pava-
sarī, iztīrot baznīcas dārzu no egļu
zariem un skujām, un rudenī, palī-
dzot savākt lapas un skuju kārtu.
Ir izveidotas jaunas puķu dobes
nozāģētās lapu koku alejas vietā.
Par nogriezto egļu materiālu ir uz -
celts malkas šķūnis un prāvesta
mā jiņā paveikts nelieli telpu atjau-
nošanas darbi, kur arī tika izman-
toti nogriezto koku materiāli. 

Viļakas katoļu baznīcas ērģe-
lēm ir restaurēts otrais manuālis,
taču, lai pilnībā restaurētu ērģeles,
ir nepieciešams vēl restaurēt I
manuāli, kurā ir iekļauti 9 reģistri,
un ir nepieciešams restaurēt pedā-
ļu manuāli ar 5 reģistriem. Paldies
visiem, kuri uztur dzīvas katolis-
kās tradīcijas kā maija dziedāju-
mus maija mēnesī un psalmu
dziedāšanu novembrī. Paldies
visiem, kuri atjaunoja Egļevas
ciema krucifiksu.

Ir piedzīvoti Dieva mīlestības
piepildīti svētki Viļakas katoļu
draudzē, noorganizējot 6. ALFA
apmācību kursu. Baznīcu naktī vie-
nojāmies draudzībā arī ar Viļakas
luterāņu un pareizticīgo drau-
dzēm. Eiropas kultūras mantoju-
ma dienās septembrī iepazināmies
ar restauratores Vitas Upenieces at -

ziņām un pieredzi lekcijā «Restau -
rācijas dievišķā puse».

Apmeklējām Daiņa Skuteļa
un koncertmeistares Gunas Kises,
mūziķa Alda Kises un koncert meis -
tares Guntas Šmauksteles, itāļu
ērģelnieka Eiženio Marija Fadžia -
ni, ērģelnieces Jacintas Ciganovi -
čas, baritona Andris Bižāns no
Aglonas un itāļa Roberto Me loni
koncertus. Izveidojām draudzību
ar Upītes folkloristiem, iepa zīsto -
ties ar Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijas Etnomuziko lo -
ģijas klases studentes Ilzes Cepur -
 nieces diplomdarbu – gavēņa lai -
ka koncertu veidotu kopā ar Upī tes
etnogrāfisko ansambli un ap mek -
lējot Upītes folkloras kopas starp-
tautisko koncertu festivāla «Lipa
kust» laikā. Atklājām nepa rasto
draudzes jaunietes Annijas talan-
tu, zīmēt zīmējums ar Jēzu, baznī -
cas simboliku un reliģisko tēmu. 

Pateicība Dievam, ka iedvesmo
mūs, lai Dieva mīlestības un prie-
ka vēsti nestu pasaulē. «Lūgsim
palīdzību Dievam 2020. gada plā-
notajiem darbiem. Ir plānots rea-
lizēt Lauku atbalsta programmā
atbalstīto Leader projektu par sa -
drupušo betona plākšņu nomaiņu
uz bruģi baznīcas priekšā. Atjau -
not notekūdeņu sistēmu ap baz-
nīcu. Uzsākt darbu pie draudzes
mājas atjaunošanas Baznīcas ielā
54, restaurējot neparasto draudzes
nama lieveni un izveidojot telpas
draudzes pasākumiem. Ar laiku
cerams, ka šī «Cerību spārnu»
māja spēs ne tikai dod cilvēkam
mitekli, bet arī jaunu dzīvi – jau-
nus dvēseles spārnus... Viss ir jūsu
rokās... tik vienkārši un viegli...
bet vai tas ir mums tik svarīgi-
palīdzēt kādam? Iedegties, lai ne
tikai citam dotu, bet vairotu labos
darbus un Dievam būtu par kādu

eņģeļi vairāk... Nākamgad vēlētos
arī sakārtot stāvlaukumu pie baz-
nīcas, to paplašinot, un uzcelt
lapeni, kur pakavēties priecīgos
brīžos pie baznīcas. Vēl ir jāveic
tik daudz saimniecisko darbu, lai
Viļakas Romas katoļu baznīca
mirdzētu savā graciozajā un gotis-
kajā skaistumā. Aicinu visus ska-
tīties un saskatīt labo un pozitīvo,
ko esam kopā paveikuši, nekon-
centrēties uz negatīvo un aprunā-
šanas grēku. Sirsnīgi pateicos vi -
siem, kas atbalsta! Pateicos par
lūgšanām, par brīvprātīgo darbu
un ziedojumiem, lai mūsu pērle uz -
plauktu uz uzziedētu!» lūdzoties
un svētījot visus labas gribas cil-
vēkus Viļakas Romas katoļu drau-
dzes prāvests Guntars Skutels. 

