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Pirmā partneru tikšanās projektā
«Zaļie ceļi Rīga – Pleskava»

2019. gada 29. oktobris
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Jauns autoserviss

2019. gada 17. oktobrī projekta Nr. LV-RU-006 «GREENWAYS RIGA-PSKOV» (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) vadošais partneris
Viļakas novada dome organizēja projekta atklāšanas pasākumu projekta partneriem un tūrisma speciālistiem. Projektu līdzfinansē
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas–Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas
novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes
tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma
komiteja, Pleskavas rajona administrācija,
Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada
dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada
dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.
Atklājot projektu, Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzina, ka
ir gandarīts, ka esam uzsākuši projekta reali-

zāciju un ne tikai plānojam, ko darīsim, bet
plānojām, kad plānoto izdarīsim.
Projekta partneri 17. oktobrī iepazīstināja
ar savu pašvaldību un sniedza informāciju, kāds
garums ir zaļajam dzelzceļam konkrētās pašvaldības teritorijā un kādas projekta aktivitātes
ir plānotas partnera teritorijā. Projekta partneri
uzsāk darbu pie informācijas apkopošanas, lai
sagatavotu zaļā ceļa kopējo karti un mini kartes pa maršrutu posmiem.
Projekta īstenošanas laikā no 2019. gada
1.septembra līdz 2021. gada 31. augustam –
24 mēnešu laikā tiks nomarķēts jauns zaļais ve-

Burbuļte lts pirmā
s ezona noslēgus ies

lo maršruts ~ 400 km garumā no Rīgas līdz
Pleskavai, organizētas kopīgas mārketinga
aktivitātes un informatīvā kampaņa par projekta norises gaitu, kā arī organizētas kopīgas
apmācības jaunajā tūrisma maršrutā iesaistītajām mērķa grupām.
Projekta kopējais budžets ir 793036,00 Eur,
Projekta līdzfinansējums 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 un foto: Viļakas novada domes
projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Šī gada pirmajā uzņēmēju konkursā, Viļakas novada pašvaldība
atbalstīja ideju par netradicionālo naktsmītni jeb glempingu – burbuļltelti, kas šobrīd ir veiksmīgi noslēgusi pirmo sezonu, kas vairāk
bija iesildīšanās un sagatavošanās 2020. gada pilnajai sezonai.

Projekta Nr. 2019-VND-1-7 «Zem zilās debesu bļodas» pamatdoma ir piedāvāt jaunu tūrisma pakalpojumu novadā – naktsmītni tiem,
kas vēlas aizbēgt no ikdienas steigas un pazust Ziemeļlatgalē, izbaudot
tās krāšņo dabu, kultūrvēsturi un viesmīlību, kā arī gūt jaunas emocijas,
nakšņojot gandrīz caurspīdīgā burbulī (70% burbuļa virsmas ir caurspīdīga).
Pats burbulis sastāv no trīs daļām, pamatburbulis ir 3m diametrā,
kurā interesenti arī nakšņo, tam klāt ir divi mazi un necaurspīdīgi
burbuļi, viens darbojas kā priekštelpa (ieejas telpa) un otrs ir paredzēts
mobilajai tualetei vai mantu noliktavai/lielā burbuļa paplašināšanai
(atkarībā no klienta vēlmēm un vajadzībām). Lai uzturētu burbuli
formā, nepārtraukti tiek pūsts gaiss, lai šis process nebūtu pārāk trokšņains, gaiss tiek pūsts caur 20m pievadu, tādējādi samazinot skaļumu,
kā arī pats pūtējs atrodas zem skaņu izolējošas kastes, kopumā padarot
palikšanu burbulī tīkamu un samērā klusu.
(Turpinājums 6.lpp.)
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Viļakas novada Žīguru pagastā
maina pasta nodaļas modeli,
darbalaiku un atrašanās vietu

Pededzes robežšķērsošanas vieta turpmāk
darbosies no plkst. 07.00 līdz 19.00

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Viļakas
novada Žīguru pagastā no 2019. gada 26. novembra tiek
mainīts Žīguru pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks
un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. turpmāk visi pasta pakalpojumi katru darbdienu
no plkst. 9.00 līdz 10.00 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās Žīguru pagasta pārvaldes telpās Ciemata ielā 4 vai
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka
savā dzīvesvietā.
Ar pastnieka starpniecību Žīguru iedzīvotājiem iespējams
saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759,
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus
savā dzīvesvietā Žīguru iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281332.
Vinetas Danielsones, Vecākās sabiedrisko attiecību
projektu vadītājas sagatavoto preses relīzi plašāk var izlasīt
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv

Valsts robežsardze informē, ka no 2019.gada 27.oktobra līdz nākamā gada marta pēdējai
svētdienai Pededzes robežšķērsošanas vietas darba laiks būs no plkst. 07:00 līdz 19:00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr. 704 «Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm», pārbaužu veikšanas laiku Pededzes robežšķērsošanas vietā nosaka saskaņā ar starptautiskiem līgumiem.
Ņemot vērā, ka naktī no sestdienas uz svētdienu tiks veikta pāreja uz ziemas laiku, kā arī lai novērstu
darba laiku nesakritību Pededzes un Bruņiševas robežšķērsošanas vietās, noteikts vienots pārbaužu
veikšanas laiks abās robežšķērsošanas vietās, tas ir no plkst. 07:00 līdz 19:00 pēc Latvijas laika.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas
galvenā inspektore, tālrunis 67075739, mob. 28364592,e-pasts:kristine.petersone@rs.gov.lv

Donoru diena

5. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00 Viļakas novada
bibliotēkas telpās dONORU dIENA.
Ziedojot asinis, nepieciešama pase vai Id karte un bankas konta numurs.

Pabeigti ceļu būvdarbi Šķilbēnu pagastā

Dīķa iela 1

Ir beigušies Dīķa ielas un ceļa Plešova – Siševa grants
seguma pārbūves darbi projektu Nr. 18-07-A00702000091 «Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta

Plešova Siševa ceļš

«Plešova – Siševa» ceļa pārbūve» un Nr. 18-07-A00702000111 «Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta, Šķilbēnu ciema dīķa ielas pārbūve» ietvaros un

Realizēts projekts «Grants seguma ceļa «Kozīne–Gubeņi–
Repkova–Ņemecki» pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā»

14. oktobrī Viļakas novada būvvalde šos ceļus pieņēma
ekspluatācijā.
Dīķa ielas pārbūve uzsākās šī gada 24. aprīlī un noslēdzās 28. augustā un tika pārbūvēti 1519,04 m grants seguma. Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 148814,28
EUR, t.sk. publiskais finansējums no ELFLA ir 133932,85
EUR.
Savukārt ceļa Plešova – Siševa pārbūve uzsākās 12. aprīlī un noslēdzās 30.augustā un tika pārbūvēti 4240,01 m.
Būvniecības kopējās izmaksas sastāda324472,51 EUR,
t.sk. publiskais finansējums no ELFLA ir 277599,88 EUR.
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.
«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm.
Teksts: Santa Komane. Foto: A. Saidāns
Sekmīgi Viļakas novada dome no 2019. gada aprīļa
līdz oktobrim realizēja projektu Nr.18-07-A00702-000110
«Grants seguma ceļa «Kozīne–Gubeņi–Repkova–
Ņemecki» pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā».
Būvniecības kopējās izmaksas 294601,25 Eur, publiskais
finansējums no ELFLA 265141,12 Eur un pašvaldības
līdzfinansējums 29460,13 Eur. Būvdarbus veica SIA «Rubate» 2,7 km garumā. Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Projekts EAE». Būvuzaudzību veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «R4F».
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.
«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Realizēts projekts Nr. 18-07-A00702-000089 «Grants seguma ceļa «Semenova–Loduma–Truļļova–
Bahmatova» pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā»

Ir noslēgusies projekta Nr. 18-07-A00702-000089
«Grants seguma ceļa «Semenova–Loduma–truļļova–

2

Bahmatova» pārbūve Viļakas novada medņevas pagastā» realizēšana. Veikta pārbūve ceļa posmam 3,7 km garu-

mā. Posmā Semenova – Loduma pārbūvi veica no 0,000
– 2,600 km, bet posmā Truļļova – Bahmatova no 6,500 –
7,600 km. Projektā būvniecības kopējie izdevumi ir
319717,11 Eur, t.sk. publiskais finansējums no ELFLA ir
279421,07 Eur un pašvaldības līdzfinansējums 40296,03
Eur. Būvdarbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«V.J.M. Būve» no Rēzeknes. Būvprojektu izstrādāja un
autoruzraudzību veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Projekts EAE» un būvuzraudzību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «R4F».
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests. «Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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Uzsākta pārrobežu projekta «Zaļā palete» īstenošana

2019. gada 1. augustā biedrība «Eiroreģions «Pleskava, Livonija»» uzsāka projekta LV-RU-II-053 «Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus
RU-LV pārrobežu reģionos» (akronīms «Zaļā palete»)
īstenošanu. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam. Šī
publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība «Eiroreģions «Pleskava, Livonija»» un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un krievijas, kā arī Eiropas savienības viedokli.
Projekta «Zaļā palete» galvenais mērķis ir paaugstināt
ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas
mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Projekta specifiskie
mērķi: 1) pierobežas reģionu pašvaldību kapacitātes uzlabošana efektīvai dabas resursu un risku pārvaldībai; 2) videi
draudzīgas domāšanas veicināšana vietējo iedzīvotāju un
organizāciju vidū energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumos un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.
Galvenās projekta aktivitātes ietver pieredzes apmaiņas pasākumu, seminārus, apaļā galda diskusijas, meistar-

klases par vides pārvaldības tēmām: cīņa ar latvāņu izplatību, mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija, atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana, pret-plūdu pasākumu risināšana un pavasara palu
novēršana, pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā, energoefektivitāte, alternatīva zaļā
enerģija, efektīva ezeru apsaimniekošana, kā arī projekta
ietvaros paredzētas iedzīvotāju informēšanas kampaņas
un infrastruktūras uzlabošanas darbi.
2019. gada 16. oktobrī Balvos notiks projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalīsies visi projekta partneru pārstāvji, kā arī iesaistītās puses, kas nodarbojas ar atkritumu
apsaimniekošana un izpratnes veicināšanu, mežu un sausās
zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizāciju un pašvaldību
sadarbību ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā.
Projekta vadošais partneris ir biedrība «Eiroreģions
«Pleskava, Livonija»», 8 sadarbības partneri: Pitalovas
rajons, Palkinas rajons, Krasnogordskas rajons, Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» Pleskavas sekcija, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada
pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas laiks – no 2019. gada 1. augusta
līdz 2021. gada 31. jūlijam. Projekta kopējais budžets ir

646 735 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020.
gadam ir 585 061,50 EUR (90 % no projekta budžeta).
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam
finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes
ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp
Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu.
Informāciju sagatavoja: Ineta Bordāne
Biedrība «Eiroreģions «Pleskava, Livonija»»
projekta koordinatora asistente

Tapis pašvaldību veidots rododendru dārzs

Pasākumā «Rododendru krāšņums dziesmu priekam» piedalījās Latvijas pašvaldību pārstāvji, tostarp arī Viļakas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne, Rīgas domes,
SIA «Rīgas meži», Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts
izglītības satura centra pārstāvji. Jauniešu koris «Balsis» Inta
teterovska vadībā pasākumu kuplināja ar skanīgām dziesmām
un kopdziesmām «Rīga dimd» un «mazs bij’ tēva novadiņis».

