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Šajā izdevumā:

VARAM ministra vizīte Viļakas novadā

21. augustā reģionālajā vizītē Viļakas novadā bija ieradies
Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības (turpmāk, VARAM)
ministrs Juris Pūce. Rekovas dzirnavās tikās ar Viļakas, Balvu
un Baltinavas novadu vadītājiem, Viļakas novada domē ar depu-
tātiem, pagastu pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Savus tiešos pie-
nākumus pildīja arī piedaloties tiešsaistē Ministru Kabineta sēdē.

Domē, klātesošajiem ministrs sākumā atklāja, ka apmeklē daudzas
vietas Latvijā, lai saprastu, kādas problēmas ir konkrētā vietā. 

Viens no aktuālākajiem jautājumiem tikšanās laikā bija Latvijas
Valsts ceļi un to stāvoklis. Pašlaik tiek piedāvāta trīs gadu ceļu remontu
un atjaunošanas programma. Šīs programmas mērķis nav  bezjēdzīgi
palielināt finansējumu autoceļu uzturēšanai, bet gan to saistīts ar admi-
nistratīvi reģionālo reformu.

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vadītāja Ērika Ruskule minis-
tram uzdeva jautājumu par karjeru izstrādes atļauju saņemšanu. Viņa
pastāstīja, ka pašlaik atļaujas iegūst dažādos veidos-ar pašvaldību
iesaisti, izsniedz valsts vides dienests, dažas izsniedz reģionālā vides
pārvalde. Direktore gribēja uzzināt vai šīs visas atļaujas nevarētu
izdod viena iestāde. Ministrs atklāja ka vēlas sakārtot šo sistēmu,  kā
arī norādīja par pilnīgi nesaprotamu un nepieņemamu lietu nozarē,
kas ir izvairīšanās no dabas resursu nodokļa maksāšanas.

Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals pajautāja, vai
nākotnē būs pieejams kāds atbalsts sakārtot mazāk apdzīvotu vietu
kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtas. Iepriekš varēja pieteikties

uz Eiropas Savienības projektiem tās apdzīvotās vietas, kurās dzīvoja
vairāk nekā 1500 iedzīvotāji. Ministrs atbildēja, ka Eiropas Savienībā
ir vadlīnijas kuras nosaka, ka par notekūdeņu savākšanu jāmaksā tam,
kurš ar savu darbību  tās rada. Tas ir iedzīvotājs. Ministrs informēja,
ka apdzīvotās vietās, kurās ir centralizēta kanalizācija iedzīvotājiem
vajadzēs pieslēgties obligāti. 

Tikšanās reizē runa bija ne tikai par ceļiem, notekūdeņiem, bet arī
par apsaimniekošanu. Ministrs atzina, ka iedzīvotājiem nākotnē būs
vairāk jāšķiro sadzīves atkritumi, kuri rodas ikkatrā mājsaimniecībā.
Ir jāveic atkritumu ražošanas samazinājums, jo poligonos nākotnē
varēs noglabāt tikai 10% no visiem sadzīves atkritumiem. 

Visiem klātesošajiem kluss jautājums bija – kā mēs dzīvosim tālāk
pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

Daudz ir runāts un dzirdēts un zinām, ka VARAM ministrijas izstrā-
dātajā kartē kopā apvienosies četri novadi, kuri agrāk veidoja Balvu
rajonu, izveidojot vienu Balvu novadu. Ministrija izstrādās metodiku,
finansējuma noteikumus atbalstam. Ministra uzstādījums, ka pašvaldību
domēm ir jāsāk sadarboties ar kaimiņiem, kas ir svarīgi iedzīvotājiem.
Viens no pirmajiem soļiem būs kopējās, vienas novada vēlēšanu komi-
sijas ievēlēšana. Jaunizveidotā vēlēšanu komisija organizēs jaunā nova-
da pašvaldību vēlēšanas, kā arī vadīs pirmo sēdi. Nevienošanās gadī-
jumā vēlēšanu komisiju izveidos Centrālā vēlēšanu komisija.  No
pašvaldību puses nerunāšana un nesadarbošanās ir bezatbildīgi!»

(Turpinājums 4. lpp.)

