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Nav tāda, ko nevar, ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar. 
Ja ir – tad jāvar!

/A. Eglītis./

Vēsturiskās liecības stāsta, ka mēs savu zemi esam ieguvuši
un arī atguvuši no jauna nevardarbīgā ceļā. Toties visiem

iespējamiem līdzekļiem un spēkiem sargājuši  no tīkotājiem pēc
tās. Sargājuši ne tikai ar fizisku spēku, bet pat ar cimdos, jostās,
segās un seģenēs ieaustiem, ieadītiem vai izšūtiem rakstiem –
latvju zīmēm, arī ar stipriem vārdiem un spēka dziesmām. 

2019. gads ir varonības un Valsts veidošanas gads. Ir krāšņi nosvi-
nēti 100 gadi kopš mūsu valsts dibināšanas, godinot izcilos un dros-
mīgos cilvēkus, kuri radīja Latviju, liekot pamatus brīvai valstij, kurā
varam dzīvot šodien. Jaunās simtgades ievads ir laiks, kad kopā varam
likt pamatus Latvijas nākamajam gadsimtam, lai nākamās paaudzes
ar lepnumu teiktu paldies mums. Šai atbildīgajā solī iedvesmu smeļa-
mies no tā spēka un varonības, ar kādu 1919. gadā tikko dzimušo
Latvijas valsti aizstāvējām. 

«Varēt» un būt «varonim» – ne velti šie vārdi ir no vienas saknes.
Varēt vai nevarēt – tā ir katra cilvēka izvēle, bet ir skaidrs, ka nākotnes
Latviju veido cilvēki, kuri var! Mūslaiku varoņi slēpjas mūsu ikdienā,
taču bieži to neapzināmies. Kāds palīdz citiem grūtībās. Kāds sacer
dziesmu, kura iedvesmos nākamās paaudzes. Cits izgudro jaunas zāles.
Mūslaiku varonis ir ikviens, kurš ar lepnumu un degsmi dara savu
darbu Latvijas labā. Ikviens, kurš izvēlas redzēt sāpīgo, neērto un
grūto un nepaliek vienaldzīgs, bet meklē risinājumus. Kas viņus visus
vieno? Viņi izvēlas varēt.

Laiks iet savu gaitu un vēstures rats turpina griezties, izgaismojot
to, ko pārdzīvojusi un izcietusi tauta, lai dzīvotu savā brīvā valstī.
Ikvienam no mums ir jāzina savu varoņu cīņu gaitas un jāgodā piemiņa
par kritušajiem mūsu šodienas vārdā.

11. novembra pēcpusdienā Brīvības cīņu varoņu piemiņa Viļakas
novadā sākās ar Svētbrīdi Viļakas Romas katoļu baznīcā pulcējot kopā
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes robežsargus, Zemessardzes
31.kājnieku bataljona zemessargus, Viļakas novada jaunsargus, skolu
jaunatni un novada iedzīvotājus. Pēc kopīga aizlūguma, tika nolikti
ziedi pie Lāčplēša kara ordeņa piemiņas zīmes un, kopīgā Lāpu gājienā,
turpinājās ceļš uz Brāļu kapiem Jaškovā. 

Novembra zvaigznes nesmaržo pēc matiolām. Saule šķiet tālāk,
pelēki padebeši virs galvas – tuvāk. Caur miglas kamoliem mirušie
sarunājās ar dzīvajiem un veļu naktīs dusas vietās dalās. Mūsu varoņi,
tepat vien ir. Mums ar sirds maigumu jāsadzird, ko kareivji saka, pie
kuru kājām godbijībā esam apstājušies. Un tā mēs godbijībā apstājā-
mies pie Brāļu kapiem Jaškovā, lai vienotos kopīgā Valsts himnā,
ieklausītos vēsturnieces Marutas Brokānes stāstījumā par Lāčplēša
dienu, ieklausītos Upītes folkloras kopas dziedājumā un noliektu
galvas mūsu varoņu priekšā.

17. novembra vakarā novada ļaudis pulcējās Viļakas Valsts ģim-
nāzijas sporta hallē, kur novada domes priekšsēdētājs pasniedza
Atzinības un Pateicības rakstus. Atzinības rakstu piešķir, lai izteiktu
atzinību par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, veselības
un sociālās aprūpes, izglītības, kultūras, sporta, pašvaldības darba un
nevalstisko organizāciju darbības jomās, par ieguldījumu Viļakas
novada attīstības veicināšanā un novada tēla popularizēšanā, par
sabiedrisko darbību un pašaizliedzīgu rīcību cilvēku labā.

SIRDI DEVU TĒVU ZEMEI
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Viļakas no vadā 2019. gada novembris

akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVada domē

l Viļa kas no va da do mes sē des lēmu mi

Š. g. 31. oktobrī notika kārtējā Viļakas novada domes sēde. darba kārtībā tika
izskatīti un apstiprināti 38 lēmumi.

Lēmums Nr. 366
1. Dzēst  parādu par  komunālajiem pakalpojumiem šādām  personām:
1.1. *** – 1232,82 EUR(viens tūkstotis divi simti trīsdesmit divi euro 82 centi);
1.2. *** – 147,14 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro 14 centi);
1.3. *** – 35,07 EUR (trīsdesmit pieci euro 07 centi).
2. Dzēst telpu nomas parādu SIA «Dianda», Reģ.Nr.42403026005, – 4542.23 EUR

(četri tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro 23 centi).
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt debitoru parādu norakstīšanu,

izslēdzot tos no Viļakas novada domes grāmatvedības uzkrājumu saraksta.
4. Kontroli par  lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei Z. Vancānei.
Lēmums Nr. 367
1. Atbrīvot Regīnu Brokāni no Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības

programmu licencēšanas komisijas locekļa amata.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo da -

ļu, 188. panta pirmo un otro daļu un 189. pantu, šo lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

Lēmums Nr. 368
1. Apstiprināt maksas pakalpojumus Viļakas novadā:

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.11.2019.
asenizācijas pakalpojums (3 m3 mucai)    asenizācijas pakalpojums (6 m3 mucai)

Santehniķa pakalpojuma aprēķins

Lēmums Nr. 369
1. Apstiprināt Viļakas novada muzeja maksas pakalpojumus:

2. Noteikt, ka ar 01.11.2019. zaudē spēku 2014. gada 27. februāra lēmums Nr.5,&7
«Par Viļakas novada muzeja maksas pakalpojumiem».

Lēmums Nr. 372
1. Izdarīt grozījumus 2019.gada 28. februāra Viļakas novada domes lēmumā  Nr.18

(protokols Nr. 2, 4.&) «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību
darbinieku amatu vienību sarakstu»: 

1.1. Žīguru pagasta pārvaldes amatu sarakstā:
1.1.1. izteikt 1.punktu «Vadītājs» jaunā redakcijā (profesijas kods 111231, 1. saime,

IV B līmenis, 14. mēnešalgu grupa) 0,7 amata likmes;
1.2. Viļakas novada domes amatu sarakstā:
1.2.1. piešķirt amatu «izpilddirektora vietnieks komunālo pakalpojumu jomā» (pro-

fesijas kods 121902, 1. saime, IV A2 Līmenis, 14. mēnešalgas grupa) 0,3 amata likmes;
1.3. Susāju pagasta pārvaldes amatu sarakstā:

1.3.1. izteikt 2. punktu «Lietvede» jaunā redakcijā (profesijas kods 334104, 18.3.
saime, III līmenis, 8. mēnešalgas grupa) 0,6 amata likmes.

1.4. Viļakas novada tehniskās nodaļas amatu sarakstā:
1.4.1. piešķirt amatu «Administrators komunālajos jautājumos» (profesijas kods

515101, 18.3. saime, III līmenis, 8. mēnešalgas grupa) 0,4. amata likmes;
1.4.2. izteikt amatu «Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks» jaunā redakcijā (pro-

fesijas kods 931302, 13. saime, V līmenis, 7. mēnešalgas grupa) 1,5 amata likmes;
1.4.3. piesķirt amatu «pirts kurinātājs» (profesijas kods 818204, 13. saime, IIA līme-

nis, 2. mēnešalgas grupa) – 0,1 likme.
2. Lēmums stājas spēka ar vienošanās parakstīšanas dienu.
Lēmums Nr. 373
1. Iecelt Oļegu Kesku, p.k.***, par Viļakas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku.
2. Viļakas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar O.Kesku darba līgumu ar

2019. gada 1. novembri uz nenoteiktu laiku.
3. Viļakas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam noteikt amatalgu saskaņā

ar Viļakas novada domes lēmumu «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struk-
tūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu».

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr. 374
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 27punktu,  Finanšu

komitejas atzinumu, Viļakas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka paraksta tiesības, veicot Viļakas novada domes 2019. gada 31. oktobra

saistošajos noteikumos Nr.10/2019 «Grozījumi 2009. gada 9. jūlija Saistošajos notei-
kumos Nr. 1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums»»   noteiktos pienākumus, ir Viļakas
novada domes izpilddirektora vietniekam Oļegam Ķeskam.

Lēmums Nr. 378
1. Apstiprināt Viļakas pilsētas sabiedriskās pirts pakalpojuma pašizmaksu no personas

8,54 EUR (bez PVN).
2. Apstiprināt maksu par Viļakas pilsētas sabiedriskās pirts pakalpojumiem:

2.Izdevumus starp pašizmaksu un noteikto maksu segt no pašvaldības budžeta.
ar visiem Viļakas novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada

mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
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Viļakas no vadā2019. gada novembris

akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVadā

Fizioterapijas nodarbības Viļakā un Rekovā
Sekmīgi noslēgusies projekta Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā»
aktivitāte – fizioterapijas nodarbības mērķa grupai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.

Projekts norisinājās Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā no 2018.gada septembra līdz 2019.gada oktob-
rim. Katru nedēļu aprūpes centros notika grupu nodarbības fiziotera-
peites Santas Graudiņas vadībā. Projekta aktivitātes mērķis bija uzla-
bot klientu vispārīgo funkcionālo stāvokli, veicināt pašaprūpes spējas,
atjaunot daļēji vai pilnībā zaudētas fiziskas spējas, veidot pozitīvas
emocijas. Nodarbību ietvaros tika veikta klienta novērtēšana un indi-
viduālo vingrojumu kompleksa sastādīšana.

Uz nodarbībām tika aicinātas personas ar īpašām vajadzībām.
Katra nodarbību reize ilga 4 h – kurās tika strādāts ar:

• cilvēkiem ar kustību traucējumiem (t.sk. tiem, kuri pārvietojas
ratiņkrēslā);

• cilvēkiem pēc insulta,
• vājredzīgiem cilvēkiem,
• cilvēkiem, kuriem ir amputācijas.
Projekta mērķis tika sasniegts – klienti guva pozitīvas emocijas

gan vingrojot, gan komunicējot ar grupu biedriem. Vairāki klienti ir
uzsākuši patstāvīgi pārvietoties, pielietot palīglīdzekļus, lai atvieglotu
ikdienas darbus. Izstrādātie individuālie vingrojumi palīdz saglabāt
personu ar īpašām vajadzībām kustīgumu, kas atvieglo ne tikai aprū-
pētāju darbu, jo klients vairākas darbības var veikt patstāvīgi – bet
arī rada brīvības, patstāvības sajūtu pašam klientam. 

Lielāka daļa klientu turpina pildīt ieteiktus vingrinājumus un
izteica vēlmi turpināt fizioterapijas nodarbības!

Teksts: vadītāja Līna Barovska 

Skrējriteņi Viļakā

Jaunietis mareks Šubenieks
Viļakas novada domes izsludinātajā
projektu konkursā uzņēmējiem
piedalījās ar inovatīvu ideju – iegā-
dāties četrus elektriskos skrējrite-

ņus un uzsākt jaunu tūrisma pakal-
pojuma sniegšanu eBrauciens Viļakas novadā.
Šogad konkursa nolikums, kuru bija apstipri-
nājuši Viļakas novada domes deputāti, papildus
punktus piešķīra projektiem tūrisma jomā.

