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Šajā izdevumā:Viļakas novada pašvaldības
paziņojums par ierobežojumiem

ārkārtējās situācijas laikā

Ministru kabinets 2020. gada 12. marta izdevis rīkojumu Nr. 103
un rīkojuma grozījumus Nr. 104, 105  «Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu». 

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta pazi-
ņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojo-
ties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu izslu-
dina visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim.  

Ārkārtējās situācijas laikā Viļakas novada pašvaldība ir noteikusi
ierobežojumus pašvaldības institūcijām. 

Viļakas novada dome un institūcijas PĀRTRAUC  IEDZĪVOTĀJU
PIEŅEMŠANU KLĀTIENĒ (ja vien ir neatliekama nepieciešamība,
tad lūdzam sazināties pa tālr. 64507224, 26540024 vai citu iestādes
telefonu. ) 

Pašvaldībai adresētos iesniegumus, dokumentus u.c. nosūtīt elek-
troniski uz e-pastu: dome@vilaka.lv. 

Lai saņemtu konsultācijas un atbildes uz sev interesējošiem jautā-
jumiem, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski
vai telefoniski. 

VISU pašvaldības darbinieku kontaktinformācija atrodama  Viļakas
novada mājas lapā, sadaļā «Pašvaldība» – «Kontakti».

Aicinām sekot aktuālajai informācijai par izmaiņām pašvaldības
iestāžu darbā Viļakas novada mājas lapā.

Finanšu un grāmatvedības nodaļa informē: Maksājumu veik-
šana klātienē par pašvaldības pakalpojumiem ārkārtējās situācijas
periodā nebūs iespējama. Maksas pakalpojumus var veikt Latvijas
pasta nodaļās vai elektroniski.

Ja maksājumu, kas būtu jāveic līdz 14. aprīlim, nav iespējams
veikt attālināti, pašvaldība par maksājuma termiņa kavējumu
soda naudu nepiemēros.

Par dzimšanas, miršanas reģistrāciju  sazināties pa tālr.
64507226 vai 64507215. 

Mācību process izglītības iestādes pārtraukts, nodrošinot mācī-
bas attālināti. Pirmsskolas izglītības iestādēs strādā dežūrgrupas.

Visi pašvaldības rīkotie pasākumi, semināri ir atcelti. 
Iedzīvotājus lūdzam sekot līdzi aktuālākajai informācijai

Ministru kabineta mājas lapā https://mk.gov.lv/, Veselības minis-
trijas mājas lapā http://www.vm.gov.lv/ televīzijai, masu medijiem,
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv u.c.    

Viļakas novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju būt saprotošiem un
atbildīgiem pret savu, savu tuvāko un apkārtējo veselību un drošību!

!
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Piesaki un saņem pakalpojumus elektroniski!
Vides aizsardzības un reģionālā ministrija (VARAM) iedzīvotājus aicina izmantot izmantot e-pakal-

pojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu
no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši
tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts
reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu dek-
larāciju u. c.

Viļakas novada iedzīvotāji var  izmantot gan telefoniskas konsultācijas iespējas, gan rakstiskas
konsultācijas iespējas valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Viļakā  pa telefona
numuru 27363377 un e-pasta adresi vilaka@pakalpojumucentri.lv vai vilakasvpvkac@vilaka.lv

Autobusu kustības sarakts
ārkārtas situācijas laikā

Pēc sIa Balvu autotransports sniegtajām ziņām  ārkartas situā-
cijas laikā autobusi kursēs pēc skolēnu brivlaika kustības saraksta.

saraksts var mainīties atbilstoši situācijai, tāpēc lūdzu sekot
aktuālai informācijai Viļakas novada mājaslapai www.vilaka.lv

IEDZĪVOTĀJU ZInĀšAnAI!
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis informē, ka Valsts policijas e-pasts

informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām ir uzticiba@vp.gov.lv,
tajā skaitā par Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas mājās no ārzemēm un neievēro 14 dienu
pašizolāciju. 

Ieteikums pievienot fotogrāfijas par pašizolācijas neievērošanu, kā arī visu zināmo informāciju
(vārds, uzvārds, dzīves vieta, pārkāpuma vieta, utt.).

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
SATIEKOT VAI KONSTATĒJOT SVEŠAS, NEPAZĪSTAMAS UN AIZDOMĪGAS PERSO-

NAS, KĀ ARĪ TRANSPORTLĪDZEKĻUS PIEROBEŽAS JOSLĀ UN PIEROBEŽĀ,
LŪGUMS INFORMĒT VALSTS ROBEŽSARDZI.

VALSTS ROBEŽSARDZES VIĻAKAS PĀRVALDES  LAVOŠNIEKU ROBEŽAPSARDZĪBAS
NODAĻAS DIENNAKTS TĀLRUNIS+371 64501926  VAI +371 64501927 VALSTS 
ROBEŽSARDZES VIĻAKAS PĀRVALDES  ŠĶILBĒNU ROBEŽAPSARDZĪBAS

NODAĻAS DIENNAKTS TĀLRUNIS+371 64501909 VAI +371 64501927.

Sociālā dienesta Paziņojums 
par asistentu atskaišu nodošanu

saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un ar to saistīto uzdevumu
iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, Viļakas novada sociālais
dienests aicina personu ar invaliditāti asistentu atskaites nodot iespēju robežās, izvairoties no
saskarsmes klātienē. 

aicinām asistenta pakalpojuma sniedzējus, atskaites iesniegt slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa
pastu vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un  nogādāt to sociālajā
dienestā (vai Viļakas novada pagastu pārvaldēs izvietotās pastakastēs), pie ieejas durvīm, kur ir
izvietota pastakaste (Parka ielā 2, Viļakā).

Lai saņemtu atskaitēm paredzētas noteiktas formas veidlapas, lūdzu sazināties ar sociālo darbinieku
telefoniski vai elektroniski.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Par informācijas sniegšanu ārkārtējā situācijā

Viļakas novada bāriņtiesa, saskaņā ar MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 (prot. Nr.11 1.§) «Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu», dara zināmu, ka jebkurai personai nekavējoties ir jāziņo bāriņtiesai,
ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī par iespējamo
vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu, bērna atstāšanu novārtā,
nepietiekamu uzraudzību vai aprūpi, vai arī aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus
Latvijas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: tālr. 27809426 (Astreiko);
Priekšsēdētājas vietniece: tālr.  27801521 (Sergejeva);
Locekles: tālr.  27813669 (Uzkliņģe); tālr.  26519805 (Bukovska).
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InFORMĀCIJA KLIEnTIEM
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa

izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVa)
paziņo, ka līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības par-
tneriem visās NVa filiālēs notiks attālināti, kā arī tiek atcelti
iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcē-
šanos.

Visiem klientiem, kam klātienes apmeklējuma vizīte NVA Balvu
filiāles Balvu KAC ir paredzēta laikā periodā no 2020. gada 16. marta
līdz 14. aprīlim, klātienes vizītes pārceltas uz laiku pēc šāda grafika:

Nacionālais veselības dienests (NVd) informē,
ka no šodienas, 19. marta, pacientiem valsts ap -
maksātu Covid – 19 analīžu veikšanai pēc iepriek -
šēja pieraksta ir iespēja  ar savu automašīnu
doties uz konkrētiem analīžu punktiem arī ārpus
rīgas – daugavpilī, Liepājā, Valmierā. 

Valsts apmaksātas analīzes šajos punktos tiek
nodrošinātas cilvēkiem, kuriem pēc atgriešanās no
ārzemēm 14 dienu laikā parādās saslimšanas simpto-
mi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums
vai elpas trūkums), kā arī Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kon-
taktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14
dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. 

sVarīgI – uz šiem analīžu nodošanas pun-
ktiem drīkst ierasties tikai ar savu automašīnu,
iepriekš piezvanot un pierakstoties pa tālruni
8303.ar kājām, sabiedrisko transportu vai tak-
sometru ierasties aizliegts! 

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veik-
šanai šajos reģionālajos punktos, pacientiem vieg-
lu simptomu gadījumos (paaugstināta tempera-
tūra, klepus, rīkles iekaisums) jāzvana pa tālruni
8303. tālruņa darba laiks ir katru dienu plkst.

9:00-18:00. tā darbību nodrošina Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests (NMPd). tāl -
ruņa operatori reģistrēs pacientus un nodos infor-
māciju sIa «Centrālajai laboratorijai», kas sazi-
nāsies ar pacientiem un informēs par analīžu
veikšanas vietu un laiku. 

Pie pacientiem, kuriem nebūs iespējams ierasties
ar savu automašīnu analīžu nodošanas punktā, iera-
dīsies Centrālās laboratorijas speciālisti, kas analīzes
paņems dzīvesvietā. Šobrīd, ņemot vērā lielo pie-
prasījumu skaitu un, kamēr notiek analīžu nodošanas
punktu izveide citās Latvijas teritorijās, iedzīvotā-
jiem laboratorijas speciālistus var nākties gaidīt no
2–3 dienām. Atgādinām, ka šajā laikā, jāievēro dro-
šības pasākumi un jāvēro savs veselības stāvoklis.
Ja veselības stāvoklis strauji pasliktinās, tad jāzvana
uz NMPD ārkārtas tālruni 113. Uz 113 jāzvana arī
tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums). Šādās situā-
cijās pie pacienta dosies NMPD brigāde, lai paņemtu
analīzes vai nogādātu pacientu slimnīcā.  

analīžu nodošanas vietas:
daugavpils, Stadiona iela 1, Daugavpils olim-

piskajā centrs, Sporta medicīnas centra telpās. Darba
laiks katru dienu no plkst. 9:00 līdz 19:00;

Valmiera, Čempionu iela 3, BMX trase, pie
Vidzemes olimpiskā centra, darba laiks katru dienu
no plkst. 9:00 līdz 19:00;

Liepāja, Zvejnieku Aleja 2/4, Stadions «Olim -
pija», ieeja no Roņu ielas puses, darba laiks katru
dienu no 9:00 līdz 19:00.

Informāciju sagatavoja: 
Sintija Gulbe, Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007; 28383970

nVD: Pacientiem arī ārpus Rīgas būs iespēja ar savu auto
doties nodot valsts apmaksātas Covid – 19 analīzes

2020. gada 17. martā, tieslietu ministrijā
notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu)
pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos iero-
bežojumus. 

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā
iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko
sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti
arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības
pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīša-
nos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par
nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežoju-
mus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta
š.g. 12. marta rīkojuma Nr. 103 izpildē:

1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais
personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina
uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību
pulcējoties minētā rīkojuma 4.5. punkta izpratnē.

2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmek-
lētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts
atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri

ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot
maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki
vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbil-
stošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cil-
vēku skaits tiek attiecīgi samazināts.

3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticī-
gos «palikt mājās», pēc iespējas atturoties no pub-
lisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reli-
ģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalī-
bas veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām,
kas atrodas riska grupā.

4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo
atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt
savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos iero-
bežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznī-
cu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepiecieša-
mību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti pie-
sardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad
notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja
izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršo-
ties savai garīgajai izaugsmei.

Saziņai ar NVA Balvu filiāles Balvu KAC darbiniekiem lūdzam
izmantot tālruni 28344391, 28399763.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa
izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo,
ka līdz 14.aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem visās
NVA filiālēs notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie
pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcēšanos.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem klātienes vizīte
NVA ir bijusi ieplānota līdz 14. aprīlim, NVA filiālē būs jāierodas
saskaņā ar grafiku. 

Savukārt iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa
piešķiršanu tiks pieņemti tikai neklātienē.

Aicinām NVA klientus ārkārtas situācijas laikā izmantot elektro-
niskos pakalpojumus NVA tīmekļvietnē (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/).
Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas
autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan
ar elektronisko parakstu, gan ar e-paraksts mobile.

Kā pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķir-
šanai NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) iesniegt
elektroniski?

1. solis

Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja
statusam.

2. solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas

veidiem.

3. solis
Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa

piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka
statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai
atrodams NVA tīmekļa vietnē);

4. solis
Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties sadarboties.

5. solis
Jānosūta iesniegums NVA.

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni, NVA pār-
valdes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē. 