Rododendri dobēs tika stādīti
pa novadiem – Latgali, Zemgali,
Kurzemi, Vidzemi un Rīgu. Viļakas novada iestādītais rododendrs būs violetiem ziediem ar
nosaukumu «Miks», ko apliecina
arī saņemtais sertifikāts.
«Lai šie vairāk nekā 120 rododendru košumkrūmi rotā simbolisko latviešu savienošanās un
kopā sanākšanas vietu, ziedot ar
dubultu sparu, kad šeit skanēs
dziesmas un mūzika, kad uz svētkiem pulcēsies ļaudis no visām
pilsētām un novadiem!» norādīja
šī rododendru dārza un pasākuma idejas autors SIA «Rīgas meži» valdes priekšsēdētājs Aivars
Tauriņš.
Informāciju sagatavoja:
Priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Šaicāne

Reģionālo ekspertu tikšanās un labās prakses vizīte Ventspilī

No 17. līdz 18. oktobrim Ventspilī
notika reģionālo ekspertu tikšanās un
labās prakses vizīte. Šis ir pasākums
projekta «Latvijas romu platforma IV»
ietvaros.
Pasākumā piedalījās Kultūras ministrijas reģionālo ekspertu tīkla romu jautājumos pārstāvji, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvji un romu tautības pārstāvji.
Arī Viļakas novads ir iesaistījies šajā
projektā. Pasākumā piedalījās romu mediatore Rasma Zaharenko.
Par pasākumu stāsta Rasma Zaharenko:
«Pasākuma laikā Ventspilī eksperti tika
iepazīstināti par romu situāciju vietējā līmenī, tai skaitā, apmeklējot pašvaldības
iestādes. Pārventes pamatskolā mācās 75 ro-

mu bērni. Iepazināmies ar izglītības iestādes vadītāju Laureckas kundzi. Ventspils
pilsētas domē tikāmies ar domes pārstāvjiem, kā arī ar Ventspils domes Sabiedrības
integrācijas komisijas locekļiem. Apspiedām vietējās prakses romu integrāciju.
Notika viedokļu apmaiņa par iespējamiem
integrācijas un sociālo iekļaušanos efektīvākajiem risinājumiem romiem. Ar romu
mediatori Maldu Avramenko pārrunājām
par labās prakses jautājumiem romu dzīvē
Ventspils pilsētā.»
Informāciju sagatavoja
Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne
Foto: Oskars Jūra, Ventspils
Hronika «STUDIO 555»
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Starpnovadu tikšanās Viļakas
novada Sociālajā dienestā

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests) 2019. gada
14. oktobrī organizēja starpnovadu vecāku tikšanās, kurā piedalījās Viļakas pašvaldības juriste Ligija Logina, Sociālā dienesta
vadītāja Ilze Šaicāne, sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne, Balvu teritoriālās biedrības vadītāja marija
duļbinska, Balvu novada iedzīvotājs Sandis Puks, Viļakas novada
māmiņas, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem,
SIA Vaduguns žurnāliste Sanita Karavoičika.
Dienas kārtībā bija divi jautājumi:
1. Par Viļakas novadā pieejamajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem «Aprūpe mājās» un «Atelpas brīdis», bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo ģimenēs un, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums (VDEĀVK) par
īpašās kopšanas nepieciešamību.
2. Par iespēju piedāvāt ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, telpas, kur ģimenēm tikties, lai kopā pavadītu atpūtas brīžus
un kopējās sarunās apmainītos viedokļiem un pieredzi. Organizētu
tikšanās ar speciālistiem.
Vēršam uzmanību uz to, ka Latgales plānošanas reģiona projekta
«Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (turpmāk
– DI) ietvaros sociālās aprūpes pakalpojumi pieejami ikvienam Viļakas
novadā dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas
saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami projektā izvērtētajiem bērniem.
Bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību, DI projekta ietvaros, pieejami sociālās
aprūpes pakalpojumi gan bērna dzīvesvietā, gan pie «Atelpas brīža»
sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēja. Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam pieejams līdz 50 stundām nedēļā,
savukārt no 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā.
Projekta pakalpojuma «Atelpas brīdis» jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes, valsts apmaksātu, var
izmantot līdz 30 diennaktīm kalendārā gada griezumā.
Sanāksmes gaitā Balvu novada vecāki dalījās savā pieredzē ar
to, kā tiek izmantoti sociālās aprūpes pakalpojumi kaimiņu novadā.
Tas mudināja un motivēja Viļakas novada vecākus uzdrošināties, lai
izvērtētu un iedrošinātos iespējamo pakalpojumu izmantot savas
ikdienas rūpju nastas atvieglošanai. Tā būtu lieliska iespēja atlicināt
laiku sev, savām vajadzībām, jo ik dienu, vecāki 24 stundas diennaktī
rūpējas par savu bērnu komfortu un labsajūtu.
Sanāksmes gaitā vecāki diskutēja par iespēju nomāt pašvaldības
telpu, kur visiem kopā tikties un pavadīt atpūtas brīžus – apmainīties
viedokļiem un pieredzi. Dienesta vadītāja vecākiem piedāvāja telpas
Medņevas pagastā, kuras ir labiekārtotas un videi pieejamas. Vecāki
izrādīja interesi un nolēma kopā doties turp, lai izvērtētu telpu funkcionalitāti.
Kopējās diskusijas radīja patīkamu atmosfēru. Abpusēji vienojoties, katra no pusēm bija apmierinātas ar iegūto.
Viļakas novada Sociālais dienests Pateicas Viļakas un Balvu
novada vecākiem par viedokļiem un pieredzi.
Paldies Balvu teritoriālās biedrības vadītājai Marijai Duļbinskai, SIA
Vaduguns žurnālistei Sanitai Karavoičikai par iniciatīvu un atbalstu.
Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Vita Prancāne
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Izdots 3.starptautiskā
glezniecības
plenēra katalogs

Viļakas novada dome ar Latgales kultūras
programmas finansiālu atbalstu ir izdevusi 3.
starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis Bušs
2019» katalogu. Katalogā ir apskatāms šīs vasaras plenēra mākslinieku paveiktais. mākslinieki
Aivis Pīzelis (Latvija), Andrew Smith (Lielbritānija), Jus Rizal (Indonēzija), melanie Ludwig
(Austrija), Laila Seidel (Vācija), Beate Gjersvold
(Norvēģija) ir atklājuši savas domas par glezniecību, dalību plenērā un Latviju.
«2019. gada 15.–27. jūlijā Viļakā notika jau
3. Starptautiskais glezniecības plenērs «Valdis Bušs
2019». Plenēra dalībnieki iepazinās ar Valda Buša
daiļradi, kurā apvienojas ekspresīvi kāpināts, pasaules redzējums, pilns vitāla spēka, dekorativitātes un
personīga pārdzīvojuma. Dalībniekiem bija iespēja
izbaudīt Latgales ainavas, vietējo cilvēku, kultūras
mantojuma kolorītu. Apvienot savos darbos plenēra
laikā gūtos gan personiskos, gan dabas rosinātos
pārdzīvojumus. Darbi ataino katra plenēra dalībnieka
atšķirīgo māksliniecisko rokrakstu un skarto tēmu
daudzveidību. Plenērā akvareļtehnikā darbojās filozofisku noskaņu un atturīgu krāsu gammu meistare
Beate Gjersvold (Norvēģija). Ar skrupulozu pieeju
darbiem un fotogrāfisku realitāti atklājās Laila Seidel
(Vācija). Melanie Ludwig (Austrija) veidoja savu
plenēra iespaidu stāstu izmantojot kompozīcijās cilvēka figūru. Košus krāsu triepienus un dekorativitāti

atainoja savos darbos Andrew Smith (Lielbritānija).
Daudzslāņaina, krāsaina un emocionāla mirkļa
iespaida meistars Yoes Rizal (Indonēzija). Brīvi, ar
atvēzienu krāsas, formas un ritmus darbos tvēra
Aivis Pīzelis (Latvija),» tā par glezniecības plenēra
norisi raksta plenēra kuratore Elita Teilāne.
Jaunie katalogi ir pieejami ikvienam interesentam Viļakas novada domē Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā un Viļakas novada
muzejā.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada Sociālā dienesta vizīte
tukuma novadā novadā

Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība (turpmāk tekstā – LPSdVA) sadarbībā
ar Pašvaldību savienību, Labklājības ministriju
un tukuma novada p/a «tukuma novada sociālais dienests» šī gada 2. oktobrī organizēja semināru «Sociālā darba specializācija pašvaldības
sociālajā dienestā» tukuma novadā.
Semināru atklāja LPSDVA valdes priekšsēdētāja
Iveta Sietiņsone, uzstājās LPS Veselības un sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks,
Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vadītāja Ilze SkrodeleDubrovska, Labklājības ministrijas Projektu vadītāja
Ilze Kurme, Tukuma novada p/a»Tukuma novada
sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve. Seminārā
piedalījās Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja
Ilze Šaicāne un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Vita Prancāne.
Semināra gaitā konceptuālo ziņojumu sniedza
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece un
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Rudīte
Osvalda, informējot klātesošos par Starpnozaru
sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveidi bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās
risku mazināšanu, kā galveno prioritāti uzsverot,
regulāru starpinstitucionālu sadarbību (izglītības
iestāde, ģimenes ārsts, policija utt.) un preventīvu
darbu ar ģimeni. Labas prakses piemēru minot,
Ikšķiles novadu, kur veiksmīgi ir realizēts projekts
STOP4-7, kā rezultātā multimodālās programmas
ietvaros ir gūti panākumi.
Semināra organizētāja – Tukuma novada Sociālā
dienesta vadītāja Ina Balgalve prezentēja Sociālā
darba specializācijas realizāciju un ar to saistītās
pārmaiņas.
Kā uzsvēra vadītāja, specializācijas ieviešana
(piemēram, sociālais darbs ar veciem cilvēkiem,
sociālais darbs ar garīga rakstura traucējumiem

klientiem, sociālais darbs ar ģimeni u.c.) šķita pieņemama tikai tanī gadījumā, ja ir pietiekošs sociālo
darbinieku resurss, jo katrai jomai ir nepieciešami
cilvēkresursi, darbinieku apmācības.
Sociālā dienesta vadītāja I.Balgalve uzskata, ka
šis darba modelis sevi ir attaisnojis, radot iespēju
sociālajam darbiniekam dziļāk izprast klienta - grūtībās nonākuša problēmu, un atrast tam pareizu risinājumu. I.Balgalve akcentēja, ka patreiz Tukuma
novada Sociālais dienests strādā daudz efektīvāk,
sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus
un palīdzību.
Labklājības ministrijas projektu vadītāja Ilze Kurme klātesošos informēja par plānotajiem Labklājības
ministrijas īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, galveno uzsvaru liekot uz sociālās jomas «revolūciju»,
respektīvi, pilnveidi, kuru plānots ieviest specializācijas sociālajā darbā. Šobrīd darbs norit pie 2
Pilotprojektiem, kur tiek izstrādātas un aprobētas:
• Vadlīnijas darbam ar ģimenēm un bērniem;
• Vadlīnijas darbam ar atkarīgām personām.
Metodikas sociālajam darbam ar ģimenēm ar
bērniem eksperte Kristīne Veispāle analizēja priekšrocības, kuras īstenojot Pilotprojektu, tiks iegūtas.
Pilotprojektā piedalās 24 sociālie darbinieki no
Latvijas pašvaldībām (no Viļakas pašvaldības Sociālā
dienesta Pilotprojektā piedalās sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsma Mieriņa). Pilotprojekta ilgums no 2019. gada 2. septembra līdz
2020. gada 28. februārim, kad tiks izstrādāta un
aprobēta Metodika darbam ar ģimenēm un bērniem.
Semināra noslēgumā Latvijas pašvaldību Sociālo
dienestu vadītāji un darbinieki aktīvi diskutēja par
aktuāliem jautājumiem un jaunajām attīstības tendencēm sociālajā sfērā.
Informāciju sagatavoja sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
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Deinstitucionalizācijas projekta
iespējas un rezultāti Viļakas novadā

