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Šajā izdevumā:

Izlaidumu laiks izglītības iestādēs

Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka: 2020. gada 12.
jūnijā 110 gadus vecā Viduču pamatskola savas vēstures lappusēs
ierakstīja šī gada 9. klases īpašo izlaidumu. Pirmo reizi skolas vēsturē
pēdējie mācību mēneši notika ārkārtas situācijā, caur attālināto mācību
procesu un bez noslēguma eksāmeniem.

Taču skola uzskata, ka ar savu patstāvīgo darbu un pašvadīto mācī-
šanos šī gada 9. klase tos ir nokārtojuši visos mācību priekšmetos.

Šajā attālinātajā laikā mēs visi no jauna iemācījāmies vairākas
būtiskas lietas: Sapratni, Atbalstu, Saskarsmi, Uzticēšanos, Paš-
disciplīnu, Atbildību, prasmi sniegt un pieņemt Palīdzību. Reizēm
nebija ne viegli, ne vienkārši, taču, iemācoties pārvarēt grūtības, mēs
kļūstam stiprāki un gudrāki. 

Šogad izlaidums notika, esot kopā tikai pedagogiem, skolēniem
un viņu vecākiem, taču tas nemazināja galveno prieku – visi absolventi
ir veseli un visi saņēma savu pirmo nopietno izglītības dokumentu –
apliecību par pamatizglītību.

Mēs novēlam viņiem dzīvot tā, lai stiprie, gudrie un godīgie gribētu
viņiem līdzināties!

Un vēl – Veiksmi, Veselību, un daudz Saules visās viņu turpmā-
kajās gaitās!»

Rekavas vidusskolas 9. klases audzinātāja A. Cibule: «Šogad
9. klases izlaidums bija citāds – svinīgajā pasākumā piedalījās tikai
paši absolventi, viņu ģimenes un skolotāji. Katra ģimene sēdēja pie
sava galdiņa, ievērojot 2 metru distanci.

Skolas direktore A. Golubeva aicināja devītos nekad nepadoties
vieglam vilinājumam — būt par viduvējību, jo jūs varat vairāk. Vienu
mērķi jūs jau esat sasnieguši, jo visi saņemsiet apliecības par pama-

tizglītību. Turpmākajā dzīvē, izvēloties mērķus, mēģiniet izprast sevi,
kādi jūs esat, kādi vēlaties būt, ko vēlaties darīt un ko sasniegt. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs vēlēja katram
atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk. 

Pirmā klases audzinātāja D. Pužule atgādināja par jautrajiem pie-
dzīvojumiem sākumskolā, un skolēni saņēma savus 1.–4. klašu 
darbus.

D. Krakope dāvināja saldumu torti, jo 3 no šīs klases bija Upītes
pamatskolas skolēni. 

Pašreizējā audzinātāja: «Ar šo klasi bija jautri, īpaši pārgājiens
Svātūnē, kad visu nakti lija lietus. Braucām ekskursijās, Māmiņu die-
nām gatavojām cienastu – cepām cepumus un pīrāgus, svinējām dzim-
šanas dienas, Meteņos ēdām pankūkas un vizinājāmies no kalna un
daudz ko citu darījām. Paldies vecākiem un vecvecākiem par sapratni
un atbalstu.»

Žīguru pamatskolas direktore Sanita Orlovska: «Šis izlaidums
Žīguru pamatskolā izskanēja neparasti, citādi, bet ļoti īpaši un sirsnīgi.
Skolas Mazajā zālē pulcējās mazliet uztraukušies 6 devītklasnieki un
skolas darbinieki, bet tas nemazināja prieku par šo īpašo svētku dienu
un atkal kopā būšanu. Klases audzinātāja Svetlana Jurjāne bija parū-
pējusies par absolventu skolas laikā gūtajām skaistajām atmiņām, ko
visi klātesošie vēroja uz lielā ekrāna, bet bijusī klases audzinātāja
Benita Troška lasīja fragmentus no viņu radošajiem darbiem.
Neizpalika arī muzikāli sveicieni un laba vēlējumi. Noslēgumā paldies
vārdus skolas kolektīvam teica arī paši gaviļnieki un atzina, ka arī
šāds izlaidums ir vērtīgs un atmiņā paliekošs – būs foto, būs video.»

(Turpinājums 5. lpp.)

Izlaidums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

Katras izglītības iestādes mācību noslēgums ir dokuments par izglītības ieguvi saņemšanu. Tas ir svarīgs brīdis jebkuram
absolventam. Citu gadu rīkotajos izlaidumos pulcējās pedagogu saime, vecāki, draugi un paziņas. Sakarā ar ārkārtējās

situācijas atcelšanu valstī, piesardzības pasākumi paliek spēkā, tāpēc šogad šis izlaidumu laiks ir savādāks nekā citus gadus. 
Par apliecību par izglītības ieguvi saņemšanu stāsta Viļakas izglītības iestāžu direktori un klašu audzinātāji.

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdams;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.

Lai lustīga un skanīga līgošana!
Viļakas novada dome

Foto Andris Zelčs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2020.gada 28.maijā Nr. 6/2020
(protokols Nr.8, &35)

Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem 

un to saņemšanas kārtību»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu;

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 «Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību» 13.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta notei-
kumu «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu»19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43.punktu

Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa Saistošajos notei-
kumos Nr.6/2017 «Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņem-
šanas kārtību» un  papildināt nolikumu ar 28¹. punktu un izteikt  šādā redakcijā:

«28¹. Pabalstu krīzes situācijas laikā, piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās
situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības laikā, kamēr visā valstī ir izslu-
dināta ārkārtējā situācija, saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu sekām,
un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja ģimenei ( personai ) nav
ienākumi vai tie ir būtiski samazinājušies un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
80,00 euro vienai personai mēnesī, un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

28¹.1. persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka
statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas
laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu
sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu
vai ienākumus no īpašuma, u.c. kas dokumentāli tiek apliecināts;

28¹.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atro-
doties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid – 19 skartajām valstīm) šobrīd jeb-
kuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai,
transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

28¹.3. Ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu,
kas dokumentāli apliecināts.»

Pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts no pašvaldības līdzekļiem. 
Domes priekšsēdētājs S. maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2020. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020

«Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem 

un to saņemšanas kārtību»»

Domes priekšsēdētājs S. maksimovs

Paziņojums
Pēc  iedzīvotāju lūguma, 27. jūnijā Viļakā, Abrenes ielā 19 
darbosies sabiedriskā pirts pēc iepriekšējā pieraksta. 

Lūgums pierakstīties pa tālruni 27814082.
Būsim atbildīgi un ievērosim visus noteiktos drošības nosacījumus!

Paziņojums
No 10. jūnija Viļakas novada dome un pagastu pārvaldes atsāk pieņemt

klientus klātienē, ievērojot fizisko distancēšanos.
Pašvaldībai adresētos iesniegumus, dokumentus u.c. var  nosūtīt uz e-pastu

dome@vilaka.lv. Tālrunis jautājumiem: 64507224, 26540024.
Kases darba laiki Viļakas novada domē: Otrdienās no 9:00 līdz 12:00 un

Ceturtdienās no 13:00 līdz 16:00 101. kabinetā, 1. stāvā.
Attīstības plānošanas nodaļas klientu pieņemšanas laiks: Pirmdienās 8:00-–12:00

un 12.30 –16:00, un trešdienās no 8:30 līdz 12:00.
Bāriņtiesa: tālr. 27809426, e-pasts: barintiesa@vilaka.lv

Pirmdienās 08:30 – 12:00 un 12.30 – 16.00
Trešdienās  08:30 – 12:00

*  *  *
Viļakas novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces,

izpilddirektores iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, 2. stāvā. Lūgums pierakstīties pa tālr.

64507224
Iedzīvotāju pieņemšana: Pirmdiena 10:00 – 12:00

Ceturtdiena 09:00 – 11:00
Domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne,  tālr. 26311663
Iedzīvotāju pieņemšana: Ceturtdiena 9:00 – 12:00
Izpilddirektore Zigrīda Vancāne, 2. stāvā, tālr. 64507223
Iedzīvotāju pieņemšana: Pirmdiena 10:00 – 12:00

Piektdiena 10:00 – 12:00

Projektu konkurss
daudzdzīvokļu

dzīvojamo māju
īpašniekiem un

apsaimniekotājiem
Viļakas novadā 

Viļakas novada dome 2020. gadā izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem Viļakas novadā. 