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206.

atgādINāM, ka attālināti iesniegumu bezdarbnieka vai darba
meklētāja statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums
iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu)
darbību ārkārtējās situācijas laikā

kupravas pagasta pārvalde (rūpnīcas iela 3,
kuprava, kupravas pag., LV-4582)

Aleksandrs Tihomirovs, vadītājs 
tālr. 27870092, 64521706
Gunta Trusova, sekretāre,
tālr. 64521706, e-pasts: kuprava@vilaka.lv

Medņevas pagasta pārvalde (Mežmalas iela 1,
semenova, Medņevas pag., LV-4586)

Juris Prancāns, vadītājs 
tālr. 26950272
Maruta Dzanuška, sekretāre
tālr. 64522487, e-pasts: medneva@vilaka.lv

susāju pagasta pārvalde (tautas iela 6, Viļaka,
LV-4583)

Ilmārs Locāns, vadītājs
tālr. 29142740
Ingrīda Zondaka, sekretāre
tālr. 64507184, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Šķilbēnu pagasta pārvalde (skolas iela 1a,
rekova, Šķilbēnu pag., LV-4587)

Andris Mežals, vadītājs
tālr. 26470877, 64521242
Svetlana Mežale, sekretāre
tālr. 64521243, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Vecumu pagasta pārvalde (ābeļziedi, Bori -
sova, Vecumu pag., LV-4585)

Ilmārs Locāns, vadītājs
tālr. 29142740
Biruta Pavlova, sekretāre
tālr. 64546299, e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Žīguru pagasta pārvalde (Ciemata iela 4,
Žīguri, Žīguru pag., LV-4584)

Oļegs Kesks, vadītājs
tālr. 29289480
Inga Ludikova, sekretāre
tālr. 64521393, e-pasts: ziguri@vilaka.lv

l Pagastu pārvaldes

Pagastu pārvaldēs no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim klientu apkalpošana  nenotiek.
Jautājumu gadījumā interesēties pa norādīto kontaktinformāciju.
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Latvijas Pasta organizētajā kon-
kursā Mans Pastnieks 2019 katrā
Latvijas reģionā noskaidroti uztica-
mākie, izpalīdzīgākie un atbildīgā-
kie pastnieki un pasta nodaļu ope-
ratori. kopu mā kādai no nominā-
cijām izvirzīti 1610 Latvijas Pasta
pastnieki vai pasta operatori, par
ku riem kopumā saņemta 11 321
iedzīvotāju anketa. gandrīz pu si
anketu klienti aizpildījuši  tiešsaistē.
Latvijas iedzīvotāji savās atsauk-
smēs izcēluši pasta darbinieku pro-
fesionālās un cilvēciskās īpašības,
pasakot paldies ne tikai par tiešo
darba pienākumu izpildi, bet arī
palīdzības sniegšanu ikdienā un
neparedzētās situācijās.   

Pastnieki un pasta nodaļu opera-
tori ir Latvijas Pasta darbinieki, kas
atrodas vistiešākajā sa skarsmē ar
klientu un vistuvāk Latvijas iedzīvo-
tājiem, nodrošinot apkalpošanu vairāk
nekā 600 pas ta pakalpojumu sniegša-
nas vietās visā Latvijā un piegādājot
pasta sūtījumus uz jebkuru adresi visā
valsts teritorijā gan tad, ja tā ir tāla
lauku viensēta, gan birojs pilsētas cen-
trā. Pastnieka un pasta operatora pro-
fesiju īpaši novērtē tieši laukos, jo
pasta darbinieki ir izpalīdzīgi un atsau-
cīgi arī ārpus tiešo darba pienākumu
izpildes, ar padomu vai praktisku rīcī-
bu nereti atbalstot tos, kas paši par
sevi parūpēties nespēj. Lai dotu iespēju
pateikt paldies šiem pasta jomas pro-
fesionāļiem, Latvijas Pasts jau devīto
reizi rīkoja konkursu Mans pastnieks,
kas risinājās no 2019.gada 15.oktobra
līdz 2020.gada 31.janvārim. 

Vērtējot pasta darbiniekus, klientu
aktivitāte šogad bijusi augstāka nekā
iepriekšējā gadā – kopumā saņemta 11
321 anketa, un gandrīz puse – vairāk
nekā 5000 anketu – aizpildītas tiešsaistē. 

Pastnieku konkurencē klienti par
labāko Latgales reģionā atzinuši Mari -
nu Rubeni no Rēzeknes 4.pasta noda-
ļas, Kurzemes reģionā – Regīnu Atli -
ginu no Tukuma 1. pasta nodaļas, Vid -
ze mes reģionā – Mudīti Mīlīgu no
Rūjienas pasta nodaļas, Zemgales re -
ģionā – Valiju Graudiņu no Jēkabpils
no vada Rubenes pasta nodaļas, savkārt
Rīgas reģionā – Vizbulīti Horsti no
Rīgas 50.piegādes punkta.

Savukārt labākā pasta nodaļas
operatore klientu vērtējumā Latga les
reģionā ir Tatjana Aņisimova no Viļa -
kas pasta nodaļas, Kurze mes reģio-
nā – Vija Ūze no Tuku ma 1. pasta no -

daļas, Vidzemes re ģionā – Zane Cep -
le no Cēsu 3. pas ta nodaļas, Zemgales
reģionā Anita Censone no Jaunjelga -
vas pasta nodaļas, bet Rīgas reģionā –
Kristīne Kļaveniece no Ķekavas pasta
nodaļas.

Latvijas Pasta valdes priekšsēdē-
tājs Mārcis Vilcāns uzsver: «Patiess
prieks, ka ar katru gadu saņemam ar -
vien vairāk iedzīvotāju pateicību pasta
darbiniekiem – arī es pievienojos un
saku vislielāko paldies mūsu pastnie-
kiem un pasta nodaļu operatoriem, cil-
vēkiem, kas ir mūsu uzņēmuma sva-
rīgākais resurss un tiešā saikne ar
ikvienu klientu. Konkursa rezultāti
vēlreiz apliecina, ka pasta darbinieka
loma mūsu dzīvē ir ļoti svarīga.»

Iedzīvotāji anketās izcēluši uzti-
camākos, izpalīdzīgākos un zinošākos
pastniekus un pasta nodaļu operatorus,
īpaši novērtējot arī viņu cilvēciskās
īpašības, jo nereti attālākās lauku vien-
sētās pastnieks ir būtiskākā saikne ar
ārpasauli.  

Klientu vērtējumā labākie past-
nieki un pasta operatori sa ņems vērtī-
gas balvas no Latvijas Pasta un tiks
godināti īpašos gada atskaites pasāku-
mos katrā reģionā.

Latvijas Pasts jau devīto reizi aici-
nāja iedzīvotājus novērtēt katra reģio-
na labāko pastnieku un pasta nodaļas
operatoru, izceļot vi ņa profesionālās

spējas, kā arī pa sakot paldies par labo
darbu. Kon kursa Mans Pastnieks 2019
anketas tika izsūtītās 2019.gada oktob-
ra sākumā kopā ar laikrakstu un žur nā -
lu abonēšanas katalogu 2020. gadam,
kā arī tās bija iespējams aizpildīt tieš-
saistē http://anketa. pasts.lv/. 

Par VAS Latvijas Pasts:
Latvijas Pasts nodrošina plašāko

pasta pakalpojumu pieejamību visā
Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā
600 pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir
universālā pasta pakalpojuma snieg-
šana, papildus nodrošinot arī komerc -
pārvadājumu, eksprespasta, mak sā -
jumu, preses, mazumtirdzniecības un
filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts
ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums,
kurā strādā vairāk nekā 3400 darbi-
nieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu
piegādes kvalitātes mērījumus veic
viena no Latvijas vadošajām tirgus,
sociālo un mediju pētījumu aģentūrām
Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtī-
jumu piegādes kvalitātes kontroles
mērījumi tiek nodrošināti Starptau -
tiskās pasta korporācijas (International
Post Corporation) ietvaros ar izpētes
kompāniju Kantar TNS, Ipsos un
Quotas starpniecību.

Sīkākai informācijai: Vineta
Danielsone Vecākā sabiedrisko

attiecību projektu vadītāja

Novērtējot labākos Latvijas Pasta darbiniekus, klienti
iesūtījuši vairāk nekā 11 000 anketu

Viļakas novadā 2020. gadā
īstenos vismaz deviņus

kultūras projektus
2020. gada 2. martā Valsts kultūrkapitāla fonds

izziņoja šī gada pirmā konkursa rezultātus.
Pirmajā kārtā Viļakas novada domei ir atbalstīti
trīs projekti un biedrībai «upītes jauniešu folkloras
kopa» seši projekti.

Viļakas novada domei atbalstītie projekti: 
1) Kultūras mantojuma nozarē: projekts «Viļakas

Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurāci-
ja», saņemts finansējums 4500,00 Eur, projekta vadī-
tāja Vineta Zeltkalne. Projekta mērķis ir  restaurēt I
manuāli ar 9 reģistriem, tā gaisa stabilizatoru, reģistra
slēdžus, traktūru, stabules un vējlādi, nodrošinot ērģeļu
kvalitatīvāku skanējumu ikdienas Sv. Misēs un kon-
certos.

2) Tradicionālās kultūras nozarē: projekts «Maija
dziedājumi Ziemeļlatgalē. Pieteikuma sagatavošana
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam»,
saņemts finansējums 998,00 Eur, projekta vadītāja
Vineta Zeltkalne. Projekta mērķis: Turpināt
Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojuma vēr-
tību nostiprināšanu nacionālajā nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību sarakstā.  Projekta uzdevums: saga-
tavot iesniegšanai kvalitatīvu pieteikumu nemateriālā
kultūras mantojuma vērtību sarakstam par maija dzie-
dājumiem Ziemeļlatgalē (Balvu, Baltinavas, Viļakas
un Rugāju novadi).  Šī uzdevuma veikšanai piesaistīs
ekspertus: etnomuzikoloģi  Andu Beitāni, nemateriālā
kultūras mantojuma eksperti Rutu Cibuli un video-
operatoru Ed mun du Micku. 

3) Mērķprogrammā «Muzeju nozares attīstības
programma»: projektā «Ekspozīcijas «Spravnika
Latvijas putnu olu kolekcijas» modernizēšana»,
saņemtais finansējums 10000,00 Eur, projekta vadītāja
Ri ta Gruševa. 

Biedrībai «upītes jauniešu folkloras kopa»
atbalstītie projekti, kuru vadītājs ir andris slišāns:

1) Tradicionālās kultūras nozarē: Nemateriālās kul-
tūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana un popu-
larizēšana Upītes kultūrtelpā un Ziemeļlatgalē, pie-
šķirts finansējums 6000,00 Eur. 

2) Tradicionālās kultūras nozarē: Kūkovas novada
bērnu un jauniešu folkloras svētki Upītē, finansējums
1010,00 Eur;

3) Tradicionālās kultūras nozarē: Folkloras kopas
«Upīte» dalība starptautiskajā folkloras festivālā Nowa
Ruda Polijā, piešķirts finansējums 1245,00 Eur,

4) Tradicionālās kultūras nozarē: CD – Upītes
puses vīru dziesmas, finansējums 1130,00 Eur; 

5) Teātra mākslas nozarē: Latvijas Nacionālā teātra,
Latvijas Leļļu teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes
Upītē, finansējums 1980,00 Eur, 

6) Starpdisciplināru projektu: Dzejas un dziesmu fes-
tivāls «Upītes Uobeļduorzs», atbalstīts ar 1700,00 Eur. 

Informāciju apkopoja: Vineta Zeltkalne

Viļakas Valsts ģimnāzija,
realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/
18/I/001 «Modernizēt mācību
vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā»,
bija plānojusi daudzfunkcionā-
lo zāli aprīkot ar jauniem krēs-
liem, lai būtu ērti rīkot konfe-
rences, seminārus, skolas pasā-
kumus un paplašinātās mācību
stundas.

Centrālā finanšu līguma aģen-
tūra finansējumu krēslu iegādi
novirzīja uz neattiecināmajiem
projekta izdevumiem, līdz ar to
200 krēslu iegādei finansējumu pa-
redzēja no 2020. gada pašvaldības
budžeta. Pateicoties pašvaldības
finansējumam un ziedotāju atbal-

stam ir iegādāti jauni 200 krēsli. 
Skolotāji un skolēni novērtēs,

ka, beidzot zālei būs savs aprīko-
jums un būs daudz ērtāk organizēt
mācību procesu un skolas pasā-
kumus, jo krēsli nebūs uz zāli
jānes no mācību kabinetiem. Kā
arī zālē atradīsies vienota stila
krēsli, no kuriem 102 krēsli ir ar
speciālo galdiņu, lai varētu rīkot
konferences, seminārus un mācī-
bu stundas un 98 krēsli ir bez gal-
diņa, kas ir nepieciešams, ja skolā
notiek starpskolu pasākumi, žeto-
nu vakari un izlaidumi. 