2017. gadā Viļakas novada
Šķilbēnu pagasta iedzīvotāja
Inese martinova, saņemot informāciju Sociālajā dienestā,
labprāt iesaistījās deinstitucionalizācijas (turpmāk – dI) projektā un ir gandarīta par iegūto.
Latgales plānošanas reģiona
projekta ietvaros piedāvātās iespējas ir pavērušas iespējas saņemt sociālos pakalpojumus ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām
vajadzībām.
Inese dalās pārdomās: «Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» 2017. gadā izziņotais pieteikšanās laiks par piedalīšanos
DI projektā, sākotnēji radīja šaubas, bet patreiz, izvērtējot visus
ieguvumus, priecājamies par paveikto un iegūto. Patīkami, ka daļu pakalpojumu varēja izmantot
Viļakas pilsētā, Veselības aprūpes
centrā (fizioterapija, masāža),
taču arī reitterapijas pakalpojums
Tilžā nešķita apgrūtinošs. Tā kā
meitai zirgi ir īpaši mīļi, tad pēc
reitterapijas nodarbībām bērnam
uzlabojās ne tikai veselības stāvoklis, bet arī psihoemocionālais
stāvoklis. Viennozīmīgi, DI pakalpojumi bērna veselības stāvok-

li ir uzlabojuši, tikai žēl, ka tas
jau drīz noslēgsies.»
I. Martinova atzīst, ka vecākiem piešķirtās masāžas un fizioterapijas nodarbības, lika aizdomāties un paanalizēt savu veselības stāvokli. Ikdienas darbos tiek
aizmirstas rūpes par sevi, toties projekta ietvaros, izmantojot rehabilitācijas pakalpojumus, bija iespēja atlicināt laiku sev. Saņemot pakalpojumu un uzklausot speciālistu konsultācijas, bija atskārsme,
ka arī paša veselība nav mazsvarīga. Patīkamas bija speciālista
ieteiktās rekomendācijas sev turpmākam savas veselības uzlabošanas procesam.
Inese priecīga par to, ka DI
projekta ietvaros, ir paplašinājies
paziņu un draugu loks, jo mammas un bērni ir satuvinājušies, ar
nepacietību tiek gaidīta katra nākamā tikšanās. Viņus vieno īpaša
sirsnība, jo saproti, ka neesi viens
pats ar savu problēmu, var uzklausīt citu pieredzes un dalīties arī
savā. Dalīšanās prieks un neveiksmes vieno, rada kopības sajūtu
un atvērtību.
Meitas – Loretas Šakinas šīs
vasaras lielākais piedzīvojums ir
Daugavpils Universitātes studiju

un pētniecības centrā «Ilgas» nometnē pavadītais laiks. Nometne
ilga 5 dienas – augusta sākumā.
Tajā piedalījās bērni vecumā no
13 līdz 16 gadiem. Inesi pirms
tam nedaudz mulsinājis attālums,
bet aprunājoties ar Loretu, redzot
bērna degsmi, šaubas izgaisa. Pēc
meitas stāstītā, nometnē bija
spraigi izplānota programma:
• piedzīvojumi – dienas un
nakts pārgājieni, pārgājiens ar zirgiem, pikniki, sacensības;
• izzinošais – sevis un savstarpējo attiecību izzināšana; iepazīšanās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem;
• sports – vingrošana, sporta
spēles;
• radošais – mākslas darbu veidošana;
• ekskursijas pa Daugavpils
cietoksni, Zinātnes centra apmeklējums, Silenes parkā vizināšanās
ar laivu.
Loreta atzīst, ka ieguvusi jaukus draugus, guvusi jaunas zināšanas, piedzīvojusi neaizmirstamas emocijas un uzlabojusi savu
fizisko veselības stāvokli.
Loretas mamma Inese Martinova ne mirkli nenožēlo, ka ir
iesaistījusies DI projektā un ar tā
starpniecību uzlabojies meitas un
savs veselības stāvoklis.
Vecākiem iesaku: «Nebaidieties no jauniem izaicinājumiem,
jo tie paver iespējas labāk un kvalitatīvāk rūpēties par bērna labsajūtu un veselību.
Pateicamies Inesei Martinovai
par uzdrīkstēšanos un atbalstu, par
pozitīvu attieksmi un iedvesmojošu interviju. Pateicamies Loretai
Šakinai par foto.
Informāciju sagatavoja:
Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vita Prancāne

Jauns autoserviss Viļakas novadā

Saimnieciskās darbības veicējs Normunds Barkāns
ir realizējis Viļakas novada domes atbalstīto projektu
Nr. 2019-VNd-1-04 «Riepu montēšanas un balansēšanas aprīkojuma iegāde». Jaunais uzņēmējs nolēma startēt pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā
jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem un bija priecīgs
uzzinot, ka pašvaldība ir atbalstījusi iesniegto projektu.
«Pašvaldības atbalstītais projekts motivēja mani ātrāk pieņemt
lēmumu kļūt par uzņēmēju – reģistrēt saimniecisko darbību.
Uzņēmējdarbībā esmu ieguvis bakalaura grādu, bet dzīve, darba pieredze ir iegūta strādājot un remontējot automašīnas. Tā mans hobijs
- remontēt automašīnas sev un kādam draugam, ir kļuvis par pamatu
uzņēmējdarbībai. Vērtēju pašvaldības konkursu uzņēmējiem ļoti labi
un pozitīvi. Sen jau gribēju attīstīties un iegādāties riepu montēšanas
un balansēšanas aprīkojumu. Šovasar izbetonēju grīdu autoservisa
telpām, veicu auto remontus jebkurai auto mašīnai. Mani atrast ir
pavisam viegli atrodos 7 km uz ceļa Viļaka – Žīguri pirms viesu
nama «Stārķi»,» par darbiem un nākotni pastāstīja Normunds Barkāns.
Uzņēmējs plāno arī izveidot informatīvo stendu, lai klientiem
viņu būtu vieglāk atrast, uzstādot to pie ceļa. Pašvaldība riepu montēšanas un balansēšanas aprīkojuma iegādi atbalstīja ar 2000,00 Eur,
Normunds Barkāns līdzfinansēja ar 1254,90 Eur. Iegādāts riepu
montieris un papildaprīkojums, lai varētu pārmontēt un balansēt liela
diametra riepas. Iekārta ir paredzēta vieglo automašīnu un džipu
riepu nomaiņai, montēšanai un balansēšanai. Pat minitraktoriem būs
iespējams veikt riepu montēšanu, bet lielākai traktortehnikai gan ir
nepieciešama lielāka riepu montēšanas iekārta. Svarīgākais ir klientiem sniegt kvalitatīvu pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.
Teksts: Vineta Zeltkalne. Foto: personīgais arhīvs

Informatīvā diena romu
tautības pārstāvjiem

24. oktobrī Viļakas novada bibliotēkā notika informatīvā diena romu tautības
pārstāvjiem. tikšanās reizē
izveidota un attīstīta sadarbība ar Viļakas novada komunālās saimniecības pārstāvi, Sociālā dienesta speciālistiem, valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas
centra vadītāju un ģimenes
ārstu prakses pārstāvi.
Tikšanās reizē uzzinājām
katras iestādes pakalpojumu
klāstu, ko varam izmantot un
saņemt. Diskusijas par dzīves
apstākļu uzlabošanu, sociālās
palīdzības saņemšanu, kā arī
par ikdienišķiem jautājumiem.
Romu mediatore
Rasma Zaharenko
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Burbuļtelts pirmā sezona
noslēgusies

(Sākums 1. lpp.)

Vēsajos vakaros var pieslēgt klāt sildītāju, kas sasilda telpu (burbuli) par +10 grādiem vairāk, kā tas ir ārā (āra temperatūra+ 10 grādi
= burbuļa temperatūra). Burbulī ir divguļamais matracis, divi cietie
pufi un galdiņš, pie kura var malkot gardo tēju, ko ir ievākusi Viļakas
novada mājražotāja I.Bukša.
Burbuļa īpašniece, Santa piebilst: «Manuprāt, šāds uzņēmējdarbības
konkurss veicina jaunu, inovatīvu un ambiciozu ideju rašanos novadā,
jo tiek dota iespēja uzsākt savu uzņēmējdarbību un pārējais jau ir pašu
rokās, kā saka, tiek iedota makšķere, ko liksim uz āķa, to jāizlemj ir
pašiem, taču jau tas, ka projektu atbalsta, nozīmē, ka idejai tic vairāk
kā viens cilvēks (un otrs nav mamma), kas ir pietiekami daudz, lai
motivētu un noticētu sev! Paldies par ticību un iespēju, esmu pārliecināta, ka šādām, ārpus rāmju biznesa idejām, ir vieta laukos, ko pierāda
lielā interese par burbuli, gan no medijiem, gan no cilvēkiem, kas ir
interesējušies un palikuši no dažādām Latvijas malām!»
Vairāk par nakšņošanu burbuļteltī var uzzināt «Million star hotel»
facebook lapā: https://www.facebook.com/Million-star-hotel100914907934237/
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Realizē Meža dienu 2019 projektu

Viļakas novada dome tehniskā nodaļa realizēja Latvijas
pašvaldību savienības atbalstīto
projektu konkursā «meža dienas 2019» – «Pašvaldību darbi
parkos». tika piešķirti 1000,00
Eur, no šīs summas par 500,00
Eur iegādājās stādus un par
500,00 Eur – kokmateriālus laipas izveidei.
Viļakas novada domes Tehniskā nodaļa iegādājās košumkrūmu, ziemciešu, skujeņu stādus un
ierīkoja dobes parkā pie estrādes
un dīķa.
Par pašvaldības līdzekļiem veica daļēju dīķa tīrīšanu, lai ievietotu projektā plānoto koka laipu
ūdenī. Tehniskās nodaļas strādnieki par iegādātajiem kokmateriāliem izgatavoja un nokrāsoja
koka laipu. Lai saglabātu tās ilgmūžību, tika iegādātas caurules
un no iegādātajām caurulēm izgatavoti pontoni. Veidojot sasaisti
starp vides objektiem, no pašvaldībai piederošā bruģa Tehniskās
nodaļas darbinieki izgatavojuši
gājēju celiņu.
Ir sasniegts projekta mērķis –
labiekārtot Viļakas pilsētas parka
un estrādes teritoriju. Projekta
aktivitātes atbalstīja Meža attīstības fonds.

Projekts tika realizēts 1 mēneša laikā līdz 2019. gada 18. oktobrim.
Teksts un foto: daiļdārzniece Inese Lāce

Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem lieliska iespēja
bez maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem!

Biedrība «Radošās Idejas» sadarbībā ar diviem partneriem –
Balvu novada pašvaldību un
dedoviču rajona Centrālo bibliotēku – īsteno pārrobežu projektu «Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!» no 2019. gada 31. maija
līdz 2021. gada 30. maijam.
Projekta mērķis – veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Balvu
novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī
Dedoviču un Pleskavas reģionā
Krievijā, sniedzot sīkajam un
mazajam uzņēmējam (atbilstoši
MVU definīcijai EK regulai 800/
2008) dažādas atbalsta iespējas
caur kopīgām pārrobežu aktivitātēm.
Projektā tiek piedāvāts vismaz
20 Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem, kuri reģistrēti
un darbojas šajā reģionā (darbība
ne vecāka kā 5 gadi uz projekta
aktivitātes īstenošanas brīdi) bez
maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem:
• produkta vai pakalpojuma
vizuālās identitātes izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma
dizaina izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma reklāmkaroga izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma
etiķetes vai apraksta tulkošanai
latviešu, angļu, krievu valodās,
• produkta vai pakalpojuma
reklāmas video izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma
reklāmas fotogrāfiju izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma
mārketinga plāna izstrādei.
Tā ir lieliska iespēja uzņēmuma produktam vai pakalpojumam
izveidot pievilcīgu, aktuālu, atšķirīgu un patērētājam pamanāmu dizainu, kā arī izstrādāt mārketinga
plānu tā veiksmīgai virzībai tirgū.
Pieteikšanās, aizpildot anketu:
http://ejuz.lv/ atbalstsuznemejiem

līdz 2019. gada 15. novembrim,
norādot no minētā piedāvājuma
klāsta trīs interesējošos atbalsta
veidus.
Lai pieteiktos izvēlētajiem atbalsta veidiem, jāņem vērā uzņēmuma atbilstības kritēriji:
• reģistrēts un darbojas Balvu
novadā vai Ziemeļlatgalē,
• reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs,
• uzņēmums ir sīkais vai mazais vai uzņēmums atbilstoši MVU
definīcijai EK regulai 800/2008,
• uzņēmuma Valsts ieņēmumu
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro,
• uzņēmums nav parādā pašvaldībai un tās institūcijām,
• uzņēmumam nav pasludināts
maksātnespējas process (izņemot
gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai
uzņēmums netiek likvidēts.
Papildus informāciju par vērtēšanas atlases kritērijiem un anketas aizpildīšanu saņemama Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
(26461435, biznesacentrs@balvi.lv)
vai Balvu Centrālajā bibliotēkā
(64522111), evita@balvurcb.lv
Pēc pasludinātā pieteikšanās
perioda beigām uzņēmēji tiks
informēti par atlases rezultātiem
un konkrētu informāciju par
atbalsta saņemšanu saskaņos ar
profesionāļiem: projekta koordinatori, dizaineri Anitu Kairišu
(29137849) un ekspertu darbā ar

uzņēmējiem mārketinga plānu
izstrādē Aleksandru Mihņenoku
(25967492).
Balvu novada pašvaldība līdzfinansē projektu un aicina uz
kopēju sadarbību uzņēmējdarbības vides attīstībai Ziemeļlatgalē!
Kopējais projekta budžets ir
250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam ir 225 000 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
Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020
supports joint efforts for addressing cross-border development
challenges and promotes sustainable use of existing potential of
the area across border between
Latvia and Russia. The Programme website is www.latruscbc.eu
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada
pašvaldība un tā var neatspoguļot
Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā
arī Eiropas Savienības viedokli.
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mācību brauciens,
pateicoties «Latvijas
skolas somai»