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne

Foto: pr. Guntars Skutels un
Vineta Zeltkalne

dieva brīnumi Viļakas katoļu baznīcā

Viļakas novada sociālais dienests (turpmāk – dienests) informē,
ka no 2019. gada 1. novembra Viļakas novada iedzīvotājiem (dek-
larēta dzīvesvieta Viļakas novadā) ir pieejams aprūpe mājās
pakalpojums.

Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras vecuma vai fun-
kcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu perso-
nīgo aprūpi, un, kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, nav materiālo resursu, kurus realizējot
var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar
garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu
apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Tiesības saņemt aprūpe mājās pakalpojumu par Viļakas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem ir personām, kurām nav likumīgo
apgādnieku.

Personām, kuras saņem aprūpe mājās pakalpojumu un kurām vidē-
jie ienākumi pārsniedz 65% no minimālās darba algas valstī, tiek
noteikta līdzdalības maksa, kas ir 50% no pakalpojuma samaksas
aprūpētājam par stundas likmi.

Detalizēta informācija par Aprūpe mājās pakalpojumu pieejama
2017. gada 27. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 12/2017 «Par aprū-
pe mājās pakalpojumu Viļakas novadā» http://vilaka.lv/index.php?
page=saistosie-noteikumi_v2

Lai pieteiktos uz sociālo pakalpojumu Aprūpe mājās, aicinām vēr-
sties ar iesniegumu Viļakas novada Sociālajā dienestā, Parka ielā 2,
Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583 (vai dzīvesvietai tuvākajā Sociālā
dienesta klientu pieņemšanas punktā.)

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja
Ilze Šaicāne

Viļakas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts sociālais pakalpojums aprūpe mājās
Paziņojums

2. februārī plkst. 12.00 Kup -
ravas katoļu baznīcā notiks
Svētā Mise par Kupravas un
Susāju pagasta iedzīvotājiem.

Donoru diena
11. februārī

no plkst. 9.00 līdz 13.00
Viļakas novada bibliotēkā

notiks donoru diena
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iEdZīVotāJu ZiNāŠaNai

stājušies spēkā Noteikumi par kārtību, kādā personas
var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās

rehabilitācijas institūcijās
Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk –

Dienests) informē, ka 2019. gada 3. decembrī
Ministru kabinets atbalstīja grozījumus valsts finan-
sētās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, ko nodro-
šina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk
– SIVA), sniegšanas kārtībā. 2019. gada 3. decembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.578 «Noteikumi
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu
no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas
institūcijā» (turpmāk – MK noteikumi Nr.578), kas
aizstāj Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumus
Nr.279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas
saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās
rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem», stājās
spēkā 2020. gada 1. janvārī. 

MK noteikumi Nr.578 nemaina sociālās rehabi-
litācijas pakalpojuma institūcijā (turpmāk – pakal-
pojums) saņemšanas kārtību divām no pakalpojuma
saņēmēju mērķa grupām – likuma «Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistis-
kajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem» 2. un 
4. pantā minētām personām un «Černobiļas atome-
lektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnie-
ku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezul-
tātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma»
15. pantā minētām personām. 

Noteikumu jaunajā redakcijā izmaiņas vis-
vairāk skar personas ar funkcionēšanas traucē-
jumiem (atbilstoši Invaliditātes likumā noteiktajam
un Veselības ministrijas ieteiktajai terminoloģijai
jaunajos noteikumos ir precizēta terminoloģija un
termins «funkcionālais traucējums» ir aizstāts ar
terminu «funkcionēšanas traucējumi»). 

Konceptuāli mainīta pieeja pakalpojuma saņē-
mēju atlasei, pamatojot to ar personas funkcionēša-
nas traucējumiem aktivitāšu un dalības līmenī, nevis
ar noteikto diagnozi kā ir bijis līdz šim. Mērķtiecī -
gākai pakalpojuma saņēmēju atlasei nepieciešamību
saņemt pakalpojumu vērtē jau medicīniskās reha-
bilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā, tādējādi
nodrošinot arī medicīniskās un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu pēctecību. 