Šī gada pirmais septembris ir īpašs – ilgi gaidītais satikšanās laiks. Zinību dienas svētki ir  vieni no priecīgākajiem un spilgtākajiem
rudens svētkiem. Pirmklasniekiem tas ir jauna dzīves posma sākums. Pirmie soļi ceļā uz zināšanām un sasniegumiem. Vidusskolēniem
šī ir iespēja izvirzīt jaunus augstus mērķus, izaicinājumus un tos sasniegt.

Šajā dienā Viļakas novada domes vārdā,  gribētu pateikties un īpašus vārdus
teikt vecākiem, skolotājiem un pasniedzējiem par jaunu izaicinājumu – nova-

dīto iepriekšējo mācību gada nogali. Paldies par konstruktīvu sadarbību
daudzu gadu garumā,  pacietīgi un profesionāli vadot mūsu bērnus caur

dzīves skolu, veidojot viņu personību, atklājot viņu iespējas un talantus.
Mūsdienu skolotājs ne tikai nodod skolēniem un studentiem svarīgas
zināšanas, bet arī formatē mīlestību uz tēvzemi, atbildību, darbu un
citas savas valsts pilsoņa svarīgās īpašības.

Jaunajā mācību gadā novēlu visiem vecākiem pacietību un gan-
darījumu par savu bērnu sasniegumiem, bērniem un jauniešiem –

jaunus atklājumus, interesantas tikšanās un iecerētā piepildījumu,
bet skolotājiem un pasniedzējiem - iedvesmu, radošus un profesionālus

panākumus! Veselīgu jauno mācību gadu un priecīgu Zinību dienu!

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
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Viļakas no vadā 2020. gada augusts

AK tu AlitāteS ViļAKAS NoVAdA doMē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

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

Precizēti ar Viļakas  novada domes 
30.07.2020. lēmumu Nr.291 

(protokols Nr.15, 26.§)

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 minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13.punktu 

Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa Saistošajos notei-
kumos Nr.6/2017 «Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas
kārtību» un  papildināt saistošos noteikumus 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 jebkuras
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
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Viļakas no vadā2020. gada augusts

AK tu AlitāteS ViļAKAS NoVAdā

dzīves gudrības
ir līdzās, kamēr vien
mēs dzīvojam!

24. augustā, kā katru gadu, arī šogad, kopā
sanāca pedagogi, izglītības un jaunatnes darbi-
nieki,  lai pavadītu dienu praktiskā seminārā.

Praktiskā semināra mērķis bija iepazīstināt ar
vairāk nekā 20 spēles veida izglītojošām metodēm
un to izmantošanu mācību un darba procesā. 

Kāpēc izvēlētas tēmas-mācību metodes un to
izmantošana, vai šogad konference ir savādāka nekā
citus gadus?

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inese Circene: «Jā, šogad pedagogu augusta konfe-
rence ir mazliet citāda, jo bez izzinošajām lekcijām,
pedagogi darbojās praktiskajās darbnīcās, kurās
ieguva idejas, jaunas metodes un  iedvesmu darbam. 

Klātesošos uzrunāja un, jauno mācību gadu uzsā-
kot, sveica Viļakas novada domes priekšsēdētājs Ser -
gejs Maksimovs. 

Dienas garumā klātesošie noklausījās vairākas
īslekcijas. Kā pirmo auditorijai stāstīja psiholoģe,
kouča un mācību vadītāja Nataļja Gudakovska par
neformālo izglītību metožu un spēļu izmantošanu
mācību procesā.

Grāmatas «52 patiesības» autores Kristīne Vil -
cāne un Jolanta Jērāne atklāja, ka  pasakās var atrast
daudz tematu sarunām ar bērnu, vielu pārdomām ar
sevi. Viņu moto ir: «Dzīves gudrības ir līdzās, kamēr
vien mēs dzīvojam!»

Īslekcijā «Īsais stresa menedžments «Māksla
neizdegt, citiem dodot!»» ar savām pieredzes idejām
dalījās  psiholoģe un tavasmetodes.lv vadītāja Agita
Šmitiņa. 

Uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa  savā stāstījumā
«Kā izveidot savu izglītojošo spēli?» motivēja peda-
gogus izmantot ikdienas darbā izglītojošas spēles.