IZGLītīBA

Viļakas novadā

10. oktobris Viļakas pamatskolas 1.–4. klašu skolēniem izvērtās
par garu un piesātinātu mācību dienu, jo šofera Valda Brokāna
autobusā mērojām ceļu uz tālo Rīgu.
Pirmā nodarbība noritēja Rīgas Skolu muzejā, kur mūs laipni sagaidīja un vadīja pa ekspozīciju zālēm muzeja gidi. Tā bija interesanti
pavadīta, pamācoša vēstures stunda, pēc kuras katrs tās dalībnieks
saņēma dāvanā īpašu zīmuli. Nākamā, mākslas nodarbība, noritēja
Latvijas Leļļu teātrī, kur, pateicoties Kultūras Ministrijas finansējumam,
varējām noskatīties izrādi «Naksitrallīši» par Puszābaku, Ķērpjbārdi
un Uzroci. Tālāk devāmies uz nodarbību Kara muzejā, pa ceļam apskatot Brīvības pieminekli. Diena noslēdzās ar pastaigu pa rudenīgo
Vecrīgu. Uz Viļaku atgriezāmies vēlā vakara stundā noguruši, bet
pozitīvu emociju pilni, lai nākošajā darba dienā turpinātu ierasto darbu
ar jaunu sparu.
Paldies Latvijas skolas somai un Kultūras ministrijai par dāvāto
iespēju!
Teksts – A.Ločmele. Foto – L.Ozola
Zīmējumi – 3.klases skolēni

Svētki nedēļas
garumā
«Namiņā»

6. oktobrī Latvijā svinam Skolotāju
dienu. tā ir reize, kad atceramies savus
skolotājus un sakām viņiem «Paldies!»
Vienlaikus šajā dienā ir iespēja padomāt
par izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies visai sabiedrībai tik nozīmīgā
profesija. Kā rāda starptautisks pētījums, tikai ceturtā daļa Latvijas skolotāju uzskata, ka šis arods sabiedrībā ir
cienīts. Par spīti tam, mēs esam, darbojamies un saņemam no līdzcilvēkiem
apsveikuma vārdus nedēļas garumā,
baudām pārsteiguma brīžus, mums, skolotājiem par godu!
Pirmdien pārsteigumu koleltīvam sagādāja ne tikai PVD pārstāvji, bet arī novada
izglītības, kultūras un sporta pārvalde, uzaicinot dziedātāju Aināru Bumbieri nodziedāt
kolēģēm dažas mākslinieka dziesmas.
Saviļņojums un prieka asaras par tādu
uzmanības apliecinājumu. Dziesmotais pārsteigums uzrunāja arī pirmsskolas viesus.
Mīļš paldies pārsteiguma organizētājiem!
Namiņā vienojāmies godināt kolēģus
otrdien!
No paša rīta «Namiņā» ieradās mūsu
sadarbības partneri, Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases audzēkņi, lai vadītu nodarbības četrās dažāda vecuma grupās. Patīkami priecēja mūsu bijušie audzēkņi, tajā
skaitā arī puiši, kas nemulsa darbojoties ar
mazuļiem. «Namiņa» zālē ieradās skolotāji,
skolotāju palīgi un pārsteigums – vecāki!
Mūs pārsteidza līdz asarām, māmiņu sagatavotās dāvaniņas katrai no mums un mīļi

pateicības vārdi. Mīļi pateicamies mūsu
kolēģei skolotājai Elitai Loginai par pārsteiguma momentu. Pašu un pārvaldes
sagādāti kārumi ļoti noderēja baudot kafiju
un tēju pie mūsu apaļā galda. Tādi kopā
būšanas mirkļi priecē, jo ikdienā reti varam
saskriet kopā uz stundiņu.
Skolotāju dienas patīkamie pasākumi
turpinājās arī sestdien, kad devāmies ciemos
pie draugiem Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādē «Pasaciņa» Ar Preiļu pilsētas pirmsskolas iestāžu vadītāju esam pazīstamas jau
divus gadus, iepazināmies ekspertu kursos
Rīgā un kopā strādājām komisijās. Dace
Verbicka uzaicināja mūs ciemos uz Preiļiem.
Mēs apskatījām vienu no trijām «Pasaciņas» mājām, 12 dažādas vecuma grupu telpas. Kolēģi priecēja ar teātri «Ābolu maiss»,
parādīja mums savu iestādi, prezentēja savu
darbu. Pie kafijas tases paspriedām par jaunumiem pirmsskolu darbā, padalījāmies ar
savu pieredzi un aicinājām preileniešus
pavasarī paciemoties pie mums. Mūs nebaida, ka mūs apciemos 30 pirmsskolas skolotāji, nu, ko lai dara, ka šajā pirmsskolā
trijās mājās mīt 20 vecuma grupas ar 385
audzēkņiem un 140 darbiniekiem.
Kā var ciemoties Preiļos un neapmeklēt
slaveno leļļu muzeju. Leļļu galerijas īpašniece un veidotāja ir Preiļu māksliniece
Vladlena. Galerijā var ne tikai apskatīt lelles, bet arī ietērpties princešu tērpos. Pārvērtības finansēja sposors, bet leļļu galeriju,
ekspozīciju vērojām ar baudu. Autorlelles
māksliniece veido kopš 2007. gada. Vladlenai tapušas ir vairāk kā 900 dažādas lelles.
Dažas no tām atrodas izstāžu zālēs, dažas
slavenību kolekcijās aizceļojušas pa visu
pasauli. Māksliniece godalgota ar neskaitāmām balvām, piedalījusies daudzās starptautiskās izstādēs un nevienam neslēpj leļļu tapšanas noslēpumus. Ja neesat apmek-

lējuši šo leļļu muzeju, izdariet to!
Mūsu ikdienu bieži var padarīt par brīnumu – skaisti norunāta dzejas rinda, dziesma izskanējusi no sirds un nejaušs pieskāriens drauga plecam. Tas ir tik maz un reizēm tik daudz. Nebaidies iepriecināt citus
un tev tiks daudzreiz atdarīts.

Paldies par kopā būšanu, par svētkiem
nedēļas garumā kolēģiem, draugiem, atbalstītājiem, vecākiem, pārvaldes darbiniekiem, audzēkņiem!
Visam līdzi dzīvoja,
foto mirkļus apkopoja vadītāja,
Lilita Šnepere
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Rekavas vidusskolā vīru kopa «Vilki»

4.oktobrī mēs apmeklējām projekta «Latvijas skolas soma»
atbalstīto vīru kopas «Vilki» koncertlekciju.
Interesanti bija klausīties viņu izpildītajās karavīru dziesmās no
dažādiem laikiem. Dziedot viņi izmantoja vairākus interesantus, mums
ne tik pazīstamus mūzikas instrumentus, piemēram, koka taure, celma
bungas, stabules, dūdas, lielo un mazo ģīgu u.c. Kopas vīri mums
stāstīja par šo instrumentu rašanos un gatavošanu. Paši mākslinieki
bija tērpušies 9.–13. gs. tērpos. Viņiem līdzi bija arī kopika 11. gs.
zobenam, kurā bija iekalta devīze «Bez vajadzības ārā nevelc, bez
slavas atpakaļ neliec». No viņu stāstītā mēs uzzinājām, kādas dziesmas
latviešu karavīri dziedāja karojot dažādos karos. Uzzinājām, ka karavīriem ir bijusi laba humora izjūta, piemēram, granātu dziesmā viņi ir
saukuši par apelsīnu, bet mugursomu par mērkaķi.
Koncerts bija ļoti interesants. Pēc koncerta apmeklējuma sajutāmies patriotiski un lepni par savu valsti.
Teksts: Vineta Vizule, Karīna Rudziša
Foto: Niks Cibulis

Brauciens uz rančo «Ozolmājas»

23. oktobrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš»
vecākās un sagatavošanas grupas bērni kopā ar vecākiem, skolotājām un skolotāju palīgiem devās ekskursijā uz rančo «Ozolmājas»,
kurš atrodas Balvu novadā, Kārkliniekos. Šajā dienā laiks mūs
īpaši lutināja, jo pēc vairāku dienu ilgām lietavām uzspīdēja silta,
rudenīga saulīte, kas šo dienu padarīja par īpaši piemērotu dzīvnieku apskatei rančo teritorijā.
Ierodoties rančo mūs sagaidīja saimniece Sarmīte, kura bērniem
novadīja instruktāžu par to, kā ir jāuzvedas pie dzīvniekiem, kā arī izdalīja
barību un pastāstīja, kurus dzīvniekus ir atļauts barot, bet kurus nē.
Bērni ar lielu prieku devās apskatīt, pabarot un paglaudīt dzīvnieciņus. Bērniem bija iespēja apskatīt zirgus, ponijus, un garspalvainos
franču ēzeļus, kuri no sākuma bija noslēpušies nojumē un bērnu acis
priecēja tikai atpakaļceļā. Bērniem lielu prieku sagādāja iespēja
apskatīt dažādu šķirņu aitas un kazas, lai arī no sākuma bērni nedaudz
nobijās no kazu lielajiem ragiem, tas viņu neatturēja no viņu barošanas
un glaudīšanas. Starp daudzajiem zvēriem bērniem bija iespēja apskatīt
arī nelielu stirniņu, kas ganījās tur pat aplokā. Diemžēl stirna bija bailīga, tāpēc nedevās pie rokām. Daudziem bērniem lielu pārsteigumu
sagādāja krāsainais lamu pulks, kuras bija ļoti draudzīgas un labprāt
ļāvās sevi paglaudīt. Lielu prieku bērniem sagādāja trušu apmeklēšana,
jo bērniem bija iespēja ar tiem kopā paskraidīt pa aploku un drosmīgākos trušus pat paņemt klēpī un nobildēties. Bērniem bija iespējams
apskatīt dažādas putnu šķirnes no kuriem lielu viesmīlību izrādīja
strausi, jo tie bērnus sagaidīja ar īpašu deju, kuras laikā tie izrādīja
bērniem cik tiem ir skaisti un lieli spārni.
Šī diena tik tiešām bija izdevusies par to liecināja bērnu smaidi,
kuri izgreznoja bērnu sejas visas atlikušās dienas garumā.
Viļakas PII skolotāja Līga Losāne
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dzeja rudeņo Viļakas Valsts ģimnāzijā

Reizē ar rudens zeltītajiem saules stariem,
veldzējošajām lietus lāsēm un daudzkrāsainajām
dālijām Latvijā jau daudzus gadus tiek organizētas dzejas dienas. tie ir svētki ne tikai dzejniekiem un dzejas mīļotājiem, bet arī tās lasītājiem un klausītājiem. tā ir vērtība mūsu tautas
kultūrā, mākslā, identitātē, jo tiek skandēti vārdi,
kuri uzrunā, stiprina, sargā un iedrošina.
Jau ienākot skolas zālē, katru gaidīja pārsteigums-bibliotekāres V. Riekstiņas sarūpētā uzcienāšanās ar improvizētu dzejas konfekti.
Viļakas Valsts ģimnāzijā šogad dzejas svētki bija
īpaši, jo skolā ciemojās novada dzejnieki – Rutta
Jeromāne un Pēteris Boldāns.
Noslēpumainajā, izjūtu nianšu bagātajā dzejas
pasaulē katrs dzejnieks ir unikāls, paužot savu
pasaules uztveres un izpratnes varavīksni. To klausītāji varēja dzirdēt abu autoru dzejas lasījumos.
Ruttas Jeromānes runātajā dzejā atspoguļojās
personiskie pārdzīvojumi, bieži salīdzināti ar dabas
tēliem. Iedvesma radošajam procesam tika rasta
gadalaiku krāsu rotaļās. Dzejas rindas kā dvēseles
spogulis atklāja prieku, sāpes un sapņus.
Savukārt literāts Pēteris Boldāns (Aussalītis) vispirms gremdējās atmiņās par skolas laikiem, pakāpeniski pārejot uz pārdomām par sevi kā dzejnieku,

papildinot stāstījumu ar personisko izjūtu atainojumu dzejas rindās. Skolai dzejnieks dāvāja nesen
prezentēto grāmatu «Rasotā rītā».
Pasākuma turpinājumā( jau tradicionāli) dažādu
klašu jaunieši lasīja dzeju latviešu, latgaliešu, angļu
un vācu valodās, skanēja arī kopdziesma. Skolēnu
izvēlētajās dzejas vārsmās sadzirdējām rudenīgas
noskaņas, bērnības rotaļīgumu un jaunības eksistenciālisma pārdomas, indivīda izjūtu variatīvās
izpausmes, latgaliskais savdabīgums.
Saulainā rudens diena, dzejiskā noskaņa dalībniekos raisīja pozitīvas izjūtas un solīja atkalsatikšanos nākamā gada Dzejas dienā.
Pasākuma izskaņā skolas Valodu metodiskās
komisijas vadītāja R.Vilkaste pateicās visiem dalībniekiem, veltot dzejnieces M.Laukmanes vārsmas:
«ir tik cik sirdī
cik katrs sanesam sagavilējam
veram ziedos un krājam
(..)
ir tik cik sirdī
cik panākam pretī viens otram
ar sevi kā irkli…
Informāciju apkopoja Valodu MK vadītāja
R. Vilkaste
Foto – R. Orlovskis

14. oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijā viesojās inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība
«Shape of music» ar aizraujošu muzikālu programmu.
Ģimnāzijas jauniešiem bija unikāla iespēja ne
tikai redzēt un dzirdēt augstvērtīgus priekšnesumus,
kuros mākslinieces, izmantojot klasiskos mūzikas
instrumentus, izpildīja Latvijā un pasaulē populārus

skaņdarbus, bet arī apskatīt instrumentus tuvāk un
pašiem pamēģināt spēlēt. Projekta mērķis ir radīt
jauniešos interesi un vēlmi apgūt klasisko mūzikas
instrumentu spēli.
Muzikālās nodarbības Viļakas Valsts ģimnāzijā
notika ar projekta «Latvijas skolas soma» atbalstu.
VVģ skolotāja E. Zaremba-Krīgere,
projekta koordinatore

Viļakas Valsts ģimnāzijā radoši apgūst mūziku

Vilakas novada_OKTOBRIS_2019_avize.qxd 29.10.2019 15:53 Page 9

2019. gada oktobris

IZGLītīBA

Viļakas novadā

Vairāk nekā 20 000 skolēnu saņem personalizētas foto orientēšanās «VĒRO, IERAUGI
UN PIEfIKSĒ» Rekovā
dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam

Nodibinājums «Zinātnes un
Inovāciju parks» (ZIP) jau
ceturto gadu Latvijā īsteno projektu «dienasgrāmata», kura
ietvaros Latvijas skolām tiek
radītas individuāla satura un
dizaina dienasgrāmatas, kuru
tapšanā piedalās paši skolēni.
Četru gadu laikā kopš projekta
uzsākšanas skolu atsaucība šim
projektam ir augusi teju piecas
reizes, proti, 2016. gadā konkursā
par personalizētām dienasgrāmatām piedalījās vien ap 30 skolu.
Taču šogad projektā kopumā piedalījās jau 148 skolas no visiem
Latvijas reģioniem. Tā ietvaros
skolēni radījuši 147 dienasgrāmatu individuālos dizainus, kas rotā
vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam,

priecējot projekta dalībniekus,
mācību iestāžu audzēkņus un
mācībspēkus.
Projekta ietvaros skolēni tika
aicināti piedalīties dienasgrāmatu
vāka zīmējumu konkursā. «Tieši
skolēnu un jauniešu radošā iesaiste, ar saviem zīmējumiem un
fotogrāfijām palīdzot projekta
«Dienasgrāmata» darba grupai
izveidot interesantus un nebijušus
dienasgrāmatu dizainus, ir šī projekta lielākā vērtība», norāda
nodibinājuma «Zinātnes un inovāciju parks» valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis.
ZIP darba grupu patīkami pārsteidza tas, cik individuāls un tajā
pašā laikā līdzīgs var būt redzējums par to, kādam vajadzētu
izskatīties dienasgrāmatas vākam.

Aizraujoši
mirkļi
bibliotēkā

Visbiežāk skolu dienasgrāmatu
vākus rotāja skolas zīmējumi, latviski elementi, pūces un citi zīmējumi, kas raisa asociācijas ar
skolu, kā arī citāti par mācībām
un mācību prieku.
Projektu finansiāli atbalstīja
nedaudz mazāk kā 600 Latvijas
uzņēmumu, kas deva iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.
Dienasgrāmatas tapa pateicoties SIA «New forest», Z/S «Alefrons», Z/S «Laukakmeņi», Z/S
«Ievulejas», Z/S «Mītkes», Z/S
«Stārķi», Z/S «Ķira», Z/S «Rūķīši», Z/S «Reniks», Z/S «Vītoliņi»,
skaistumkopšanas salona «La&
Lii» un SIA «Arctic Paper Baltic
States» atbalstam. Viļakas novadā
projektā piedalījās Viļakas pamatskola un Žīguru pamatskola.
ZIP izsaka īpašu pateicību uzņēmumam SIA «Omniva Latvija»
par atbalstu un palīdzību projekta
dienasgrāmatas nogādāt visās
skolās 65 Latvijas novados.
«Esam priecīgi būt par daļu
no šī projekta, jo līdzīgi kā skolēni
rada individuālus dienasgrāmatu
vākus, arī mēs izceļam daļu no saviem pakomātiem ar īpašu dizainu. Turklāt mūsu tīkla pārklājums
spēj nodrošināt to, lai varam piegādāt dienasgrāmatas skolām tuvā
un ērtā saņemšanas vietā», stāsta
SIA «Omniva Latvija» mārketinga vadītāja Ruta Pole.

Savādāk, kā ierasts, Viļakas
pamatskolas 1. klases audzēkņiem sākās 18. oktobra rīts.
Pa zeltītām lapām klātajiem
un remontdarbu skartajiem celiņiem viņi kopā ar audzinātāju Iju
devās uz Viļakas novada bibliotēku. Bibliotēkas vadītājai Ruttai
bērni dāvināja pašu darinātu glezniņu ar ozolu, uz kura lapām bija
uzrakstīti viņu vārdi.
Bibliotekāres iepazīstināja mazos ciemiņus ar telpām. Lasītavā
katrs paņēma kādu žurnālu, uzmanīgi pētīja attēlus un komentēja
tos.
Bibliotekāre Sandra bērniem
lasīja M. Stārastes ilustrētās pasakas «Ciemiņi» un «Tince grib
mācīties». Mazie klausītāji veikli atbildēja uz visiem jautājumiem.
Rutta bija sagatavojusi īpašu
uzdevumu – no atsevišķiem burtiem vajadzēja salikt vārdus: skolassoma, burtnīcas, zīmulis, penālis un citu skolas piederumu nosaukumus. Pēc tam no tiem pašiem
burtiem tika veidoti citi vārdi. Darbiņš izrādījās aizraujošs un interesants. Atlikušajā laikā katrs ņēma savu krāsojamo lapu un izkrāsoja zīmējumus.
Par radošo darbošanos ciemiņi
saņēma bibliotēkā izgatavotas
laminētas grāmatzīmes ar bibliotēkas logo, bērna vārdu un alfabētu. Kolāžu veidošanai skolā
bibliotekāre Regīna atvēlēja norakstītos žurnālus ar skaistiem
krāsainiem attēliem. Atvadoties
bērni solījās apmeklēt bibliotēku
vēl kādā citā reizē.
Viļakas novada bibliotēkas
vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: S. Dvinska,
R. Jeromāne

Skaistā rudens dienā piektdien 18. oktobrī Rekavas vidusskolas teritorijā notika foto orientēšanās. Saģērbušies, ar vismaz
vienu fotografēšanas ierīci nodrošināti, klases skolēni devās izzināt
skolas teritoriju.
Katra klase orientējās savā laikā. Skolas teritorijā bija 10 kontrolpunkti, no kuriem 4 jāsameklē 1.–4. klasēm, 5 5.– 8. klasēm un 6
9.–12. klasēm.
Katrā kontrolpunktā jānostājas attiecīgajā bildē un reizē jāveic
uzdevums.
Piemēram:
3 3.k.p. Apkārt ozolam. Aplī, rokas uz pleciem blakusstāvētājam.
3 7. k.p. Uz kāpnēm, fonā KC durvis. Visiem labā roka pie galvas.
3 9. k.p. Apkārt bērziem. Savienoties «tīklā» ar bērziem. Brīva
improvizācija.
3 8. k.p. Visi uz soliņa. Visi rāda virzienu uz skolu un smaida.
3 10. k.p. Fonā skolas pagalms. Visi palēcienā.
Un tas viss uz laiku. Šogad uzdevumus veica ļoti ātri visas klases,
bet 7. un 1.klases ļoti, ļoti, ļoti ātri. Foto uzdevumi precīzāk izpildīti
1., 7. un 11.a klasēm.
Šis pasākums ir visa klases kolektīva vienota aktivitāte un prieks,
ka mūsu skolēni prot sadarboties, ieklausīties viens otrā un kopīgi
veikt tuvākās apkārtnes iepazīšanas uzdevumus. Fotogrāfijas paliks
jaukai atmiņai par skolas laiku un skaisto rudeni.
Sveicam uzvarētājus! Un tie ir 1., 7. un 11.a klases.
Paldies visiem par piedalīšanos un skolotājiem par atbalstu. Un
skolotājām Dainai un Marutai par aktīvu līdzdalību.
Tiksimies nākamgad!
Ģeogrāfijas skolotāja Inese Cibule
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Viļakas novadā
Uz medņevas tautas namu
ceļu mēroja dziedošie kolektīvi,
lai sadziedātos pasākumā « Vai
var atņemt dziesmu?»
Dziesma visos laikos ir bijusi
un būs neatņemama dzīves sastāvdaļa. Dziesma skanēja, sveicot jaunu un pavadot aizejošu dienu,
kaut arī visai bieži tā bija smaga
un sūra, ar dziesmu sāka un beidza
katru darbu, lai arī cik grūts un
netīkams tas būtu. Dziesma palīdzēja dziļāk izprast prieku, vieglāk pārvarēt bēdas. Latvija ir zeme,
kas dzied, un to nodrošina pamatīgā tradīcija un darbs. Lai vienalga cik smagi ir strādāts, Dziedot
cilvēks izstaro patiesu enerģiju,
kas aizkustina skatītājus, tā spēj
uzburt tik daudz dažādu emociju.
Jūs taču piekritīsiet, ka mūzika
un dziesma spēj mainīt mūsu domas, garastāvokli, dzīves redzējumu! Skanot dziesmai, mēs ieklausamies tās vārdos un atsaucam atmiņā savas dzīves mirkļus. Dziesma dara cilvēkus gaišus, sirsnīgus,
patiesus. Šovakar būs iespēja ieklausīties dažādu dziedātāju un
Vokālo ansambļu melodijās, jo
katrs kolektīvs ir ar savu rokrakstu,
unikāls ar savām dziesmām un
izpildījumu.
Pirmie uz skatuves kāpa Viļakas novada Medņevas pagasta sie-

2019. gada oktobris

KULtūRA

«Vai var atņemt dziesmu?»

viešu vokālais ansamblis «Melodija», vadītāja Inita Raginska.
Skaistu izpildījumu visiem klātesošajiem sniedza Raivita Raginska, Upītes jauniešu folkloras
kopa, vadītājs Andris Slišāns, Balvu novada Balvu pagasta Jauktais
vokālais ansamblis «Malduguns»,
vadītāja Viktorija Kokoreviča,
Rēzeknes novada Lendžu pagasta
sieviešu vokālais ansamblis «Rūžeņa», vadītāja Alise Meļko,
Balvu novada Lazdulejas pagasta
sieviešu vokālais ansamblis «Vālodzīte», vadītāja Karīna Romanova, duets no Briežuciema Anita
Pakalnīte un Sandra Circene un

Psalmu dziedājumi

Šai lūgšanu brīdī, dievs, sapulcē visus šeit kopā zem tava
jumta: tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu to pašu:
kā pasargāt dvēseli sevī un tautā, kā laukus uzturēt dievā, kā ielas
uzturēt gaismā un bērnus ticībā iecelt! ( I. Ziedonis)
Oktobra mēnesis ir laiks, kad īpaši atceramies par tuviniekiem un
senčiem, kas devušies mūžībā. Ir notikuši tradicionālie psalmu dziedājumi, ko jau daudzus gadus organizē Viļakas biedrības Dāmu klubs
«Marienhauzena»dalībnieces.
Šis pasākums aicina no sirds izvērtēt savu garīgo izaugsmi, izjust
savu dzīvi kā Dieva pasaules sastāvdaļu, kas ir mūžam mainīga, plūstoša, neapturama un bezgalīga dvēselei.
Teksta autore: Albīna Veina. Foto: Alvils Baltiņš
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Viļakas novada ģitāristi, vadītājs
Vilis Cibulis. Visi kolektīvi sanākot kopā uz skatuves vienojās
kopējā dziesmā «Lai sasaucamies,
lai dziedam!»
Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder, vai
tā būtu maize, māja, domas vai
sapnis, dzeja vai dziesma. Mums
var atņemt visu, tikai dziesmu,
kas cauri mūžiem liesmo, nevar
atņemt neviens, ja vien būsim
mēs, kas dzied!
PALDIES VISIEM!
Medņevas Tautas nama
vadītāja Skaidrīte Šaicāne
Foto: Andris Zelčs