Krēsli ir viegli pārvietojami
un ērti saliekami viens uz otra,
kā arī izkārtojami rindās. 

Viļakas Valsts ģimnāzijas di -
rektore Sarmīte Šaicāne pateicās
Viļakas novada domei par atbalstu,
ziedotājiem par negaidīto atsau-
cību un firmai par krēslu piegādi.

Projekta kopējie izdevumi ir
843 565,95 Eur, t.sk. Eiropas Re -
ģionālā Attīstības Fonda (ERAF)
finansējums ir 295 918,60 Eur,
valsts budžeta dotācija pašvaldī-

bai 15 666,28 Eur un pārējo sum -
mu sedza no pašvaldības budžeta
un aizņēmuma Valsts Kasē.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli
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kuLtūra

Žīguru kultūras namā notika pasākums, veltīts
starptautiskajai sieviešu dienai. 

Vispirms kultūras nama pašdarbnieku saime kopā ar
ciemiņiem no Susājiem un Medņevas sniedza koncertu
«Sieviete – tu skaistākā starp puķēm». Koncerta dalīb-
niekus un apmeklētājus uzrunāja kultūras nama direktore,
bet koncertu atklāja Evelīna Taukule ar M.Zālītes dzejoli
«Es neesmu burve». Emocionāli norunātais teksts uzrunāja
skatītājus un turpmākais koncerts aizritēja sirsnīgā atmos-
fērā. Dziesmām un dejām pa vidu tika izspēlēti skeči par
vīriešu un sieviešu attiecībām. Vai viegli būt sievietei? To

jau nevar pateikt neviens, kā pati sieviete...Viņai daudz
kas jāprot – gatavot un kārtot, šūt, adīt un lāpīt, mašīnu
vadīt, bērnus komandēt un vāķīt, būt savam vīram palīgs,
atbalsts, dzīvesdraugs. Bet kādas pūles tas prasa – to tik
viņa zina....Tas viss tika atspoguļots skečos. Medņevieši
parādīja  «Bijušais vīrs», žīgurieši «Precības»(režisore 
V. Kaļāne), bet Susāju «Spārītes» – Šmakovka» un «Vīra
neuzticība» (vadītāja Mārīte Bukovska). Kapelas «Blāz -
ma» izpildījumā varēja noklausīties «Daiļo dārznieci» un
Ūdzeņa (vad. M. Bukovska), folkloras ansamblis «Mež -
ābele» (vad. S.Šaicāne) izdziedāja divas dziesmas «Es

biju mātei» un «Tik dēļ jums…». Vidējās paaudzes deju
kol.  «Skatiens» nodejoja  «Ŗūžeņu», bet dāmu deju kol.
«Alianse» – «Vasariņu» (abu kolektīvu vadītāja I. Krilova).
Skatītājus pārsteidza arī krievu dziesmu ansamblis
«Ivuški» (vadītāja S. Romāne) ar dziesmu «Ņazivajut
meņa ne krasivoju» un ritmikas un līnijdeju grupa «Punk -
tiņi» (vadītāja L. Timmermane) ar savu deju «Čiki, čiki-
bam, bam». Koncerta noslēgumā protams pateicībā pava-
sara ziedi – tulpes. Par kopā būšanu, par radītajiem svēt-
kiem. Tālāk sekoja balle kopā ar Zinti Krakopu.

Foto – I.Šīriņa, teksts – V. Kaļāne

Žīguros atzīmē starptautisko sieviešu dienu

teātra svētki
Viļakā

teātra kustība un interese
par teātri ir bijusi visos laikos
un visos Latvijas novados, jo
teātra spēlēšana nav tikai rado-
ša izpausmes forma, bet neat-
ņemama un nozīmīga vietējās
kultūrvides sastāvdaļa, sava
vei da garīgās pašapziņas aplie-
cināšana.

Izzinātās liecības Viļakas mu -
zejā no žurnāla «Latgales škola»
stāsta, ka 1908. gada 8. septembrī
ar vietējiem spēkiem un Viļakas
izcelsmes Pēterburgas studentu
palīdzību tika organizēts vakars
ar teātra izrādi latviešu un krievu
valodā. Pasākuma iespaidā 1910.
gadā tika dibināts Viļakas latviešu
teātra pulciņš, kura tradīcijas
dzīvo vēl šodien.

Aktīva kultūras dzīve Viļakā
atsākās pēc 2. pasaules kara. Vi -
ļakas kultūras nama dramatiskais
kolektīvs 70. – 80. gados iestudē
lielas trīscēlienu izrādes režisoru
Albīnas Veinas un Marjana Lo -
cāna vadībā. Populāras bija R.
Blaumaņa lugas. Kolektīvs priecē
skatītājus ar «Trīnes grēkiem»,
«Skroderdienām Silmačos» un
«Zagļiem». Šajā laikā skatītāju
iecienīti bija Viļakas kultūras na -
ma krievu dramatiskie kolektīvi
gan pieaugušajiem, kura režisors
bija Pēteris Vasiļjevs, gan bēr-
niem režisores Gaļinas Baženovas
vadībā. Sākot ar 90. gadiem,
Viļakas kultūras nama dramatiskā
kolektīva repertuārā piekrišanu
guva viencēliena darbi. Iestudē -
jumu «Kāzas Latgalē» skatītāji
varēja redzēt Ziemassvētku vaka-
rā Latvijas Televīzijas 1. program-
mā. Kolektīvu vadīja Silvija Lo -
gina. 2000. gados viļacēni iestu-
dēja arī rakstnieces – novadnieces
Santas Mežabeles darbus. Viļakas
sievietes iejutās lugas «Čaukste -
nes» personāžos Valentīnas Kaļā -
nes vadībā. Valentīna arī strādāja
ar bērnu teātra grupu. Šajā laikā
skatītājiem tiek piedāvāti arī dra-
matiski iestudējumi ar humora
piedevu, kuri dramatiskā kolektī-

va atzara – kopas «Babušoks»
izpildījumā kļuva pazīstami ārpus
Viļakas robežām.

Jau Šekspīrs atzina, ka dzīve
ir teātris un mēs tajā aktieri. Ļoti
bieži mēdzam parunāt par citiem,
apspriest jaunumus, un tas arī
mūsdienās kļūst par vielu teātra
iestudējumiem.

Kādi teātra spēlmaņi ir šodien
Inetas Lindenbergas vadībā? Ļoti
atšķirīgi savā daudzveidībā un
repertuāra izvēlē, formas dažādī-
bā un valodā, kurā sarunājas ar
skatītāju. To, ka Viļakā teātris jo -
projām ir cieņā, varēja pārlieci-
nāties 7. marta vakarā pirmās teāt-
ra izrādes 110. gadadienas pasā-
kumā. 

Viļakas kultūras namā valdīja
teatrāla atmosfēra, rosība un emo-
cijas. Žurkai Kornēlijai (Ineta
Lindenberga) bija ļoti darbīga die -
na, jo kopā ar Cirču (Normunds
Orlovs) veica revīziju, lai pārlie-
cinātos, cik stipras un noturīgas
ir teātra tradīcijas Viļakā.

Pasākumā sākumā Kornēlija
iepazinās ar Viļakas vokālā an -
samb ļa «Cansone» dziedātājām
un pamēģināja arī pati līdzdzie-
dāt. Tālāk Kornēlija vērtēja Viļa -
kas dramatiskā kolektīva dalīb-
nieku sniegumu, kuri izspēlēja
ģimenes attiecības un atmosfēru
dažādās situācijās. Neizpalika arī
kožu izgājiens deju grupas «No -
la» izpildījumā. Nokavējies Kor -
nēlijai palīgā steidza Cirča un
tālāk viņi revīziju veica kopīgiem
spēkiem. Savu aktierspēli atklāja
Susāju pagasta dramatiskais ko -

lek tīvs «Spārītes» (vad. Mārīte
Bukovska) skečā par šmakovkas
dzīšanu. Revizori novēroja, kā
dzīvo un darbojas Briežuciema
žurka Kornēlija un Cirča, spriede -
lējot par politiskiem procesiem
Latvijā (vad. Valentīna Kaša). Bet
Lazdukalna dramatiskais kolek-
tīvs «Zibšņi» izspēlēja pārpratu-
ma situāciju «Palīdzības dienests»
(vad. Arnita Rakstiņa). Ciemos
bija ieradušās Žīguru pagasta sie-
vas, kurām svarīgs ir precību
laiks, bet Medņevas aktieri atklāja
ārsta un pacienta sarunu (kolektī-

vus vada V. Kaļāne). Dramatisko
kolektīvu sniegumu papildināja
Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. kla-
ses skolēnu interesantie priekšne-
sumi.

Pasākuma laikā žurka Kor -
nēlija veica svarīgu misiju – tika
piešķirts kolektīva nosaukums
Viļakas dramatiskajam kolektī-
vam. Ar šī gada pavasari kolektīvs
saucas «Pigori», kas raksturo ak tie -
rus kā jautrus cilvēkus, kuri prot
dzīt jokus un izstrādāt arī kādus
pigorus. Aktieri prot saskatīt, kā -
das muļķības dzīvē sastrādā citi.

Pasākums pagāja draudzīgā
un patīkamā atmosfērā – aktieri
jutās brīvi un atraisīti, skatītāji
atbalstīja un dzīvoja līdzi notie-
košajam uz skatuves.

Uztversim dzīvi ar smaidu,
ar pozitīvismu, un katra diena
nesīs mums gandarījumu! Visiem
novēlam mīlēt teātri, mācīties būt
par aktieriem un piedalīties paš -
darbībā!
Viļakas Kultūras nama direktore

A. Jevstigņejeva un pasākuma
vadītāja I. Lindenberga

Foto A. Jevstigņejeva
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IzgLītīBa

aizvadītā gada rudenī rekavas bibliotēkā 
11 bērnudārza sagatavošanas grupiņu bērni (seš-
gadnieki un piecgadnieki) uzsāka iepazīšanos ar
bērnu 5+ žūrijas 2019 grāmatām, noklausoties
to lasījumus un līdz šī gada 31. janvārim veica
šo grāmatu novērtēšanu.

Trīs skolēni no 1. – 4. kl. (bērnu žūrija) un četras
skolnieces no 5. – 12.kl. (jauniešu žūrija)  paši indi-
viduāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.

Visus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus var
apskatīt http://bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-
jauniesu-un-vecaku-zurija.php

Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas
grupiņu bērniem iepazinām divas latviešu autoru
un četras cittautu  autoru bērnu grāmatiņas.

Lasījumus sākām ar Ineses Paklones dzejoļu grā-
matiņas «Es picas brālēnu cepu» iepazīšanu. Šajā
Ineses Paklones grāmatā satiekam pašpārliecināto
Rīgas puiku Albertu, prātvēderu Niku, dvīņus Bruno
un Edgaru.

Dzejoļos ir izlasāma visa zēna pasaule, attiecībās
ar viņa ģimenes locekļiem. 

Sekoja Jūditas Kopenas un Marjas Meijeres
«Grāmata Benijam» lasījums.

Lietainās dienās, omulīgi ieritinājusies, Sema
lasa grāmatas, taču viņas suņuks Benijs negrib lasīt.
Viņš grib rotaļāties! Ko meitenīte izdomāja, lai
suņuks viņai netraucētu lasīt, uzzināsi arī Tu izlasot
šo jauko grāmatiņu.

Grāmatas «Laime ir lapsa» ir lietuviešu raks-
tnieces Evelinas Dacjūtes sacerētais stāsts, kas 
vēsta par zēna un lapsas draudzību, par dāsnumu,
par zaudējuma skumjām un atraduma prieku. Par
to, kas svarīgs ikvienam – lielam un mazam. Par
laimi.

Izrādās, ka laimes krāsa ir oranžā. Vai tu tam
piekrīti?

Kādā pelēcīgā, bet siltā novembra dienā mēs
lasījām latviešu autores Ievas Samauskas mīklu dze-
joļus, kas apkopoti grāmatiņā «Vecis iet pa dārzu,
pankūkas bārdā». Grāmatā ietvertie tēli jeb mīklu
atminējumi veido vienotu ainu, sākot ar rītu, kas
aust, un beidzot ar tās loģisku noslēgumu – nakti
un tumsu. Un starp abiem šiem lielumiem – viss
daudzveidīgais, dažādais tās piepildījums.