Par seminārā iegūto stāsta Viduču pamatskolas
skolotāja Biruta Logina: Seminārs bija garš, bet ar
jaunām idejām bagāts. Lektores atklāja daudz ko
jaunu, kā strādāt ar spēļu elementiem  ar izglītoja-
majiem, arī ar problēmbērniem, kuriem ir grūtības
ar uzvedību. Interesantas spēles mazajiem, kuriem
ir grūtības ar valodas attīstību, stāstījumu veidošanu.
Emociju spēles lielākajiem. Sākumā domāju, ka var-
būt vajadzēja būt par kompetencēm, jo ir daudz
nezināmā, bet kopumā iegūtas ir jaunas idejas ikdie-
nas darbam. 

Informāciju sagatavoja: Vispārīgās nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne

1. augustā visi interesenti varēja piedalīties vēstu-
riskā orientēšanās pa pilsētu. Viļakas pilsētas vēsture
ir ļoti bagāta un daudzveidīga. Gandrīz katrai mājai
pilsētā ir sava vēsture, kas laika gaitā mainījusies.
daudz kas ir saglabājies no vecās apbūves, daudz ir
gājis zudumā un daudz ir pārveidots. orientēšanās
piedalījās pavisam neliela cilvēku grupiņa. Pasākuma
laikā dalībniekiem bija jāizpilda trīs uzdevumi par
kuriem viņi saņēma punktus.

Viens no pirmajiem uzdevumiem bija iepazīt Viļakas
vēstures seno ceļvedi, meklējot atbilstību mūsdienu ēkām,
tādējādi apskatot un iepazīstot Viļakas pilsētas 20 senās

fotogrāfijas. Dažas no fotogrāfijām apmeklētāji redzēja
pirmo reizi. Nākamais uzdevums bija pēc apraksta atrast
6 Viļakas pilsētas vēsturiskos objektus un tajos pildīt eru-
dīcijas uzdevumus. 

Pasākuma dalībnieki apmeklēja jauno grāfienes tiltiņu,
Viļakas novada muzeju, Viļakas ezera pludmali, Viļakas
novada jauniešu iniciatīvu centru, ka arī bija uzdevumi pie
Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viļakas pareizticīgo baz-
nīcu. Katrā no objektiem varēja iepazīt konkrēta apvi-
dus vēsturi. Aizpildot erudīcijas lapas dalībnieki uzzināja
daudz jaunas informācijas par Viļakas pilsētas vēsturi. Vienā
no objektiem – Viļakas JIC dalībniekus sagaidīja arī spor-

tiskās aktivitātes, kuras bija sarūpējuši Viļakas JIC jaunieši.
Vidēji orientēšanā dalībnieki pavadīja 2 stundas. Katrā

no objektiem visus interesentus sagaidīja kāds jaunietis.
Jāsaka, ka šādā veidā vēstures iepazīšana ir ļoti interesanta
un mūsdienās diezgan aktuāla.

Paldies visiem jauniešiem, kas  bija atbildīgi par objek-
tu uzdevumiem, kā arī paldies Viļakas novada  jauniešu
iniciatīvu centram par atbalstu un sportisko aktivitāšu
organizēšanu.

Teksts: Viļakas novada muzeja vadītāja R. Gruševa, 
foto Viļakas novada tūrisma speciāliste I. Matisāne

un Viļakas novada JIC vadītāja M. Jeromāne

Viļakas pilsētas iedzīvotāji saka Lielu Paldies Balvu Teritoriālajai
invalīdu biedrībai un tās vadītājai Marijai Duļbinskai par atjaunota-
jiem skaistajiem zirgiem pie Grāfienes tiltiņa un Ezi, kas sveicina,
iebraucot Viļakā.

Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne 

Vēsturiskā orientēšanās Viļakas pilsētā

2020. g. 1. septembra svinīgie pasākumi
Izglītības iestāde Laiks
Rekavas vidusskola Plkst. 9.15
Viduču pamatskola Plkst. 9.30
Viļakas Valsts ģimnāzija Plkst. 9.00 - 9.50 -  klases stunda

Plkst. 10.00 - Zinību dienas pasākums skolas 3.stāva aktu zālē
Žīguru pamatskola Plkst. 9.30
Medņevas pirmsskolas Plkst. 9.30
izglītības iestāde “Pasaciņa”  
Viļakas pirmsskolas Plkst. 9.30
izglītības iestāde “Namiņš” 
Viļakas Mūzikas 1. septembrī plkst. 11.00  Viļakas MMS Aktu zālē (2. stāvā)
un mākslas skola 3. septembrī plkst. 14.00  Žīguru KN