SVĒtdIENAS tIKŠANāS dzejā, dejā
un dziesmā Viļakas kultūras namā

mīlam rudeni ar tā īpašo
atnākšanu – caur krāsām, skaņām, smaržām… Caur briedumu un skaistumu. Caur viņa
rudenīgo citādību. Rudenī ir
ražas laiks mākslas cilvēkiem,
kas palīdz atvērties dvēselei,
atdzīvina domu stīgas, ļauj lidot
izjūtu fantāzijām.
Ir jauki dziedāt un dzejas vārdus
teikt kopīgās tikšanās reizēs – starp
savējiem – kad vienlīdz ir daudz
lirisku, melodisku domu un jūtu.
Tādās reizēs dzejas vārds pats
prasās laukā no cilvēka. Tas jūtas
pagodināts, ka top izrunāts skaļi,
un notiek sadzirdēšanas brīnums!
13. oktobrī kultūras namā pulcējās Viļakas pilsētas un novada
ļaudis, kam tuva un saprotama ir
dzeja. Visbiežāk Dzejas dienu pasākumos esam pieraduši ieklausīties pašu dzejnieku lasījumos, uzzināt par viņu darba procesu. Taču
šoreiz saruna raisījās ar lasītājiem,
kuri dalījās savā pieredzē, kad un
kāda dzeja viņus uzrunā. Pasākumā piedalījās liriķes Rutta Jermāne un Zinaīda Logina, kuras atklāja
citu autoru mīļākos dzejoļus.
Dzeju deklamēja jaunieši – Mairis
Urbāns, Anete Dukovska, Sabīne
un Sofija Zarembas, Ērika Baikova. Ar sev tuvām vārsmām dzejas

pasaulē ciemojās Silvija Kupriša,
Andželika Ločmele, Ija Krilova,
Inese Rēvalde, Jolanta Sauleviča,
Regīna Brokāne, Lucija Augustāne un Silvija Kuzmane.
Savā valodā katrs vārds ir izlolots, apmīļots un sen zināms, bet
lielu prieku mēs rodam arī lasot
citu valodu vārsmas, jo tās sniedz
citas, jaunas emocijas, svaigas
sajūtas. Krievu valodas bagātīgo
skanējumu atklāja Ludmila Medvedeva. Savukārt atklāti un spēcīgi šodienas dzīves atspulgi izskanēja latgaliešu valodā.
Dzejas klausīšanos un uztveri
krāsaini papildināja mūsdienu

deju grupas «Nola» un senioru deju
kopa «Intriga» dejas, vokālo ansambļu «Cansone» un «Sudaruška» dziesmas un etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» sievu balsis.
Noslēgumā pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā un šķīrās ar domu – nākošajā rudenī atkal
sanāksim kopā un ļausim dvēselei
runāt, kas tik reti mums sanāk ikdienā. Tikšanās bija izdevusies sirsnīga, liriska un izjūtu bagāta. Šie mirkļi ir vērtīgi un neaizmirstami.
Paldies visiem par kopā būšanu!
Pasākuma vadītāja
I. Lindenberga
Foto A. Jevstigņejeva
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Viļakas novadā

B. Bondara piemiņas balvas izcīņa ložu šaušanā

Ložu šaušanas sacensības notiks
2019. gada 1.–2. novembrī Viļakā,
Viļakas pamatskolas 2. kategorijas
šautuvē Pils ielā 11a. Sacensību sākums
1. novembrī plkst. 18.00, 2. novembrī
plkst. 10.00. Ieroču piešaušana un treniņi 1. novembrī no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.30 un 2. novembrī no plkst.
8.30 līdz plkst. 9.30.
Sacensības organizē Viļakas Bērnu un
jaunatnes sporta skola sadarbībā ar
Viļakas novada domi, Viļakas Valsts ģim-

nāziju, Viļakas pamatskolu, citām sadarbības organizācijām un privātpersonām.
Sacensību galvenais tiesnesis: 3.kategorijas tiesnesis lietišķajā šaušanā- Ēvalds
Vancāns.
Sacensībās var piedalīties Viļakas
novada un citi ložu šaušanas sporta interesenti, kas nav jaunāki par 12 gadiem
(mazkalibra ieroči).
Pieteikšanās sacensību dienā ne vēlāk
kā stundu pirms sacensību sākuma.
Par veselības stāvokli atbildīgi sacensību

dalībnieki, par nepilngadīgo-vecāki vai
komandas pārstāvis.
Drošības noteikumu zināšanu katrs
dalībnieks apliecina ar savu parakstu speciāli tam iekārtotā žurnālā, šis paraksts
apliecina arī piekrišanu foto un video
izmantošanu sacensību popularizēšanai
masu informācijas līdzekļos.
Ceļa un komandējuma izdevumus sedz
komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
Munīciju nepieciešamības gadījumā

distanču slēpotāji piedalās daugavpils pilsētas
2019. gada čempionāts rollerslēpošanā

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas distanču slēpošanas nodaļas izglītojamie
12. oktobrī piedalījās rollerslēpošanas sacensībās Daugavpilī. Ints Indriķis Circens
2007.g.dz.jauniešu grupā disciplīnā 1 km skriešana + 3 km rollerslēpošana ieguva 3. vietu
(startēja 21 dalībnieks). Loreta Kamzola šajā
pašā disciplīnā jaunietēm izcīnīja 8. vietu.
Sacensībās piedalījās arī Markuss Kozlovskis un Mārtiņš Kamzols, kuri startēja savu
iespēju robežās.
Paldies izglītojamajiem, vecākiem, treneriem Jānim Dokānam un Pēterim Vancānam!
Paldies šoferim Zigfrīdam Strapcānam!
Informāciju sagatavoja D. Krakope,
direktores vietniece izglītības jomā

varēs iegādāties sacensību vai ieroču piešaudes laikā.
Sacensības notiek komandu un individuālajā vērtējumā.
Individuāli vietu sadalījums atsevišķi
vīriešiem un sievietēm tie noteikts pēc
pastāvošajiem sacensību noteikumiem.
Uzvarētāju komandu nosaka pēc visu
četru vingrinājumu kopsummā iegūto punktu summas. Katrā vingrinājumā no
komandas startē trīs dalībnieki neatkarīgi
no dzimuma.

Ložu šāvēju starti septembrī
un oktobrī

Skriešanas sacensību noslēgums

Ir noslēgusies skriešanas sacensību šī gada
sezona Balkanos.
Kā pēdējās sacensības notika Tautas skrējiens
«Rekova–Balkani–Rekova», kad uz starta stājās 34
dalībnieki. Sacensībās piedalījās Viļakas novada, Balvu
novada un Gulbenes novada skriešanas entuziasti.
Garākā distance bija 11 km, bet īsākā 400 metri.
Sacensību dalībnieki par izcīnīto vietu savā
grupā saņēma kausus, medaļas, diplomus un saldumu balvas.
Īpašu tradīciju ir ieviesusi Kallasu ģimene no
Gulbenes, kuri pasniedz dāvanu pašam jaunākajam
sacensību dalībniekam. Šogad dāvanu saņēma
Armands Matisāns.
Paldies Kamzolu, Circenu, Razminoviču,
Matisānu ģimenēm par atsaucību. Paldies Jānim
Circānam par jauniešu iesaistīšanu sportā.
Paldies Ināram un Ērikam par aktīvu piedalīša-

nos visās šīs sezonas rīkotajās sacensībās.
Visas sezonas garumā par tiesnešu darbu paldies Inesei Martinovai, Unai Kozlovskai, Rudītei
Mičai.
Šajās sacensībās par tiesneša darbu paldies Ainai
Cibulei. Paldies par Tautas skrējiena foto Unai
Kozlovskai.
Gribas pateikties Gintai Locānei, Terēzijai Babānei, Marekam Šubeniekam par sniegto palīdzību
diplomu, kausu, afišu noformēšanā.
Paldies arī Atim un Francim par medaļu un kausu
piegādi no SIA «Geka» Rīgā.
Kā vasaras sezonu noslēdzošās sacensības Balkanos tiek plānotas sacensības riteņbraukšanā, kad
notiks Viļakas novada čempionāts.
Šķilbēnu pusē vēl plānojas sacensības spiningošanā.
Sacensību organizators Pēteris Vancāns

28. – 29. septembrī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes skolas
ložu šāvēji piedalījās Ilgoņa freimaņa X piemiņas sacensības ložu
šaušanā dobelē. Sacensībās piedalījās Samanta Jugane, diāna
dupuže, Arvis Pužulis, didzis Aleksāns un Gunita Šakina.
Vingrinājumā PŠ-60 sievietēm un vīriešiem finālā Didzis Aleksāns
ieguva 1.vietu.
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu šaušanas
nodaļas izglītojamie 4. un 5. oktobrī piedalījās Latvijas 2019. gada
Jaunatnes čempionātā vecākajā vecuma grupā Tukumā un Dobelē.
Vingrinājumā PŠ – 60 jauniešiem jaunietēm, finālā Samanta Jugane
izcīnīja 1. vietu. Ļoti veiksmīgas šī čempionāta sacensības izrādījās
Didzim Aleksānam, jo viņš vingrinājumā PŠ – 60 jauniešiem finālā
izcīnīja 1. vietu un vingrinājumā MŠ -30 (individuāli) un vingrinājumā
MS-3x20 ieguva 2.vietu.
Vingrinājumā PŠ – MIX (jaunieši un jaunietes) sporta skolas pirmā
komanda sastāvā: Didzis Aleksāns un Samanta Jugane ieguva 2.vietu,
bet otrā komanda, kuru pārstāvēja Arvis Bičkovskis un Diāna Dupuže
ieguva 5.vietu.
Komandu Kopvērtējumā Viļakas novada Bērnu jaunatnes sporta
skola ieguva 3. vietu.
Čempionātā piedalījās arī Gunita Šakina, Katrīna Ostrovska, Dana
Romanova un Egija Kokoreviča, kuras startēja savu spēju robežās.
11. – 13.oktobrī ložu šāvēji piedalījās 12. Arvīda Manfelda piemiņas sacensībās Aizputē.
Vingrinājumā MŠ – 3x20 vīriešiem (celis/guļus/stāvus), 50 m
finālā Didzis Aleksāns ieguva 3.vietu un PŠ – 60 vīriešiem, 10 m
finālā – 1.vietu.
Vingrinājumā PP – 40 sievietēm finālā Gunita Šakina ieguva 6. vietu.
Sacensībās piedalījās arī Samanta Jugane, Dana Romanova un
Arvis Bičkovskis, kuri startēja savu spēju robežās.
Paldies izglītojamajiem, vecākiem un treneriem Līgai Langovskai
un Ēvaldam Vancānam!
Informāciju sagatvoja D. Krakope,
direktores vietniece
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2019. gada oktobris

Jaunieši izmanto iespēju iepazīt
dīdžeja profesiju

JAUNIEŠU AKtUALItātES

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrā viesojās kādreizējais jauniešu
centra aktīvists mikus maksimovs, kurš šobrīd savu ikdienu pavada Rīgā.
Mikus ir profesionāls dīdžejs un vakaros uzstājas dažādās publiskās
vietās gan Rīgā, gan ārpus tās. Ceļu uz mūziku jaunais DJ aizsāka jau
pirms vairākiem gadiem, kad vēl mācījās Rekavas vidusskolā. Pēc Ritma
institūta absolvēšanas Mikus mūzikai pievērsās jau profesionālā līmenī.
Jauniešu centra apmeklētājiem bija iespēja uzzināt to, kāda ir ikdienas dzīve šīs profesijas pārstāvjiem, dzirdēt jautrākos un trakākos
pieredzes stāstus un vērot Miku darbībā. Meistarklasē piedalījās arī
jaunieši no Rekovas, tāpēc viņiem bija iespēja meistarklasi turpināt
Mikusa dzimtajā pusē. Paldies Mikum par jautri pavadīto laiku!
Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jaunieši piedalās starptautiskā projektā

No 5. līdz 12. novembrim Viļakas
jauniešu iniciatīvu centra jaunieši dosies
uz Armēniju, lai piedalītos programmas
Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā.
Nr. 2019-1-PL01-KA105-062269 «the
three R's of the Environment», kurā veidos sadarbību ar Armēnijas, Gruzijas
un Polijas jauniešiem.
Lai brauciens noritētu veiksmīgi un jaunieši būtu sagatavoti, pirms tam notiek arī
iepriekšplānošanas vizīte. Oktobra sākumā
uz šo vizīti devās Viļakas JIC vadītāja

Jaunieši dodas
pieredzes apmaiņas
braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp
skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj
ietekmēt skolēnu labsajūtu skolā, jo parlamenta dalībniekiem ir iespēja pārstāvēt savu skolasbiedru intereses. Lai skolēnu parlamenta darbs pilnveidotos, šajā
mācību gadā, «Skolēnu un vecāku biedrība» ar projekta nr. 2 «Izkāpt no komforta zonas» palīdzību iniciē dažādas
aktivitātes.
9. oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas un
Viļakas pamatskolas skolēnu parlamenta
pārstāvji piedalījās projekta aktivitātē «Laižam dzīvē!» un devās uz Ernsta Glika
Alūksnes valsts ģimnāziju un Gulbenes
novada Valsts ģimnāziju, kurās iepazinās
ar skolēnu parlamenta darbu. Alūksnē skolēni tikās ar ģimnāzijas Ministru kabineta
prezidenti Martu Līvu Ziņģi. Viņa pastās-
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Madara Jeromāne un jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule. Vizītes laikā, kas norisinājās Armēnijas pilsētā Gyumri, tika pārskatīta programma, sadalīti pienākumi un
atbildības, iepazīta apkārtne. Projekta tēma
ir saistīta ar dabas piesārņojumu un atkritumu šķirošanu, tāpēc Latvijas pārstāvjiem
būs jānodrošina arī divas ar šīm tēmām
saistītas aktivitātes, jāprezentē kā šie procesi notiek Latvijā, protams, jāizplāno kā
atraktīvi noprezentēt savu valsti un novadu,
novadīt interesantas iepazīšanās spēles.