Konkursa mērķis ir sekmēt un veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplieto-
šanas telpu, ārējo norobežojošo konstrukciju remontu un piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanu Viļakas novada teritorijā, atbalstot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaim-
niekotāju idejas un aktivitātes.

Aicinām projektu konkursā piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus
un apsaimniekotājus, kuri vēlas labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  koplieto-
šanas telpas, remontēt ārējās norobežojošās konstrukcijas kā arī radīt pievilcīgus pie-
saistītos zemesgabalus.

Projektu pieteikumi no 2020. gada 01.jūlija līdz 2020. gada 20. jūlijam iesnie-
dzami personīgi Viļakas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā (211. kab.),
Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.

Projekti ir jāīsteno no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 15. decembrim.
Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada
pašvaldības budžeta ir  6000,00 EUR. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz
1500,00 EUR. Projekta iesniedzējs nodrošina pašu finansējumu, kas ir ne mazāks kā
atbalsta finansējums no pašvaldības. Pašu finansējums ir naudas līdzekļi.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507219, 
rakstot uz ekonomists@vilaka.lv vai interesējoties Viļakas novada domes

Finanšu un grāmatvedības nodaļā (211. kab.).

EKO laukums Viļakā
Sadarbībā ar SIA ZAAO, Viļakā, Jāņu ielā 15 (pie katlu mājas) darbojas

eKO laukums. darba laiks katru darba dienu no 9:00-12:00. 
Par pieņemamiem atkritumu veidiem plašāka informācija Viļakas novada mājas

lapā www.vilaka.lv un jūlija informatīvajā izdevumā «Viļakas novadā». 
EKO laukumā sadzīves atkritumus, ķīmiskas vielas un azbesta atkritumus nepieņem!
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Kad mācību gads tuvojas
noslēgumam, dārzos zied  ābe-
les, puķu dobēs koši rotājas  tul-
pes un ceriņu smarža piepilda
apkārtni, tad mēs svinam izlai-
dumu.

Šajā mācību gadā  uz skolu
pavadījām sešus izglītojamos.
Izlaiduma norise krasi atšķīrās no
iepriekšējo mācību gadu piere-
dzes. Šogad svētkus organizējām
ievērojot visus valstī noteiktos
drošības pasākumus. Izlaiduma
scenāriju veidojām balstoties uz

mācībām kompetenču pieejā.
Svinības notika pavisam savādāk,
bet bija interesanti un skaisti. Ar
lielu prieku vērojām, kā mūsu
topošie skolēni tiek galā ar visiem
izvirzītajiem uzdevumiem. 

Katram izglītojamajam bija
iespēja pašam izvēlēties sev dāva-
nu un puķi. Svētku izskaņā, kopā
ar dežūrgrupas bērniem, visi bau-
dīja garšīgu torti un sulu. 

Paldies vecākiem par sadarbību,
par atbalstu, par saprtani. Bērniem
vēlam veiksmīgas skolas gaitas!

Paldies maniem kolēģiem par
ieguldīto darbu bērnu izglītošanā
un audzināšanā! Šis mācību pus-
gads mums nebija viegls, jo apgu-
vām jaunu pieredzi – attālināto
mācīšanos. Man prieks, ka darbo-
šanās attālināti notika visās vecu-
ma grupās. Paldies grupu skolotā-
jām un mūzikas skolotājai par aktī-
vu darbošanos. Mums viss izdevās!

Paldies visam iestādes tehnis-
kajam personālam par atbildīgu
darbu ikdienā!

Vadītāja I. Brokāne

Sasniegumi 2019./2020.
mācību gadā

2019./2020.m.g. valstī tika organizētas 15 dažādu
mācību priekšmetu olimpiādes. Astoņas no tām – bio-
loģijā, fizikā, ekonomikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, latviešu
valodā un literatūrā 11.–12.klasei, informātikā, vēsturē
notika tiešsaistē. mūsu novada skolēni piedalījās 12
olimpiādēs, no tām – 7 tiešsaistes olimpiādēs. Papildus
šajā mācību gadā tika organizēta krievu valodas olim-
piāde, kas notiek ik pēc diviem gadiem, arī šajā olim-
piādē mūsu novada skolēni piedalījās. Vēl mūsu novada
Viļakas Valsts ģimnāzijas viens skolēns piedalījās
eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē (euSO),
kas bija integrēta, daudznozaru uz praktiskajiem dar-
biem balstīta olimpiāde. 

Mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā (novada) kārtā
no mūsu novada 5.–12. klašu 314 skolēniem piedalījās
68 skolēni (21,66%). Tiešsaistes olimpiādēs piedalījās 
25 skolēni (36,76% no visu olimpiāžu dalībnieku skaita). 

Pamatojoties uz «Mācību priekšmetu olimpiāžu vēr-
tēšanas kārtību», šajā mācību gadā valsts mācību priekš-
metu olimpiādēs ir iegūtas 18 godalgotas vietas:

Viļakas Valsts ģimnāzija – 3,
Rekavas vidusskola – 12,
Viduču pamatskola – 3.
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti:
1.vieta – 2 skolēniem,
2.vieta – 4 skolēniem,
3. vieta – 5 skolēniem,
Atzinība – 7 skolēniem.
Diemžēl šajā mācību gadā uz valsts mācību priekšmetu

olimpiāžu 3. kārtu no novada netika uzaicināts neviens
skolēns.

Līdz 2020. gada 12. martam mūsu novada skolēni pie-

dalījās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un kon-
kursos, ko organizēja Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu apvienība. Trijās  starpnovadu olimpiādēs (latviešu
valodas olimpiāde 3. kl., matemātikas olimpiāde 4. kl.,
vizuālās mākslas olimpiāde 1.–12. kl.), kā arī 2 mācību
priekšmetu konkursos (dabaszinību konkurss 1. kl., kon-
kurss matemātikā «Rēķini galvā!» 2. kl.) piedalījās 
34 novada skolēni. Iegūtas 14 godalgotās vietas: 1. vieta –
1 skolēnam, 2. vieta – 1 skolēnam, 3. vieta – 3 skolēniem,
Atzinība – 9 skolēniem.

Līdz ar koronavīrusa Covid–19 uzliesmojumu šajā
mācību gadā izpalika atklātās mācību priekšmetu olimpiā -
des un arī mūsu novada mācību priekšmetu olimpiādes.

Novadā ir 4 skolēni, kas ir piedalījušies divās mācību
priekšmetu olimpiādēs un ieguvuši godalgotas vietas
(Rekavas vidusskolā – trīs skolēni, Viduču pamatskola –
viens skolēns).

Kopā valsts mācību olimpiādēs un starpnovadu olim-
piādēs piedalījās 102 skolēni.

Aktīvi Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidus-
skolas skolēni piedalījās arī zinātniski pētnieciskajā darbā. 

Latvijas 44.skolēnu zinātniskajā konferencē reģiona
līmenī piedalījās 8 skolēni no mūsu novada. Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēni ieguva divus 3. pakāpes diplomus,
divas Pateicības. Savukārt Rekavas vidusskolas viens sko-
lēns ieguva 1. pakāpes diplomu un pārstāvēja mūsu novadu
zinātniskajā konferencē Jelgavā. Latvijas Skolēnu 44.
zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms šī
gada 3. aprīlī pirmo reizi norisinājās attālināti. Skolēni
savu zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas bija iesū-
tījuši video formātos, kā rezultātā komisija darbus vērtēja
tiešsaistē.

Par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olim-
piādēs, konkursos un ZPD 59 skolēni un 31 skolotājs,
kā arī  1 izglītojamo kolektīvs ir Viļakas novada «Lau -
reāts 2020». 