Jaunieša inovatīvā ideja projekta pieteikumā
bija izklāstīta izsmeļoši un saņēma augstu novērtē-

jumu. Pateicoties Viļakas novada domes 1492,97
Eur atbalstam un jaunieša līdzfinansējumam 165,89
Eur, šoruden ir realizēts projekts Nr. 2019-VNd-
2-04 «eBrauciens». 

«Es gribēju, lai Viļakas novads ir moderns un
novads, kas attīstās un ir interesants arī jauniešiem.
Mēs dzīvojam 21.gadsimtā un ir jānāk ar jaunām
idejām, jādzīvo videi draudzīgi, jāattīsta zaļā domā-
šana. Pats mēdzu braukt ar ierasto velosipēdu, bet
gribēju Viļakas novadā izveidot jaunu pakalpojumu.
Skrejriteņi ir jauns un nebijis pakalpojums Viļakas
novadā, ar mūsdienīgu pieeju gan tūrismam, gan
brīvā laika atpūtai nelielās kompānijās vai ģimenes
pasākumiem kopīgā laika pavadīšanā. Projekta labu-
ma guvēji ir tūristi,  tūrisma nozare novadā, veidojas
pozitīvs novada tēls. Svarīgi, ka jauni cilvēki iegul-
da savas finanses novada uzņēmējdarbības veici-
nāšanā. Ieguvējs ir arī vide, jo elektriskajiem skrej-
riteņiem ir nulle emisijas,» par projektu stāsta
Mareks Šubenieks.

Šie uzlādēti skrējriteņi var nobraukt 30 km ar
maksimālo ātrumu 20 km/h, bet Mareks iesaka iesā-
cējiem nebraukt tik ātri, jo ir jāprot manevrēt un
noturēties uz riteņa. Atkarībā no tā, cik ir izlādējies
skrejritenis, to var uzlādēt no 1 līdz 3 stundām.
Minimālais īres laiks ir pusstunda.

«Lai arī oficiālā tūrisma sezona ir noslēgusies,
joprojām ir interesenti, kuri vēlas izmantot jauno
tūrisma pakalpojumu. Labāk ar skrejriteņiem var
braukt tur, kur ir ciets segums, bet vislabāk ir braukt
pa asfalta segumu. Nedrīkst braukt pa ūdeni un peļ-
ķēm. Esmu priecīgs, ka izmantoju šo iespēju un
ceru, ka arī citi jaunieši sekos līdzi manam piemē-
ram,» piebilda projekta realizētājs Mareks.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Mareks Šubenieks

Lai nonāktu līdz pilsdrupu konservā-
cijai bija nepieciešams izveidot salas attīs-
tības metu, kurā būtu parādīti visi iespēja-
mi dati-kartes, plāni utt, jo tas ir svarīgi,
tādējādi iegūstot precīzākus salas rādī -
tājus, kuri var parādīt iespējams, kādas jau-
nas celtnes vai pilsdrupu fragmentus, kuri
ir ieauguši zemē. Pieaicinot profesionālu
arhitektonisko izpētes firmu tika izstrā-
dāts Viļakas salas attīstības mets, kuras
koncepciju apstiprinājusi Nacionālā kul-
tūras mantojuma pārvalde.  Projekta laikā
tika veikta vēsturisko materiālu apkopo-
šana, pils diģitālā telpiskā modeļa sagata-
vošana uz uzmērījumu pamata, arhitekto-
niskā mākslinieciskā inventarizācija, virs-

zemes mūra sienu dokumentēšana, izman-
tojot un papildinot esošos skenēšanas
datus, kā arī izgatavots pats pils attīstības
mets.

Meta izstrādes autori norāda, ka pils
attīstības meta uzdevums ir nodrošināt kul-
tūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to
uztveres veicināšanu, uzlabojot objekta
apskates, izmantošanas un interpretācijas
iespējas. Darbi pirmajā etapā galvenokārt
saistīti ar avārijas stāvoklī esošo drupu
fragmentu konservāciju, kā arī nevēlamo
un bīstamo koku izzāģēšanu. Sekojošie
arheoloģiskās izpētes darbi plānoti pils
iekšpagalma izpētei. Projekta realizācija
plānota vairākās secīgās darbu sezonās,

atbilstoši pieejamajam finansējumam.
Ir izdalīti un aprakstīti konservējamo

pilsdrupu apraksts un metodes kā to izdarīt,
muzejs turpinās savu projektu arī nākamo
gadu, kad tiks iesniegts projekts par
Viļakas pilsdrupu konservācijas pirmo
posmu.

Pēc attīstības meta izgatavošanas, ir
redzams, ka Viļakas ezera sala var kļūt
interesanta un pieejama ikvienam, tajā pašā
laikā domājot par arheoloģiskā un arhitek-
tūras pieminekļa izpēti un saglabāšanu
nākamajām paaudzēm.

Paralēli šim projektam tiks īstenoti citi
projekti, ko īstenos Viļakas novada domes
attīstības nodaļa- labiekārtos ezera salu ar

laipām pa salas perimetru, tiks izlikti infor-
mācijas stendi, kā arī tiks izveidots ponto-
na tilts.

Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore R. Gruševa, Viļakas ezera

salas vizualizācija: Sia «Arhitektoniskās
izpētes grupa».

Īstenots projekts «Viļakas pilsdrupu
konservācijas dizaina izstrāde»

Viļakas novada muzejs īstenojis kultūras pieminekļu glābšanas, izpētes un restaurācijas programmas apstiprināto projektu par Viļakas pilsdrupu kon-
servācijas dizaina izstrādi. kopējās projekta izmaksas 5500 eur, domes līdzfinansējums 10%. Viļakas ezers un sala ir viena no senākajām zināmākajām

vietām Viļakas apkārtnē, kura ļoti ietekmējusi Viļakas apkārtnes vēstures attīstību. Līdz šim salas izpēte ir veikta tikai nedaudz, ir veikti arheoloģiskie
apsekošanas darbi. uz salas kādreiz atradās 13.gs. celtā un 16.gs. nocietinātā Viļakas viduslaiku pils (marienhauzena), tā tika nopostīta 18. gs. sākumā un
atjaunota vairs netika. Līdz mūsdienām saglabājušies vien pāris pilsdrupu. Tā, ka Viļakas pilsdrupas  ir valsts nozīmes aizsargājamais piemineklis, bija iespēja
piedalīties projektā,  kura mērķis ir glābt un saglabāt tās pilsdrupas, kuras vēl iespējams.  Galvenais mērķis – pilsdrupu konservācija un arheoloģiskie izrakumi
pilsvietas iekšpagalmā.
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akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVadā

Līdz 21. oktobrim tika izslu-
dināts fotokonkurss «izbaudi
rudeni Viļakas novadā» ar mēr -
ķi iegūt fotogrāfijas ar skais-
tām un atpazīstamām Viļakas
novada vietām un dabas aina-
vām rudenī, veicinot novada
popularizēšanu un atpūtu da-
bā!

Konkursā varēja piedalīties
jebkurš interesents, neatkarīgi no
vecuma, nodarbošanās un profe-
sionālajām fotografēšanas iema-
ņām, kā arī fotogrāfijas iesniedzē-
jam obligāti bija jābūt fotogrā-
fijas autoram un fotogrāfijām bi-
ja jābūt uzņemtām 2019. gada ru -
denī. 

Paldies par atsaucību gan iesū-
tīto bilžu autoriem, gan balsotā-
jiem, uz varētāji ir noskaidroti!

Konkursam iesniegtās fotog-
rāfijas uzvarētājus noteica publis -
kais balsojums interneta vietnē

Facebook – Viļakas novada tū -
risma informācijas centra lapā
@visit.vilaka no 22.10. līdz
30.10.2019, kā arī visas iesūtītās
fotogrāfijas piedalījās loterijā.
Kopā tika iesūtītas 120 bildes, bet

balsojumā varēja piedalīties tikai
3 autora iesūtītas bildes, līdz ar
ko kopējā balsojumā Facebook
vietnē tika ievietotas 41 bildes no
16 autoriem.

Vislielāko atbalstu  Facebook

balsojumā saņēma Viļakas lute-
rāņu baznīcas bilde – autors Alvils
Baltiņš un Šķilbēnu jaunās katoļu
baznīcas bilde – autors Jurģis
Milaknis un loterijas izlozē pār-
steiguma balviņas no tūrisma spe-

ciālistes ieguva Inna Rēd mane
(Žīguri) un Alise Dvinska (Stom -
paku purva taka). 

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma speciāliste

Inese Matisāne

«izbaudi rudeni Viļakas novadā» fotokonkurss ir noslēdzies

2019. gada 8. novembrī Vi -
ļakas novada muzeja izstāžu zā -
lē tika atklāta izstāde kas veltīta
robežsardzes 100-gadei. 

2019. gads Latvijas simtgades
svētku programmā iezīmējās kā
varonības gads un ne velti robež-
sardzes dzimšanas diena ir 1919.
gads, laiks kad notiek pārmaiņas
un brīvības cīņas. 

Vācot materiālus un veidojot
izstādi var redzēt kā robežsargi
100 gadu garumā ir ietekmējuši
cilvēku dzīves un, kas ir ļoti sva-
rīgi, tās mainījuši. Izstādes inicia-
tors ir Valsts robežsardzes Viļa -
kas pārvaldes priekšnieks, pulk -
vedis V. Pētersons. Izstāde tapusi

sadarbībā ar daudzām iestādēm –
Valsts robežsardzes Viļakas pār-
valdi, Valsts robežsardzes kole-
džu, Bal vu novada muzeju, Lat -
vi jas Oku pācijas muzeju un pri-
vātkolekcionāriem – bijušajiem un
esošajiem robežsargiem.

Izstādē ir skatāmās aptuveni
160 bildes un aptuveni 80 robež-
sardzi raksturojoši priekšmeti.
Īpašs periods robežsardzē ir pirm-
sākumi  un laiks līdz otrajam pa -
saules karam, kad paralēli saviem
dienesta pienākumiem – robež-
sargi ļoti cēla cilvēku kultūras
līmeni pierobežā, cilvēki izglīto-
jās. Izstādē ir vienreizējs materiāls
par bijušo Latvijai piederošo Ab -

renes apriņķi, par robežsargu dzī -
vi un ikdienas darbiem. Esam ap -
skatījuši arī sadaļu par valsts robe-
žu izveidošanu no pašiem pirm-
sākumiem līdz mūsdienām, pie-
skārusies Masļenku traģēdijai un,
protams, robežsardzes atjaunoša-
nai. Izstādes pamatā ir Valsts robež -
sardzes Viļakas pārvaldes vēsture.

Paralēli fotogrāfijām izstādē
skatāmi priekšmeti – dažādi ap -
bal vojumi, nozīmītes, formas tēr -
pi, robežsardzē izmantotie priekš-
meti, kausi, bērnu zīmējumi u.c.

Izstādes atklāšanas sākumā
Viļakas mūzikas un mākslas sko-
las direktors A. Prancāns spēlēja
saksofonu, tad Viļakas novada

muzeja direktore R. Gruševa sacī-
ja pateicības vārdus robežsargiem
un pastāstīja nedaudz par izstādi.
Valsts robežsardzes Viļakas pār-
valdes priekšnieks V.Pētersons
aicināja ikvienu dāvināt muze-
jam vai valsts robežsardzei kādu
priekšmetu vai lietu, kas ir izman-
tota robežsardzē, lai izstāde būtu
vēl pilnvērtīgāka. Viļakas nova-
da do mes priekšsēdētāja vietniece
S. Šaicāne sveica robežsargus skais-
tajos svētkos un uzsvēra skaitļu
sakritību, ka robežsardze izveido-
jās 1919. gadā un atmodas laikā
tā atjaunojās 1991. gadā. Balvu
novada muzeja direktore I. Supe
arī teica sirsnīgus vārdus par izstā-

di un sveica robežsargus jubilejā.
izstāde būs skatāma Viļakas

novada muzejā (klostera iela 1)
līdz 2020. gada 4. janvārim, kat -
ru darba dienu no plkst. 10.00
līdz 16.00. izstādes apmeklē-
jums ir bezmaksas.