Vizītes laikā notika iepazīšanās spēle pilsētā, kurā Madara un Elīna paspēja iepazīties arī ar vietējiem jauniešiem un dažiem
iedzīvotājiem, kuri ir ļoti atsaucīgi un draudzīgi. Pārsteidzoši bija tas, ka visi jaunieši
ļoti labi runā krievu valodā. Armēnija
iepriecināja arī ar Latvijai netipisko dabu
un siltajiem laika apstākļiem. Oktobra
sākumā gaisa temperatūra dienas vidū
sasniedza pat +20 grādus.
Informāciju sagatavoja jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule

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

tīja par to kā tiek veidots viņu Ministru
kabinets, kurā, atšķirībā no VVģ parlamenta, darbojas skolēno no 10.-12. klasei. Marta
Līva dalījās arī pieredzē par to kā tiek dalīti
pienākumi un organizētas tikšanās reizes,
tāpat, cik prezidenta darbs ir atbaidīgs. Pēc
pieredzes apmaiņas diskusijas visi devās
ekskursijā uz skolas muzeju.
Nākamā pietura bija Gulbenes novada
Valsts ģimnāzija, kur pieredzes apmaiņu
sāka ar ekskursiju pa skolu un iepazīšanās
aktivitāti «Super Bingo». Gulbenes novada
Valsts ģimnāzijas parlamenta vadītāja Līva
Lilija Graņica un pārējie parlamenta pārstāvji dalījās savā pieredzē par prezidenta
vēlēšanām, pasākumu organizēšanu un
vēlajām sapulcēm. Bija iespēja ieklausīties
prezidentes stāstā par to, ka prezidenta
tituls nav tikai privilēģija, jo tad ir vēl lielāki pienākumi un atbildība. Tam sekoja
vēl viena aktivitāte, kad visiem skolēniem
bija iespēja dažu minūšu laikā gan saplānot
pasākumu, gan apzināties skolēnu parlamentu izaicinājumus un rast tiem risinājumus. Pēc raibajām aktivitātēm visi kopā
devāmies uz Gulbenes staciju, kur jaunieši

ir izremontējuši vienu vilciena vagonu un
tajā šobrīd laiku var pavadīt gada siltākajā
laikā.
Paldies Alūksnes un Gulbenes skolām
par iedvesmojošo dienu!
Informāciju sagatavoja jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule

«Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā
finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/
16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS).»
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Viļakas Valsts ģimnāzijai
jauns skolēnu parlamenta prezidents

Katram skolēnu parlamentam nepieciešams savs līderis,
kāds, kurš spēs saliedēt visus
darboties gribētājus, iedrošināt
ne tik ļoti motivētos un koordinēt skolēnu parlamenta darbus.
Septembra un oktobra mēnešos ģimnāzijā valdīja īpaša rosība,
jo Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja piedalīties
Skolēnu vecāku biedrības projekta nr.2 «Izkāpt no komforta zonas» aktivitātē «Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanu simulācijas spēlē», bet pašiem drosmīgākajiem un aktīvākajiem skolēniem izvirzīt savu kandidatūru
skolēnu parlamenta vēlēšanām.
Uz šo amatu pieteicās 3 kandidāti – Simona Zaremba, Kintija
Bizune un Daniels Šaicāns. Līdz
vēlēšanu dienai visiem kandidātiem bija iespēja veikt pirmsvēlēšanu aģitāciju. Katrs no kandidātiem bija izveidojis plakātu,
kurā vēlētājus iepazīstināja ar sevi
un saviem nākotnes plāniem saistībā ar skolēnu parlamentu. Šos

plakātus jaunieši arī bija ievietojuši sociālajos tīklos, jo nereti
skolēni nepievērš uzmanību tai
informācijai, kas ir izvietota uz
ziņojumu dēļa. Dažas dienas pirms
vēlēšanām katrs kandidāts teica
uzrunu skolas radio un aicināja
balsot par sevi. Satraucošā diena
bija pienākusi 11. oktobrī. Vēlēšanu process iesākās ar skolas
direktores Sarmītes Šaicānes uzrunu, kam sekoja kandidātu prezentācijas, kurās katram bija iespēja iepazīstināt ar sevi, saviem
plāniem un pierādīt to, ka tieši
viņš ir piemērotākais kandidāts.
Pēc prezentācijām jauniešiem bija
jāpierāda kā viņi varētu tikt galā
ar neikdienišķām situācijām, izlozējot situācijas aprakstu un izklāstot savas darbības, lai to atrisinātu. Dalībnieki ļoti labi tika galā
ar visu situāciju analīzi. Pēc šīs
aktivitātes bija laiks jautājumiem.
Tos uzdeva gan dalībnieki viens
otram, gan skatītāji. Kā pēdējā
aktivitāte pirms lielā vēlēšanu
procesa bija Kahoot! Viktorīna,

kā ietvaros jauniešiem bija jādemonstrē savas zināšanas par skolas vēsturi. Šajā viktorīnā uzvarēja Kintija.
Pēc visām aktivitātēm visi
varēja doties atdot savu balsi par
savu favorītu. Lai varētu balsot,
bija jāuzrāda skolēna apliecība.
Paralēli vēlēšanu procesam ikviens varēja izmantot iespēju iemūžināt šo dienu foto mirklī un
uzreiz saņemt bildi no fotostenda.
Kad visi bija nobalsojuši, vēlēšanu komisija devās saskaitīt balsis.
Vēlēšanu komisijas sastāvā bija
skolotāja/ skolēnu parlamenta
koordinatore Evita Zaremba-Krīgere, iepriekšējā gada skolēnu
parlamenta prezidente Krista Gavrilova un jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule, kura arī kādreiz
ir vadījusi skolēnu parlamentu.
Ar dažu balsu pārsvaru uzvaras laurus plūca Daniels Šaicāns,
otrajā vietā atstājot Simonu Zarembu, bet trešajā – Kintiju Bizuni.
Noslēgumā jaunais prezidents
deva savu zvērestu skolai un pateicās par izrādīto uzticību.
Novēlam Danielam idejām
pilnu šo darba gadu!
Informāciju sagatavoja
jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule

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

Viļakas novadā

Ķeramies klāt!

turpinās Skolēnu vecāku biedrības projekta nr.2 «Izkāpt no
komforta zonas» aktivitātes un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu
parlaments piedalījies trešajā projekta pasākumā «Ķeramies
klāt!», kurš notika kultūrvēsturiskajā lauku sētā «Vēršukalns».
Līdz šim jaunieši piedalījušies skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanu simulācijas spēles procesos un devušies pieredzes apmaiņas braucienos pie Alūksnes un Gulbenes skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem,
tāpēc šobrīd iegūtās zināšanas un idejas ir gatavi pielietot praksē.
Pasākuma laikā skolēni kopīgi plānoja skolēnu pašpārvaldes darba
kārtību un veidu, izklaides, sporta un izglītojošu pasākumu plānu, kā
arī pārskatīja skolēnu parlamenta nolikumu, veica tajā nepieciešamās
izmaiņas un izstrādāja idejas pašpārvaldes logo izveidei.
Pasākuma laikā jaunieši piedalījās komandas saliedēšanās aktivitātēs, izprata skolēnu pašpārvaldes nolikuma nozīmi un jēgu, izprata
logo izstrādāšanas pamatprincipus, izvērtēja tālākās darbības principus
un noteikumus, kā arī domāja par savas skolas vides uzlabošanu, diskutējot arī par attieksmes un uzvedības jautājumiem. Tapa jaunas
idejas nebijušiem pasākumiem un turpmākā mācību gada pasākumu
plāns. Skolēni apkopoja savas idejas un plāno tikties ar skolas vadību,
kā arī pārējo skolas komandu, lai iepazīstinātu ar jauno darba kārtību
un idejām, ar mērķi ieinteresēt arī citus būt aktīviem un iesaistīties
skolēnu pašpārvaldes darbā, atbalstīt un papildināt jaunās idejas.
Jaunieši jūtas motivēti un ar nepacietību gaida iespēju sākt īstenot
savas dejas.
Informāciju sagatavoja biedrības valdes locekle un jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne. Foto no projekta arhīva.

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

«tūrismam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā»
atklāšanas konference Rekovas dzirnavās

2019. gada 17. oktobrī Rekovas dzirnavās pulcējās liels skaits tūrisma nozares speciālisti, esošie un potenciālie
tūrisma uzņēmēji, pakalpojuma sniedzēji un citi interesenti, lai piedalītos
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
«Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība» ietvaros projekta Nr. 19–00–
A019.332–000007 «tūRIStAm dRAUdZīGS LAtGALES UZŅĒmĒJS dIGItALIZāCIJAS LAIKmEtā» atklāšanas konferencē.
Konferencē piedalījās visu sešu partnerību – «Balvu rajona partnerība», «Rēzeknes rajona kopienu partnerība», «Krāslavas rajona partnerība», «Preiļu rajona
partnerība», «Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība «Kaimiņi»» un vadošās
«Ludzas rajona partnerība» pārstāvji.
Konferences mērķis bija sniegt ieskatu

plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un
Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā.
Ekspertes Agita Līviņa informēja gan
par apmācību ciklu, gan arī par plānotajiem
darbiem Austrumlatgales uzņēmējdarbības
stratēģijas izstrādes procesā un Iveta
Druva – Druvaskalne sniedza ieskatu par
tēmu – Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā, tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences, plānotie
darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli
projekta ietvaros. Ekspertes iesaistīja dalībniekus radošajā darbā un visi klātesošie
aktīvi darbojās sagatavotajos uzdevumos.
Piedāvājumus semināru ciklam un stratēģijas izstrādei snieza arī eksperte Ilze
Deņisova prezentācijā – Multimediju dizaina, e-vides piedāvātās iespējas, e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam. Eksperte bija sagatavojusi praktisko darbu –
aptaujas veidlapu, kuru aizpildot, intere-

senti varēja norādīt tēmas, kas viņus interesēs apmācībās nākamajos projekta posmos.
Zemnieku saimniecības «Kotiņi» īpašnieks Aldis Ločmelis, šoreiz piedalījās kā
lektors, iepazīstinot klātesošos ar savu stāstu par saimniecības attīstību un e-komercijas izmantošanas dotajām iespējām.
Viens no jaunumiem – šogad izveidotais
internetveikals. Pēc lekcijas sekoja ZS
«Kotiņi» apskate, kur īpašnieks stāstīja par
visu produktu sagatavošanas ciklu un atbildēja uz daudzajiem jautājumiem.
Konferences noslēgumā dalībnieki
aktīvi iesaistījās diskusijā un dalījās ar
savām domām un ieteikumiem projekta
tālākai virzībai.
Aicinām sekot līdzi informācijai un
iesaistīties apmeklējot projekta laikā rīkotās apmācības, lai iegūtu jaunas prasmes,
iemaņas esošā vai potenciālā uzņēmuma
reklamēšanai, popularizēšanai, jo arī pro-

jekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības
attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus
darbam ar tūristiem. Plānots, ka projekta
rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no
pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus
savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības
stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes
uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots
organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās
rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas,
Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas,
Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas,
Viļānu un Zilupes).
Informāciju sagatavoja
Ludzas rajona partnerība un papildināja
I. Matisāne
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Latgales reģiona tūrisma asociācijas «Ezerzeme» (Latgales
reģiona tA) biedri un tūrisma
jomā strādājošie no 3. līdz 4. oktobrim devās braucienā pa atsevišķiem tūrisma objektiem Ziemeļlatgalē un dienvidlatgalē.
Latgales reģiona TA pieredzes
apmaiņas brauciena mērķis ir
iepazīt dažādus tūrisma objektus,
satikties ar citiem tūrisma jomas
profesionāļiem, gūt jaunas idejas
un iedvesmu. Ik gadu tiek veidots
maršruts uz citu reģionu, līdz šim
esam devušies uz Vidzemi – Cēsu
un Līgatnes pusi, uz Alūksni,
Gulbeni un Igaunijas Dienvidiem, bet šogad apskatījām daļu
no Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales tūrisma objektiem. Te
gan jāuzsver, ka divu dienu ir
krietni par maz, lai apskatītu visu
plašo piedāvājumu, tomēr pietiek, lai gūtu nelielu, bet saturīgu
ieskatu.
Maršruta tika iekļauti gan
jauni, gan mazāk zināmi objekti.
Šogad viesojāmies Rēzeknes novada, Balvu, Rugāju, Viļakas, Ludzas, Aglonas un Daugavpils novadu tūrisma mītnēs, kempingos,
apskates objektos, dabas un pastaigu maršrutos.
Priecē, ka ik gadu Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji ar nepacietību gaida asociācijas rīkoto
braucienu un uzreiz arī interesējas
par iespējām pievienoties nākamā
gada ekskursijai. Iespējams, nākamgad dosimies uz Latgales
dienvidu pusi, bet tas lai pagaidām paliek noslēpumā.
Plašāku informāciju par Latgales reģiona Tūrisma asociācijas
aktivitātēm var gūt mājaslapā
www.latgale.travel, konkrētu jautājumu vai neskaidrību gadījumā
droši var rakstīt uz e-pastu – ezerzeme.latgale@gmail.com. Savukārt Latgales tūrisma piedāvājumi, jaunumi un aktualitātes regulāri tiek publicētas Facebook lapā
Latgale.travel.
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divās dienās apkārt Latgalei