Interešu izglītībā šo gadu varēja atzīmēt kā soli pirms

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Tika veikti vairāki plānošanas darbi – apmeklēti semināri,
plānoti izdevumi un īstenotas skates, bet, ņemot vērā pan-
dēmijas izplatību, svētki tika pārcelti. Pandēmija ietekmēja
dažādu novada, reģiona un valsts pasākumu, konkursu
norisi, kas aktīvāka ir tieši pavasarī.  Prieks par izglītojamo
un pedagogu sasniegumiem 48. Starptautiskajā bērnu māk-
slas izstādes – konkursa «LIDICE 2020». Latvijas kārtas
Laureātos iekļuva  Viļakas Mūzikas un mākslas skolas 
1 skolēns un Žīguru pamatskolas 1 skolēns. Neizpalika
reģionālais konkurss Rēzeknē «Skolēnu skatuves runas
un literāro uzdevumu konkurss», kur tika iegūtas 6 godal-
gotas vietas.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un sasniegumiem!
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komanda

Izlaidums Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

12. jūnija rīts pēdējo reizi
pulcināja sagatavošanas grupas
«Bitītes» bērnus «Namiņā»,
kuru līdz šim bija pieraduši
saukt par savu. Šajā rītā pēdējo
reizi bērni tikās ar saviem drau-
giem no vecākās «Kāpēcīšu»
grupas,stājās rīta aplī un pēdējo
reizi visi kopā roku rokā gāja
kopējā rotaļā.

Mūsu izlaidumniekiem ir prie-
cīgs prāts, jo viņi jau ir izauguši no
bērnudārznieku vecuma un visas
viņu domas lido skolas virzienā. 

Izlaidums pirmsskolā ir pir-
mais  pieturas punkts bērnu dzīvē,
viens ceļa pagrieziens, kurš ved

tālāk uz skolu. Taču pirms tam ir
mazliet jāpiestāj un jāatskatās
atpakaļ uz šī ceļa sākumu. Sā -
kumu, kad bērni vēl bija pavisam
mazi un šo laiku neatceras. Bet
to labi atceras bērnu vecāki, kad
ar lielu satraukumu pirmo reizi
atveda savus mazuļus uz bērnu-
dārzu un atstāja skolotāju un auk-
lītes uzraudzībā.Pirmās skolotājas
Lilija Zondaka un Līga Mūrniece,
mīļā auklīte Jolanta Ivanova bija
tas mammas aizvietotājs klēpis,
tās mīļās mammas rokas, kuras
nožāvēja asaras un nomierināja
satrauktos prātus. Viņas mācīja
arī pirmās saskarsmes prasmes

vienam ar otru, pirmās patstāvības
prasmes un kopā rotaļāšanās
māku. Bija cēlieni un kritieni, pir-
mie puni un zilumiņi, bailes no
visa jaunā un prieks par spēju pār-
varēt sevi un savu nedrošību.

Nākamajā vecuma posmā –
vidējā vecuma grupā, bērni iepa-
zinās ar skolotājām Tatjanu Alek-
sejevu un Liliju Strupku, auklītēm
Viviānu Grabuli un Līgu Kaļāni
Kokareviču. Tika sākta nopietnā-
ka zināšanu apguve, iepazīšanās
ar burtiņiem un cipariņiem, notika
pirmie mēģinājumi un eksperi-
menti. Šajā posmā bērni mācījās
būt atbildīgiem par savu rīcību,
vērtēt citu bērnu rīcības, sāka
saprast, kuri ir sliktie un kuri ir
labie darbi, guva uzslavas un aiz-
rādījumus, kļūdījās un mācījās
savas kļūdas arī izlabot. Tāpat
skolotājas Inese Saida un Terēzija
Brokāne, auklīte Ilze Rēvalde bija
kopā ar bērniem dažādos mācību
gada periodos, mācīja viņiem būt
labestīgiem, izpalīdzīgiem un in -
teresantiem rotaļu biedriem. 

Ikdiena pirmsskolā nepagāja
bez dziesmām un dejām, bez
mūzikas un jautrošanās svētku
reizēs. Par to gādāja mūsu mūzi-
kas skolotāja Elita Logina.

Un kas par dzīvi būtu bērnu-
dārzā, ja nebūtu mūsu gādīgās
saimniecības daļas vadītājas Ani -
tas Pužules, garšīgo ēdienu gata-
votājas pavāres Ilonas Mednes un
viņas palīdzes Benitas, kā arī iz -
darīgā sētnieka un dažādu āra dar -
bu veicēja Oļega Smirnova! Viņu
darbs rada visiem ērtības, sāta
sajūtu un drošu vidi, kad jāvada
lielākā dienas daļa! 

Mūsu pirmsskolā ir mīļa, at sau -
cīga un par visiem atbildību neso-
ša vadītāja LilitaŠnepere. Vadītāja
Lilita katru rītu, ienākot mūsu «Bi-
tīšu» grupiņā, vienmēr apvaicā jās
gan skolotājām, gan bērniem: «Kā
klājas? Kāds noskaņojums? Kas
nepieciešams dienas darbam?»
Bērni ar prieku sveicinājās, samī-
ļoja un pastāstīja savus piedzīvo-
jumus. Arī nodarbības angļu valo-
dā, kas notika rotaļu veidā, raisīja
lielu patiku un interesi. 

Bērnu pateicība par visu kopā
būšanas laiku savām skolotājām
un auklītēm – skolotāju palīdzēm,
visiem bērnudārza darbiniekiem
tika izteikta dzejas rindās, dzies-
mās un rotaļdejās, katram veltot
vienu priekšnesumu. 

Bērnu vecāku pateicības vārdi
par  bērnu skološanu un mīļu auklē -

šanu tika veltīti visam iestādes
kolektīvam,  un dāvātais bumbie-
res stāds, kuru iestādīsim iestādes
laukumā, vienmēr atgādinās par
2020. gada «Bitīšu» grupas bēr-
niem un būs liels prieks nākama-
jiem mūsu bērnudārza audzēk-
ņiem.

Pašu lielāko prieku mūsu iz-
laidumniekiem sagādāja burbuļ-
šova mākslinieki. Krāsainie, dažā-
da lieluma burbuļi, kuri piepildīja
visu rotaļlaukumu varavīksnes
krāsām, radīja sajūsmu arī pieau-
gušo acīs. Liels «PALDIES!» spon-
soriem, kas palīdzēja sagādāt šo
prieku mums visiem!

Liels «Paldies!» mūsu lielā noti-
kuma iemūžinātājam Andrim Zel -
čam, kurš prot notvert skaistus,
košus un dzīvespriecīgus mirkļus. 

Saviem bijušajiem grupas «Bi -
tītes» bērniem, nākamajiem pirm-
klasniekiem, vēlam sapņot  krā-
sainus sapņus, nebaidīties no grū-
tībām un kļūdām, būt zinātkāriem
un neatlaidīgiem! Bērnu vecā-
kiem vēlam pacietību un sapratni,
kļūt draugiem un padomdevējiem
saviem mīļajiem skolas bērniem! 

Viļakas PII skolotāja 
Guna Rižanova,

Foto:  Andris Zelčs

Izglītojamo izlaidums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē
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PROJeKTI

Latvijas teritorijā maršrutam dots nosaukums
«Viļaka–Gulbene–Ērgļi–Rīga Green Ways» un
piešķirts 15 reģionālās  nozīmes velomaršruta
numurs. Viļakas novadā maršruts pa veco dzel-
zceļa līniju ies līdz bijušai mežvidu pamatskolai
un tad caur Borisovu uz Viļaku un Vientuļiem.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie informācijas
apkopošanas. Tā kā trase lielākoties ir taisna un,
lai potenciālā maršruta apmeklētājiem zaļā ceļa
izbraukšana būtu aizraujošāka, dodoties pa  marš -
rutu, varēs uzzināt izzinošu informāciju gan par
netālu esošajiem dabas objektiem, gan vēsturiskiem
faktiem. Viļakas novadā maršruts pa bijušo dzelz -
ceļa līniju būs 17,5 km garš, posmā Kuprava –
Žīguri 11,4 km un Žīguri – Mežvidu bijusī pamat-
skola 6,10 km, no kurienes maršruta posms līdz
Vietuļiem arī būs apmēram 17 km.  Trase tiks mar-
ķētā gan ar koka norādes stabiem, gan koka km
stabiņiem (gulšņiem), kā arī tiks izvietoti vairāki
informatīvie stabi gan pie objektiem, gan krusto-
juma un pagrieziena vietās. 