Lielu paldies sakām Valsts
robežsardzes Viļakas pārvaldes
vecākajai inspektorei virsleitnan-
tei D. Korņejevai par milzīgo
atbalstu un ieguldīto darbu izstā-
des veidošanā.

Teksts: Viļakas novada muzeja
direktore R. Gruševa, foto VRS
Viļakas pārvaldes RIKD RTLN
galvenais inspektors kapteinis

Andrejs Aleksejevs

izstādes
«austrumu
robežu sargājot:
ziemeļlatgale» 
atklāšana
Viļakas novada
muzejā

1918. gada 18. novembrī pa-
saule kļuva par vienu valsti
bagātāka un šī valsts ir Latvija. 

Katru gadu Latvijas Republi-
kas proklamēšanas diena tiek atzī-
mēta Viļakas sociālās aprūpes
centrā (turpmāk – Viļakas SAC)
un tās struktūrvienībā Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājā (turpmāk-
Šķilbēnu SAM)  ar telpu rotāšanu
un svētku koncertiem. 

14.novembrī Viļakas SAC ie -
mītniekus ar koncertu iepriecināja
etnogrāfiskais ansamblis «Abre -
nīte», Silvijas Kuprišas vadībā.
Pasākuma gaitā ansambļa dalīb-
nieces izdziedāja daudzas tautas
dziesmas, kurām līdzi dziedāja arī
centra iemītnieces. 

Patīkami, ka izveidojusies la -
ba sadarbība ar ansambli un ie -
viesta tradīcija – novembra svētku
svinēšana kopā ar centra senio-
riem. Viļakas SAC kolektīvs ir
pateicīgs par dziesmām un par

svinīga, patriotisma pilna garas-
tāvokļa radīšanu!

Latvijas valsts svētkos – 18. no -
vembrī – Šķilbēnu sociālās aprū-
pes mājā ar koncertu viesojās fol-
kloras kopa «Upīte», Andra Sli -
šā na vadībā. Šķilbēnu SAM ie -

mīt nieki koncertu apmeklēja kup -
lā skaitā. Kopas dalībnieki izdzie-
dāja visu dzīves gājumu no bēr-
nības līdz vecumdienām skanīgās
dziesmās. 

Pēc koncerta Šķilbēnu SAM
iemītniece Veneranda And žā ne

sirsnīgi pateicās viesiem un uzdā-
vināja vairākas savas grāmatas
«Pēdas dzīve garumā». 

Paldies folkloras kopai «Upī -
te» par dāvinātiem gardumiem un
disku «Ryugts», kurā ierakstītas
dziesmas par mīlestību un cerī-

bām. Iemītnieku un darbinieku
vārdā Sirsnīgs Paldies par jauki
pavadītu laiku Latvijas valsts
svētkos!

Teksts un foto: sociālā 
darbiniece K. Pumpa, 
aprūpētāja Ā. Rudziša 

Novembra svinīgie pasākumi Viļakas novada sociālās aprūpes iestādēs 
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izGLīTīBa

No 5. līdz 12. novembrim Viļakas
jauniešu iniciatīvu centra jaunieši vie-
sojās armēnijā, kur piedalījās program-
mas erasmus+ jauniešu apmaiņas pro-
jektā Nr. 2019-1-PL01-ka105-062269
«The Three r's of the environment» un
sadraudzējās ar jauniešiem no Gruzijas,
Polijas un armēnijas. Projektā piedalī-
jās 16 jaunieši vecumā no 18-24 gadiem,
kā arī četri komandu līderi, kuriem
nebija noteikts vecuma ierobežojums.

Jauniešu apmaiņa norisinājās Armē -
nijas kultūras galvaspilsētā Gyumri, kas ir
otrā lielākā pilsēta valstī.

Ierodoties Armēnijā, jauniešiem bija
iespēja iepazīt galvaspilsētas burvību un
doties īsā pilsētas tūrē vietējā gida pavadī-
bā, kam sekoja pārbrauciens uz jauniešu
apmaiņas norises pilsētu Gyumri, kura tika
iepazīta patstāvīgi brīvajos brīžos vai kopā
ar jauniešu apmaiņas dalībniekiem. Tālumā
bija redzama kalnu panorāma, no Mātes
Armēnijas pieminekļa pavērās pasakaina
pilsētas ainava, kas bija viens no skaistā-
kajiem apskates objektiem.

Projekta tematika bija par vides jautā-
jumiem- atkritumu šķirošanu, to pārstrādi
un samazināšanu, kas Armēnijā ir ļoti
aktuāla tēma.

Jauniešu apmaiņa iesākās ar ledus lau-
šanas un iepazīšanās aktivitātēm, lai radītu
patīkamu noskaņu grupā un mazinātu komu-
nikācijas barjeras, kas iesākumā ir liels
izaicinājums ikvienam. Jaunieši iepazinās
ar Erasmus+ programmas piedāvātajām
iespējām un jaunatnes pases iegūšanas
noteikumiem. Noslēgumā katrs ieguva jau-
natnes pasi jeb Youth pass dokumentu, kas
ir apliecinājums par dalību projektā un iegū-
tajām prasmēm un lielisks pielikums CV.

Apmaiņas laikā jaunieši diskutēja par
dažādām atkritumu piesārņojuma problē-
mām, prezentēja situācijas savās valstīs un
piedalījās dažādās aktivitātēs, kas veicināja
izpratni par atkritumu šķirošanas, pārstrā-
des un samazināšanas nozīmi, kā arī iesais-

tīja vietējo sabiedrību aktivitātēs, kurās
skaidroja dažādu atkritumu veidu ietekmi
uz vidi. Gruzijas jaunieši dalījās savas
valsts pieredzē un noorganizēja apģērbu
maiņas aktivitāti, kurā katrs dalībnieks
varēja atnest kādu savu apģērba gabalu un
iemainīt to pret citu. Polijas partneriem bija
lieliskas spēles, kas paredzētas bērniem un
to mērķis bija bērnu ieinteresēšana vides
jautājumos.Viļakas jaunieši bija atbildīgi
par sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības akti-
vitāti, kurā pārējos iepazīstināja ar atkritu-
mu izmantošanu uzņēmējdarbībā, kas mūs-
dienās ir populāri, jo tas ir ne tikai videi
draudzīgi, bet arī lieliska iespēja jauniešiem
uzsākt savu uzņēmējdarbību, kura neprasa
lielus ieguldījumus.

Apmaiņas laikā notika arī nacionālais
vakars, kurā jaunieši dalījās ar savu kultūru
un tradīcijām, kā arī nacionālajiem ēdieniem.

Noslēgumā jaunieši bija saviļņoti par
izveidojušos draudzību un bija ieinteresēti
tālākai sadarbībai, tāpēc kopīgi ģenerēja
jaunas projektu idejas, kādas nākotnē kopī-
gi vēlētos realizēt. 

Piedzīvojums Armēnijā katram tā dalīb-
niekam izraisīja emocijas. Izejot pastaigā
pa pilsētu, veidojās ikdienas dzīves iespaids
par valsti, redzējām ikdienas ainiņas un gu-
vām pieredzi arī paši. Kopumā armēņi ir
draudzīgi un atsaucīgi cilvēki, īpaši jaunieši
un pieaugušie, kurus iepazinām jauniešu
apmaiņas laikā. Patīkami, ka nepazīstami
cilvēki, kuri interesējās par mūsu izcelsmi,
zināja, kur atrodas Latvija un daudzi no
viņiem bija viesojušies vai dienējuši mūsu
valstī. Veikalos reizēm jutāmies neērti, jo
bieži vien uz mums skatījās dīvaini, bet, kad
uzsākam sarunu krievu valodā, attieksme
mainījās un bijām kā savējie. Jāpiebilst, ka
gandrīz visi armēņi runā krievu valodā un
vecākā paaudze pat runā franciski, kas sais-
tāms ar vēsturiskiem notikumiem.

Pārsteigumu sagādāja fakts, ka Ararata
kalns kā Armēnijas simbols tiek izmantots
dažādos veidos, taču tas tikai vēsturiski

atradies Armēnijas teritorijā, šobrīd tas pie-
der Turcijas vasltij. Armēnijai ir tikai saus-
zemes robežas un ezeru ir ļoti maz, bet
valsts ir ūdeņiem bagāta, ko nodrošina
kalni, tāpēc uz ielām ir daudz mazu ūdens
strūklaku, kur ikviens var veldzēt savas
slāpes. Interesanti, ka Armēnija bija pirmā
valsts, kas 4. gadsimtā kristietību pieņēma
par valsts reliģiju.

Dalībniece Krista atzīst, ka jauniešu
apmaiņa devusi jaunu pieredzi, jauniete
izpratusi jauniešu apmaiņas būtību, jo šādā
projektā piedalījusies pirmo reizi. Prieku
sagādājusi jaunas valsts izzināšana, iepa-
zīšanās ar jauniem cilvēkiem. Kopumā
dalība projektā Kristu sajūsmināja, jo jau-
nietei patika draudzīgā kompānija, kurā
viņa devās šajā piedzīvojumā, kā arī viņai
likās interesanti iepazīt citu valstu kultūru
un vides jautājumus, kā arī pasākums, kuru
apmaiņas dalībnieki organizēja vietējiem
bērniem. Krista secina, ka jauniešu pro-
jektos piedalīties ir vērtīgi, jo tā ir neaiz-
mirstama pieredze un iespēja izkāpt no
savas komforta zonas, kas piespiež papla-
šināt savu redzesloku un pilnveidot sevi.

Sandis, kurš jauniešu apmaiņas projek-
tos ir piedalījies jau iepriekš, apmaiņā iegu-
vis jaunus draugus, pieredzi, priekšstatu
par Armēniju. Jaunietim patika iepazīt
jaunu vidi, skaistas dabas ainavas un cil-
vēkus, kā arī Sandis uzskata, ka jauniešu
apmaiņās ir iespēja gūt labu pieredzi sve-
švalodu pielietošanā, citu kultūru un tautu
iepazīšanā.

Raivo uzskata, ka jauniešu apmaiņās ir
vērts piedalīties, jo arī viņš ieguvis jaunu
pieredzi un zināšanas, kuras pielietos pats.
Jaunietim visvairāk patika Armēnijas kul-
tūra, jaunieši ar kuriem rada labu kontaktu
un iespēja iemācīties jaunas prasmes labā
kompānijā nedēļas garumā. 

Ikvienam jaunietim izaicinājums bija
komunikācija svešvalodā, jo ne vienmēr
bija viegli atrast īstos vārdus, lai paustu
savu viedokli, reizēm likās, ka visi runā

labāk nekā paši, kas zināmā mērā radīja
satraukumu, bet jauniešu apmaiņas noslē-
gumā šīs barjeras bija samazinājušās un
bija jūtams, ka valodas lietošana praktiski
pozitīvi ietekmē tās pārzināšanu.