Decembrī sekoja nākošās grāmatas lasījums,
tā bija jaunas, talantīgas Izraēlas mākslinieces
Einatas Carfati sarakstīta un krāšņi ilustrēta grāmata
«Kaimiņi». 

Kopā ar mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas
kāpņu telpu augšup uz dzīvokli septītajā stāvā, kur
viņa dzīvo ar šķietami garlaicīgajiem, bet tik mīļa-
jiem vecākiem. Pa ceļam jākāpj garām kaimiņu dzī-
vokļu durvīm – aiz tām gan kūsā varen interesanta
un aizraujoša dzīve, jo kaimiņi nudien ir ļoti intere-
santas personības.

«Kaimiņi» (2017) ir pirmā minētās autores grā-
mata, kurai viņa ne tikai zīmējusi ilustrācijas, bet
arī sacerējusi tekstu. Tā tulkota jau 15 valodās.
Noslēgumā izrādījās, ka šī grāmata ieguva vis-
augstāko vērtējumu starp 5+ grāmatām mūsu bib-
liotēkā.

Noslēgumā mēs iepazinām dzejnieka Sergeja
Timofejeva debiju bērnu literatūrā «Pasaka par bru-
ņinieku, kuram sāpēja zobi». Asprātīgā un sirsnī-
gā pasaka par bērniem labi pazīstamo problēmu
2017. gadā tika iestudēta Latvijas Leļļu teātrī un
no minēta Spēlmaņu nakts balvai kā gada labākā
izrāde bērniem.

Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru
rezultātā noskaidrojām, kas visvairāk patika. Mazie
klausītāji izkrāsoja savas darba lapas.

Decembra mēneša beigās un janvārī notika bērnu
žūrijas grāmatu novērtēšana un elektronisko anketu
aizpildīšana.

28. februārī visi čaklie klausītāji un lasītāji tika
aicināti uz žūrijas noslēgumu. Jaunākie bērnu žūrijas
dalībnieki (piecgadnieki) un (sešgadnieki) dāvanā
saņēma grāmatu «Kika Mika iet uz zooloģisko
dārzu», kurā ir daudz dažādu uzdevumu.

Visi bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki saņēma
skaistu piekariņu ar žūrijas simboliku. 

Paldies  skolotājai Elitai Siliņai par sadarbību
lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrija 2019» realizēšanā jaunākajai
vecumgrupai.

Informāciju sagatavoja (arī foto) Rekavas 
bibliotēkas vadītāja Anita Kokoreviča

Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2019 rekavas bibliotēkā

zPd ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā
tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību,
organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabied-
rībai un zinātnei aktuālu jautājumu. Par veikto pētījumu liecina
rakstisks darbs, kura saturs un noformējums ir reglamentēts un
atbilst vadlīnijām. zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ļauj labāk
sagatavoties studijām augstskolā. Lai zPd izstrāde un aizstāvēšana
būtu sekmīga, svarīgi darba pamtideju noformulēt savlaicīgi.

Rekavas vidusskolā Projektu nedēļas laikā pēc brīvprātības prin-
cipa skolēniem bija iespēja veikt zinātniski pētniecisko darbību, mācī-
ties rakstisku darbu atbilstoši noformēt un papildināt prezentēšanas
prasmes. Šo iespēju izmantoja 10 8.–11. kl. izglītojamie: Jurģis
Milaknis /skolotāja S.Bondare/, Vineta Vizule, Anda Keiša /skolotāja
A.Cibule/, Amanda Prancāne, Loreta Šakina, Laimonis Jānis Vilkaste,
Amanda Buklovska, Dana Romanova, Sandis Circāns, Marks
Ločmelis /skolotāja I.Saidāne/. 

starpnovadu zPd konferencē Balvos piedalījās:
Jurģis Milkaknis «Zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveids

Šķilbēnu pagastā» –3. vieta,
Loreta Šakina «Pacientes Loretas dzīve ar artrītu» – 3. vieta,
Amanda Prancāne, Anda Keiša «Dzeramā ūdens lietošanas para-

dumi Rekavas vidusskolā» – Atzinība par piedalīšanos,
Anda Keiša «Upītes etnografiskais ansamblis» – Atzinība par pie-

dalīšanos,
Amanda Buklovska, Dana Romanova «Miegs» – Atzinība par

piedalīšanos.
Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencei Daugavpilī savus dar-

bus varēja pieteikt 9.–12. kl. skolēni. No Rekavas viduskolas
Daugavpils universitātes recenzentu vērtēšanai tika iesniegti 3 dar-
bi – «Zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveids Šķilbēnu pagastā»,
«Pacientes Loretas dzīve ar artrītu», «Dzeramā ūdens lietošanas para-
dumi Rekavas vidusskolā». Vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai
nosaka, ka pēc recenzijas (maksimums 80 punkti) minimālais punktu
skaits, lai ZPD izvirzītu prezentēšanai reģionālajā konferencē, ir 40.
Priecē, ka visi 3 darbi ieguva nepieciešamo punktu skaitu, lai tiktu
uzaicināti uz reģionālo konferenci. Pēc darbu prezentācijām uz
Latvijas valsts ZPD konferenci uzaicināts Jurģis Milaknis /darba
vadītāja skolotāja S. Bondare/, kurš sava darba kopvērtējumā ir ieguvis
95 punktus (maksimālais 100 punkti). 

Lai Jurģim veicas ZPD valsts konferencē! Skolēni, kļūstiet par
ZPD autoriem un tas jums noderēs par pamatu rakstot bakalaura,
maģistra darbus un doktora disertāciju!

Ilze Saidāne, Rekavas vidusskolas skolotāja 

Par zPd

l Padomi vecākiem, kā palīdzēt skolēnam mācīties attālināti
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IzgLītīBa

12. martā VVĢ zālē pulcējās skolēni, skolotāji un
ciemiņi uz latgaliešu dziesmu konkursu, kurš notiek
jau trešo gadu. kā jau konkursā, ir arī žūrija, ko pār-
stāvēja egļavas Meža muzeja īpašnieks aldis Pušpurs,
novada mūzikas Ma vadītāja Inita raginska un VVĢ
vācu valodas skolotāja un folkloras izzinātāja evita
zaremba-krīgere.

Katrai klasei bija mājas darbs – iemācīties latgaliešu
tautasdziesmu un sagatavot priekšnesumu. Muzikanti bija
tās pašas  klases skolēni vai sadarbojās ar citas klase muzi-
kantu. Izskanēja dažāda rakstura latgaliešu dziesmas, bet
katrā bija ielikta noderīga atziņa, kas saistīta ar jauniešu
savstarpējām attiecībām, darba tikumu, saskanīgas ģimenes

dzīves būtība, tikumisko kodu.
1. Nākošajos uzdevumos pēc  dzirdes bija jāatpazīst

pazīstamu dziesmu fragmenti.
2. Uz instrumenta zūzū jāiedzied izlozētās dziesmas

melodija, lai klase varētu to atpazīt.
3. Vienam mēmajā šovā jāparāda dziesmas nosaukums

un klasei vajadzēja to uzminēt.
Kamēr žūrija aizgāja apspriesties, turpinājās tautas-

dziesmu karaoke dziedāšana.
Žūrija nāca ar labiem vārdiem par interesanto konkur-

su, kurā ģimnāzisti parādīja, ka prot dziedāt latgaliešu
valodā, ka katrā klasē ir muzikantu grupa un spēlē uz
dažādiem instrumentiem, ka uzstājas ar prieku un pa-

rāda savu atraktivitāti uz skatuves!
Katra klase kaut ko ieguva – 7. kl. – 1. vietu 7.–9. kl.

grupā
8. kl. – nomināciju «Saliedētākie»
9. kl. – nomināciju «Savējie»
10. kl. – 1. vietu 10.–12. kl. grupā
11. kl. – nomināciju «Dzīves priecīgākie»
12. kl. – nomināciju «Skanī gākie»
Paldies, visām klasēm un audzinātājām par atsaucību

priekšnesumu sagatavošanā un konkursa norisē, direktorei
Sarmītei par pasākuma atbalstīšanu, žūrijai par darbu un
labiem vārdiem visam VVĢ kolektīvam!  

VVĢ mūzikas skolotāja Ilona Bukša

skatuves runas konkurss
Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados

notiek skatuves runas konkursi. Šogad tas tika orga-
nizēts februāra beigās –Viļakas pamatskolā.

Bija patiesi ļoti interesanti klausīties un grūti izšķirties,
kurus skolēnus sūtīt uz reģiona konkursu. Visi priekšne-
sumi bija rūpīgi sagatavoti. Īpašs prieks par atraktīvajiem
pirmo klašu skolēniem! Skatoties viņos, nepārprotami
redzams, ka aug jauno talantu paaudze, par kuriem noteikti
vēl dzirdēsim!

Viļakas novadu reģiona konkursā rēzeknē pārstāvēs:
1. evelīna supe – Viduču pamatskola;
2. roberts griestiņš – Viļakas pamatskola;
3. anna Maksimova – Rekavas vidusskola;
4. elīza Pužule – Žīguru pamatskola;
5. terēze Maksimova – Rekavas vidusskola;
6. katrīna zaķe – Viļakas Valsts ģimnāzija.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par drosmi un

pārliecinošiem priekšnesumiem, paldies žūrijai par snie-
gumu vērtēšanu, paldies pedagogiem par ieguldīto darbu,
vecākiem par atbalstu. Paldies Viļakas pamatskolas kolek-
tīvam un sk. Ijai Krilovai par muzikālo sveicienu.

Teksts un foto: izglītības metodiķe G. Locāne

Latgaliešu dziesmu konkurss Viļakas Valsts ģimnāzijā

Vecvecāku pasākums
«Namiņā»

Viena stunda laimes asaru,
Trīsdesmit piecas minūtes sapņu,
Desmit minūtes jauku domu,
Bet nobeigumam, pilna sirds mīļuma
Tā īsumā varētu raksturot pasākumu,

kas notika Viļakas pirmsskolā 11. martā. 
Par tradīciju kļuvuši pasākumi vecve-

cākiem.
Pasākums sen izlolots un ilgāku laiku

gatavots, lai īstajā brīdī uzburtu brīnumu.
Tā uz vecvecāku svētkiem  tapa sko-

lotāju un bērnu veidoti apsveikumi gaviļ-
niekiem.

Skolotājas Tatjanas dzejas rindas, sko-
lotājas Elitas noskaņu mūzika un brīnums
varēja sākties.

Vecvecākus pirmie priecēja sagatavo-
šanas grupa ar Melisas dziedātu solo dzies-
miņu, dziesmas par ticību, mīlestību un
paļaušanos, kopā izteikti veltījuma vārdi
vecvecākiem. Arī pāru dejā bērni turējās
braši, jo dejoja saviem mīļajiem cilvēkiem.
Apsveikumi sagūla vecmāmiņu un vectē-
tiņu rokās. Skolotāja Tatjana aicināja ritināt
atmiņu kamoliņu, atcerēties vecmāmiņām
savu mīļāko draugu un draudzeni bērnībā
un mīļāko rotaļlietu.

Tad vecvecākus priecēja paši mazākie,
jaunākā  vecuma bērni. Ar savām dzies-
mām un dejām mazuļi gaidīja Saulīti un

putnus atlidojot, sveica Pavasari. Ar gra-
bulīšiem grabināja lietutiņu. Protams, mīļas
bučas un vecmāmiņu sveikšana. Saulīti
bērni gaidīja ar skolotājām Līgu un Liliju,
kas vecvecākiem veltīja mīļus sveicienus
un pašu gatavotas bērnu sejiņas.

Ļoti emocionālu sniegumu vecvecā-
kiem dāvāja  vidējās grupas audzēkņi kopā
ar skolotājām Inesi un Terēziju. Dzies-
mas un ritma deja ar kociņiem par ku-
meliņu uzrunāja  īpaši. Vecvecākiem rokās
sagūla apsveikumi ar sniegpulkstenītēm.

Vecākās grupas bērni savu uzstāšanos
sāka ar Anetes solo dziesmu par mīļumu
un daudz skaistiem dzejas vārdiem. Sko -
lotājas Lilijas patiesie vārdi ļāva kavēties
atmiņās un atcerēties savu bērnību. Dzies -

mas, pāru dejas un mini izrāde «Saule,
Vējš un Sals» priecēja vecvecākus.