Pirms uzsākt marķēšanu svarīgi ir apsekot trasi
dabā un novērtēt esošo situāciju. Nozīmīgi bija
atrast arī kādas vēstures liecības, kā piemēram biju-
šos dzelzceļa 100 m stabiņus, lai jaunie km stabiņi
sakristu ar vecajiem. Devāmies meklēt vēstures
liecības un vairākkārtējā trases izbraukšana attais-
nojās ar rezultātiem, jo atradām vairākus nozīmīgus

100 m stabiņus. Veicām stabiņu fotografēšanu un
GPS koordinātu noteikšanu. Visi iegūtie dati tika
savadīti digitālajā kartē. Apsekojām arī posmu
Vīksna – Kuprava. Visvairāk vēsturisko liecību
saglabājušās Kupravas un Vecumu pusē. Izbraucot
posmu var palaimēties ieraudzīt arī kādus meža
zvēriņus, mums paveicās jo sastapām lapsu, dzēr-
ves un ērgļus pāri. Liels paldies dabas pazinējai
Andrai Korņejevai par tehnisko atbalstu. Projekta
gaitā tiks arī veikta trases tīrīšana, līdzināšana un
atpūtas vietas labiekārtošana pie Žīguru dzelzceļa
stacijas.

Aicinām vietējos iedzīvotājus iesaistīties.
Varbūt kādam saglabājušās fotogrāfijas, kas uzņem-
tas uz dzelzceļa līnijas Kuprava–Žīguri–Vecumi,
kad vilciena kustība vēl notika, bildes noderētu
noformējot informatīvos stendus. Informāciju sūtīt
uz turisms@vilaka.lv.

Informāciju sagatavoja: Tūrisma speciāliste
Inese Matisāne

Program Latvia-Russia Cross-Border Coopera -
tion Programme 2014-2020

Project «Development of the green tourism rou-
tes uniting the border regions of Latvia and Russia
for common sustainable development of small 
cities and rural areas» (Greenways Riga-Pskov)
No. LV-RU-006

Turpinās sagatavošanas darbi projekta 
Nr. LV-RU-006 «GREENWAYS RIGA-PSKOV»

(Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) trases marķēšanai

Iespēja iepazīt kalēja darbu
Noslēdzoties ārkārtas stāvoklim valstī,

interesentiem būs iespēja iepazīt kalēja dar-
bu klātienē. Saimnieciskās darbības veicējs
Igors Trešutins ir realizējis projektu Nr.
2019-VNd-2-05 «metālkalēja nojumes

izveide», kuru ar 1500,00 Eur atbalstīja Viļakas
novada dome uzņēmējdarbības projektu konkursā.
Līdzfinansējumu vairāk kā 200,00 Eur nodrošināja projekta
īstenotājs Igors. Metālkalšanas prasmes Igors ir apguvis
pašmācības ceļā. Jau 10 gadus darbojas šajā nozarē. Ir
bijusi sadarbība ar Viļakas novada domi, vietējām drau-
dzēm dažādu liela apjoma pasūtījumu izpildei; pēc pasū-
tījuma privātpersonām un juridiskām personām ir kalti
vārti, svečturi, trepju margas un daudzi citi oriģināli kalti
priekšmeti. Metālkalēja Igora Trešutina veidotie darbi ir
apskatāmi Viļakas pilsētā: mīlestības koks pie grāfienes
tiltiņa, laternas Viļakas katoļu baznīcas priekšā, Rekovā
romantiskais soliņš ar lietussargu. Daudzi pazīst un novērtē
metālkalēja darbus, bet tikai daži zina kā top šie darbi.
Tāpēc Igors Trešutins nolēma īstenot sen lolotu sapni un
izveidot metālkalēja nojumi. Tā būtu iespēja uzņemt viesus
meistara darbnīcā un iepazīstināt tos ar kalēja aroda vēsturi
un nozīmi mūsdienās.

Igors Trešutins ir pateicīgs Viļakas novada domei par
atbalstu un iespēju īstenot savu ideju.  Ir uzbūvēta metāl-
kalējā darbnīca 4x4 m. Zem nojumes ir izvietota metāl-
kalēja darbnīca, kalve, kur izmantojot āmuru un laktu, kaļ
un apstrādā metālu. Izveidojot nojumi, kalējs viesus varēs
uzņemt jebkurā gadalaikā, jo viesiem ir iespējams nojumē
paslēpties gan no lietus, gan no karstajiem saules stariem.
Tā būs iespēja interesentiem iepazīties ar metālkalšanas

amata prasmēm. Šeit būs iespējams iegādāties arī metāl-
kalēja veidotos suvenīrus.  

Viļakas novads lepojas, ka pie mums ir saglabāta sena
aroda prasme un no 2020. gada vasaras būs iespējams
interesentiem arī klātienē iepazīties ar grūto, sarežģīto,
bet interesanto metālkalēja arodu.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Igors Trešutins

Noslēdzies Viļakas novada domes
rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Šogad, pateicoties Covid-19 pandēmijai, projektu
iesniedzējiem bija pieejams ļoti ilgs laiks, lai iesniegtu
projektus. Sākumā projekta pieteikumus Viļakas novada
domes izsludinātajā projektu konkursā par finansējuma
piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projek-

tiem 2020.gadā bija iespējams iesniegt no 28. februāra
līdz 30.martam, bet iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 8.jūni-
jam. Pirmo reizi projektu iesniedzējiem bija iespējams projekta pie-
teikumu gatavot vairāk kā 3 mēnešus. 

Piecpadsmit pretendenti ir iesnieguši projektus par kopējo summu
37497,57 Eur, pieprasot no pašvaldības 28519,24 Eur. Pieejamais
finansējums projektu konkursā ir 16000,00 Eur. 

Projektus vēlētos īstenot vienu Medņevas pagastā, vienu Žīguros,
vienu Semenovā un Viļakā, divus Susāju pagastā,  piecus Šķilbēnu
pagastā un piecus Viļakas pilsētā. Četriem projektu pieteicējiem ir
reģistrēta saimnieciskā darbība, kas nav vecāka par 5 gadiem, 
11 projektu iesniedzēji ir fiziskas personas, kuras plāno reģistrēt
saimniecisko darbību, ja saņems atbalstu projekta īstenošanai. Trīs
projektu iesniedzēji ir vecumā līdz 25 gadiem, trīs vecumā no 
26 līdz 30 gadiem, seši vecumā no 31 līdz 40 un trīs pretendentiem
ir vairāk kā 41 gads. Četri projekti ir iesniegti tūrisma jomā,  8 pre-
tendenti plāno dažādus pakalpojumus (sporta jomā, mežsaimniecībā,
automašīnu īpašniekiem, koka dizainā, būvniecībā un teritorijas
sakopšanā), viens projekts ir plānots augļkopības attīstībai un divos
projektos ir plānota mājražošanas produkcijas sagatavošana un pār-
došana ēdināšanas uzņēmumiem un citiem klientiem. 

Projektu iesniedzēji ir gatavi līdzfinansēt projektus ar konkursā
noteiktajiem 10 %, kā arī ar lielāku summu. Vienam projektam mak-
simālais pašvaldības atbalsts ir 2000,00 Eur. Projektus vērtēs Viļakas
novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija. Gala lēmumu, kuri
projektu iesniedzēji saņems atbalstu, pieņems Viļakas novada domes
deputāti jūnija domes sēdē. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Īstenosim projektu 4. Staptautiskais
glezniecības plenērs «Valdis Bušs 2020»

2020. gada maija sākumā saņēmām ziņu no Latgales plānošanas
reģiona, ka ir atbalstīts projekts Nr.LKP2020/48 «4.S taptautiskais
glezniecības plenērs «Valdis Bušs 2020»» Latgales kultūras pro-
grammā ar summu 3000.00 Eur.  Līdzfinansējumu projektam nodro-
šinās Viļakas novada dome. Vērtējot pandēmijas Covid-19 radītos
pārvietošanās ierobežojumus un karantīnas ierobežojumus no dau-
dzām valstīm ieceļojošiem, šogad plenērā piedalīsies mākslinieki no
Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, starp kurām šobrīd
ir atļauta brīva pārvietošanās un nav noteikti karantīnas ierobežojumi. 

Plenērā no 13.–24. jūlijam piedalīsies trīs mākslinieki no Latvijas,
divi no Lietuvas un viens no Igaunijas. Plenēra laikā tapušo darbu izstāde
tiks atklāta 23.jūlijā Viļakas novada muzeja izstāžu zālē Klostera ielā 1. 