Jaunatnes darbiniece Elīna, kura starp-
tautiskos projektos ir piedalījusies vairākas
reizes, atzīst, ka katrs projekts ir īpašs un
atmiņā paliekošs. Šis projekts paliks atmiņā
ar Armēnijas skaistajiem kalniem un iegū-
tajām prasmēm, kuras varēs pielietot darbā.
Elīna priecājas, ka apmaiņā varēja doties
kopā ar tik pozitīvu kompāniju no Latvijas.
Īpašu prieku sagādāja tas, ka armēņu jau-
nieši bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara prie-
cājas par izveidojušos sadarbību ar armēņu
jaunatnes organizāciju ar kuru sadarboju-
sies vairākos projektos. Ir ļoti svarīgi pazīt
projekta partnerus, tas rada mazākas bažas
par projektu norisi, vieglāk plānot projekta
aktivitātes un atbildības. Protams, katrs
projekts dod jaunu pieredzi un ir jāuzņemas
liela atbildība par tā norisi pat tad, ja esi
ciemiņš. Vienmēr jāpiedomā par to, kā
rīkojies, kā runā un cik atbildīgs esi, jo
tādā veidā mēs prezentējam savu valsti,
radam citiem par to priekšstatu. Šāda veida
projekti nav izklaides un atpūtas pasākumi
kā tas varbūt liekas no malas. Patīkami, ka
apmaiņas noslēgumā reizēm pat ir ļoti
skumji atvadīties, kas, protams, motivē
tālākai sadarbībai. Jauniešu projekti balstās
uz jauniešu pašu iniciatīvu- nav jēgas
izstrādāt projektu jaunatnes darbiniekam,
ja no jauniešiem nav nākusi ideja un viņi
tajā nav ieinteresēti. Šajā ziņā vēlētos lie-
lāku atsaucību no jauniešiem, jo daļa vēlas
tikai kaut kur aizbraukt, bet ne ieguldīt
savu artavu projekta izstrādē, kas,starp citu,
nodrošina arī dalību projektā. Piemēram,
šīs jauniešu apmaiņas dalībniece Krista
piedalījās kāda cita projekta izstrādē un
šobrīd iesaistās tā realizācijā, tāpēc apzinās,
cik tas ir atbildīgi un novērtē to, ka viņai
tika dota iespēja aizbraukt uz Armēniju.

Jaunieši plāno izstrādāt savu jauniešu
apmaiņas projektu un uzņemt viesus mūsu
novadā! Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne

The project Nr. 2019-1-PL01-KA105-062269
«The Three R's of the Environment» was finan-
ced with the support of European Commission’s
«Erasmus+: Youth in Action» administered by
Polish National Agency for the Erasmus+ pro-
gramme. This publication reflects only the aut-
hor’s views, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Valsts svētki ir iespēja izjust
saikni ar savu valsti, tās tautu –
svinēt tos kopā ar citiem, kam
svarīgas nacionālās vērtības.
Novembris ir laiks, kad mēs
daudz biežāk aizdomājamies
par to, ko katram no mums no -
zīmē šī zeme, šī valsts, Latvija!

Šī ir vieta, ko es saucu par sa -
vām mājām, un to, ko man nozī-
mē Latvija, mana pilsēta, mana
dzimtā vieta.

14. novembrī «Namiņā» aici-
nājām kopā audzēkņus, vecākus,
kolektīvu, lai nosvinētu Latvijas
dzimšanas dienu. Grupu bērni, ar
karodziņiem rokās, skaisti uzpo-
sušies un pacilāta gaisotne valdīja
gaisā. Šinī dienā nolēmām, pal-
dies,  pateikt vecākiem, kas iestā-
des labā darījuši tik daudz, atbal-
stījuši pasākumos un ikdienā.

Pateicības rakstu pasniedzām
mūsu iestādes padomes priekšsē-

dētājai Edītei Barsovai, divu ve -
cu ma grupu audzēkņu māmiņai
Aigai Pundurei, omei  Ilgai Pizi -
kai un Līgai Kaļānei Kokarevičai,
par atbalstu, par svētku brīžu kup-
lināšanu, par tērpiem un lomām,
kas izspēlētas sporta izpriecās par
remontiem un  vēl un vēl. Latvija
ir mūsu cilvēki mums apkārt, kas
apzinīgi, godīgi savu darbu veic.

Šogad savā kolektīvā vēlējā-
mies godināt mūsu mūzikas sko-
lotāju Elitu Loginu. Par idejām,
kas dzimst nakts stundās, kad
nenāk miegs visu pārdomājot. Par
godprātīgu darbu iestādes labā.
Visiem labajiem mūsu nominan-
tiem lai stipra veselība, vienmēr
drauga plecs blakām, ieceru un
sapņu piepildījums!

Mūs svētkos priecēja Andris
Slišāns ar savējiem, izdancināja,
izpriecēja, paldies, viņiem par to!
Iestādes vadītāja Lilita Šnepere

Valsts svētki «Namiņā»

Viļakas jaunieši piedalās jauniešu apmaiņas projektā armēnijā

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2019_avize.qxd  25.11.2019  11:32  Page 5



6

Viļakas no vadā 2019. gada novembris

izGLīTīBa

Valsts svētku mēneša priekšvakarā Viļakas Valsts ģimnāzija
saņēmusi dāvinājumu no Volejbola kluba «kYY Betset» spēlētāja
mārtiņa Jansona Somijā ar ceļavārdiem: «Vēliet visiem labu, mīliet
savu dzimto pusi, uzvedieties godīgi, mācieties daudz jauna, dariet
iecerēto uz visiem 100% un neaizmirstiet veselīgi izpriecāties!» 

Dāvanā tika saņemti volejbolistu garie sporta tērpi, kam pielieto-
jumu varēs rast ne tikai valsts ģimnāzijas skolēni, bet arī Viļakas
pamatskolas, Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas volej-
bolisti skolotāja Ervīna Veļķera vadībā.

Sirsnīgi pateicamies Mārtiņam Jansonam un viņa vecākiem par
patīkamo pārsteigumu.

Informāciju sagatavoja VVĢ direktore Sarmīte Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzija 
saņēmusi dāvinājumu no Somijas

Ķīpsalas izstāžu hallē 31. ok-
tobrī notika lielā Latvijas sko-
lēnu, jauniešu un skolotāju uz -
ņēmējdarbības konference «uz -
drīksties uzvarēt», kurā pieda-
lījās arī Viduču pamatskolas 
7. – 9. klašu skolēni. konference
pulcēja 5000 dalībnieku no vi -
sas Latvijas. 

Konferences laikā skolēniem
bija iespēja iedvesmoties no
Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem
un personībām, lai uzdrošinātos
izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā
vai jebkurā citā sava sapņa īste-
nošanā.

Lai gan jāceļas bija agri, jāmē-
ro tāls ceļš uz Rīgu, visa diena
spraigā darbā, vēla atgriešanās
mā jās – tomēr tas bija tā vērts. Vi -
si atgriezās saviļņoti par šo kon-
ferenci, par iespēju piedalīties
dažādos konkursos, viktorīnās,
dzirdēt daudzu veiksmīgu biznes-
meņu stāstus un mājās pārvest
daudz ideju un sapelnītu balvu.

Skolotāja Biruta Logina

uzņēmējdarbības konference
«uzdrīksties uzvarēt»

1. novembra pēcpusdienā Viduču pamatskolas saime pulcējās
skolas zālē uz vakarēšanu. Lai kopā visi pieminētu senču manto-
jumu un koptu senās tradīcijas.

Skolēni kopā ar vecākiem, skolotājiem un prasmju meistariem,
apguva dažādas senču darba prasmes –  vilnas sukāšanu ar senu darba
rīku «Susekli», dzijas satīšanu kamolā, skalu plēšanu, veļas velēšanu
un gludināšanu ar senu gludekli –  koka rulli, ūdens nešanu ar nēšiem,
naglas iesišanu koka bluķī, zeķu adīšanu. Kā jau īstā vakarēšanā neiz-
palika arī rotaļas, dziesmas,  mīklu minēšana un dažādi senču ticējumi.
Ar interesi noskatījāmies arī video, kā skolotāja Inita ar mammu cep
maizīti pēc senām tradīcijām.

Tāda vakarēšana ir īstākā skola, kur visi smēlās gudrību un amatu
prasmes.

Prieks, ka daudzviet atdzimst vakarēšanas tradīcijas, jo šī tradīcija
ir patiesi godājama un kopjama. It īpaši mūsu steidzīgajā laikmetā pat
noderīga – atnākt visiem kopā piedzīvot skaistu, mierīgu vakaru.

Paldies, vecākiem, skolēniem, skolotājiem, saimniecēm par garšīgo
cienastu un  amatu meistariem, Malvīnai Ločmelei, Anelei Loginai,
Jurim Prancānam, Marijannai Kokorevičai, Anitai Smuškai, Līgai
Makšānei. 

Skolotāja Biruta Logina

Nāciet visi, ciema ļaudis,
vakariņu vakarēt...

rudens Viļakas 
pamatskolā

ir pagājis pirmais darba
cēliens mūsu skolā – pirmie divi
mācību mēneši aizlidojuši vēja
spārniem. 

Mācību gadu sākām ar svēt-
kiem. Nu jau 20. reizi Zinību die -
nu bijām priecīgi pulcēties Viļa -
kas pamatskolā, ko visi saucam
par savējo. 80 skolēni, no kuriem
11 pirmklasnieki, skolotāji, bērnu
vecāki un vecvecāki, ciemiņi prie-
cājās par atkalredzēšanos. Apņē -
mības pilni uzsākām  mācību pro-
cesu. 

Pirmajās vēstures stundās
6.klase apmeklēja Loginu senka-
pus, kur vērojām arheologu dar -
bu, bet dabaszinības uzsāka Kār -
savas novada Tauderjāņos, kur AS
Latvijas Valsts meži rīkoja inte-
raktīvās Mežu dienas. Savukārt
sākumskolas skolēni devās iepazīt
Balvu pilsētu un interesanto Bal -
vu novada muzeju, vēlāk mērojot
ceļu uz Naudaskalna zemnieku
saimniecību «Ozolmājas».  Sep -
tembra vidū piedalījāmies Eiropas
Sporta nedēļas aktivitātēs.

Oktobri ieskandinājām ar Sko -
lotāju dienas svinībām, kad ar
atraktīviem priekšnesumiem pe -
da gogus priecēja skolēni, bet
ģim nāzijas 11. klases audzēkņi
izmēģināja skolotāja amatu Viļa -
kas pamatkolas klasēs. 10.oktobri
sākumskolas skolēni veltīja ga -
ram, nogurdinošam, bet aizraujo-
šam braucienam uz Rīgu, kur tika
apmeklēts Leļļu teātris, Rīgas
Skolu muzejs un Kara muzeja

ekspozīcija. Skolēni baudīja arī
rudenīgu pastaigu pa Rīgas ielām,
aplūkoja Brīvības pieminekli un
guva kopā būšanas prieku. Pirm -
klasnieki oktobrī devās pārgājie -
nā uz nodarbību novada bibliotē-
kā, viesojās Viļakas Pirmsskolas
Izglītības iestādē. 16. oktobra sau -
laino pēcpusdienu veltījām talkai
pilsētas parkā, kam tradicionāli
sekoja mielošanās ar pankūkām.
Un, protams, neizpalika 6. klases

organizētās jautrās aktivitātes
piektklasniekiem, kas noslēdzās
ar klašu vakariem un diskotēku.

Tā mūsu skolā ikdienā mijas
mācību stundas, sporta sacensī-
bas, pulciņu nodarbības ar jaut-
riem un izzinošiem pasākumiem,
kas viss kopā ir saturīgs, kompe-
tencēs balstīts mācību process.
Lai mums veicas arī tālāk! 

Teksts – A. Ločmele
Foto – no skolas arhīva
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Līdz ar zeltainām rudens lapām un
salnām, spītējošiem aizejošajiem miķe -
līšiem, atkal bija klāt Skolotāju diena.
Skolotāju darbs – tā ir misija. misija nest
gaismu, zināšanas, palīdzēt audzēkņiem
piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē
īsto ceļu... Jau tradicionāli katru gadu
Žīguru pamatskolas 9.klašu skolēniem
tie ir īpaši svētki, jo šajā dienā ne tikai
tiek dots neliels atelpas un svētku brīdis
skolotājiem, bet arī skolēni, vadot mācī-
bu stundas un darbojoties ar mazajiem
ķipariem - pirmsskolniekiem, var iejus-
ties skolotāja lomā un novērtēt šī darba
gan pozitīvās, gan, iespējams, negatīvās
puses. Gatavojot svētkus, parādās katras
klases radošums un izdoma, kas nekad
neatkārtojas.

Arī šogad, 4. oktobrī, 9. klases skolēni
kopā ar saviem palīgiem – 8. klases meite-
nēm, bija parūpējušies par to, lai viņu sko-
lotājiem šie svētki paliktu atmiņā, jo jau
dienu iepriekš skolā juta īpašu rosību –
klusītēm, pavisam nemanot, tika izrotātas
kabinetu durvis, skola foajē telpā tapa vēl
nebijis apsveikums skolotājiem, bet svētku
rītā 8. un 9.klases skolēni ar lielu atbildības
sajūtu devās skolotāju dienas darbos. 