Noslēgumā vadītājas Lilitas laba vēlē-
jumi un pateicības vārdi. Šādi kopā būšanas
mirkļi ir patiesāki  un neatsveramāki par
visiem pasaules labumiem kopā ņemtiem.

Pateicos visiem vecvecākiem un cie-
miņiem par iespēju paciemoties pie mums,
pateicamies par  kūkām, pīrāgiem un kon-
fektēm. Tikai cilvēki, kas patiesi mīl savu
darbu un bērnus, var radīt brīnumu citiem.
Patei cos par skaistajiem svētkiem savām
skolotājām. Lai daudz radošu ieceru reali-
zāciju arī turpmāk!

Ar visiem kopā bija un pasākumu
fotografēja  vecmāmiņa, iestādes 

vadītāja Lilita Šnepere
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JauNIeŠu aktuaLItātes

Iesākumā jaunieši darbojās
jauktās grupās un veica uzdevu-
mus, kur tika izmantota «pasaules
kafejnīcas» metode, lai dalītos
veiksmes stāstos, diskutētu par to,
kas ir svarīgi veiksmīgam skolēnu
pašpārvaldes darbam, ko skolēni
sagaida no pašpārvaldes preziden-
ta un atbalsta personas, kā arī rastu
idejas skolēnu pašpārvalžu tālākai
jēgpilnai sadarbībai. Arī skolotāji
diskutēja par to, ko sagaida no
skolēnu pašpārvalžu darba, kas
skolēniem padodas vislabāk un
kā iespējama skolēnu pašpārvalžu
sadarbība novada mērogā. 

Skolēni uzsvēra, ka ir svarīgi,
lai pašpārvaldes dalībnieki darbo-
tos kā komanda, lai tiktu rīkotas
regulāras tikšanās un katrs pildītu
sev uzticētos pienākumus. Tāpat
aktuāls jautājums ir skolēnu paš -
pārvaldes telpa, kas ir tikai tās dalīb-
nieku pārvaldībā, jo tas vei do skolē -
niem draudzīgu vidi un piederības
sajūtu komandai. Kā vienu no la -
bajām lietām Viļakas Valsts ģimnā -
zijas skolēni atzina skolēnu pašpār-
valdes prezidenta vēlēšanas, kas noti-
ka 2019.gada rudenī šī paša projekta
ietvaros. Rekavas vidusskolēni
novērtēja skolas tradīcijas un dalī-
jās sava pasākuma «Pičs» idejā.

Skolēni atzina, ka liels uzsvars
skolēnu pašpārvalžu darbā tiek
likts uz pasākumu organizēšanu,
tomēr skolēnu pašpārvaldes gal-
venā funkcija ir pārstāvēt skolēnu
intereses, skolēniem patīkamas
skolas vides veidošana, kā arī ik -
viena skolēna piederības sajūtas
veicināšana skolā, tāpēc skolēni
ģenerēja idejas tieši šo mērķu īste-
nošanai.

Pasākuma otrajā daļā skolēni
darbojās skolu grupās, kurās ap -
sprieda diskusiju laikā gūtās ide-
jas, kas ir pielietojamas savas sko-
las vidē. Katra skola izveidoja ide -
ju plānu, kurš būs kā pamats tālākai
darbībai un nolēma, ka par tā iz -
pil  di dalīsies ar pārējo skolu sko-
lēnu pašpārvaldēm, kas veidos lie -
 lāku motivāciju plāna īstenošanā.

Sadarbības veicināšanai jau-
nieši nolēma izveidot slēgto grupu
facebook.com interneta vidē, kur
publicēs aktualitātes un apspriedīs
idejas kopīgām aktivitātēm.
Skolēni apzinās, lai sadarbība
būtu veiksmīga, kopīgas tikšanās
ir jāorganizē biežāk, kas var
izpausties ne tikai kā pieredzes
apmaiņa, bet arī pasākumi, kas
veicina tuvāku sapazīšanos un
draudzīgu attiecību veidošanos.

Tikšanās ļāva jauniešiem ap -
jaust, ka apkārt ir daudz darīt gri-
bošu jauniešu, kuri kopā var pa -
veikt vēl vairāk un viss sākas no
savas iniciatīvas izrādīšanas, tāpat
svarīga atziņa bija tas, ka ir būtiski
uzklausīt ikviena skolēna vajadzī-
bas, jo dažādu vecumu skolēniem
viedokļi ir dažādi un katra intereses
ir svarīgas, kā arī skolēnu pašpār-
valde ir atbildīga par skolēnu kom -
fortu savā skolā un spēj veicināt
skolēna vēlmi doties uz skolu, jo
tur ir patīkami un esi gaidīts.

Pasākumā piedalījās arī nova-
da jaunatnes jomas pārstāves,
kuras skolēnu pašpārvaldes darbā
visvairāk saredz jauniešu līdzda-
lības aspektu un vēlas veicināt no -
vada mēroga skolēnu pašpārvalžu
sadarbību, paplašinot to darbības
jomu ārpus skolas ietvariem.

Vakara noslēgumā katrs mācī-
jāmies teikt paldies viens otram
par labo, izmantojot spēles «Pa -
saki sev, pasaki citiem» kartītes
un baudījām lieliskas vakariņas.

Informāciju sagatavoja
jaunatnes darbiniece

Elīna Sprukule un 
biedrības valdes locekle

Madara Jeromāne.
Foto no pasākuma arhīva.

Viļakas novada skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvju pieredzes apmaiņa

skolēnu vecāku biedrības projekta nr. 2 «Izkāpt no komforta zonas» ietvaros 2020. gada 
27. februārī Viļakas novada skolu skolēnu pašpārvaldes pulcējās rekovas dzirnavās, lai

dalītos labās prakses piemēros, apmainītos idejām un plānotu turpmāku sadarbību. uz tikšanos
bija ieradušies arī skolotāji, kuri ikdienā veic skolēnu pašpārvalžu koordinatoru darbu un atbalsta
skolēnus viņu ieceru īstenošanā.

«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 novada bērnu un jauniešu teātra pulciņu skatuVes kaLaMBūrs

atzīmējot pirmās teātra izrā -
des 110.gadadienu, pasākuma
pirmajā dienā 6.martā Viļakas
kultūras namā  valdīja teatrāla
atmosfēra, rosība un emocijas.

Uz pasākumu «Skatuves ka -
lambūrs» novada bērnus un jau-
niešus aicināja zaķene Fifija,
zaķis Fiksis un teātra žurka Kor -
nēlija. Pamācošu izrādi par suni
un kaķi un viņu pienākumiem
atklāja Viļakas pamatskolas dra-

matiskais kolektīvs (vad. Irēna
Logina). Borisovas jauniešu teātra
kopa pastāstīja par gražīgā Zie -
mas svētku vecīša ikdienu (vad.
Normunds Orlovs), bet Viļakas
Valsts ģimnāzijas teātra kopas
meitenes atklāja raganiņu klapa-
tas, kuras gribēja iziet pie vīra,
bet bija slinkas un nepaklausīgas.
(vad. Ineta Lindenberga). Reko -
vas vidusskolas skolēni pastāstīja
latgaļu pasaku «Varde par līgavu»

(vad. Aina Cibule) un jautri noti-
kumi norisinājās mežā ar zaķi un
viņa mainīšanās kāri, kur darbojās
Medņevas tautas nama dramatis-
kais kolektīvs (vad. Valentīna
Kaļāne). Zaķi uzzināja, kā radu-
sies zaķa lūpa, ko atklāja Elīza
Pužule un pīlēns prātotājs no
Žīguru pamatskolas (vad. Benita
Troška) filozofēja par nezināmām
ārpasaules lietām. Gaidāmos Sie -
viešu dienas svētkos visas meite-

nes ar dziesmu sveica zaķis Fiksis
(Mairis Urbāns). Koncertu kupli-
nāja ritmikas dejotājas un vokā-
lais ansamblis no Viļakas pamat-
skolas, ar kuriem darbojas skolo-
tāja Ija Krilova.

Paldies visiem bērniem, jaunie-
šiem un pedagogiem par dalību
pasākumā un lielisko sniegumu!

Pasākuma vadītāja
I. Lindenberga

Foto A. Jevstigņejeva
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aktIVItātes NoVadā 

sporta dejotāji Ludzā
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas

septiņi deju pāri 7. martā piedalījās sporta deju sacen-
sībās «Ludzas kauss – 2020»  Ludzā.  skolu pārstāvēja
sekojoši izglītojamie, iepriecinot mūs ar saviem sasnie-
gumiem:

Iesācēji 2013. g.dz. un jaunāki 1. līmenī  finālā Anetei

Rēdmanei un Daniilam Ārmanam – 2.vieta;
Iesācēji 2011.g.dz. un jaunāki 1. – 2. līmenī  finālā

Madarai Borisai un Jānim Loginam   – 2.vieta;
Iesācēji 2011.g.dz. un jaunāki 1. – 2. līmenī  finālā

Sintijai Kalniņai un Jānim Kārkliņam  – 2.vieta;
Iesācēji 2010.g.dz. un vecāki 1. – 2. līmenī  finālā

Sanijai Molodcovai un Arvim Borisam  1.vieta;
Bērni II – E4 finālā Emīlijai Aleksejevai un Oliveram

Kozlovskim – 7. vieta;

Juniori I+II – E4 finālā – Lainei Milaknei un Andžejam
Krakopam  – 3. vieta  Madarai Šmitei un Raivo Ločme-
lim – 4. vieta.

Paldies  izglītojamo vecākiem par atbalstu un līdzās
būšanu, trenerei Silvai Dambei  par iemaņām un prasmēm,
sagatavojot dejotājus sacensībām, kā arī pašiem dejotājiem
par centību un neatlaidīgo ikdienas darbu, kurš nes augļus.
Īpašs paldies šoferim Zigfrīdam Strapcānam.

Viļakas novada BJSS direktore Inese Petrova  

Viļakas novada sociālā dienesta (tur-
pmāk – dienests) sociālie darbinieki feb-
ruāra mēnesī organizēja izbraukuma
sanāksmes Viļakas novada 5 pagastu
pārvaldēs un Viļakas pilsētā – ar mērķi
sniegt informāciju Viļakas novada iedzī-
votājiem par aktuālākajiem sociālā rak-
stura jautājumiem, kā arī uzklausīt
iedzīvotāju jautājumus un sniegt uz tiem
atbildes. sanāksmes notika:

• 02.2020. – Viļakas pilsētā un Susāju
pagastā

• 02.2020. – Medņevā
• 02.2020. – Kupravā
• 02.2020. – Žīguros
• 02.2020. – Šķilbēnos
• 02.2020. – Vecumos
Visaktīvākie no Viļakas novada iedzī-

votājiem, bija Žīguru pagasta iedzīvotāji,
kuri tikšanās laikā uzdeva jautājumus sociā-
lajiem darbiniekiem un saņēma atbildes.

Tāpat Dienesta sociālie darbinieki infor-
mēja iedzīvotājus par Viļakas novadā pie-
ejamo sociālo palīdzību (sociālie pabalsti
un to apmēri), par sociālajiem pakalpoju-
miem, par deinstitucionalizācijas (DI) pro-
jekta aktualitātēm un citiem jautājumiem.

Izvērtējot Viļakas novada iedzīvotāju
aktivitāti, Dienesta komanda uzskata, ka
šāda veida tikšanās ir lietderīgi organizēt

ne biežāk kā vienu reizi gadā, ko piedāvāja
arī paši iedzīvotāji, jautājot vai ir nepie-
ciešamas šāda veida tikšanās.

Ņemot vērā to, ka informācijas pieeja-
mība sociālajos jautājumos ir – gan Viļakas
novada mā jas lapā, gan griežoties Die nestā
Viļakā, gan pagastu pārvaldēs, ir izskaid-
rojama iedzīvotāju neliela interese.

Rezumējot un apkopojot ie dzī votāju
saņemtos jautājumus, Dienests, 5.martā uz
tikšanos aicināja Viļakas novada domes
vadību un pārvalžu vadītājus, lai kopā pār-
runātu un rastu risinājumu aktuālākajām
sociālajām problēmām.

Tikšanās laikā Viļakas novada Sociālā
dienesta sociālā darbiniece ar ģimenēm un
bērniem Vēsma Mieriņa pastāstīja par dalī-
bu (no 02.09.2019.–28.02.2020.) pilotpro-
jektā «Metodika sociālajam darbam ģime-
nēm ar bērniem» un prezentēja nākotnes
redzējumu, vīziju, kā attīstīsies darbs ar
ģimenēm un bērniem turpmāk Latvijā.