Viļakas novada pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko
mākslas centru ceturto gadu organizēs starptautisko glezniecības
plenēru «Valdis Bušs 2020», kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču
programmas ietvaros. Plenērs «Valdis Bušs 2020» tiek organizēts
Viļakā, kas ir pazīstama un ar plašu vēsturi bagāta pilsēta Latvijas
austrumos, un tā ir Latvijas ainavu meistara Valda Buša dzimtā puse.
Ceram, ka šogad taps skaisti Baltijas valstu mākslinieku darbi, kuri
papildinās Viļakas novada domes mākslas darbu kolekciju.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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AKTuāLA INFORmāCIJA

Viļakas Valsts ģimnāzija 
no 2020. gada 1. septembra piedāvā izglītības

programmas no 1. klases līdz 12. klasei:
1. Pamatizglītības pirmā  posma (1. – 6. kl.) izglītības programma
2. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. kl.)  divas izglītības pro-

grammas:
2.1. Vispārīgo pamatizglītības programmu
2.2. Inženierzinātņu un tehnikas virziena programmu

Abās programmās iekļautas 6 mācību jomas:
1. Valodas
2. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
3. Dabaszinātnes
4. Matemātika
5. Tehnoloģijas
6. Veselība un fiziskās aktivitātes.

Inženierzinātņu un tehnikas virziena programmā tiek pie-
dāvāts padziļināti apgūt mācību priekšmetus dabaszinātņu, mate-
mātikas un tehnoloģiju jomās (ķīmija, fizika, inženierzinības,
matemātika, datorika).

3. Trīs vispārējās vidējās izglītības (10.–12. kl.) programmas
Visās trīs  programmās iekļautas 6 mācību jomas:
7. Valodas (VVĢ  var apgūt latviešu, angļu, krievu, vācu, franču 
valodas)
8. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
9. Dabaszinātnes
10. Matemātika
11. Tehnoloģijas
12. Veselība un fiziskās aktivitātes,
kā arī padziļinātie un specializētie kursi.
3.1. medicīnas, vides un dizaina programma

3.2. uzņēmējdarbības un valodu programma

3.3. Valsts aizsardzības, inženierzinātņu un tehnoloģiju
programma

Izlaidumu laiks izglītības iestādēs

Tālrunis informācijai 64507135, 26311663.

(Sākums 1. lpp.)

Viļakas Valsts ģimnāzijas 9. klases audzinā-
tāja Rasma Vilkaste: «Ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskās drošības pasākumus, šogad
Viļakas Valsts ģimnāzijā 9. klases izlaidums notika
neierastā veidolā. 

Ievērojot iepriekš saskaņoto laika plānojumu,
absolventi vispirms bibliotēkā nodeva mācību grā-
matas un mācību līdzekļus, tad devās pie klases
audzinātājas, lai saņemtu apliecības par pamat -
izglītību un sekmju izrakstus, pateicības dažādās
nominācijās un dāvanas. Lai gan nebija tra dicionālā
izlaidumu svinīguma, telpā valdīja pozitīvas emo-
cijas, skanēja mīļi vārdi un laba vēlējumi. 

Turpinājumā skolas direktore S. Šaicāne ļoti

dvēseliski silti apsveica absolventus un īsumā infor-
mēja par aktualitātēm izglītības iegūšanas turpinā-
šanā Vi ļakas Valsts ģimnāzijas10. klasē.

Noslēgumā tika ēstas kūkas, skanēja priecīgas
čalas un smiekli.»

Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm
Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,
Nāk jaunība tava ar rasas veltēm
Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!

/V. Mežnora/
Lai visiem skaista un jauka vasara!

Informāciju apkopoja 
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

1941. gada 14. jūnijā no Latvijas uz Sibīriju
izsūtīja tūkstošiem cilvēku. No Viļakas novada
tika izvesti 42 cilvēki- militārpersonas, pašvaldī-
bas un meža darbinieki, skolotāji, dzelzceļa strād-
nieki u.c. Neviens no novada 42 izsūtītajiem vairs
nav starp dzīvajiem, taču mēs turpinām atcerēties
šos notikumus un godināt šo cilvēku piemiņu.

Viļakas novadā ir vairākas piemiņas vietas vel-
tītas 1941. ga da 14. jūnija deportācijām. No bijuša-
jām Žīguru un Vecumu dzelzceļa stacijām tika izsū-
tīti vairāki cilvēki. No Vecumu stacijas deportācijas
turpinājās arī 23. jūnijā, kad tika izsūtīti dzelzceļa
stacijas darbinieki. Izsūtīti arī bija vienkārši cilvēki,
kuri strādāja un apkopa savu zemi, tāds bija arī St.
Cunska liktenis. Viņa mājas atradās Borisovā, tagad
kluba ēka. Kā vienu no pēdējām piemiņas vietām
atklājām izsūtīto meža darbinieku piemiņai veltīto
plāksni pie Viļakas novada jauniešu centra.

Šogad, mazliet citā formātā bija iespēja katram
individuāli, ar klusuma un siltuma brīdi, pieminēt
1941. gada deportētos, noliekot piemiņas vietās zie-
dus vai iedegot svecīti.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja 
R. Gruševa

1941. gada 14. jūnija deportācijas atceroties

Rekavas vidusskola
Līdz ar jaunā izglītības modeļa ieviešanu dzīvē 

no 2020./2021. mācību gadā 1. septembra, 
10. klases skolēniem piedāvā divus izvēlņu grozus:

1. Vispārējais un optimālais līmenis visās mācību jomās
Padziļinātais līmenis: Latviešu valoda II
Svešvaloda C1 – angļu valoda
Ģeogrāfija II

Specializētie kursi: Publiskā uzstāšanās
Trešā svešvaloda

2. Vispārējais un optimālais līmenis visās mācību jomās
Padziļinātais līmenis: Latviešu valoda II
Svešvaloda C1 – angļu valoda
Matemātika II

Specializētie kursi: Uzņēmējdarbības pamati

Piedāvājuma grozi veidoti apzinoties, ka uzsākot mācīties
10.klasē, skolēniem vēl nav īsti skaidrs, kur viņi turpinās mācīties
pēc vidusskolas beigšanas, tāpēc pamata priekšmeti tiks apgūti
optimālā līmenī, lai kāds neapgūts mācību priekšmets neietekmētu
nākotnes nodomus.

Kad augustā būs nokomplektēta 10. klase un atkārtoti izzinātas
skolēnu intereses, piedāvājums var tikt koriģēts atbilstoši tām.

Aicinām mācīties Rekavas vidusskolas 10. klasē!  
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Viļakas no vadā 2020. gada jūnijs

PROJeKTI

Jaunajā albumā, kas ir jau ceturtais folkloras kopas
albums, iekļautas 17 Ziemeļlatgales dziesmas. Tās savas
dzīves laikā no Upītes puses teicējiem pierakstījis novad-
pētnieks, dzejnieks, folklorists Ontons Slišāns (1948–
2010). 2009. gadā Ontons Upītes Tautas namā vadīja
meistardarbnīcu «20. gs. pirmās puses visvairāk dziedātās
dziesmas Upītes apkārtnē», kas bijusi kā ierosme folklo-
ras kopas vadītāja Andra Slišāna idejai par šo dziesmu
ierakstīšanu albumā. 14 albuma dziesmas ir tieši no šīs
meistardarbnīcas, bet tās albumā papildinātas ar vēl trim
Upītes puses dziesmām. Kā mazi bērni vīru dziesmu
meistardarbnīcās savulaik piedalījās arī folkloras kopas
dalībnieki, Ontona Slišāna mazbērni Kate un Domeniks
Slišāni, kuri nu ir dziesmu 2020. gada apdaru autori.

Albuma ierakstā līdzās folkloras kopas «Upīte» dalīb-
niekiem piedalījušies un Ziemeļlatgales dziesmas iedzie-
dājuši arī Latvijā labi zināmi mūziķi – Renārs Kaupers,
Kaspars Zlidnis, Jānis Strapcāns, Kristaps Rasims, Guntis
Rasims, Katrīna Di manta, Arnis Slobožaņins, tāpat ie -

rakstā piedalījušies arī Viļakas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels, grupa «Unknown Artist» un citi.  