Ap pusdienlaiku skolotāji tika pārsteigti
ar svētku pusdienām, pēc kurām sekoja
svinīgs pasākums, atziņas par skolotāja
profesiju un vienošanās kopīgā dziesmā.

Skolotāju dienas svinēšana ir vismīļākie
skolēnu svētki, jo šajā dienā skolēni ir sko-
las īstie saimnieki: skolā valda «skolēnu
administrācija», stundas vada devītklasnie-
ki ar saviem palīgiem, svētkus no scenārija
uzrakstīšanas līdz pašai to norisei veido
paši skolēni, un tie vienmēr izdodas lieliski.
Kā sarunās atzina paši skolēni – «skolotāja
profesija nav vienkārša, ne katrs cilvēks
var būt par pedagogu. Lai kļūtu par labu
skolotāju, jābūt iekšējai tieksmei un vēlmei
mācīt bērnus, lai viņi apgūtu ne tikai kādu
mācību priekšmetu, bet arī dzīvesprasmes.
Mūsdienu skolotājam jābūt saprotošam un

pacietīgam, jo skolēni ir ļoti dažādi, dau-
dziem nepieciešama individuāla pieeja gan
mācību procesā, gan kontakta rašanā.
Skolotājam jābūt radošam, vienmēr jācen-
šas ieinteresēt mūsdienu skolēnus ar dažā-
dām jaunām metodēm un pieejām. Kā arī
skolotājam jābūt elastīgam un jāmāk mācī-
ties arī pašam.»

Paldies skolēniem par ieguldījumu svēt-
ku gatavošanā un norisē, par labajiem vārdiem
un veltījumiem, par to, ka viņi mums ir!

Savukārt pirmdienas pēcpusdienā, 
7. oktobrī, skolotājus gaidīja vēl kāds fan-
tastisks pārsteigums, par ko bija parūpējies
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
kolektīvs – muzikāls sveiciens un daudz
pozitīvisma, dzīvesprieka un enerģijas lādi-
ņa no Aināra Bumbiera. Skolotāji atzina,
ka šie ir bijuši viņu skaistākie svētki. Liels
paldies IKS kolektīvam!!!

Katru gadu rudenī Žīguru pamatskolas
skolotāji dodas ekskursijā – pieredzes
apmaiņā uz kādu skaistu, vēl neizpētītu,
neiepazītu Latvijas vietu. Šoreiz, 11. oktob-
rī, tas bija Lejasciems. Lejasciema pagasts
ir izveidojies ļoti skaistā vietā, divu upju –
Gaujas un Tirzas – satekā, mežu ielokā.
Krāšņās dabas ainavas papildina lielākie
ezeri: Sudala, Roznieku, Galgauskas un
Ādmiņu ezers. Lejasciema pagasts robe-
žojas ar desmit kaimiņu pagastiem un pla-
tības ziņā ir viens no lielākajiem pagastiem
Latvijā. Kā stāstīja Lejasciema PII «Kame -
nīte» vadītāja Irisa PUIDZE, savulaik
Lejasciema pagasts bijis pazīstams gan ar
plostniekiem, gan tirgotājiem un amatnie-
kiem, bet pats galvenais – sīkstiem, vieno-
tiem, darbīgiem ļaudīm.

Ikvienam Lejasciema apmeklētājam
interesants ir Sēravots, Robežkalna un
Paideru laukakmens, kas ierakstīti aizsar-
gājamo dabas objektu sarakstā. Latvijas
dabas un kultūras pieminekļu sarakstā
iekļautas arī Sinoles ūdens dzirnavas un
Mālmuižas (Mālu) muiža.

Lejasciemā ir aktīva kultūras, pašdar-

bības un sporta dzīve. Iecienīta atpūtas
pasākumu vieta ir Lejasciema estrāde, kur
šogad, 24. augustā, pulcējās ļoti liels
apmeklētāju skaits uz Mikrofona aptaujas
50.jubilejas koncertu. 

Lejasciema pagasts lepojas ar savu
vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi
«Kamenīte», divām bibliotēkām – Lejas -
cie ma un Mālu, kultūras namu un kultūr-
vēsturiskā mantojuma un tradīciju centru,
kurā ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija –
Lejasciema senie darba rīki un sadzīves
priekšmeti, Zentas Mauriņas piemiņas istaba.

Diena noslēdzās ar skaistu kopābūšanu
PII «Kamenīte» telpās ar turpinājumu
Kantes kroga mājīgajās telpās.

Oktobra pēdējā darba dienā 8 skolēni
kopā ar skolotāju Igoru Šneperu un citiem
Viļakas novada jauniešiem devās uz Junior
Achievement Latvia uzņēmējdarbības
iedvesmas konferenci «Uzdrīksties uzva-
rēt» Ķīpsalā.

Klāt novembris ar jauniem darbiem,
pasākumiem un…, bet par to nākamreiz…

Žīguru pamatskolas direktore 
Sanita Orlovska

Žīguru pamatskolas aktivitātes oktobrī

rudens otrais mēnesis Viduču pa mat -
skolā sākās ar sveicienu skolas  110. dzim -
šanas dienā. Skolas zvans plkst. deviņos
no rīta aicināja visus skolēnus, skolotā-
jus, tehniskos darbiniekus pulcēties sko-
las zālē. ienākot tajā – pārsteigums. uz
galda rotājās svētku kūciņas, veidojot
skaistu 110. Skolas direktore ināra So -
kirka īsumā ieskicēja skolas vēstures gai-
tas. mūzikas skolotājas initas raginskas
vadībā tika dziedātas dziesmas, bet vel-
tījuma dziesma «Happy birthday» ska-
nēja pat četrās valodās. Noslēgumā visi
paņēma svētku kūciņu, un ar gardu
apetīti to notiesāja.

Drīz vien klāt Skolotāju diena. 9.klases
skolēni organizēja svētkus «Paldies Tev,
skolotāj!». Skolā ieradās Viļakas katoļu
baznīcas priesteris Guntars Skutels. Viņš
atcerējās savas skolas gaitas. Tad kopīgi
tika noskaitīta lūgšana- veltījums skolai

jubilejā.9.klases skolēni turpināja vadīt
svētku pasākumu: tika izveidoti uzdevumi
skolēniem- vajadzēja atpazīt skolotājus pēc
tikai viņiem raksturīgām lietām. Savukārt
skolotājiem bija jāatpazīst skolēni, kur –
20 pasaules valstīs. Turpmāk skolotāji tika
atbrīvoti no darba – mācību stundas bija
sagatavojuši vadīt devītie.

Rudens ir arī skolas apkārtnes uzkop-
šanas laiks. Koku lapas sabirušas papil-
nam. Visi ķērušies pie klāt un lielais darbs
ir padarīts. Skolas apkārtne priecē jeb-
kuru.

Savukārt sporta skolotājs Dāvis Keisels
ir noorganizējis sporta dienas pasākumu.
Ātri tapa četras jauktas komandas un bija
jāsacenšas bumbas mešanā grozā un vārtos
ar beisbola nūju, jācenšas aizlēkt pēc iespē-
jas tālāk. Noslēgumā visi skolēni vienlaikus
spēkus mēroja Tautas bumbas sacīkstēs.
Uzvarētāji bija visi, balvās saņemot garšīgu

sulas krūzi un riktīgu paku ar prjaņikiem.
Oktobra beigās bioloģijas skolotāja Il -

ze Saidāne noorganizēja mācību vizīti uz
SIA «ZAAO» Dabas un tehnoloģiju par -
ku «URDA» un Z/s «Vējiņi», kur apska -
tīja pazemes karsta ezerus. Skolēni bija
sajūsmā par Dabas un tehnoloģiju par -
ku, kur paši varēja izmēģināt dažādas lietas

un risināt uzdevumus. Un pa vidu vēl sko-
lotāja Inita Raginska ar savu meitu Rai -
vitu sniedza koncertu Viļakas katoļu baz-
nīcā Eiropas kultūras mantojuma dienu
ietvaros.

Tad bija klāt rudens brīvdienas, lai
uzņemtu spēkus jaunam darba cēlienam.

Skolotāja Lilita Šaicāne

oktobris Viduču pamatskolā
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Tā kā šogad šī biedrība atzīmē 100 gadu pastā-
vēšanas gadskārtu, tad nedēļas temats – «Ziemeļ-
valstu svētki». 

Žīguru pamatskolas 1.-4.klašu skolēni lasīšanas
stundas sākumā pārrunāja, kas ir svētki, kādus svēt-
kus svin Latvijā, kādi ir viņu mīļākie svētki. Tad
noskaidroja, kādas valstis pieder pie Ziemeļ valstīm
un  kā tur var nokļūt no Latvijas. Lasīšanas piedzī-
vojums sākās ar to, ka bērni izlasīja To mijam un
Annikai adresētu ielūgumu, kurā uzzināja, ka Pepijai
drīz būs dzimšanas diena. Pēc priekšā lasīšanas, sko-
lēni zīmēja uz lapas kādu dāvanu viņi pasnieg tu Pepijai.
Noslēgumā, tāpat kā Tomijs un Annika saņēma dāva-
nas, arī bērniem  Pepija bija atsūtījusi dāvanas: atsta-
rotāju (Zvied rijas valsts kontūra ar gaismiņu iekšā)

un saldumus. Savukārt, jauniešiem bija ie spē ja iepa-
zīties ar norvēģu autora Justeina Gordera romāna
«Sofijas pasaule» fragmentu, kurā pusaudze Sofija
svinēja dzimšanas die nu filozofiskā dārza ballītē. 

8. –9. klašu skolēni pirms lasīšanas noskaidroja
filozofijas jēdziena skaidrojumu, pastāstīja,  kas ir
vi ņu pasaule, kas tajā ir vērtīgs. Tad katrs skolēns
izvēlējās lasīšanai fragmentu, bet tas bija jālasa skaļi
ar tādu sajūtu, kāda uzrakstīta uz lapiņas. Bija inte-
resanti.

Paldies visiem bērniem par piedalīšanos un īpaši
gribas pa teikt paldies Zviedrijas fondam «Gnosjo
Hjalper» un Dagnijai Dal biņai par jaukajiem atsta-
rotajiem, kas ļoti iederējās pasākuma norisē.

Žīguru bibliotēkas vadītāja Benita Troška

ziemeļvalstu literatūras nedēļa Žīguros

kā katru gadu, tā arī šogad no 11. novembra līdz 17. novembrim ziemeļvalstu biedrība dānijā,
Norvēģijā un zviedrijā aicināja Baltijas valstis pievienoties viņu organizētajai ziemeļvalstu litera-
tūras nedēļai, kura ļauj iepazīt ziemeļvalstu literatūru un kultūru.

Biedrība «dardedze» 
nosūta brīvprātīgajā darbā

pirmo brīvprātīgo 
Šī gada 2. septembrī itālijā dalību brīvprātīgo darba projektā

Nr. 2018-1-iT03-eSC13-015152 «eSC in marche» uzsāka jau-
niete māra Laganovska. Brīvprātīgajā darbā jaunietis var pie-
dalīties tikai tad, ja ir nosūtītājorganizācija un uzņemošā orga-
nizācija. māru brīvprātīgajā darbā nosūtīja biedrība «dardedze»
no Šķilbēnu pagasta. Viņa ir pirmā jauniete, kura pati izrādīja
interesi, veiksmīgi atrada projektu un viņas dalību apstiprināja
uzņemošā organizācija itālijā.  koordinējošā organizācija itālijā
ir «Vicolocorto» un uzņemošā organizācija – «Croce rossa
italiana (itālijas sarkanais krusts)». 