Noklausoties Sociālās darbinieces pre-
zentāciju, sanāksmes dalībnieki iesaistījās
diskusijā, kuras laikā saņēma no sociālās
darbinieces atbildes.

Tostarp Dienesta vadītāja aicināja kopā
izvērtēt un rast risinājumu vides pieejamībai
pagastu pārvaldēs. Dialoga rezultātā, sav-
starpēji komunicējot un izsakot argumen-

tus, viedokļus, tika pa nāk ta vienošanās un
risinājums, kas nākotnē atvieglotu un ļautu
vides pieejamības jautājumus skatīt, neie-
robežojot cilvēkus ar īpašajām vajadzībām.

Diskutēts tika arī par Viļakas novada
dzīvojamās platības jautājumiem, par alter-
natīvajiem risinājumiem Viļakā un ārpus
tās robežām.

Dienests nāca klajā ar priekšlikumu
atļaut Viļakas novada domei koriģēt Viļa -
kas novada Saistošajos noteikumos piedā-
vāto veselības pabalstu, kurš patreizējā
redakcijā ierobežo iedzīvotāju vajadzības

iegādāties medikamentus vai ap meklēt spe-
ciālistus ārstniecības iestādē.

Patīkamās sarunās un pozitīvā gultnē
tika rasti kompromisi un sociālo jautājumi
risinājumi, kuri ir vērsti uz Viļakas novada
iedzīvotāju labklājību un sociālās palīdzī-
bas un pakalpojumu pieejamību.

Pateicos Viļakas novada do mes vadī-
bai, pagastu pārvaldniekiem un Viļakas
novada Sociālā dienesta sociālajiem dar-
biniekiem par aktīvu dalību.

Viļakas novada Sociālā dienesta
vadītāja Ilze Šaicāne

sociālā dienesta darbinieki tiekas ar novada iedzīvotājiem
un Viļakas novada domes vadību

Viļakas kultūras nama mūsdienu deju
grupas «Nola» meitenes 8.martā piedalījās
VIII starpvalstu horeogrāfiskās mākslas fes-
tivālā «Prazdnik tanca» krievijas Fede rācijas
Pitalovas rajona Belorusskij kultū ras centrā.

Deju grupai «Nola» tas bija jau trešais festi-
vāls, kurā kolektīvs piedalījās. Kopā festivāla
koncertā piedalījās bērni un jaunieši no 20
Krievijas kolektīviem  un 3 kolektīvi no Latvijas
– Kārsavas, Balvu un Viļakas  novadiem. Kopā
250 dalībnieki dejoja 46 mūsdienu un tautiskās
horeogrāfijas.

Dejot var ikviens – gan liels, gan mazs, nav
svarīgs vecums, bet galvenais ir deja, ko no tās
gūsti un smelies. To visu varēja skatīt un izbaudīt
skatītāji pārpildītajā Kultūras centra zālē. Mūsu
Kultūras nama kolektīva «Nola» dejotājām tā
bija iespēja parādīt sevi, kā arī gūt jaunu pieredzi
un emocijas.

Lielākajai daļai mūsu «Nola» meiteņu šis

bija pirmais izbraukums ārpus Latvijas un tāpēc
pirms koncerta bija satraukums, bet pēc koncerta
bija jau patīkams nogurums un ap mierinātības
sajūta. Un visiem bija tā  lieliskā sajūta, ka pēc
labi izpildītām dejām dejotāji  ir devuši  pozitīvas
emocijas skatītājiem.

Paldies mūsdienu deju grupas «Nola» mei-
tenēm Jutai, Santai, Samantai, Sabīnei, Sofijai,
Kristīnei, Sabīnei. un vadītājai Maritai Leišav niecei
par ieguldīto darbu un labu sniegumu festivālā!

Paldies vecākiem Ivetai Korņejevai un Inesei
Saidai par palīdzību un līdzjušanu!

Paldies Oļegam Keskam par atbalstu un
kopābūšanu festivālā!

Paldies šoferītim Aivaram Bērziņam! Pal -
dies Gintai Locānei par dokumentu kārtošanu!
Paldies Marijai par dejas mirkļu iemūžināšanu!

Viļakas Kultūras nama direktore 
A. Jevstigņejeva

Foto M. Bukovska

Viļakas kultūras nama mūsdienu deju 
grupa «Nola» dejo festivālā krievijā
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kuLtūra / Baz NīCas drau dŽu zI Ņas

aLFas
augļi

Viļakā
septītajā aLFa kursu noslē-

gumā, Viļakas katoļu draudze
svinēja aLFas apmācību noslē-
gumu, kur izturīgākie pirm-
kursnieki saņēma piemiņas dā -
vaniņas, pasākuma apmeklētāji
klausījās un dziedāja līdzi kon-
certā, vairāk kā 20 pankūku vei -
di un garšas piedalījās pankūku
konkursā un visi kopīgi nosvi-
nēja aizgavēni.

Vēl ilgi sapņos redzēsim ba -
gātīgi klāto galdu ar neparastajām
pankūku garšām un dekorācijām,
un karaliskajām tortēm. Bargā žū -
rija četru cilvēku sastāvā par gar-
dākajām atzina saimnieču Bi ru -
tas, Ilonas un Birutas ceptās pan-
kūkas. Vēl ilgi priecāsimies par
vienkāršo, sirsnīgo un patieso mū -
ziķa Alda Kises dziedāšanu un
muzicēšanu uz akordeona jeb krū -
šu ērģelēm kā tās saucis cienīja-
mais profesors, ērģelnieks un arī
Viļakas ērģeļu restaurācijas uzsā-
cējs Tālivaldis Deksnis. Aldis spē -
ja nolasīt pasākuma gaisotni, izvē-
loties piemērotākās dziesmas, kad
nodziedāt kādu garīgu dziesmu,
kad laicīgu, kad patriotisku, kad
priecēt skumjās, kad kopā nodzie-
dāt dziesmu kā lūgšanu pateicībā
Dievam un Dievmātei. 

ALFA apmācības Viļakas drau-
dzē notiek jau septīto gadu un jau
ceturto reizi Viļakas katoļu drau-
dzes prāvesta Guntara Sku tela va -
dībā.  Kādreiz, runājoties ar kādu
citu priesteri, prāvests Guntars
jautāja, kādi esot lielākie ieguvu-
mi no ALFAS apmācībām. Ko -
lēģis – priesteris esot atbildējis, ka
esot mazāk darbā. Priesteris Gun -
tars esot teicis, kā tā var būt, jo,
organizējot ALFA kursu Viļakā,
viņam esot bijusi liela skriešana,
lieli uztraukumi. Un tikai 2020. ga -
da 25. februārī priesteris Guntars
atzina, ka, beidzot saprot kolēģa
teikto un viņam piekrīt, ka pa tie-

šām ir mazāk darba, jo ir izveido -
jusies komanda, kas nāk un dara
no sirds brīvprātīgi Die vam par
godu. «Šovakar es esmu mierīgs.
Sirsnīgi pateicos ALFA komandai
un visiem, kuri atnāk palīdzēt,
atbalstīt un iesaistīties aktivitātēs.
ALFAS apmācības palīdz atrisināt
garīgās problēmas, jo kādas ide-
jas, lektoru pieredze, liecības ir
uzrunājušas apmācību dalībniekus
un tas ir palīdzējis cilvēkiem aug
garīgi un atvērties Dieva aicinā-
jumam,» vērtēja prāvests Guntars
Skutels. 

«ALFAS ieguvums ir draugi.
Prieks redzēt Jūs šodien un prieks,
ka esam iepazinušies draudzē un
turpinām darboties kopā. Liels
paldies ALFA komandai, jo pirmo
gadu es sajutu, ka mēs esam kā
viens vesels – kā viena vienota
komanda.  Paldies priesterim Gun -
taram par padomiem un ALFAS
apmācību organizēšanā. Man ir
kāds sargeņģelis, kurš man ik pa
laikam atsūta kādu ziņu un parasti
šo ziņu saņemu tieši, tad, kad man
tāds uzmundrinājums un padoms
ir vajadzīgs visvairāk. Šodien do -
māju kā, lai visu paspēju, kā, lai
laicīgi atbraucu uz noslēguma pa -
sākumu. Un saņemu īsziņu: «Ne -
skrien Dievam pa priekšu ļauj
viņam vadīt Tavus soļus, Viņam ir
savi plāni, Viņam ir savs laiks.
Die va pulkstenis nekad nestei-
dzās un arī nekavē. Viss notiek
pareizajā laikā». Galvenais ļauja-
ties un Dievs Jūs vadīs! Aicinu

Dieva vārdu lasīt, būt ar to un pie-
dzīvot to. Mazo Dieva pieskārie-
nu esam izjutuši ALFA kursā.
Pateicos ALFA kursa komandai,
kuras da lībnieki katrs lūdzās par
kādu jau no ALFA kursu dalībnie-
ku. Liels paldies Ilonai par garšī-
gajām zupām vakariņās! Mīļš 
paldies mūsu deviņu cilvēku trie-
cienvienībai, kuri katru trešdie-
nu lūdzās mājās, lai Dievs vada
un lai ALFA apmācības noritētu
veiksmīgi,» emocijās dalījās Vi -
ļakas katoļu draudzes vecākā Inita
Raginska. 

ALFA kursu izlaidumnieku
vārdā pateicības vārdus teica Ilze
Brokāne, pateicoties visiem lek-
toriem, kuri stāstīja un mācīja 
par Dievu, komandai, kuri rūpē-
jās, lai pirmkursnieki justos gai-
dīti, priesterim Guntaram Sku -
telam, kurš vienmēr uzklausa un
atbalsta. 

«Mēs esam priecīgi, ka šogad
esam pievienojušies ALFA grupi-
ņai. Mēs, kā visi cilvēki, meklē-
jam atbildes uz saviem jautāju-
miem, bet līdz ko atrodam atbil-
des uz vieniem, tā rodas nā kamie

jautājumi, uz kuriem atkal ir jā -
meklē atbildes. Mums pietrūks šo
trešdienas vakaru. Pie dodiet mums
un nenosodiet, ja kādreiz varbūt
baznīcā negājām vai gājām reti.
Atceros priestera Jāzepa Kor na -
ševska teikto, ka pie Dieva nākt
nekad nav par vēlu. Mēs katrs
meklējam savu ceļu. Lai Dievs
palīdz mums pārvarēt mūsu 
grūtības un lai Dievs mūs visus
stiprina un vada,» teica Ilze Bro -
kāne.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

kad pavasara ziedu krāšņums vēl nerotā mūsu dārzus, radās
iecere paciemoties annas sakses «Pasakās par ziediem». rakstniece
dzimusi 1905. gadā un šogad viņai 115. dzimšanas diena. Literārās
pasakas pirmo reizi izdotas 1966. gadā un priecējušas jau vairākas
lasītāju paaudzes. Literatūrzinātniece saulcerīte Viese  kāda izde-
vuma priekšvārdā raksta: «Nozied ziedi, izgaist krāsu un smaržu
bagātība. aiziet cilvēki ar saviem likteņiem, bēdām un priekiem.
Bet pasaka paliek. un līdz ar pasaku – viss labais un smejamais,
saudzējamais un apkarojamais. zied pasaku naktsvijole grāmatā,
un mēs saņemam negaistošo iztēles burvību.»

Pasaku iztēles burvībā Viļakas novada bibliotēkā 11. martā dalījās
lasītāju klubiņa «Mantinieces» dalībnieces. Klausījāmies pa sakas par
Peoniju, Narcisi, Liliju, Sniegpulkste nīti. Kundzei, kura runāja par Magoni,
ma tus rotāja košs magones zieds, arī kleitas auduma rakstā – magones.
Patīkamu pārsteigumu un prieku sagādāja bijusī bibliotekāre Va lentīna
Strupka,  no galvas precīzi izstāstot pasakas tekstu par Vijolīti. Datora
ekrānā varēja aplūkot gan dabīgu ziedu fotogrāfijas, gan tos pašus zie-
dus, veidotus no mākslīgiem materiāliem. Tika vērtēta pasaku varoņu
rīcība, cilvēku tikumi un paradumi. Runājām arī par tām puķēm, kuras
zied mūsu pašu dārzos, kādas ir to kaprīzes un audzēšanas noslēpumi.