3. septembrī plkst. 13.30  Viduču pamatskolā
2. septembrī plkst. 14.00  Rekavas vidusskolā

BJSS Pa Bērnu un jaunatnes sporta skolas bāzes skolām pēc treneru grafika

Paldies Balvu teritoriālajai invalīdu
biedrībai un tās vadītājai
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PRoJeKti

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

Viļakas novada dome, sadarbībā ar astoņiem
partneriem latvijā un Krievijā: Pitalovas rajo-
na administrācija, Palkinas rajona administrā-
cija, Krasnogorodskas rajona administrācija,
eiroreģiona «Pleskvava, livonija» Pleskavas
sekcijas, Balvu novada pašvaldība, Viļānu nova-
da pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība rea-
lizē projekta Nr. lV-Ru-ii-053 «Vides pārval-
dības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasāku-
mus Ru-lV pārrobežu reģionos» jeb «zaļā pale-
te» (GreenPalette) ietvaros paredzētās aktivitā-
tes, kas uzlabos Viļakas novada ugunsdrošību.

Viena no projekta aktivitātēm bija 11 dīķu sakār-
tošana un uzlabošana novada teritorijā, uzlabojot
to pieejamību (iztīrot dīķus un uzlabojot piekļuvi),
kā arī uzstādot 11 akas, kas paredzētas arī lietošanai
ziemā, tādējādi nezaudējot laiku, kas ir svarīgs
ugunsgrēku dzēšanai un lokalizācijai.

Katrā pagastā tika sakārtots vismaz viens dīķis
ugunsdzēsības nodrošināšanai:

• Viļakas pilsēta: Dārza iela 3B, Parka iela 2,
Dzirnavu iela 13B;

• Žīguru pagasts: Stārķu iela 2;
• Kupravas pagasts: Rūpniecības iela 7;
• Vecumu pagasts:  «Kārkliņi»;
• Susāju pagasts: «Vēršukalns» un «Mežvidu

skola»;
• Medņevas pagasts: «Ābeles»;
• Šķilbēnu pagasts: «Dīķa iela» un «Upītes skola».
Projekta ietvaros Viļakas novadā ir paredzēts

uzlabot iedzīvotāju informētību par ugunsdrošību,
kā arī aktualizēt jautājumu par brīvprātīgo uguns-
dzēsēju nepieciešamību, tādējādi uzlabojot uguns
drošības jautājumos novadā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas
Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Fede -
rācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta
vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi
uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to poten-
ciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp
Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Program -
mas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Teksts: Santa Šmite

Neskatoties uz pandēmijas CoVid-
19 radītajiem šķēršļiem, ka firmas
nelabprāt piedalās tirgus izpētē un
nenotiek tik operatīva preču piegāde, jo
aizkavējas preču piegāde no ārzemēm,
kā arī ģimenes ārstes Aļinas Stubailovas

piespiedu atrašanos karantīnā, jo viņas
pacientam tika konstatēta saslimšana ar
CoVid-19, tomēr turpinās projekta Nr.
9.3.2.0/19/A/034 «Aļinas Stubailovas
ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pie-
ejamības attīstība» īstenošana. 

Otrajā projekta realizēšanas posmā ir
iegādātas 8 medicīnas iekārtas: Inhalators
– 1 gab.; Ausu irrigators (ausu skalojamā
iekārta) – 1 gab.; NMP komplekts – kom-
plekts I – 1 gab, komplekts II – 1 gab,
komplekts III –  1 gab.; Fonendoskops –

1 gab. māsai; Glikometrs – 1 gab. un
Medicīniskie svari (zīdaiņiem) – 1 gab.

Nākamajā posmā tiks iegādātas vēl 
2 plānotās medicīnas iekārtas, mēbeles un
papildus plānotais dators ārsta palīgam.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 000
euro, t.sk. 85 % ir ERAF atbalsts, 9 %
valsts atbalsts un 6 % privātais finansē-
jums. 

Projekts atbalstīts aktivitātē 9.3.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķī «Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamī-
bu, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem, attīstot veselības aprūpes infras-
truktūru» (ģimenes ārstu prakšu attīstībai).