«Padzīdam i…» vizuālo noformējumu veidojuši
Jēkabs Slišāns un Artūrs Slišāns, dziesmu ierakstus ap -
strādājis Māris Keišs. Albuma izdošanu atbalstījuši:
Latvijas Re publikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacio -
nālais kultūras centrs un Valsts kultūrkapitāla fonds. 

20. jūnijā Nemateriālās kultūras mantojuma centrs
«Upīte» aicina uz tradicionālo ielīgošanu Viļakas novadā –
pasākumu «π-dzīdam», kas reizē būs arī jaunā albuma
«Padzīdam i…» prezentācijas pasākums. Albuma prezen-
tācija iecerēta plkst. 17.00, bet vakara koncerta programma
no plkst. 18.00. Pasākumā šogad piedalīsies folkloras kopa
«Upīte», grupa «Unk nown Artist», grupa «All Day Long»,
kā arī «The Evening Sun» un apvienība «Kei-Rei». Ieeja
albuma prezentācijas pasākumā bezmaksas, vakara kon-
certā – 1,00 €, nopērkot biļeti iepriekšpārdošanā bezrin-
das.lv. Pasākuma norisē tiks ievēroti visi šobrīd noteiktie
pulcēšanās ierobežojumi un drošības noteikumi.

Pilnveidosim
prasmes!

Īstenojot projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2206-
000003 «Apskaņošanas komplekta iegāde rado-
šās un tehniskās pašizpausmes skolas izveidei
Viļakas novadā», Viļakas Valsts ģimnāzija iegā-
dājās apskaņošanas iekārtas. Līdz ar jauno aparatūru
skolai ir iespēja nodrošināt kvalitatīvu pasākumu
norisi, sadarboties ar citām skolām un radīt interesi
skolēnos par mūsdienu tehniskajām iespējām, to
pielietojumu. Ar jauno mācību gadu ģimnāzijas
audzēkņiem tiks piedāvāta iespēja darboties interešu
pulciņā «Radošās un tehniskās pašizpausmes skola». 

Ģimnāzijā pēdējos gados ir daļa jauniešu, kas
labprāt iesaistās pasākumu vadīšanā, dramatizēju-
mu, uzvedumu, muzikālu apcerējumu atveidošanā.
Šādas aktivitātes ļauj jauniešiem radoši izpausties,
izkopt komunicēšanās prasmes un iemācīties pub-
liskās uzstāšanās prasmes.

Mūsdienās publiskā uzstāšanās nav iedomājama
bez tehniskā aprīkojuma, piemērotiem muzikāliem
pavadījumiem un video materiāla izmantojuma.
Jauniešu vidū ir redzama vēlme pašiem tehniski
rīkoties ar aparatūru, eksperimentēt tās pielietojumā
un iemācīties pareizi apskaņot gan pasākumus, gan
atsevišķus priekšnesumus, gan organizēt tematiskas
aktivitātes (piem., diskotēkas, deju vakarus, utt.)

Publiskās uzstāšanās laikā gan radošā kustību
un vārda māksla, gan tehniskā apskaņošana ir cieši
saistītas. Tāpēc interešu pulciņa programmā pare-
dzam divu virzienu apvienošanu: skatuves runas
un teātra mākslas apguve un apskaņošanas tehnikas
apguve. Skolēni varēs mācīties un praktizēt rīkoties

ar aparatūru, izteiksmīgi uzstāties auditorijas priek-
šā. Tas dod iespēju radoši pašapliecināties, sekmēt
jauniešu individualitātes veidošanos un izkopšanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 5922,88 EUR, no
tām attiecināmās izmaksas 4899,90 EUR, t.sk. pub-
liskais finansējums no ELFLA ir 90% jeb 4409,91
EUR un pašvaldības līdzfinansējums 489,99 EUR.

Projekta ietvaros tika iegādāts apskaņošanas
komplekts, kas sastāv no:

• Divi pilna diapazona skaļruņi;
• Zemo frekvenču skaļrunis;
• Jaudas pastiprinātājs;
• Mikserpults ar efektu bloku;
• Platjoslas uztvērējs;
• Bezvadu mikrofons;
• Kabatas raidītājs.

Teksts: Ineta Lindenberga
Foto: Madara Jeromāne

Izdots Ziemeļlatgales vīru dziesmu albums

Audio:
Beidžu, beidžu garu celi – https://youtu.be/7eVdMA4Y4_s 
Tāvs dālam naudu deve – https://youtu.be/pbZqZPIHlmk
Plašāka informācija: Andris Slišāns
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
Mob. tel. +371 29621058, e-pasts: andris.slisans@gmail.com 
https://www.facebook.com/NKMCupite
#UpītieDzeiveJauka

Viļakas novada folk-
lo ras kopa «upīte» izde-
vu si Ziemeļlatgales vīru
dziesmu albumu «Pa -
dzīdam i…», kura ierak-
stā līdzās folkloras ko -
pas dalībniekiem pieda-
lījušies arī Renārs Kau -
pers, Kaspars Zlidnis,
Jānis Strapcāns, Kris -
taps Rasims, Guntis Ra -
sims, Katrīna dimanta un
citi. Albuma prezentā -
cija paredzēta 20. jūnijā
upītē notiekošajā pasā-
kumā «π-dzīdam».

Uzsāk pašvaldības dīķu
tīrīšanu drošības nolūkiem

Šonedēļ ir uzsākti 11 pašvaldības dīķu labiekārtošanas darbi,
projekta Nr.LV-Ru-II-053 «Vides pārvaldības pilnveidošana, īste-
nojot kopējus pasākumus Ru-LV pārrobežu reģionos» (īsāk –
«Zaļā Palete» jeb «GreenPalette») un Latvijas – Krievijas pārro-
bežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Eiropas Kaimiņ -
attiecību instrumenta realizācijas ietvaros.

Iepirkuma rezultātā, līguma slēgšanas tiesības par dīķu tīrīšanas
un to apkārtējās teritorijas sakārtošanu ir piešķirtas uzņēmumam –
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «Zeļļi Z», kas projekta ietvaros
veiks pašvaldības dīķu sakopšanu visā novada administratīvajā teri-
torijā: uzstādīs ūdens ņemšanas akas, atvieglojot ugunsgrēku gadī-
jumā ūdens ņemšanu, kā arī uzlabos piekļuve pie dīķiem, nodrošinot
ātru piekļuvi pie ūdens padeves.

Attiecināmās darbu izmaksas sastāda EUR 45 917,08 (t.sk., PVN
summa). Darbu izpilde paredzēta līdz šī gada septembra mēnesim.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un jautājumu gadījumos
griezties pie pagastu pārvalžu vadītājiem vai Viļakas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā – pie Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas
vadītāja M. Rēdmaņa.

Projekta «Zaļā Palete» mērķis ir risināt vides jautājumus pārro-
bežu kontekstā, tādējādi, uzlabojot vides drošību deviņās pašvaldībās
Latvijā un Krievijā, kā arī mācoties no labajām praksēm.

Teksts: Santa Komane
Foto: Santa Komane
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Viļakas novada dome pārdod par brīvu cenu 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 Viļakas novada informatīvajā izdevumā «Viļakas novadā».

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 Susāju pagasta un Vecumu
pagasta pārvalžu vadītāju tel. 29142740, darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās – līdz plkst. 14.00.

Reģistrēšanās: Viļakas novada domē (Abrenes ielā 26, Viļakā, 106.kab.) no paziņojuma par
kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu izsludināšanas dienas Viļakas novada informatīvajā izde-
vumā «Viļakas novadā» līdz 18.08.2020., plkst.16.00.

Nosacītā cena: EUR 200,00
Nodrošinājuma apmērs: EUR 20,00
Reģistrācijas maksa: EUR 6,05
Iemaksas kārtība: nodrošinājuma nauda ar norādi: «Kustamās mantas – «FORD TRANSIT» atsa-

vināšanas par brīvu cenu nodrošinājuma nauda» un reģistrācijas maksa ar norādi: «Reģistrācijas maksa
dalībai kustamās mantas atsavināšanai par brīvu cenu», 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.
Atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu. Ja līdz noteiktajam reģistrēšanās termiņam piesakās

vairāk kā viens pircējs, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

IedZīVOTāJu ZINāŠANAI

Pirms kāda laika Viļakas novada muzejs saņē-
ma vēstuli, kurā bija aicinājums visiem tiem, kas
piedalījušies eiropas kultūras mantojuma dienās
no 2018.-2019. gadam var iesniegt un dalīties ar
savu  eiropas dimensijas stāstu eiropas kultūras
mantojumu dienu rīkotājiem. Tā ir vienreizēja
iespēja parādīt eiropai un visai pasaulei sava
novada vēsturi.  muzejs 2018. gada bija pieteicis
eiropas kultūras mantojuma dienām Stompaku
neatkarības stāstu, kurā notika ekskursija uz
Stompaku purvu, dažādu uzdevumu risināšana
un vēstures iepazīšana.