Galvenie principi, kas iestrādāti MK noteikumos
Nr. 578, ir savlaicīgums un pakalpojumu (medi-
cīniskās un sociālās rehabilitācijas) pēctecība. Sav -
laicīga rehabilitācijas uzsākšana darbspēju saglabā-

šanai un atjaunošanai ir viens no instrumentiem, lai
saīsinātu darbnespējas periodu un saglabātu darb-
spējas. Tāpat būtiska ir arī pāreja no viena rehabili-
tācijas posma uz otru, nodrošinot veselības aprūpes
un sociālo pakalpojumu savstarpēju integrāciju un
pēctecību. 

Būtiskākās izmaiņas pakalpojuma piešķirša-
nas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcio-
nēšanas traucējumiem:

• precizēta pakalpojuma mērķa grupa – pakal-
pojumu varēs saņemt personas ar funkcionēšanas
traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspē-
jīgā vecuma, ja strādā, pēc valsts apmaksātas mul-
tiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas sta-
cionārā vai dienas stacionārā, ja ārstniecības iestā-
de izrakstā ir rekomendējusi saņemt sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu;

• konceptuāli mainīta pieeja pakalpojuma
saņēmēju atlasei, pamatojot to ar funkcionēšanas
traucējumiem atbilstoši Starptautiskās funkcionē-
šanas, nespējas un veselības klasifikācijai, nevis
noteikto diagnozi. Nepieciešamību saņemt pakal-
pojumu vērtēs medicīniskās rehabilitācijas pakal-
pojuma laikā multiprofesionāla rehabilitācijas spe-
ciālistu komanda, tajā skaitā fizikālās un rehabilitā-
cijas medicīnas ārsts, izvērtējot personas funkcio-
nēšanas ierobežojumus un vajadzību pēc pakalpo-
juma ar noteiktu un adekvātu mērķi. Šāda pieeja
nodrošinās mērķtiecīgu personas nosūtīšanu no
viena rehabilitācijas posma uz otru;

• personas pēc medicīniskās rehabilitācijas 14 die-
nu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
kursu varēs saņemt ārpus rindas. Personai jāpie-
sakās pakalpojuma saņemšanai ne vēlāk kā divus
mēnešus pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeig-
šanas;

• personas, kurām pakalpojums ir piešķirts vai
kuras ir uzņemtas rindā līdz 2020. gada 1. janvārim,
rindas kārtībā varēs saņemt 14 dienu ilgu pakalpo-
juma kursu, ņemot vērā nosacījumus, kas pakalpo-
juma saņemšanai bija spēkā līdz jauno noteikumu
spēkā stāšanās dienai.

Avots: Labklājības ministrija.
(http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socia-

lie-pakalpojumi/9-noderiga-informacija?id=91561)
Informāciju sagatavoja Viļakas novada
Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne 

Pacienta iemaksa līdz 65 gadiem 2,00 EUR    
Pacienta iemaksa no 65 gadiem 1,00 EUR
Prakse nerģistrētiem pacientiem 3,00 EUR
Ārodārsta apskate 5,00 EUR
Asins analīzes ņemšana ar vautaineru 2,00 EUR

no 65 gadiem    1,00 EUR
Cukura noteikšana pēc pašu vēlmes 1,5  EUR

Holesterīna noteikšana pēc pašu vēlmes 10,00 EUR
Intramuskulārās injekcijas 0,70 EUR
Intravenozās injekcijas 1,5 EUR
Sanitārā grāmatiņa 3,00 EUR
Komisija stājoties darbā 7,00 EUR
Šoferu komisija un izziņa ieroču
Nēsāšanai  15,00 EUR

R. MURAŠKINAS ĢĀP MAKSAS PAKALPOJUMI

Informācija vēlētājiem par parakstu vākšanas vietām un laikiem
No 2020. gada līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai

par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem» Grozījumi republikas pilsētas un novada domes
vēlēšanu likumā: un «Grozījumi likumā «Par pašvaldībām».