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Turpinās projekta «Aļinas Stubailovas 
ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība» īstenošana

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadāVARAM ministra vizīte Viļakas novadā
(Sākums 1. lpp.)

Ministrs piebilda, ka ir pašvaldības, kuras kategoriski atsakās saru-
nāties savā starpā. «Šajā procesā klāt arī ir politiski faktori,»  tā
uzskata ministrs. «Ja līdz pašvaldību vēlēšanām nebūs vienošanās par
struktūru, pašvaldības nolikumu, institūcijām, kas tad pēc 2021.gada
1.jūlija strādās jaunizveidotajā novadā, kas sniegs pakalpojumus?
Iedzīvotāji nevar gaidīt, kamēr politiķi vienosies par darbu, struktūru
un citiem jautājumiem. Iedzīvotājiem pakalpojumi būs jāsaņem jau
pirmajā jūlijā,  tā atzīmēja ministrs. 

Par tikšanos ar VARAM ministru Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs S.Maksimovs:

«Ministra reģionālā vizīte Viļakas novadā tika organizēta pēc
Viļakas novada domes iniciatīvas, lai detalizētāk pārrunātu par šī brīža
aktualitātēm. 

Lai varētu ātri un operatīvi rīkoties un lemt par projektu virzību
un realizāciju ir jābūt aktuālai informācijai. Aktuālākā informācija
par ES fondiem, struktūrfondu līdzekļiem ir pieejama Ministru kabi-
netam un ministriem, tāpēc arī aicinājām J. Pūci lai apspriestu par
Viļakas novada domes realizējamiem projektiem un projektu iecerēm
ar augstu gatavības pakāpi. Vienmēr ir bijis svarīgi virzīt savu fokusu
uz to problēmu, kura šobrīd ir aktuāla un ko var atrisināt, uzskatu ka
nav vērts tērēt laiku un līdzekļus, lai skandinātu kā mūs nesaprot Rīga
un Eiropā. Fokusējamies un darām to, ko var izdarīt. Tikšanās laikā
tika panākta vienošanās par projektiem kurus ir iespējams virzīt un
atbalsts varētu būt saņemts, un tika  identificēti projekti, kuriem šobrīd
nav atbalsta programmu.

Par apbalstāmiem un šajā brīdī finansējums ir pieejams visiem pro-
jektoriem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, ražošanas angāru, piebrau-
camo ceļu un citu komunikāciju būvniecība uz ražošanas objektiem.
Finansējums šobrīd nav pieejams stadionam Viļakas pilsētā un vairā-
kiem citiem projektiem, šie projekti pagaidām gaidīs savu x stundu. 

J. Pūce apmeklēja Kupravu, kur tika saskaņota pašvaldības, Valsts
vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes un VARAM kopējā
rīcība Kupravas ražošanas teritorijas sakārtošanā padarot to uzņēmēj-
darbībai pievilcīgāku. 

Lai uzsvērtu veselības aizsardzības jautājuma svarīgumu, ministra
vizīte sakās ar par Balvu – Gulbenes slimnīcas aktualitātēm. Uz  tik-
šanos bija aicināti Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu vadī-
tāji un slimnīcas pārstāvji. Slimnīca nav VARAM ministrijas tiešā
pakļautībā, bet sarunu biedri viennozīmīgi atzina ka veselības aizsar-
dzība, jeb tās ātra un kvalitatīva pieejamība, ir būtiski svarīga reģionu
attīstībai un drošībai.

Informāciju sagatavoja:
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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BAz NīCAS dRAu džu zi ņAS 

Bīskapa Pateicības dievkalpojums

Šogad 14. augusts Viļakā
īpašs bija ne tikai kato-

ļiem, kuri svinēja Sv. Meinarda
svētkus, bet arī luterāņiem, jo
Viļakas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā daugavpils bīskaps
einārs Alpe noturēja 30 gadu
kalpošanai veltītu Pateicības
dievkalpojumu. 