Muzejs nolēma, ka tomēr Eiropai ir jāzina par
Stompaku nozīmi Latvijas neatkarības cīņās un
nosūtīja savu stāstu, sagatavojot aprakstu angļu valo-
dā. Savā aprakstā bija jāizvēlas joma par kuru mēs
stāstām, mūsu gadījumā tā bija izglītība. Stompaku
purvā muzejs vada pamatā izglītojošas ekskursijas,
kuru laikā ne tikai pieaugušie, bet arī skolēni iepazīst
sava novada un Latvijas vēsturi. Katram cilvēkam
ir svarīgi domāt līdzi, analizēt un secināt, lai saprastu
kā ir mainījusies mūsu vēsture, kāpēc ir dažadi vie-
dokļi par konkrētiem notikumiem.

Savā pieteikumā akcentu likām uz to, ka Latvijas
pašos ziemeļaustrumos ir neliela pilsēta Viļaka, kas
atrodas tikai 8 km attālumā no Krievijas, bet taču
tieši šeit notika viena no lielākajām nacionālās preto-

šanās kustībām un tieši šeit Latvijas sarkanbalsarka-
nais karogs turpināja dzīvot. Tam visam sekoja stāsts
par Stompaku purva nometni, bunkuriem, cilvēkiem
un to likteņiem. Pastāstījam, ka novada pašvaldība ir
ļoti pretimnākoša dažādu vēsturisku vietu sakārtošanai
un īsteno projektus. Esam uzsākuši sakārtot Stompaku
takas infrastruktūru, taču priekšā vēl daudz darba.

Pastāstījām par muzeja darbu ar jauniešiem, cik
svarīgi ir veidot savas dzīmtās vietas vēsturisko
atmiņu. Parasti savās ekskursijās uzsveram cik sva-
rīgi ir pasaulē saglabāt mieru un kāda ir bijusi tā
cena. Ir japriecājās, ka dzīvojām laikā, kad varam
plānot savu nākotni un dzīvot, nevis kā tālajā
1945.gadā, kad daudziem bija neziņa par to, vai vis-
pār pienāks rītdiena.

Jūnija sākuma saņēmām apstiprinājuma vēstuli par
to, ka mūsu Stompaku stāsts ir ievietots Eiropas kultū-
ras mantojumu dienu portālā : https://www.euro- pean-
heritagedays.com/Story/7ebe1/Supporting-the-Spirit-
of-Independence-and-Freedom-in-the-Occupation-
Period-%E2%80%93-the-Stompaki-Swamp

Šeit ir iespējams izlasīt visu garo tekstu angļu
valodā. Stāstu papildina arī viens foto no 2.marta
pasākuma, kas būtībā pasaka visu to, kāpēc mēs
atzīmējam 2. marta Stompaku kauju.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja
vadītāja R. Gruševa

Stompaku stāsts eiropas kultūras
mantojumu dienu lapā

l Ka pu svēt ki Vi ļa kas no va da kapsētās

Kapusvētki Viļakas, Kupravas 
un Liepnas Romas katoļu draudžu kapsētās 2020. gadā

1. sestdien, 4. jūlijā  Viduču kapos plkst. 14.00; Olutovas kapos plkst. 16.00
2. sestdien, 11. jūlijā  Slotukalna kapos plkst. 14.00; Lašku kapos plkst. 16.00
3. sestdien, 18. jūlijā  Skandines kapos plkst. 14.00; Aizgalīnes kapos plkst. 16.00
4. svētdien, 26. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00

Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00
5. svētdien, 2. augustā  Viļakas sv. mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30)
6. sestdien, 8. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
7. sestdien, 22. augustā Rejevas kapos plkst. 15.00

Kapusvētki Baltinavas un Šķilbēnu draudzes

PAZIŅOJUMS 
par kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu

PAZIŅOJumS
Viļakas novada Sociālais dienests paziņo, ka  saskaņā ar

2020.gada 10.jūnija  likuma «Covid-19 infekcijas izplatības pārval-
dības likums» 2. panta pirmo daļu,  Viļakas novada Sociālais dienests
turpina sniegt  pakalpojumus ievērojot minētā likuma nosacījumus:

1) iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus,
neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu adminis-
tratīvo slogu institūcijai;

2) atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos
nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakal-
pojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības pra-
sībām un rekomendācijām.

Minētais likums nosaka, ja ģimenei (personai) noteiktajam trūcīgā
vai maznodrošinātā statusam vai maznodrošinātā statusam atbilstoši
atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām (vidējie ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 242 euro mēnesī), beidzas termiņš vai to nepie-
ciešams pagarināt triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcel-
šanas, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības attiecīgo statusu
noteikt, pamatojoties uz iepriekš iesniegtiem dokumentiem. Šajā
laikā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts pie-
šķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir
tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai

Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas
noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socia-
lo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:

1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši
atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzska-
tāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad līdz 2020. gada 31.
jūlijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. 

2. vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģime-
nei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti
un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trū-
cīgai vai maznodrošinātai.

3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbil-
stību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai
kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas
attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli
paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam
statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par
atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par
atbalstu krīzes situācijā.

Attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam derīgas ir statusa izziņas,
kas tika izsniegtas jau iepriekš un, kuru termiņš tika pagarināts attā-
lināti.  Uz izsniegto izziņu pamata ir jānodrošina GMI un dzīvokļa
pabalsta izmaksu, kā arī jānodod ziņas elektroenerģijas maksas
atvieglojumu saņemšanai.

Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas.
Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un
citur, kur tā nepieciešama.

Sociālā dienesta vadītājs Dz. Čerbakovs

Par Ziemeļlatgales pērli uzzin visā pasaulē!
Viļakas Romas katoļu baznīca ir būvēta laika posmā no 1884. līdz

1890. gadam. Konsekrēta 1891.gadā 13. janvārī. Dievnama būv-
projekta autors bija arhitekts Florians fon Viganovskis. Ziemeļ -
latgales pērle 2021.gada 13.janvārī svinēs 130 gadu konsekrācijas
jubileju. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģiona
nodaļa ieteica Viļakas Romas katoļu draudzei pastāstīt vitrāžu atjau-
nošanas stāstu Eiropas mantojuma dienu organizācijai.

Lepojamies, ka Viļakas Romas katoļu baznīca jo dienas, jo at -
mirdz skaistāk, atklājot savu majestātisko neogotikas stāstu.

Aicinām iepazīties ar stāstu (angļu valodā): https://www.euro-
peanheritagedays.com/Story/1e895/Pearl-of-the-NorthLatgale-
%40%40%40-Vilaka-Roman-catholic-church-in-Latvia

Vineta Zeltkalne
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Viļakas no vadā 2020. gada jūnijs

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

Atbildīgā par izdevumu – Terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. Ie spiests: SI A «Lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Viļakas novada dome, sadarbojo-
ties ar Balvu, Baltinavas un Ru -

gāju novadu pašvaldībām, to kultūras
darbiniekiem un tradīcijas nesējiem, ir
realizējusi projektu Nr. 2020-1-TRK006
«maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. Pietei -
kuma sagatavošana nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību sarakstam.»

Etnomuzikoloģe Anda Beitāne un ne -
materiālā kultūras mantojuma eksperte
Ruta Cibule sagatavoja projekta pieteiku-
mu, lai maija dziedājumu tradīciju Ziemeļ -
latgalē iekļautu Latvijas Nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstā.  