Brīvprātīga Māra La -
ga novska stāsta: «Jau vai-
rāk kā divi mēneši pavadīti
Itālijā. Bija mazliet neie-
rasti vēl oktobrī iet ārā
tikai t-kreklā, bet tagad arī
šeit kļūst vēsāks. Visu šo
laiku esmu pavadījusi ko -
pā ar citiem jauniešiem no
visas Eiropas un, protams,
arī ar vietējiem iedzīvotā-
jiem. Šeit es nokļuvu ar
Eiropas Solida ritātes kor-

pusa palīdzību, un tagad es strādāju kā brīvprātīgā Pezāro Sarkanajā
Krustā (Pezāro pilsēta atrodas pie Adrijas jūras, Maršē reģionā). Šī
pieredze ir kaut kas pilnīgi jauns priekš manis un jau tagad esmu
daudz ieguvusi. 

Darbā lielākais šķērslis ir valoda, jo pārsvarā jāstrādā ar veciem
cilvēkiem, kas nerunā angliski, bet tas noteikti palīdz apgūt itāļu
valodu ātrāk. Katru nedēļu visiem brīvprātīgajiem ir arī itāļu valodas
kursi, bet arī tas nav tik vienkārši, jo lielākajai daļai (citiem brīvprā-
tīgajiem) jau ir pamatzināšanas itāļu valodā. Divas dienas nedēļā
Eiropas brīvprātīgajiem ir jāgatavo pusdienas Sarkanā Krusta darbi-
niekiem, kas priekš manis ir diezgan liels izaicinājums, jo iepriekš
man nebija var teikt nekādas pieredzes ēdiena gatavošanā, bet tagad
man ir jāpabaro apmēram 20 cilvēki. Protams, darbinieki ir ļoti atsau-
cīgi un palīdz gatavošanā, un iesaka labas receptes, šādā veidā palī-
dzot man iepazīt itāļu virtuvi. Iejusties kolektīvā palīdzēja arī kopīgais
pārgājiens. Septembra beigās visi darbinieki bija aicināti piedalīties
nelielā pārgājienā pa San Bartolo kalna dabas parku. Ceļš nebija
grūts un skats no kalna virsotnes bija vienkārši apburošs. 

Kopumā darbs ir diezgan interesants, bet mums ir arī brīvais laiks,
ko cenšamies izmantot lietderīgi, piemēram, mācoties itāļu valodu
vai apmeklējot kādus pasākumus tuvākajās pilsētas un iepazīstot kul-
tūru. Noteikti plānojam ceļot arī uz tālākām pilsētām Itālijas dienvidos. 

Es dzīvoju vienā dzīvoklī kopā ar vēl 5 brīvprātīgajiem. Divi
zēni ir no Francijas, viena meitene un viens zēns no Austrijas un
viena meitene no Spānijas. Mēs visi strādājam Sarkanajā Krustā.
Bet šajā pilsētā ir arī citi brīvprātīgie, kas palīdz cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un strādā jauniešu centrā. Tāpat satiekamies arī ar brīv-
prātīgajiem Senigālijā, Marotā un citās pilsētās. Pavadot laiku šādā
internacionālā kompānijā, es pamazām sāku saprast ne tikai itāļu
valodu, bet arī spāņu, vācu un franču valodas. Noteikti varu teikt, ka
katru dienu sastopos ar jauniem izaicinājumiem un izbaudu šo pie-
dzīvojumu.»

Teksts: Māra Laganovska
Foto: personīgais arhīvs

Projekts Nr. 2018-1-IT03-ESC13-015152 «ESC in Marche»  tika finan-
sēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā
administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī pub-
likācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbil-
dību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

ieskandinām mārtiņus «Namiņā»

Pēc Saules kalendāra mārtiņdiena iezīmē
viduspunktu starp rudens un ziemas saulgrie-
žiem, kas nozīmē, ka rudens beidzas un sākas
ziema. Šī diena ir kā nobeigums garam darbu
ritumam, kurš ap Jēkabiem sācies un ap
mārtiņiem noslēdzies. Saprotams, ka šāda diena
bija arī jānosvin – ar jautrām atrakcijām, zīlē-
šanu un gardiem ēdieniem. Pie reizes varēja
pavērot laika apstākļus, lai zinātu, kādas pār-
maiņas gaidāmas tuvākā un tālākā nākotnē.

3 Mārtiņos iet čigānos un ēd zosi vai gaili.
3 Mārtiņa dienā taisa bumbas jeb pītes no zir-

ņiem, pupām, kartupeļiem un kaņepēm, ko visu
sagrūda  piestā un saspieda bumbās.

3 Ja Mārtiņvakarā nāk Mārtiņbērni, tad pirmie
nav laižami iekšā, jo tie nav īstie.

3 Mārtiņdienas vakarā vīrieši apvilka kažokus
uz otru pusi, apjoza tos ar pītām salmu jostām un
gāja pa ciemu bērnus baidīt, lai tie klausītu savus
vecākus.

No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta
pasakas un jāmin mīklas, tad labi barojas cūkas.

3Mārtiņa dienā lācis uzmeklē un apēd tādas tau-
kas zāles, no kurām drīz aizmieg un visu ziemu
negrib ēst. Viņš ceļas augšā tikai kāpostu Māras dienā.

3 Ja Mārtiņdienā salst, tad Ziemas svēt kos  būs
silts laiks

3 Ja Mārtiņdiena saulaina un skaidra, tad ziemā
gaidāms liels sals.

3 Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs
silta un slapja.

3 Ja Mārtiņos uz kokiem ir sarma, tad nākamgad
būs laba augļu raža.

3 Ja ap Mārtiņiem kokiem vēl zaļas lapas, tad
uz Vasarsvētkiem to būs maz.

3 Ja Mārtiņdienā snieg, tad būs gara ziema.
3 Ja ap Mārtiņiem ir skaidras naktis,tad tādas

pašas tās būs vasarā apsiena laiku.

Šīs visas gudrības izzinājuši arī mēs,» Namiņa»
kolektīvs, ļāvāmies Mārtiņdienas izpriecām.

Saimnieces lomā iejutās mūzikas skolotāja Elita
Logina, gaiļa lomā iejutās skolotāja Lilija Strupka.
Šīs pasākuma vadītājas iesaistīja rotaļās, dejās un
dziedāšanā visus audzēkņus. Instrumentālais skaņ-
darbs tā  satricināja «Namiņa» telpas, ka visi moš ķi,
palaidnības un ērmi, aizmuka kur kurais.
Mārtiņbērni pārtapuši maskās gāja, dejoja, dziedāja,
rotaļājās un malā stāvētāju nebija. Pasākuma vadītāji
sarūpēja cienastu visiem. Tikām cienāti ar āboliem
un pupām.

Pēc stundas ilgas lustēšanās pasākums pierima,
lai turpinātos vakarā ar Lielo Mārtiņdienas tirgu.
Un tad nu gāja vaļā, tir go šanās ne pa jokam, tird-
zniecības vietu pietrūka, beigās arī preču pietrūka.
Vien nozīmīgs lēmums, atkārtot tirgu Ziemas svēt -
kos. Paldies par svētku sajūtas radīšanu Elitai
Loginai un Lilijai Strupkai.Paldies par maskām, cie-
nastiem un skaistajiem gaiļiem izstādei vecākiem!
Tikai kopā darbojoties, ieguvēji ir mūsu bērni.
Veiksmi mums visiem un līdz Ziemassvētkiem!

Mārtiņdienu baudīja, tirgū iepirkās, 
foto mirkļus kopā vāca vadītāja, Lilita Šnepere
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kuLTūra

2019. gada ziemeļvalstu Li -
teratūras nedēļas tēma ir «Svēt -
ki ziemeļvalstīs». ieklau sīties
rīta stundas lasījumos 11. no -
vembrī uz bibliotēku aicinājām
Viļakas pamatskolas 2. klases
kolektīvu kopā ar audzinātāju
inesi. mazākajiem klausītājiem
šogad tika piedāvāts fragments
no astrīdas Lindgrēnes grāmatas
«Pepija Garzeķe», kurā galve nā
varone svin dzimšanas dienu. 

Sākumā ciemiņi noklausījās
stāstījumu par šo lasījumu tradī-
ciju, apskatīja grāmatu izstādi,
noskaidroja, ka arī Emīls no Len -
negergas un Karlsons, kas dzīvo
uz jumta, ar vērienu svin savas
dzimšanas dienas. Vien pašiem
jāizlasa šīs grāmatas!

Pepijas organizētās svinības

bi ja savdabīgas – ciemiņiem nā -
cās doties uz bēniņiem, lai satik-
tos ar rēgiem, kuru tur tomēr nebi-
ja. Vecā jūrnieka lādē tika atrasti
ieroči, ar kuriem Pepijai gribējās
padižoties, taču tieši tad viņas
draugiem  bija laiks doties mājās.

Bērni vērtēja Pepijas uzvedī-
bu, norādīja uz viņas netikumiem
un atzina, ka paši tā nerīkotos.
Dāvanā visi saņēma grāmatzīmes.
Abonementā skolēni izvēlējās sev
grāmatas un priecīgi devās atpa-
kaļ uz skolu.

Krēslas stundas lasījumiem
paredzēto Karenas Bliksenas grā-
matas «Likteņa anekdotes» noda-
ļu «Babetes mielasts» kopā ar in -
terešu klubiņa «Mantinieces» da -
lībniecēm lasījām 13. novembra
pēcpusdienā kultūrvēsturiskajā

lauku sētā «Vēršukalns». Harijs bi -
ja sarūpējis siltus baltmaizes klai-
pus, ar savu senatnīgo mīļumu mūs
laipni sagaidīja vēsturiskā māja,
un sveču gaismā svētki varēja
sākties! Tie bija svētki litera tūrai
un gaiši svētki mums pašām
Latvijas pelēkajā novembrī.

Noklausījušās grāmatas frag-
mentu par to, kā kalpone Babete
uzrīkoja svētku mielastu savu
saimnieču tēva, mācītāja, simtajā
dzimšanas dienā, vispirms pārru-
nājām dzirdēto, pēc tam pašas
baudījām savu mielastu, kavējā-
mies atmiņās, dziedājām sen pie-
mirstas dziesmas. Paldies par
jauko kopābūšanu!

Viļakas novada bibliotēkas
vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: R. Jeromāne

ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasījumi 
«Svētki ziemeļvalstīs»

Novembra mēnesis romas katoļu
baznīcā ir laiks, kad īpaši atceramies
mūžībā aizgājušos tuviniekus. 1. novem-
brī, Visu svēto dienā, īpaši lūdzāmies ne
tikai par svētajiem, kuri ir zināmi un
iemīļoti tautā, bet arī par svētajiem,
kuru vārds ir zināms tikai dievam. 
2. novembrī, dvēseļu dienā, īpaši lūdza-
mies par mūžībā aizgājušajiem piederī-
gajiem, pieminot lūgšanās savus tuvinie-
kus un pēdējā gada laikā mūžībā aizgā-
jušos (draudzes locekļus). romas katoļu
baznīcā tā ir skaista tradīcija, ka šādi
esam vienoti ar savējiem un lūgšanas var
palīdzēt mirušajiem ticīgajiem iemantot
mūžīgo debesu valstību.

Oktāvas laikā no 1. līdz 8.novembrim
(ieskaitot) ikviens ticīgais,  ja dievbijīgi
apmeklēs kapsētu vai baznīcu un lūgsies
par mirušajiem, ir iespējams saņemt atlai-
das, ko var veltīt tikai par mirušajiem. 

2.novembrī psalmes dziedāja Viļakas
Romas katoļu baznīcā. 3.novembrī Viļakas
katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels

lūdzās Rožukroni par konkrētiem mūžībā
aizgājušajiem, kuru vārdus bija iesnieguši
draudzes locekļi. 4. novembrī Medņevas
tautas namā dziedāja  psalmes, kurās pulcē -
jās ap 30 dalībniecēm. Tradīcija vēsta, ka,
lai būtu pilnas saļmas jāpiedalās 12 dalīb-
niekiem, Medņevas tautas namā dalībnieku
skaits bija dubults. 