Bīskaps Einārs Alpe no 1990.
līdz 2007. gadam kalpoja Balvu,
Tilžas, Viļakas un Kārsavas ev.
lut. draudzēs. Tāpēc bīskapam īpa -
ši tuvas ir šīs draudzes, jo tās bija
pirmās, kur viņš sāka kalpot kā
draudžu mācītājs. Bīskaps Einārs
Alpe bija nodomājis, jā, šogad
paliek 30 gadi kā kalpoju Dievam
un cilvēkiem, bet nebija domājis,
to atzīmēt. Taču, pavisam nejauši
tiekoties ar Viļakas novada domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimo -
vu, lasot avenes un aprunājoties
par dzīvi, atsaucās S. Maksimova
pamudinājumam.  Ir skaisti patī-
kamas dzīves jubilejas svinēt ko -
pā ar bīskapam tuviem un mīļiem
cilvēkiem, dzīvesbiedri Ivetu Al -
pi, kura visus šos gadus ir bijusi
viņa stiprais atbalsts un neredza-
mais padomdevējs, mīļo znotu
Mārtiņu Vaickovski, kurš turpina
kalpot tajās draudzēs, kurās ir kal-
pojis Einārs Alpe,  meitu Dagniju,

kura lieliski spēlē uz Viļakas lute-
rāņu baznīcas ērģelēm, mazbēr-
niem, Viļakas draudzes locekļiem,
mīļiem un jaukiem Balvu, Tilžas,
Gulbenes un Kārsavas draudžu
cil vēkiem. 

Mīlestības un pateicības pie-
pildīts bīskaps Einārs Alpe teica:
«Mīļš paldies Viļakas draudzei
par skaisto noformējumu baznīcā,
ienākot te ir tik liela un priecīga
svētku sajūta. Arhibīskaps mani
pirms 30 gadiem nosūtīja kalpot
uz Balviem un teica, ka būs jāap-
kalpo arī Viļaka. Vēl arhibīskaps
teica, ka vajadzēs apkalpot arī
Liepnu, bet tā kā mans brālis to -
laik kalpoja Alūksnē, tad pēc vie-

nas sarunas sapratām, ka loģiskāk
ir Alūksnei apkalpot Liepnu, bet
man Tilžu. Viļakas draudze pārstei -
dza ar neviltotu sirsnību, patiesu
vienkāršību, bija ļoti patīkami kal-
pot Viļakā. Atceros kā Viļakas
draudzē uzņēmām arhibīskapu
Jāni Vanagu un visvairāk arhibīs-
kapu Viļakā uzrunāja dzīvā mūzi-
ka. Katrs mirklis ir maza daļiņa
no mūsu dzīves, no mums atvēlētā
laika. Dievs vēlas piepildīt katru
mūsu mazo mirkli, katru mūsu
dienu. Kādi ir bijuši Jūsu spilgtā-
kie šīs vasaras mirkļi? Īstā reali-
tāte ir tad, kad mēs nostājāmies
Dieva priekšā. Kad ejam un seko-
jam Dievam ikdienu. Šīs dienas

notikums ir saaicinājis kopā drau-
dzes locekļus no dažādām luterā-
ņu draudzēm, arī brāļus un māsas
no katoļu un pareizticīgo drau-
dzēm. Kaut arī mēs apzināmies,
ka šis dievkalpojums ir tikai viens
dzīves mirklis. Mēs nākam uz
baznīcu, lai lūgtu Dievu, slavētu
Dievu un pateiktos Dievam. Es
nāku kalpot ar atvērtu sirdi. Esmu
priecīgs par ikvienu cilvēku, kas
kalpo Dievam no sirds, kas kalpo
draudzē no sirds ar prieku. Ir tik
liels prieks redzēt katru no Jums
šodien šeit, redzēt Jūsu dedzīgās
sirdis, redzēt kā mazās meitenes
ir izaugušas lielas. Redzēt un sa -
just Jūsu vienotību un saliedētību.
Būsim lūgšanā kā muitnieks, kurš
sizdams pie krūtīm saka, Dievs,
esi man, grēciniekam, žēlīgs (Lk
18, 13). Lai arī cik veci vai jauni
mēs būtu, svarīgi atcerēties vien-
mēr lūgt Dievam – esi man, grē-
ciniekam, žēlīgs. Dzīvē no mazām
lietām veidojās lielas lietas. Kaut
mēs apzinātos to, cik daudz mēs
zinām viens par otru, cik labi mēs
pazīstam paši sevi. Cik daudz vēl
mūsos ir neizzinātā un neapjaus -
tā. Muitnieks aizgāja mājās attais-
nots, kaut arī mēs būtu attaisnoti
šīs vasaras noslēgumā, šī gada
noslēgumā, šīs dzīves noslēgumā.
Lai Dieva žēlastība bagātīgi līst
pār Jums uz šīs zemes un mūsu
kopīgā dzīvē mūžībā». 