Viļakas novadā parakstu vākšanas vietas ir noteiktas: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26,
Viļaka, Viļakas novads, LV – 4583 un rekavas bibliotēka, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads,
LV – 4587

darba laiks:
Pirmdien, trešdien, piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00;
Otrdien, ceturtdien, sestdien no plkst. 14.00 līdz 18.00;
Svētdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Viļakas novada vēlēšanu komisija

Pieņemšana maksas pakalpojumiem otrdienās no 11.00 līdz 12.00. Mājas izsaukumus apkalpo pēc plkst. 14.00

Ārpus darba laika, izejamās, svētku dienās zvanīt neatliekamās medicīnas  palīdzības dienestam  tālr. 113, 112

Dežūrārsta palīdzību iespējams saņemt SIA BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA uzņemšanas nodaļā
Balvi, Vidzemes 2.  Tālr. 64507126

Ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis 66016001 no 18.00 līdz 8.00

Informatīvais tālrunis  80001234

Dr. R. Muraškinas prombūtnes laikā griezties pie ārsta palīga A. Zelčas tālr. 26418995, vai pie ģimenes ārsta 
A. Stubailovas  Viļaka, Tautas 6.  tālr. 64507114

ĢĀP pieņemšanas laiki: P. 9.00-14.00; O. 11.00-15.00; T. 8.00-12.00; C. 10.00-14.00; P. 10.00-13.00.
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Viļakas no vadā 2020. gada janvāris

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. 
ti rāža: 2001. Bez mak sas. Par raksta saturu atbild tā autors. 

atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. ie spiests: si a «Lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Valsts prezidenta Egila Levita reģionālā vizīte Viļakā 

Pēc z/s «Kotiņi» apciemojuma
un LPR sanāksmes Valsts prezi-
dents ieradās kultūras centrā
«Rekova», kur norisinājās tikša-
nās ar iedzīvotājiem. Tikšanās
sākumā vārds tika dots Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra
valdes priekšsēdētājam Edmun -
dam Beļskim, kurš informēja par
LVRTC sakaru masta būvniecības
gaitu noslēgumu un rezultātiem.
Tikšanās laikā ar iedzīvotājiem
tika noskaidrotas atbildes uz jau-
tājumiem saistītiem ar Reģionāli
teritoriālo reformu, Latvijas taut-
saimniecības stiprināšanu, latga-
liešu valodas nozīmi Latvijā.

Dienas otrajā daļā tika apmek-
lēta Viļakas Romas katoļu baznī-
ca, kur norisinājās svētbrīdis ar
Viļakas un apkārtnes iedzīvotā-
jiem un visu konfesiju garīdznie-
kiem. Valsts prezidents savā uzru-
nā klātesošajiem uzsvēra Latga -
liešu ticību savai valstij, kur Zie -
meļlatgalē, tapušais Latgales par-
tizānu pulks Neatkarības kara
laikā ir ticības apliecinājums Lat -
vijai. E. Levits aicināja godināt
mū su varoņus un pateikties tiem
par Neatkarības karā izcīnītajām
uzvarām, kas ļāva tapt apvienotai
un neatkarīgai Latvijai. Atrodoties
Viļakas romas katoļu baznīcā 
E. Levits uzsvēra katoļu lomu
Latvijas tapšanā, sakot: «Esot šeit,
Viļakas Romas katoļu baznīcā, ir
vērts atcerēties baznīcas vēsturis-
ko lomu latviskuma saglabāšanā
Latgalē un Latvijas apvienošanā.
Baznīca bija tā, ap kuru latgalie-
ši, atmodas darbinieki, pulcējās
un kas deva lielu ieguldījumu lat-
galiešu pašapziņas veidošanā.»

Tāpat, godinot Brīvības cīņas,
Valsts prezidents savas reģionālās
vizītes noslēgumā devas uz pasā-
kumu Jaškovas brāļu kapos, kur
kopā ar Polijas Republikas vēst-
nieci Moniku Mihališinu un Igau -
nijas Republikas vēstnieku Arti

Hilpus ar Viļakas novada, Ziemeļ -
lat gales iedzīvotājiem, reliģisko
konfesiju priesteriem un mācītā-
jiem nolika ziedus pie tēlnieka
Kārļa Zemdegas pieminekļa 1920.
gadā brīvības cīņās kritušajiem.

Savā uzrunā prezidents aicinā -

ja «atcerēties visus Latvijas patrio -
tus, kuri cīnījās par Latviju un par
Latviju arī atdeva visdārgāko – sa -
vu dzīvību. Sekot viņu paraugam
un darīt visu, lai apvienotā un neat -
karīgā Latvija vienmēr būtu droša,
aizsargāta un plaukstoša. Lai visi

dzīvotu tādā valstī, kur justos ērti
un patīkami, valstī, kas būtu attīstī -
ta, moderna Eiropas valsts – pasau-
les rietumvalstu saimes locekle.»

Teksts, foto: Sabiedrisko
attiecību speciālists, 

Mareks Šubenieks

(Sākums 1. lpp.)
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