Tikai Dievs dod spēku dziedāt psalmus.
Divu stundu garajā lūgšanā ir grūti pieda-
līties jauniem cilvēkiem, jo liekas, ka par
garu un par grūtu. Taču aicināti psalmu
dziedāšanā ir piedalīties ikviens interesents.
Galvenais ir velme darīt un iemācīties, jo
uz Zemes darītos darbus mūžīgajai dzīvei
savos sarakstos ieraksta vienīgi Dievs.
Psalmu dziedāšanu iesācējs varētu salīdzi-
nāt ar dzīvi uz Zemes un atgriešanos Tēva
mājās – Debesīs. Pirms psalmēm, lielāko-
ties lūdzās vienu Rožukroņa noslēpuma
daļu, kas palīdz noskaņoties un dod spēku
tālākam dziedājumam. Psalmes – lūgšanas
par nomirušajiem sākumā šķiet kā atraša-
nās ellē, dziedājuma laikā pārdzīvojam dzī-

ves grūtības un šķīstītavu, lai noslēgumā,
sākoties svinīgākam dziedājumam un kul-
minācijai, piedzīvotu sajūtu, ka tuvojamies
Debesu valstībai un esam jau gatavi skatīt
mūsu Kungu svētlaimībā. 

Psalmes var iemācīties tikai praktizējot –
piedaloties un dziedot. Viļakas novadā tra-
dicionāli dzied senās psalmes (no vecajām
grāmatām vai no brūnās grāmatas «Krysta

gaimā»), citos novados psalmes dzied pa
jaunam jeb no tradicionālās Baznīcas grā-
matas pēc sadaļas «Ekzekvijas».

Pateicība Dievam un liels paldies dzie-
dātājiem, kuri šo svētīgo darbu dara jau
daudzus gadus, tā palīdzot pie Dieva nokļūt
daudzām šķīstītavā (noklīdušām un bezce-
rībā) esošām dvēselēm. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

15. novembrī Šķilbēnu pagastā jau rīta cēlienā parādījās spēka
zīmes, kas tika izgatavotas no koka un krāsotas baltā krāsā, tā
sasaucoties ar senlatviešu tradīcijām, jo Latviskās zīmes tiek
izmantotas arvien vairāk – ieadītas šallēs un uzdrukātas krekli-
ņiem, iekaltas aprocēs un ievītas auskaros, izšūtas, austas un teto-
vētas. katra zīme ir kā skaists rotājums, taču tās jēga ir daudz
dziļāka, tādēļ ļoti svarīgi zināt to nozīmi, iedarbību un savietoja-
mību. Tāpēc šogad tika izgatavotas pazīstamākās spēka zīmes:
māras zīme, dieva krusts, ugunskrusts, zalktis, jumis un citas
biežāk sastopamas spēka zīmes. Pie katras zīmes tika izvietoti
apskaidrojoši apraksti, kas arī nezinātājam atklāja ko šī zīme
sevī ietver un kādam nolūkam tā kalpo. 

Vakara cēlienā visi tika aicināti uz «Latgales dāmu pops» koncertu,
kas pulcēja negaidīti  lielu skatītāju skaitu. Šīs grupa ir dibināta
1994.gadā 4.martā, Jēkabpilī, kad  notikušajā pasākumā «Dziesma
manai paaudzei» pārliecinoši uzvar grupas meiteņu izpildītā dziesma
«Zvaigznīte» latgaliešu valodā. Šī dienas notikums tiek uzskatīta par
jaunās grupas dzimšanu. 

Grupā ir 3 dāmas: Anita Gavare, Anita Bērziņa un Irīna Burnaševa.
Grupa uzstājas pa visu Latviju un izpilda vairākus tautā zināmus
hitus, kā «Varakļāni pīci, pīci», «Es tava topmodele», «Bučas» , kas
izskanēja arī Rekovā, protams, tām pievienojās vēl piecpadsmit dzies-
mas, kas klausītājos izsauca visdažādākās emocijas. Viennozīmīgi
nepiespiestā atmosfēra un dāmu šarms, joki, dzīves atziņas,  piedeva
savu pozitīvisma nokrāsu. Jāizceļ arī koncerta sākums, kas iesākās ar
Franča Trasūna (vārdu autors)  dziesmu «Lūgums Latvijai», kur dze-
jiski tika izdziedāts Latvijas spēks, skaistums un mīlestība. 

No sirds pateicamies ik katram, kas atrada laiku, lai apmeklētu
koncertu, kā arī  Jānim Slišānam, Ivaram Kuprišam par palīdzību,
atbalstu pasākuma tapšanā un realizācijā. 

Teksts un foto:  Kultūras centra «REKOVA» vadītāja K. Lapsa

Psalmu dziedājumi novembrī

Latvijas 101 dzimšanas dienu
iesāk svinēt ar 

«Latgales dāmu pops» koncertu
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SPor Ta ak Ti Vi Tā TeS No Va dā 

Šogad sacensībās startēja: divas Viļakas  novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas komandas, «Ozolzīles», «Meirova» un «Nakts snaiperi».

Dalībnieki startēja vingrinājumos ar pneimatiskajiem un mazkalibra
ieročiem. Pēc divu dienu spraigām sacensībām ceļojošo kausu ieguva
«Ozolzīles», atstājot aiz sevis pagājušā gada kausa ieguvējus- Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pirmo  komandu.  Komandā
«Ozolzīles» startēja Arvis Pužulis, Jānis Pužulis, Romualds Rēvalds,
Vaira Strupka un Mārīte Vancāne. Trešajā vietā – «Nakts snaiperi»,
ceturtajā – «Meirova» un piektajā – Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas otrā komanda.

Šogad pirmo gadu  ar kausu un diplomu tika apbalvots  labākais
dalībnieks divu vingrinājumu kopsummā šautenē un pistolē (neatkarīgi
no dzimuma).

Labākā pistoļu kopsummā –  Gunita Šakina.
Labākais šauteņu kopsummā – Didzis Aleksāns.
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās (kā arī startēja vingrinājumā

MP-30, iegūstot godpilno 3. vietu) Ministru prezidenta biedrs, tieslietu
ministrs Jānis Bordāns.

Paldies  Bondaru un Smirnovu ģimenēm par  ieguldījumu materiālā
atbalsta sniegšanā ložu šaušanas nodaļas bāzes stiprināšanai, visiem
sacensību dalībniekiem, tiesnešiem, sekretāriem, skolas medmāsai,
Viļakas pamatskolas direktorei A. Ločmelei un Viļakas Valsts ģimnā-
zijas direktorei S.Šaicānei, kā arī novada domei un tās priekšsēdētājam
S.Maksimovam par  atbalstu sacensību sekmīgai norisei un  iesākto
tradīciju saglabāšanu un turpināšanu.                                                                                                          

Informāciju sagatavoja  Inese Petrova, Viļakas BJSS direktore

Jau krietnu gadu skaitu Lāčplēša dienas
novakarē pie Žīguru pamatskolas tiek dots starta
signāls nakts orientēšanās sacensībām. astoņos
vakarā distancē dodas ar karti, gaismekli, atsta-
rojošām vestēm bruņojušies entuziasti. 

Nav svarīgi laika apstākļi – ir skriets melnā tumsā
un pilnmēnesim  spīdot, brists pa sniegu un spītēts
lietum, bet reizēm daba apžēlojas un dāvina labu
laiku. Ja neskaita iepriekšējo dienu spēcīgās lietus-
gāzes, kas pārpildīja ar ūdeni visas palejas un grāv-
jus, tad laiks bija ideāls, lai atrastu visus 16 dabā
novietotos KP ar maksimālo vērtību 72 punkti.

Vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes, kontrol-
laiku dalībniekiem  distances veidotāji dāsni piešķīra
pat 100 minūtes. Jāatzīmē, ka soda punktus par laika
pārtēriņu šoreiz nevienam nevajadzēja atskaitīt, lai
gan beidzamie cīnītāji finišēja burtiski līdz ar «pēdē-
jo zvanu.» Ļoti patīkami, ka visi dalībnieki startēja
ar bezkontakta  atzīmēšanās iekārtām, kas ļāva ietau-
pīt laiku KP. Par distanču izveidi un sacensību tehnisko
nodrošinājumu gādāja mūsu novadnieks Aigars
Andersons ar savu komandu. Piecas minūtes pēc
pēdējā dalībnieka finiša rezultātus jau varēja skatīt
visuvarenajā internetā – sadaļā «Latgale OPEN».

Rezultāti bija interesanti, jo sastādīt konkurenci
vietējiem skrējējiem ieradās nopietni speciālisti  no
Rugājiem, Medņevas, Balviem. Vienīgā dalībniece,
kas savākusi 43 punktus finišēja ātrāk par 60 minū-
tēm, izrādījās 5 gadus jaunā Ausma Cepurniece no
Rugājiem. Pārējie skrēja ilgāk, taču ar dažu minūšu
intervālu finišā ieradās jauniešu, zēnu un vīriešu
grupu uzvarētāji un visi ar maksimālo punktu skaitu. 

Par absolūto čempionu kļuva Kristers Timmer -
manis – V – 18; zēniem Ēriks Circens V – 14; vīriem
Jānis Circens.  Medaļas tāpat saņēma Raitis Štotaks,
Ainārs Miņins, Ralfs Ludikovs, Markuss Milaknis,
Ints Indriķis, Alens Locāns.

Dāmu un meiteņu grupās kārtējo reizi labākais
rezultāts Laimai Timmermanei – SE – 66 punkti;
Samantai  Kukurānei – S18 – 56 punkti; Adrijai
Volkovai- S14 – 61 punkts.

Medaļnieces Līga Cepurniece, Līga Spriņģe,
Sabīne Novakšanova, Meldra Nazarova, Sintija
Cepurniece, Milana Baklagina.

Pārējiem tika gandarījums par labi paveikto
darbu, saldumi un citi našķi, par ko parūpējās Ginta
Locāne un Aigars Andersons, slapjas kājas un labs
garastāvoklis.

Ar to arī Lāčplēša dienas 100-gade  Žīguros
noslēdzās un palika atklāts jautājums par turpināju-
mu nākošajā gadā.  Dzīvosim – redzēsim!

Sacensības realizētas projekta Nr.9.2.4.2./16/
l/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā» aktivitāšu ietvaros.

Nakts gaitām Žīguros līdzi sekoja skolotājs
Igors Šnepers.

Foto G. Locāne

Lāčplēša nakts orientēšanās sacensības Žīguros 

Sporta dejotāji
«Novadu kausā»
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes

sporta skolas sporta deju nodaļas  izglī-
tojamie 10.novembrī piedalījās sporta
deju sacensībās «Novadu kauss», kuras
notika rīgā,  Ba «Turība» telpās. 

Novadu kausu uz mājām pārveda
Olivers Kozlovskis un Emīlija Aleksejeva.
Sacensībās medaļas ieguva arī Jānis Logins
un Madara Borisa, Sandis Molodcovs un
Sanija Molodcova, Daniels Krutins un
Elizabete Brokāne, Jānis Kārkliņš un
Sintija Kalniņa. 

Novadu kausā  savu spēju robežās star-
tēja  Andžejs Krakops un Laine Milakne.

Paldies  izglītojamo vecākiem par atbal-
stu, trenerei par iemaņām un prasmēm,
sagatavojot dejotājus sacensībām, kā arī
pašiem dejotājiem par centību un neatlai-
dīgo ikdienas darbu.

Viļakas novada BJSS direktore 
Inese Petrova  

Broņislava Bondara  piemiņas
turnīrs 2019 ložu šaušanā

2019. gada 2.–3. novembrī Viļakas pamatskolas šautuvē notika
Viļakas vidusskolas ilggadējā šaušanas pulciņa un trenera Bro -
ņislava Bondara piemiņas balvas izcīņa ložu šaušanā. Sacensības
organizēja Viļakas novada sporta skola, sadarbībā ar Viļakas
novada domi, Viļakas pamatskolu un Viļakas Valsts ģimnāziju.
Sacensības tiesāja 3.kategorijas tiesnesis ēvalds Vancāns, sacen-
sību  galvenais sekretārs – ulrihs Pozņaks.  Piemiņas sacensībās
kā vienmēr piedalījās Broņislava Bondara dēls edgars Bondars,
meitas  ineses  dēls Jānis Smirnovs. 
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SPor Ta ak Ti Vi Tā TeS No Va dā  / iedzīVoTāJu ziNāŠaNai

9. un 10. novembrī Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas izglītojamie piedalījās
Latvijas kausa izcīņā šaušanā ar pneimatiskajiem
ieročiem Tukumā.