Laikā, kad nedrīkstēs pulcēties dažādos pasākumos, lasiet grāmatas!
To lappuses slēpj daudz faktu, notikumu, dzīves ainu un atziņu.

«Lasot, smadzenes tiek darbinātas un uzlabojas citas spējas: tu sāc
justies možāks, prāts ir skaidrāks, kā arī asāks. Grāmatu lasīšana ir ne
tikai savas dzīves kvalitātes uzlabošana, bet arī izklaide un atpūta
reizē» – http://www.tapals 

Ir Lielā gavēņa laiks, tāpēc derīgi lasīt arī kristīgo literatūru, lai
pilnveidotu sevi un sagatavotos Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.
Lai svētīgs šis neparedzētais klusuma laiks!

Pasaku burvību baudīja bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne. 
Foto: R. Jeromāne

ziedi nozied, bet pasaka paliek…
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IedzīVotāJu zINāŠaNaI

PazIŅoJuMs
Sakarā ar ārkārtējo situāciju, atbilstoši valsts SIA «Autotranspor-

ta  direkcija» saskaņojumam, uz laiku no š. g. 21. marta līdz 
14. aprīlim (ieskaitot) as «Nordeka» atceļ  reisu izpildi maršrutā
rīga–gulbene–Balvi–Viļaka–Žīguri plkst. 16.05 no Žīguriem,
plkst. 16.20 no Viļakas ao uz rīgu un plkst. 10.20 no rīgas sao,
plkst. 14.25 no Viļakas ao uz Žīguriem ar izpildi svētdienās.

uģis Lapsiņš,
Maršrutu sagatavošanas vecākais speciālists AS «Nordeka»

Cienījamais klient!

sIa zaao, ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot «Covid-
19» vīrusa izplatību, nodrošina atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, bet
ir ieviesti šādi ierobežojumi: 

1. Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru un
dalīti vāktu atkritumu konteineru tukšošana notiek
pēc plānotā grafika. Grafiki un norēķinu informācija
tāpat kā līdz šim pieejama elektroniskajā klientu
sistēmā https://klientiem.zaao.lv/public/. Lūgums
laicīgi informēt, ja nepieciešamas izmaiņas atkritu-
mu konteineru izvešanas grafikā, sūtot nepiecieša-
mās izmaiņas uz zaao@zaao.lv.

2. No šī gada 13. marta ir pārtraukta klientu
apkalpošana klātienē Valmieras birojā. Nodrošinām
saziņu darba dienās darba laikā (no plkst.8.00 līdz
12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00) pa tālr.64281250,
26515556 un e-pastu zaao@zaao.lv.

3. No 16. marta EKO – laukumos birojos un EKO
laukumos var nodot tikai to iepakojumu pārstrādei,
kas nav saistīts ar skaidras naudas iekasēšanu. EKO
laukumos-birojos netiks slēgti līgumi un klientu

apkalpošana tiks nodrošināta cenšoties samazināt
tiešus kontaktus starp cilvēkiem. 

4. Lai ievestu atkritumus Reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā «Daibe», apmeklējums ir
jāsaskaņo pa tālruni 28394140 (darba dienās darba
laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00). Šajā periodā tiks
apkalpoti tikai tie klienti ar kuriem ir noslēgts līgums
par atkritumu pieņemšanu RAAC «Daibe».
Privātpersonām uz nenoteiktu laiku RAAC «Daibe»
EKO laukuma pakalpojumi nav pieejami. 

5. Tiek pārtraukta to pakalpojumu sniegšana,
kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā
vai birojos, tai skaitā braukšana uz birojiem pēc
makulatūras kastu satura vai nolietotas elektroteh-
nikas savākšana, kā arī citu pakalpojumu sniegšana,
par kuriem plānots norēķināties izmantojot skaidru
naudu. 

6. Ir pārtraukts mācību process Dabas un tehno-
loģiju parkā «URDA». 

Informējam, ka SIA «ZAAO» ir nodrošinājis
savus darbiniekus ar aizsarglīdzekļiem, lai ierobe-
žotu iespējamo vīrusa izplatību! 

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību! 
SIA «ZAAO»

zaao pakalpojumu nodrošināšana
ārkārtējās situācijas laikā

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam no -
tiks projektu pieņemšana pasākumā «atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lau -
ku saimniecības». 

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos
lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties
atbalstam šajā pasākuma kārtā: «Pieredze ar klien-
tiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus,
ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti,
sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad prob-
lēmu tos sasniegt nav. Saimniecības turpina izaug-
smi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir
radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produk-
ciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet pie-
dāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekoša-
nas aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.»

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais
publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā
netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta
apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro. 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada
kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības eko-
nomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta
iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepār-

sniedz 15 000 eiro. 
Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz

diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laik-
posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar kon-
sultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto kon-
sultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī pro-
jekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājas-
lapā www.lad.gov.lv sadaļā Projekti un investīcijas. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektro -
niskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

Pirms 75 gadiem notika lielākā Latvijas
nacionālo partizānu kauja «Ceļiniek, pasaki
Latvijai, ka mēs savas dzīvības atdevām
tēvzemei.» Tā rakstīts uz neliela melna
noslīpēta akmens Stompaku purva salā.
2.martā Viļakas novadā Stompaku kaujas
vietā notika atceres pasākums – te pirms
75 gadiem notika lielākā Latvijas nacionālo

partizānu kauja, kurā piedalījās 350 parti-
zānu un 480 NKVD karaspēka karavīru.

Atceres pasākumā šonedēļ piepildītā
Viļakas kultūras nama zālē bija gan skolē-
ni, gan jaunsargi ar saviem instruktoriem,
gan vietējās varas un Zemessardzes 2. bri-
gādes pārstāvji, gan politiķi. Bijušais
Latvijas Na cionālo bruņoto spēku koman-

dieris ģenerālleitnants Raimonds Graube
teica, ka mežabrāļu cīņa atstājusi daudz
vērtīgas pieredzes. Tā ļaujot saprast, ka
aizsardzība balstās uz visu iedzīvotāju un
valsts institūciju kopīgu darbību. «Katram
no mums ir jābūt gatavam aizstāvēt savu
valsti. Un katram visaptverošajā aizsardzī-
bā ir un arī būs sava vieta.»

Agrs 2. marta rīts 1945. gadā Latgalē.
Krietni aukstāks nekā pašlaik, daudz sniega
un ledus, daži vīri dežurē posteņos, bet
pārējie Stompaku purva partizānu nometnē
vēl atpūšas. Tad meža klusumu pārtrauc
pēkšņi šāvieni, kuru kļūst aizvien vairāk.
Ir sācies čekistu vienību uzbrukums, un,
lai gan vīru skaita ziņā pretinieki ir visai
līdzīgi, iebrucējiem izdodas gūt pirmos
panākumus. Viņi pārvar pirmos posteņus
un sagrābj četrus bunkurus. Daudziem šajā
nometnē nav gandrīz nekādas militārās pie-
redzes, un tas gandrīz vai noved pie iznī-
cinošas panikas. Par laimi, pavisam nesen
nometnē ir ieradies kapteinis Jānis (?) Ozols,
kas sakārto partizānu disciplīnu, tie ieņem
jaunas pozīcijas, un kauja, kā mēdz sacīt,
iestrēgst pašā salas viducī, gandrīz vai pār-
dalot nometni uz pusēm. Šaušana ilgst līdz
pašam vakaram. Partizāni turpat nometnē

apglabā savus kritušos, bet uz rīta pusi
veiksmīgi izlaužas brīvībā. Ar to lielākā
Latvijas nacionālo partizānu kauja netālu
no tagadējā lielceļa starp Balviem un
Viļaku Stompaku purvā, kurā piedalījās
350 partizānu un 480 NKVD karaspēka ka -
ravīru, bija beigusies. Vēlāk čekisti apgla-
bātos partizānus izraka un atveda uz Viļa -
ku, nometa tos zemē, cerēdami pēc piede-
rīgo reakcijas uzzināt, kuras ģimenes ie -
saistījušās pretošanās kustībā.

Labāk zem egles palieku, 
nekā krievam padodos

Ceļš uz nesen 87. dzimšanas dienu sagai -
dījušās Evelīnas Strupkovas Aizupju mā -
jām ved pāri piesnigušai pļavai. Netālu re -
dzamas citas skumīgas un ļaužu pamestas
viensētas. Pavisam netālu ir Krievijas robeža,
līdz tai ne vairāk par kilometru. Kā stāsta
mans pavadonis pensionētais skolotājs,
Baltinavas mednieku kolektīva «Vientuļie
vilki» ilggadējais vadītājs Ojārs Lācis, robež-
sargi beidzamajā laikā darbojas ievērojami
aktīvāk – pierobežā daudz biežāk pārbauda
svešinieku dokumentus un autotransportu. 

Godina Stompaku cīnītājus
Šogad gāJIeNs uz stoMPaku NoMetNI, kurā deVās arī JauNsargI, VaINagoJās ar PIrMo dIeVkaLPoJuMu PĒC 75 gadIeM

(Turpinājums 12.lpp.)

Par Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes darba organizāciju
ārkārtējās situācijas apstākļos

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma
Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 4.1. un 4.8., 4.34.,
4.35. un 4.36. apakšpunktos minēto, informējam, ka Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk-PMLP) no šī gada 
23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām visā Latvijā pārtrauc
klientu apkalpošanu klātienē. tas nozīmē, ka no 2020. gada 
23. marta klientiem tiks slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas.

Šajā laika posmā personām nebūs iespējams pieteikt un saņemt
personu apliecinošus dokumentus (pasi, personas apliecības). PMLP
informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam doku-
mentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais
dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās
situācijas izsludināšanas laikā. PMLP priekšnieks vai viņa pilnvarota
amatpersona var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu
dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.

Neatliekamu jautājumu risināšanai saistībā ar personas apliecino-
šiem dokumentiem, (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazi-
nāties ar tuvāko PMLP teritoriālo nodaļu vai PMLP Personu aplieci-
nošu dokumentu departamenta Metodiskās vadības nodaļu: 67219244.
Saziņai iesakām izmantot arī e-pastu: pases@pmlp.gov.lv.

Ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz
2020.gada 13.martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies
pēc 2020.gada 13.marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā
ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, nenoformējot jaunu uzturē-
šanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinā-
tību, ja tādas ir noteiktas ar iepriekšminēto uzturēšanās atļauju vai
vīzu.

Jānorāda, ka ārzemniekiem dokumenti uzturēšanās atļaujas un
vīzas pieprasīšanai vai reģistrēšanai jāiesniedz tikai elektroniski,
apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektro-
nisko parakstu vai nosūtot pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP
aicina telefoniski sazināties ar PMLP teritoriālajām nodaļām, vai
izmantot PMLP informatīvo tālruni: 67209400, vai sazināties pa e-
pastu: mn@pmlp.gov.lv.