Kopš 2017. gada tiek veidots Latvijas
Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību
saraksts. Šajā sarakstā  Ziemeļlatgales īpa-
šās vērtības ir pārstāvētas ar 3 ierakstiem –
Psalmu dziedāšanu Ziemeļlatgalē, dziedā-
šanu ar pusbalsu un Upītes kultūrtelpu. Ar
jēdzienu Ziemeļlatgale šajā projektā mēs
saprotam Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadus. 

Rūpīgus pētījumus eksperte Ruta Cibu -
le veica 2008.–2009. un 2019. gados. Zie -
meļlatgalē 2019. gada pavasarī tika doku-
mentēti 120 krucifiksi. Kopīgi ar Latvijas
etnomuzikologiem Andu Beitāni, Mārtiņu

Boiko un studentiem ir veikti ieraksti dažā-
dos laika periodos.  

Sagatavoto pieteikumu eksperte Ruta
Cibule prezentēja Viļakas novada domes
priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam,
pašvaldības darbiniekiem un Viļakas kato-
ļu draudzes prāvestam Guntaram Skute -
lam. Pateicoties Ziemeļlatgales kultūras
darbinieku atsaucībai, ir saņemti 209 maija
dziedātāju dalībnieku apliecinājumi, ka
viņi piedalās un kopj šo tradīciju un 15 ko -
pienu apliecinājumi, kas apliecina, ka pie-
dalās un organizē maija dziedājumus.
«Dziedāšana pie krucifiksiem pašām dzie-
dātājām (-iem) nozīmē daudz vairāk, kā
tikai dziedāšanu. Tās ir lūgšanas un kal-
pošana, kas katoļticīgajiem latgaliešiem ir
ļoti būtiska viņu dzīves daļa. Dziedāšana
pie krucifiksiem ir pašu dziedātāju kopienu
rokās,» iepazīstināja Ruta Cibule. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs atzinīgi novērtēja
ekspertu darbu. «Esmu gandarīts, ka esat
darbu paveikuši labi, ir bijis laiks padomāt
un pamatot. Tradīcija dod kopēju izjūtu.
Tā ir mūsu, tā ir mūsu tradīcija. Atbalstu,
ja iniciatīva nāk no kopienas, no cilvēkiem.
Domāju, ka nav nepieciešams mākslīgi

pašvaldībai veidot krustus. Svarīgi būtu
saglābāt vēsturiskās ceļmalu un ciemu kru-
cifiksu vietas datubāzē, jo varbūt kādreiz
būs cilvēki, kuri gribēs atjaunot vēsturisko
krustu. Kad notiek cilvēkā iekšēja trans-
formācija, tad jūt, ka ir nepieciešams uzstā-
dīt vai atjaunot krustu. Ja pati kopiena uz -
stādīs krustu, tad būs arī, kas rūpējas par
tra dīciju un krusta sakopšanu. Cilvēki
pakāpeniski ir jāpieradina pie vērtībām.
Viļakas novada izveidošanas sākumā paš-
valdība ar kultūras metodiķi  Sandru Loč -
meli mēģināja iemācīt cilvēkiem apmeklēt
garīgās un ērģeļmūzikas koncertus Viļakas
katoļu baznīcā. Ir liels prieks, ka cilvēkus
ir uzrunājuši šie koncerti. Tos apmeklē
arvien kuplāks apmeklētāju skaits un
prieks, ka organizatorisko darbu ir uzņē-
mies draudzes prāvests Guntars Skutels.
Esmu priecīgs, ka varu koncertus apmeklēt
vienkārši kā viesis,» vērtēja Sergejs Mak -
simovs.

Viļakas Romas katoļu baznīcas prā-
vests Guntars Skutels pievienojās ekspertu
pētījumā secinātajam un priekšsēdētāja
Sergeja Maksimova domām. «Jā, iniciatī-
vai ir jānāk no cilvēkiem. Es varu pamu-
dināt, dod padomu, iedrošināt. Būtiski ir

piesaistīt arī labu meistaru, lai taptu meis-
tara oriģinālais autordarbs, bet tas vienmēr
prasīs būtiskākus finanšu ieguldījumus.
Taču vienmēr vēsturiskajam un māksli-
nieciskajam krustam būs īpaša nozīme.
Esam ceļā uz maija dziedājumu  tradīcijas
iekļaušanu Latvijas Nemateriālā kultūras
mantojuma  vērtību sarakstā. Lai Dievs
atbalsta tradīciju kopēju labos nodomus.
Ieteiktu sakrālā tūrisma maršrutā iekļaut
arī ceļmalu krucifiksus. Pateicība visiem
maija dziedājumu dalībniekiem par sirds
siltumu, ko ielieciet, lai koptu un turpinātu
skaisto maija dziedājumu tradīciju. Tur -
pināsim pa teikties Dievam, lūdzoties un
dziedot,» tei ca priesteris Guntars Skutels.
2020. gada bei gās uzzināsim Nemateriālā
kultūras mantojuma padomes lēmumu par
jaunas Zie meļlatgales vērtības iekļaušanu
sarakstā.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Foto: Vineta Zeltkalne un
pr. Guntars Skutels

Noslēdzies projekts «Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. 
Pieteikuma sagatavošana nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam» 

Biedrība Žīguru vecmā-
miņu klubs «Omītes» ir

realizējusi Lea der projektu
Nr.19-07-AL19-A019.2207-
000001 «Tautas tēr pu komplek-
ta papildināšana Žīguru folklo-
ras ansamblim «mežābele»». 

Projekta mērķis: Papildināt
folkloras kopas «Mežābe le» tau-
tas tērpa komplektu ar sieviešu
plecu lakatiem un veicināt nema-
teriālās kultūras vērtību un pras-
mju nodošanu jaunākajām paau-
dzēm.

SIA «Ludzas amatnieku centrs»
stellēs noauda 15 vilnas sieviešu
plecu lakatus. Jaunie plecu lakati
ir rūtaini, ar bārkstīm noausti trīs
dažādos toņos. Tonis ir pieskaņots
esošajiem Žīguru folkloras an-
samblim «Mežābele»» tautas tēr-
pa brunčiem. Pieci plecu lakati ir
gaiši zaļi, pieci tumši zaļie un
pieci krāsaini sarkaniem un vio-
letiem toņiem.

Piecpadsmit plecu lakatu ko -
pējā izgatavošanas summa ir
1081,74 Eur, t.sk. publiskais fi -
nansējums 877,50 Eur. Projekta
līdzfinansējumu nodrošināja Vi -

ļakas novada dome un privātie
ziedotāji. 

«Tālajā 2013. gadā biedrība
realizēja Lauku atbalsta dienesta
atbalstīto Leader projektu «Zie -
meļlatgales kultūras tradīciju sa -
glabāšana», kura rezultātā iegādā-
jās tautas tērpus folkloras kopai
«Mežābele», bet pietrūka līdzekļu
iegādāties plecu lakatus, kuri tik
ļoti nepieciešami vēsākā laikā. Tā
bija viena no pēdējām izsludinā-
tajam projektu konkursa kārtām
iepriekšējā plānošanas periodā.

Līdz ar to projekta attiecināmo
izdevumu summa bija neliela,
tāpēc nevarējām uzreiz iesniegt
projektu par pilna tautas tērpa
komplekta iegādi. Taču sapnis, ka
kādreiz Žīguru kultūras nama
kolektīviem būs plecu lakati, pali-
ka. Esmu ļoti priecīga, ka šis sap-
nis ir piepildījies dzīvē. Žīguru
kultūras nama kolektīvi folkloras
kopa «Mežābele», kapela «Blāz -
ma», kad nepieciešams arī dāmu
deju kolektīvs, vidējās paaudzes
deju kolektīvs un amatierteātris ir

tiešie projekta ieguvēji un lietos
iegādātos plecu lakatus. Tā būs
iespējas ar skaistu vizuālo izskatu
koncertēt arī vēsā laikā, vēsos
vasaras vakaros un regulāri neap-
kurinātās telpās,» projekta tapšanu
un gaitu atklāja projekta vadītāja
Valentīna Kaļāne. 

Liels paldies SIA «Ludzas
amatnieku centrs» par ieguldīto

roku darbu skaisto plecu lakatu
tapšanā. 

Vairāk informācijas par Eiro-
pas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai, skatīt Eiropas Komi-
sijas tīmekļa vietnē: http://ec.
europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Jauni, krāsaini vilnas plecu lakati  Žīguru folkloras ansamblim «Mežābele»
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