Kā stāsta Viļakas novada tūrisma speciāliste:
«3. oktobrī bija iespēja pievienoties «Ezerzeme» kolektīvam, lai dotos kopīgā Ziemeļlatagles tūrisma objektu iepazīšanā. Ziemeļlatgales apceļošanu
sākām ar Koka gudrību darbnīca Rugājos, kur Juris Bleiders aizrautīgi iepazīstināja ar savu piedāvājumu, kā arī izstaigājām Rugāju centra skaistākās vietas, viesu namā «Rūķīši» Rugāju novadā
ieturējām gardas pusdienas, Balvu novada Rančo «Ozolmājās»
aplūkojām, samīļojām un pabarojām saimnieces izlolotos mīluļus. Rančo var sastapt gan lamas,
strausus, dažādas kaziņas, mājputnus un citus dzīvniekus, jābrauc tik lūkoties. Arnitas labsajūtu
darbnīcā Balvos nokļuvām pirtnieces valstībā, kur bija iespēja
gan nodegustēt saimnieces ražotos produktus, gan iepazīties ar
piedāvājumu, kā arī ieelpot pirts
slotiņu smaržu. Kopīgi izstaigājām dabas lieguma «Stompaku
purvi» dabas taku līdz Nacionālo
partizānu mītnes vietu, lai tālāk
dotos iepazīt vienu no lielākajām
saimniecībām Latvijā – z/s «Kotiņi, lai uzzinātu no kurienes rodas pērļu grūbas. Nobeigumā z/s
«Kotiņi» produktu degustācija

Rekovas dzirnavās. Pie mums tiešām ir ko redzēt un ir izveidojušies daudz jaunu interesantu tūrisma objektu, nav jābrauc tālu, lai
justos kā ārzemes!»
Informāciju sagatavoja
Latgales reģiona TA
Papildināja Viļakas novada
tūrisma speciāliste
Inese Matisāne
Foto: I. Matisāne un
Latgales reģiona tūrisma
asociācijas arhīvs

Vilakas novada_OKTOBRIS_2019_avize.qxd 29.10.2019 15:53 Page 15

2019. gada oktobris

IEdZīVOtāJU ZINāŠANAI

Viļakas novadā

3. novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā
notiks Sv. mise par Krustacelma ciema mirušajiem.

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu
kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas
steidzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru
Latvijas teritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā
cilvēki. Šogad kūlas ugunsgrēkos gāja bojā viens
cilvēks, bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un savu
īpašumu, kā arī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGd) aicina iedzīvotājus un pašvaldības savlaicīgi sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu kūlas, kam degt!
Šā gada kūlas statistika bija īpaši dramatiska, jo
tika reģistrēts pēdējos četros gados lielākais kūlas
ugunsgrēku skaits – 2769 un tika iznīcinātas 130
ēkas/būves un viens transportlīdzeklis, kas ir par
apmēram 100 ēkām vairāk nekā citus gadus. Kopējā
pēdējo gadu statistika par kūlas ugunsgrēkiem
Latvijā ir pieejama šeit: www.vugd.gov.lv/files/projekti/Kula_2012_2018.pdf
VUDG novērojumi liecina, ka pavasaros cīņa ar
kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām, jo, ja rudenī
lauki, piemājas teritorijas un ceļa malas ir sakoptas
un zāle nopļauta, tad pavasarī nav kūlas, kurai degt!
Ņemot vērā, ka daļu no gaidāmajām brīvdienām
meteorologi sola saulainas un bez nokrišņiem,
VUGD aicina izmantot šo laiku, lai sakoptu vidi
savai un citu drošībai.

Līdztekus, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem nepieciešams apzināties savas rīcības iespējamās sekas – cietušus un bojā gājušus cilvēkus un dzīvniekus, nodegušas ēkas un automašīnas. Savukārt pašvaldībām iesakām ne tikai sakopt
teritorijas rudenī, bet arī to saistošajos noteikumos
iedzīvotājiem noteikt pienākumus teritoriju sakopšanai, kā arī kontrolēt šo nosacījumu izpildi.
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» nosaka,
ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Noteikumu 28.punkts paredz, ka atbildīgajai
personai ir jāveic pasākumi, lai teritorijā nenotiktu
kūlas vai zāles degšana.
VUGD atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otro daļu,
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskas personas var tikt sodītas ar simt
četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu naudas sodu,
savukārt juridiskas personas ar septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro lielu sodu.
Plašākai informācijai: Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa. Tel. 67075871,
prese@vugd.gov.lv

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

13.novembrī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas
aptiekas) no plkst. 10.00 līdz 17.00

IZmEKLĒJUmI
mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – 9,00 EUR
* KARdIOGRAmmA – 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* d VItAmīNA NOtEIKŠANA 6.00 EUR
PACIENtIEm LūdZAm VEIKt PIERAKStU PA tālr. 25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa

IZSOLES SLUDINĀJUMS

Viļakas novada dome pārdod izsolē kustamo mantu – pasažieru autobusa fORd tRANSIt 430, valsts reģistrācijas
numurs fC2993 (reģistrēts 23.04.2004.).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļakas novad domes
tīmekļvietnes www.vilaka.lv sadaļā «Izsoles»/«Nekustamā īpašuma
un kustamās mantas pārdošana» (profila adrese:
http://vilaka.lv/index.php?page=izsoles)
no izsoles izsludināšanas dienas laikrakstā «Vaduguns».
Iepazīties ar informāciju par kustamās mantas stāvokli un saņemt
citu Viļakas novada domes rīcībā esošu informāciju, kā arī apskatīt
to dabā, persona var, iepriekš sazinoties ar Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļu pa tālruni 64507216, darba dienās no
plkst.8.00 – 17.00, piektdienās – līdz plkst.14.00.
Reģistrēšanās izsolei: Viļakas novada domē (Abrenes ielā 26,
Viļakā, 106. kab.) no izsoles izsludināšanas dienas laikrakstā
«Vaduguns» līdz 20.11.2019., plkst.16.00.
Izsoles vieta un laiks: 22.11.2019., plkst.10.00, 102.kab.,
Abrenes ielā 26, Viļakā.
Nosacītā cena: EUR 200,00
Izsoles solis: EUR 10,00
Nodrošinājuma apmērs: EUR 20,00
Reģistrācijas maksa: EUR 6,05
Iemaksas kārtība: nodrošinājuma nauda ar norādi: «Kustamās
mantas – «FORD TRANSIT» izsoles nodrošinājuma nauda» un
reģistrācijas maksa ar norādi: «Reģistrācijas maksa dalībai izsolē»,
jāieskaita Viļakas novada domes, Reģ.Nr.90009115618, Abrenes
iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, vienā no norēķinu kontiem:
– AS «SEB banka», kods: UNLALV2X,
konta Nr.: LV60UNLA0050017178471;
– AS «Swedbank», kods: HABALV22,
konta Nr.: LV18HABA0551034294140;
– AS «Citadele banka», kods: PARXLV22,
konta Nr.: LV57PARX0012592900001.
Izsoles veids – pārdošana atklātā mutiskā pirmreizējā izsolē ar
augšupejošu soli.
Samaksas kārtība – ar tūlītēju samaksu, veicot norēķinu pilnā
apmērā ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Folkloras kopa «Upīte» Baltkrievijā

2019. gada oktobris

25. un 26. oktobrī folkloras kopas «Upīte» muzikanti un dziedātāji devās uz Baltkrieviju.
Baltkrievijā Rassonu pilsētā norisinājās Vitebskas apgabala etnogrāfisko ansambļu kāzu dziesmu,
ēdienu un tautastērpu konkurss, kur piedalījās vairāk kā 20 kopas. mēs šajā konkursā bijām
uzaicināti, kā īpašie viesi, jo kopai nesen ir iznācis kāzu dziesmu albums.

Pirmajā dienā folkloras kopas
dalībniekus iepazīstināja ar
Rassonu pilsētas vēsturi un dažādiem apskates objektiem, tālāk
devāmies uz Baltkrievijas vecāko

pilsētu Polocku, tur apskatījām
gan klosteri, gan katedrāli, īsi
iepazināmies ar pilsētas vēsturi.
Otrajā dienā mūs pārsteidza
konkursa apmērs. Pilsētas lielais

kultūras nams bija pilns ar daudziem etnogrāfiskajiem ansambļiem tik dažādos, krāšņos tautastērpos. Katrs ansamblis bija sagatavojis, īpaši viņu vietai, tradicionālo kāzu ēdienu. Dziesmas, danči, smiekli, jautrība visu dienu piepildīja šo pilsētu. Blakus esošajā mūzikas un mākslas skolā tika organizētas meistardarbnīcas. Folkloras kopas dalībnieki mācījās darināt putniņus no salmiem, mācījās
veidot piekariņus ar tradicionālajām Baltkrievijas zīmēm, kā arī
piedalījās Baltkrievijas tradicionālo mūzikas instrumentu spēles
meistardarbnīcā.
Noslēgumā, kā īpaši viesi folkloras kopa «Upīte» uzstājās uz
Kultūras nama lielās skatuves.
Šeit bija tik atsaucīgi skatītāji,
nepārtraukti aplaudēja, juta līdzi.
Šis folkloras kopas «Upīte»
Baltkrievijas brauciens sniedza
ļoti vērtīgas un jaunas prasmes,
kas būs neatņemama sastāvdaļa
turpmākā kopas darbībā.
Liels paldies Viļakas novada
domei par finansiālu atbalstu un
deputātam Leonīdam Cvetkovam
par formalitāšu sakārtošanu ar
Baltkrievijas partneriem.
Nemateriālās kultūras
mantojuma centra «Upīte»
direktors Andris Slišāns

Kultūras pasākumi novadā

v 1. novembrī plkst. 19.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upīte» Filma «Jelgava 94»
v 4. novembrī plkst. 10.00 Medņevas tautas namā Psalmu
dziedāšana par pagasta mirušajiem
v 15. novembrī plkst. 13.00 Medņevas tautas namā «Sveiciens Latvijai 101.dzimšanas dienā!» Pašdarbnieku un Viduču
pamatskolas skolēnu koncerts
v 15. novembrī pie kultūras centra «Rekova» Latvijai 101 –
zīmju spēks. Koka zīmju izstāde
v 15.novembrī plkst.19.00 kultūras centrā "Rekova" grupas
«Latgales dāmu pops» koncerts. Ieeja brīva
v 17. novembrī plkst. 21.00 Viļakas kultūras namā Balle
kopā ar brāļiem Štekeļiem no Maltas
v 18. novembrī plkst. 17.00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē Filma «Dvēseļu putenis»
v 18. novembrī plkst. 19.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā Filma «Dvēseļu putenis»
v 22. novembrī Nemateriālās kultūras mantojuma centrā
«Upīte» «Gūdi»
v 1. decembrī Viļakas kultūras namā Ziemas ieskaņu koncerts. Piedalās Viļakas KN, pamatskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, mūzikas skolas kolektīvi.

Viļakas novadā, iznāk 1 reizi mēnesī. Izdevējs: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV–4583.
tirāža: 2001. Bezmaksas. Par raksta saturu atbild tā autors.
Atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. Iespiests: SIA «Latgales druka», Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