Lai nodrošinātu klientu informēšanu, darbosies PMLP informatī-
vais tālrunis: 67209400 un par PMLP sniegtajiem pakalpojumiem ir
iespējams sazināties ar PMLP teritoriālajām nodaļām, kuru kontakti
pieejami PMLP oficiālajā tīmekļvietnē: www.pmlp.gov.lv.
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Godina Stompaku cīnītājus
Evelīna mūs sagaida ar prieku,

un varam lēnām aprunāties par
aizgājušajiem laikiem. Kara un
pēckara laiks vēl nav zudis no
atmiņas. To, visdrīzāk, nekad neaiz -
mirst. Evelīnas tēvam Antonam
Smuš kam par palīdzību Latvijas
armijai Atbrīvo ša nās cī ņās pie-
šķirti 18 hektāri zemes. Tur izau-
gušas trīs māsas un Evelīna. Otro
pasaules karu ģimene pārcie tusi
visai labi, taču lielākie pārdzī -
vojumi sekojuši jau pēc sarkanās
armijas atnākšanas 1944. gadā.
Tēvs atteicies no iesaukšanas šajā
armijā un slēpies mežā pavisam
netālu no mājām. Nācis no meža
bieži, lai paveiktu dažādus darbus.
Reiz viņu turpat krūmājā pie mā -
jas novaktējuši «istrebiteļi». Ieve -
duši iekšā, iekaustījuši, kā stāsta
Evelīna, un grasījušies viņu vest
prom. Meitenes apķērušās tēvam
ap kāju un mēģinājušas to nepie-
ļaut. Ar spē ku nostumtas malā. Par
laimi, tēvam īpaši sliktu piedzī-
vojumu vairs neesot bijis, jo viņš
iedalīts tā saucamajā armijas darba
ba taljonā. «Laiki patiešām bija
slikti. Ne jau par visu varēja runāt.
Par Stompaku kauju zinājām, taču
par to cilvēki nerunāja. Vēlāk uz
turieni braucām ogot. Tad jau mā -
cījos Viļakas ģimnāzijā un ceļā uz
turieni kopā ar draudzenēm viens
posms veda trīs kilometrus cauri
mežam. Tur mūs mēdza apturēt
partizāni, taujāja pēc dažādiem
jaunumiem, centās iegūt sev vērtī -
gas ziņas,» stāsta Evelīna. Uz «Lat -
vijas Avīzes» jautājumu par cilvē -
ku iešanu mežā un dalību parti-
zānu vienībā sirmā sieviete atbild:
«Kā gan tu neiesi mežā, ja pat
baznīckungs tur bija iegājis. Kā,
piemēram, teica kaimiņš Antons
Kuprišs – labāk es zem egles pa -
lieku, nekā krievam padodos! Jā –
vēlāk jau daudz ko runāja par tiem
tur mežā. Bet saprotiet – viņiem
jau nebija izejas – apģērbties vaja-
dzēja, paēst vajadzēja! Daudzi arī
no laba prāta palīdzēja partizā-
niem. Tā mana vīra Strupkova mā -
sas nesa ēdienu saviem brāļiem uz
mežu.» Ojārs: «Situāciju jau sa rež -
ģīja arī tas, ka cilvēki nezināja, kas
gaidāms nākotnē. Cerēja uz Rietu -
 miem, bet nesagaidīja palīdzību.»

Reiz, tas bijis Lieldienās, pie
Strupko viem atnākuši partizāni,
vēlējušies mājas atmosfērā pienā-
cīgi atzīmēt svētkus. Tad kāds pa -
manījis, ka deg kaimiņu Slišānu
kūts, un partizāni gribējuši iet pa -
līgā dzēst uguni, taču to nav darī-
juši. Viņi nedrīkstējuši atklāt savu
atrašanās vietu. Ojārs: «Par nelai-
mi – mēs tik daudz ko nezinām par
tiem laikiem. Vecākā paaudze ne -
ru nāja, un nā kamā viņus daudz ne -
izprašņāja. Cik tad sen vispār par
Stompakiem sāka runāt? Ko pumā
es pozitīvi raugos uz nacionālajiem
partizāniem. Viņi gaidīja, ka atnāks
amerikāņi un angļi, bet krievi ies
atpakaļ. Tas atstāj daudz neuzdotu
jautājumu lielajām valstīm. Tas
pats par 1940. gadu un to, kā pēc
tam virsniekus apšāva Litenē. Tad
jau labāk būtu karojuši un varbūt
pat mazākā skaitā ietu bojā.»

Vēlāk iebraucam Bilgu ciema
mājās, kur saimnieko Punduri – 58
gadus vecais bio loģiskais zem-
nieks Oļģerts un viņa sieva Biruta.
Klājas labi, viņi apgalvo, lai gan

cie mā apdzīvota palikusi vairs
tikai viņu māja. Nav pārsteigums,
uzzinot, ka līdzīgi daudziem no -
vada cilvēkiem arī Oļģerta tuvi-
nieki 1945. gada sākumā meklē-
juši patvērumu no sarkanās armi-
jas mežā un nokļuvuši Stompaku
purva partizānu vienībā. Tie bijuši
divi Oļģerta mātes brāļi, kas kri-
tuši 2. marta kaujā. «Kādēļ viņi
bija mežā? Tak lai nebūtu jākalpo
svešiem. Viņi negribēja padoties
ne krievam, ne vācietim. Diemžēl
agrāk par to runāja tik maz. Ja
prasāt, kādēļ viņi karoja, atbildēšu
vienkārši – tak gribēja paši savā
zemē dzīvot un kārtību te no -
teikt,» saka Oļģerts. Biruta: «Man
arī tā šķiet, ka lielās varas katra
mēģināja vilkt uz savu pusi, bet
cilvēki gribēja palikt uz sa vas ze -
mes, dzīvot un strādāt savās mā -
jās.» «Bija grūti izdzīvot. Mana
māte stāstīja – ienāca vācieši un
prasīja, lai dodam maizi, kad viņi
bija prom, ieradās krievi un atkal
prasīja maizi,» piebilst Ojārs.

stompakos turpinājās
Latvijas valsts

Šopirmdien, 2. martā, kaujas
atceres pa sākumā bija pilnībā pie-
pildīta Viļakas kultūras nama zā -
le – tie bija gan vietējās ģimnāzi-
jas 8. klases skolēni, gan vairāku
Lat ga les pilsētu jaunsargi ar sa -
viem instruktoriem, gan vietējās
varas un Zemessardzes 2. brigā-
des pārstāvji, gan virkne redzamu
politiķu. Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
uzsvēra, ka pa gājušajos laikos par
Stompakiem un nacionālajiem
partizāniem – gan vīriem, gan sie-
vām – maz ticis runāts. Vēl šorīt,
2. martā, viņš aprunājies ar da -
žiem vietējiem iedzīvotājiem un
varējis uzklausīt atšķirīgus vie-
dokļus par partizāniem. «Raugo -
ties no čekistu viedokļa, viņi
uzskatāmi par bandītiem, bet, no
otras puses, cīnītāji par brīvību.
Interesants fakts – novadā padom-
ju vara nav iedrošinājusies tolaik
slēgt ciet nevienu baznīcu, un tas,
visdrīzāk, esot nacionālo partizā-
nu nopelns. Šī cīņa mežos atstā-
jusi vēsti mums un arī kaimiņiem,
un tā skan ļoti vienkārši – ļaujiet
mums pašiem noteikt, kāda šeit
būs kārtība,» uzsver Viļakas nova-
da vadītājs. Pēc viņa runā ekspre-
zidents Raimonds Vējonis un uz -
teic Ziemeļlatgales reģiona iedzī-
votāju spēku un ticību savas valsts
brīvībai. Šīs kaujas mērogi tāpat
kā nacionālā pretošanās kopumā
kalpo par nesatricināmu atgādi-
nājumu tautas gribai dzīvot brī-
vībā. «Tas bija svarīgi it īpaši tā -
dēļ, ka Latvijas valsts tolaik vairs
formāli nepastāvēja, taču ar domu
cīnīties par brīvu valsti bija pār-
ņemti individuāli cilvēki – stu-
denti, zemnieki. Viņi nepadevās,
cīnījās, apliecinot spēku un ticību,
ka atkal reiz būs brīva un neatka-
rīga valsts. Tagad tā mums ir! Kā -
da tā būs – tas ir atkarīgs no mums
pašiem. Novēlēsim stiprināt savu
valsti, izcīnīt cīņas par savām ģi -
menēm, par valsti, lai mums pie-
tiek spēka!» teic eksprezidents.

Balvos dzimušā tieslietu minis-
tra Jāņa Bordāna skatījumā gan
Stompaku purva nometnē, gan vē -
lāk nelielākās partizānu vienībās
turpinājās Latvijas valsts. Ta jās
dar bojās Latvijas Republikas liku-

mi. Ja tiktu atrastas laulību reģis-
trācijas liecības, kas noslēgtas Stom -
paku purva nometnē esošajā baz-
nīciņā, tās būtu jāuzskata par juri-
diski spēkā esošām. Ministra ska-
tījumā nacionālo partizānu cīņa
esot uzskatāma par visas nācijas
karu. Tādu pašu karu kā jebkurai
citai nācijai. Saprotams, tajā diem -
žēl neiztikt bez civiliedzīvotāju
upuriem. Vajagot paraudzīties uz
to, kā angļi un amerikāņi atbrīvoja
Rietumus, kā bombardēja lielākas
un mazākas apdzīvotas vietas Vā -
cijā. Tur cieta ļoti daudz civilie-
dzīvotāju. Varam uzskatīt, ka nav
nekādas atšķirības no šīm cīņām
Rietumos un Latvijā – parasti ka -
ros cieš daudz mierīgo iedzīvotā-
ju. «Mēs atguvām brīvību, un tad
arī atnāca amerikāņi un angļi. Lai
Latvija šajās robežās pastāv vēl
nākamos tūkstoš gadus!» novēl
tieslietu ministrs.

Bijušais Latvijas Nacionālo bru -
ņoto spē ku komandieris ģenerāl-
leitnants Raimonds Graube teic,
ka mežabrāļu cīņa atstājusi daudz
vērtīgas pieredzes. Tā ļaujot sa prast,
ka aizsardzība balstās uz visu iedzī-
votāju un valsts institūciju kopīgu
darbību. «Katram no mums ir jābūt
gatavam aizstāvēt savu valsti. Un
katram visaptverošajā aizsardzībā
ir un arī būs sava vieta. Vēlu ticī-
bu, drosmi un gribu stiprināt šo
valsti un drošību!» vēl ģenerālis.

Purvā partizānu nometnē
Jau vēlāk pašā Stompaku pur -

vā, kur līdz partizānu nometnei
ved elegants laipu ceļš virs ūdeņai -
nākajām vietām, aprunājos ar pir -
mo reizi uz Viļakas novadu atbrau -
ku šo Saeimas deputāti Lindu Ozo -
lu no Ogres. «Godīgi sakot, manu
iztēli par šo vēstures posmu rosi-
nāja filma «Segvārds Vientulis».
Tā stiprināja apziņu, ka mūsu
tauta pretojās okupācijas varai, un
tas ir svarīgi mūsu identitātes vei-
došanai. Ja tas ir svarīgi man, tas
ir svarīgi visai nācijai,» teic Jaunās
konservatīvās partijas pārstāve.

No Kurzemes atbraukušais
Rendas Na cio nālās pretošanās
kustības muzeja va dī tājs Andrejs
Ķeizars «Latvijas Avīzei» uz sver,
ka uz Stompaku kaujas atceres
pa sā kumu atbraucis jau ceturto
reizi. «Sajūtas – ir labi, jo ar katru
jaunu reizi atmosfēra kļūst labāka,
piedalās vairāk politiķu. Ir lielāka
sirsnība un kļūst pozitīvāks parti-
zānu cīņas novērtējums.» Pēc pie-
redzējušā partizānu cīņas gaitu
pētnieka domām, sabiedrībā labā-
kai izpratnei par senajiem notiku-
miem traucē padomju varas atstā-
tais propagandas mantojums. Viens
piemērs – pēckara gados Latvijā tika
izveidotas astoņas čekistu grupas,
kuras visā valsts teritorijā uzdevās
par nacionālajiem partizāniem un,
pastrādājot dažādus noziegumus,

tajā skaitā slepkavības, centās dis-
kreditēt brīvības cīnītājus.

Īpaši vērts uzsvērt, ka šogad
gājiens uz Stompaku nometni vai-
nagojās ar pirmo dievkalpojumu
pēc 75 gadiem. Toreiz, 1945. gada
ziemā, nometnē izveidotajā baz-
nīciņā ar Dieva vārdu visus stip-
rināja Šķilbēnu pagasta Rekovas
katoļu draudzes prāvests Ludvigs
Štagars – segvārds Pa bērzs. Savu -
kārt tagad viņa iesākto turpina
šejienes novada kristīgo draudžu
aprūpētāji katoļu un luterāņu mā -
cītāji Guntars Sku telis un Mārtiņš
Vaickovskis. Viņu teiktais bija
labi pārdomāts un nozīmīgajam
notikumam atbilstošs. Lai iedzi-
ļināmies katoļu priestera teiktajā,
ka partizāni bija cilvēki, kuri izvē-
lējās taisnību. Ne jau individuāli
sev vai savai ģimenei vien, bet vi -
sam kopumam – tautai, Latvijai.
Lai atceramies, ka arī mums regu-
lāri jāizcīna šī cīņa par brīvību un
vispirms tieši pašiem ar sevi, taču
ar domu par kopīgo Latviju. Uz
neliela melna noslīpēta akmens
purva salā rakstīts: «Ceļiniek,
pasaki Latvijai, ka mēs savas dzī-
vības atdevām tēvzemei.

http://news.lv/Latvijas_Avize/
2020/03/04/godina-stompaku-
cinitajus

Atis Klimovičs
04.03.2020, «Latvijas Avīze»

Foto: Mareks Šubenieks
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