Pirmajā sacensību dienā  finālā jaunietēm vin-
grinājumā ar pneimatisko pistoli Gunita Šakina
ieguva 2. vietu.

Sacensību otrajā dienā finālā jaunietēm ar pnei-
matisko šauteni  1. vietu izcīnīja Samanta Jugane. 

Arī Didzis Aleksāns finālā jauniešiem vingrinā-

jumā ar pneimatisko šauteni ieguva 1. vietu.
Sacensībās piedalījās arī Romualds Rēvalds,

Dana Romanova, Arvis Pužulis, Arvis Bičkovskis,
Raitis Augustāns, Diāna Dupuže, Egija Kokoreviča
un Katrīna Ostrovska, uzrādot savus personīgos
rezultātus. 

Paldies izglītojamajiem, vecākiem, treneriem un
šoferiem!

Informāciju sagatavoja D. Krakope, 
direktores vietniece izglītības jomā

Ložu šāvēju veiksmīgie starti Latvijas kausa
izcīņā jauniešiem Tukumā

Iedzīvotāju aptaujas anketa par Infrastruktūras
uzlabošanu tūrisma objektos Viļakas novadā

esam izveidojuši iedzīvotāju aptaujas anketu par infrastruktūras uzlabošanu tūrisma objektos
Viļakas novadā – https://www.visidati.lv/aptauja/1510715243/

Mērķis ir izveidot jaunu infrastruktūru, kā arī pilnveidot, dažādot novada tūrisma infrastruktūras
kvalitāti un uzlabot jau esošo piedāvājumu. Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 6 minūtes Jūsu laika.

Jūsu viedoklis palīdzēs izveidot atbilstošāko infrastruktūru! 
aicinām ikvienu piedalīties aptaujā līdz 1. decembrim!

Aptauja ir anonīma, tādēļ lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem pilnīgi atklāti.

LLkC Balvu konsultāciju birojs: 
29. novembrī pieredzes brauciens 
uz madonas un ērgļu novadiem

Sia LLkC Balvu konsultāciju birojs komplektē grupu vienas
dienas braucienam uz četrām gaļas liellopu audzēšanas saimnie-
cībām Vidzemē.

Saimniecību apmeklējuma tēma: «Lopkopības nozares efektivi-
tātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pie-
redze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi (gaļas
liellopi)».

Brauciena norises laiks: 2019. gada 29. novembris
Programmā sekojošu saimniecību apmeklējums:
• Ievas Galiņas piemājas saimniecība, Madonas novads (biolo-

ģiskā saimniecība, Angus šķirnes gaļas liellopu audzēšana, atzīta
kautuve, mājražošanas uzsākšana)

• SIA «3Dpro»,  Ērgļu novads (bioloģiskā saimniecība, Šarolē
šķirnes gaļas liellopu audzēšana)

• SIA «Tauri», Ērgļu novads (bioloģiskā saimniecība, nobarojamo
gaļas liellopu audzēšana, gaļas sadales cehs)

• SIA  «Viesaki», Ērgļu novads (bioloģiskā tīršķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecība, Šarolē šķirnes liellopi)

dalībnieku pulcēšanās vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs, Balvi, Brīvības iela 46a, 29. novembrī plkst. 06:50.

Mācības notiek LAP 2014.–2020. apakšpasākuma «Saimniecību
un mežu apmeklējumu nodrošināšana» ietvaros ar klausītāju līdzfi-
nansējumu. Līdzfinansējums ir 24,00 eiro (t. sk. PVN).

Projekta ietvaros ar dalībnieka līdzmaksājumu tiek piedāvāts:
• kopīgs transports no LLKC Balvu konsultāciju biroja
• saimniecību un uzņēmumu apmeklējumu izmaksas
• pusdienas
• apliecinājums par dalību (pēc pieprasījuma)
Plašāka informācija un pieteikšanās:
Arita Boka – tālr. 28629188; arita.boka@llkc.lv.
Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 28. no -

vembrim (ieskaitot) zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, tele-
fona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas
veidlapa, kurā jānorāda dalībnieka iesaiste lauksaimniecībā.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas
Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–
2020. gadam «Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakš-
pasākuma «Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem» ietvaros,
LAD Līguma nr.LAD011018/P43. «Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests».

Pieteikties var, http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notiku-
mi/2019-11-29-000000/balvi-29novembri-galas-liellopu-audzesanas

Brauciena afiša un programmas veidlapa atrodama Viļakas novada
mājas lapā ww.vilaka.lv Aktualitātes.

Arita Boka, SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja konsultante
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»

(tālr.: +371 64507258,  +371 28629188,
e-pasts: arita.boka@llkc.lv

Labklājības ministrija (Lm) no 2019. gada
19. novembra līdz 8. decembrim izsludina pie-
teikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai
konkursam «Labākais sociālais darbinieks
Latvijā 2019».

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā
darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvie-
nībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās
u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā
arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā
darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu
iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā
un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un
atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un
veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu
un labo praksi. 

Pieteikumus pretendenta izvirzīšanai Konkursa
nominācijās tiek aicinātas iesniegt pašvaldības,
valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības
kapitālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni,
profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinā-
jumi. 

Pretendenti var tikt izvirzīti apbalvošanai šādās
nominācijās:

1) «Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019»
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma:

www.visidati.lv/aptauja/1505949523/
2) «Labākais sociālais darbinieks 2019»
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma:

www.visidati.lv/aptauja/1505982159/
3) «Gada notikums sociālajā darbā 2019»
Pieteikuma anketa elektroniski aizpildāma:

www.visidati.lv/aptauja/1505991600/

Nominācijā «Gada notikums sociālajā darbā
2019» pieteikumu par pasākumu, projektu un citu
nozīmīgu notikumu var pieteikt arī tā īstenotājs.

Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas Konkursa
žūrijas komisijā, Labklājības ministrijas tīmekļviet-
nē www.lm.gov.lv laikā no 2019.gada 2.janvāra līdz
31.janvārim tiks organizēts iedzīvotāju balsojums
par pieciem labākajiem pretendentiem nominācijā
«Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019», nomi-
nācijā «Labākais sociālais darbinieks 2019» un
nominācijā «Gada notikums sociālajā darbā 2019».

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balso-
jums nominācijās «Labākais vadītājs sociālā darba
jomā 2019», «Labākais sociālais darbinieks 2019»,
«Gada notikums sociālajā darbā 2019» veidos 50%
no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums
50% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu
saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skai-
tu katrā no nominācijām.

Papildus ir izveidota nominācija «Žūrijas spe-
ciālā balva sociālajā darbā 2019», kurai pretenden-
tus, kuri snieguši būtisku ieguldīju sociālā darba
attīstībā Latvijā, izvirzīs un novērtēs Konkursa žūri-
jas komisijas locekļi.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo dar-
binieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvie-
nību un Latvijas Profesionālo sociālā darba spe-
ciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai
vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus
titulus. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiks orga-
nizēta 2020.gada martā.

Ar detalizētāku Konkursa norises kārtību un
kritērijiem var iepazīties: Konkursa «Labākais
sociālais darbinieks Latvijā 2019» nolikums.

Labklājības ministrija  izsludina konkursu
«Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019» 
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2019. gadā Atzinības rakstu saņēma:
anželika Ločmele – nominācijā «Izglītība». Par nozī-

mīgu un profesionālu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā 
rita Gruševa – nominācijā «Kultūra». Par saturiski

bagāta muzeja krājuma sakārtošanu un kompetentu muzeja
darba vadību

Silvija kupriša – nominācijā «Sabiedriskā darbība».
Par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada
kultūras dzīves attīstībā

madaļa Sutugova – nominācijā «Mūža ieguldījums».
Par mūža ieguldījumu Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas
katoļu baznīcas sakopšanā un uzturēšanā

artis Jevdokimovs – nominācijā «Jaunais uzņēmējs».
Par biznesa ieceri ar sabiedrisku nozīmi: jauna ražošanas
veida izstrādi

aivars Sirmajs – nominācijā «Mecenātisms, labdarī-
ba». Par mecenātismu Viļakas novadā 

ilona korotkova – nominācijā «Pašaizliedzīga rīcība
līdzcilvēku labā». Par dvēseliskumu un sirds siltumu atbil-
dīgi audzinot ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus

didzis aleksāns – nominācijā «Talantīgākais jaunie-
tis». Par izciliem sasniegumiem sportā un Viļakas novada
tēla popularizēšanu

ilona Birģele – nominācijā «Viļakas novada attīstības
veicināšana un novada tēla popularizēšana». Par Viļakas
novada attīstības veicināšanu kultūras jomā un novada
tēla popularizēšanu.

Pateicības rakstus saņēma:
ivars kļaviņš par futbola attīstību Viļakas novadā
irina Volkova par ilggadēju un godprātīgu darbu far-

mācijas jomā
ēvalds Cunskis par ieguldījumu mežsaimniecībā un

lauksaimniecībā

elvis Logins par ieguldījumu bioloģiskās saimniecības
attīstībā

Jānis Bukovskis par ieguldījumu lauksaimniecības
attīstībā

mārtiņš Bukovskis par ieguldījumu mežistrādes attīs-
tībā

Līga uzulniece par pašaizliedzīgu rīcību palīdzības
sniegšanā līdzcilvēkiem

Jeļena akčibaša par apzinīgu darbu un pozitīvu attiek-
smi pret cilvēkiem

Santa komane par veiksmīgu projektu realizāciju un
Viļakas novada tēla popularizēšanu

marta dortāne par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā
un kultūras dzīvē

Vladislavs Slišāns par ilggadēju darbu komunālajā
saimniecībā Viļakas novadā.

Par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos
procesos, veicot brīvprātīgo darbu Viļakas novadā «Gada
jaunieša» titulu ieguva elīna martinova.

Svētku koncertu sniedza dziedātājs, dziesmu autors,
vairākkārtējs Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu saņē-
mējs ainārs mielavs.

Darbam piemīt brīnišķīga vara tik stipri saistīt darītāju,
ka tas reizēm aizmirst par visām citām pasaulīgām lietām.
Jo darbs sniedz prieku un lepnumu par savu varēšanu,
reizē kļūstot arī par jaunrades prieku. Uzturēt augstu darba
tikumu mūža garumā – tas ir stipru cilvēku ikdienišķās
drosmes apliecinājums.

Savukārt visi interesenti 18. novembrī tika aicināti
kopīgi iedegt svecītes kopā ar jauniešiem un noskatīties
vēsturisko kara drāmu pēc strēlnieka Aleksandra Grīna
romāna motīviem «Dvēseļu putenis», kura ved 100 gadus
senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad
neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais

stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibi-
nāto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm,
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu
mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

«Novēlu, lai tā kļūst par ikgadēju tradīciju – svinēt
svētkus, skatoties «Dvēseļu puteni». Šis stāsts, kuru savā
izcilajā romānā iemūžinājis strēlnieks Aleksandrs Grīns
un kuru šodien no sava skatu punkta iemūžinām mēs, ir
jāzina ikvienam: Latvija nav radusies tukšā vietā! Filma
ir vērienīga vēstures stunda katram Latvijas iedzīvotājam
un ikvienam skatītājam visā pasaulē, kurš interesējas par
vēsturi ne tikai kā skaitļu un faktu hronoloģiju, bet arī kā
cilvēces piedzīvojumu un pieredzi. Šī filma apliecina lat-
viešu nesalaužamo spītu, dzimtenes mīlestību un varonību
un būs interesanta visiem,» komentē filmas režisors
Dzintars Dreibergs.

Teksts: Ineta Lindenberga, Silvija Kupriša, 
Sandra Ločmele. Foto: Mareks Šubenieks

SIRDI DEVU TĒVU ZEMEI
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