Sirsnīgi bīskapu Eināru Alpi
sveica un pateicās par kalpošanu
Viļakas, Balvu, Tilžas un Kārsavas

luterāņu draudzes. «Paldies mūsu
vienam no Viļakas Valsts ģimnā-
zijas sargeņģeļiem, paldies par ga -
rīgo stiprinājumu, ko esat mums
sniedzis,» sacīja Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktore Sarmīte Šai -
cāne. Kopā dievkalpojumā lūdzās
un sveica Gulbenes mācītājs Ilg -
vars Matīss, norādot, ka 30 gadi ir
nozīmīga kalpošanas jubileja. Vi -
ļakas draudzes pareizticīgo pries-
teris, tēvs Aleksandrs pateicās par
savstarpējo dialogu un sadarbību
starp konfesijām. Lielu paldies par
konstruktīvo un draudzīgo sadar-
bību, lietišķajiem padomiem, iztei-
ca Viļakas katoļu draudzes prā-
vests Guntars Skutels. 

«Paldies par Jūsu kalpojumu
Viļakā. Paldies, ka joprojām pat
attālināti kalpojāt Viļakai. Pateica -
mies par kvalitatīvajiem pado-
miem, atbalstu un vērtīgo pieredzi
Lūgšanu brokastu organizēšanā»,
pateicās Sergejs un Žanna Maksi -
movi. Lai saņemtais ticības dedzī-
bas apliecinājums un siltie patei-
cības vārdi dod stiprinājumu bīs-
kapam Eināram Alpem kalpot vēl
daudzus mirkļus Dievam un cil-
vēkiem. «Reiz Kristus nāks, un
vi  si Viņu redzēs, Tad apklusīs, kas
Viņu nievāja. Ne nāve vairs, bet
jauna zeme, debess būs alga tiem,
kas Viņu meklēja. Sirdsskaidrie
Tavu vaigu skatīsies, Cik esi liels,
mans Kungs un Dievs.» (ev.lut.
baznīcas dz.gr.155) 

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne
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KultūRA / izGlītīBā

ieripo Viļakā
Visi saziņas līdzekļi vēstīja par to, ka

1.augustā ir jāripo uz Viļaku. Vienalga,
vai tas ir velosipēds, skrejritenis, trīsri-
tenis, vai arī mašīna.

Tikšanās vieta bija pie Viļakas novada
domes. Rīta agrumā ieradās žurka Aurēlija,
kurmis Aldonis un pilsētas Ezis, lai kopīgi
parakstītu «Pieņemšanas – nodošanas»
aktu ceļam Gulbene–Balvi–Viļaka–
Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā
no Keišiem līdz Kiras upei (59,60.-63,04.

km) un nodotu to tautas lietošanā. Ar aktu
parakstīšanu nemaz tik raiti neveicās, jo
žurkai un kurmim bija radušies arī daži
neatbildēti jautājumi, uz ko Ezis mēģināja
rasts atbildes. Aktu nevarēja arī parakstīt,
kamēr nebija pārbaudīts ceļa virskārtas
līdzenums – tāpēc visi klātesošie pasākuma
dalībnieki devās ripojošā izbraucienā pa
ielu, lai pārliecinātos par seguma kvalitāti.

Atgriežoties pasākuma sākumpunktā,
Pieņemšanas – nodošanas akts tika parak-
stīts un ceļš tika nodots tautas lietošanā.
Bet Ezis solīja, ka lentu griezīsim, kad
Viļakā ieradīsies Satiksmes ministrs.

Dienas gaitā bija iespēja piedalīties
Orientēšanās sacensības, ko organizēja
Viļakas novada muzejs. Pludmalē bija
iespēja baudīt novada uzņēmēju piedāvātās
izklaides – braucienus ar katamarānu un
supiem, izmēģināt tandēma velosipēdu,
doties aizraujošā braucienā pa pilsētu ar
skrejriteņiem, vai vizināties ponija mugurā
un izbraukt ar karieti.

Vēlā pēcpusdienā visi ceļi veda uz
Viļakas Romas katoļu baznīcu, kur ērģeļ-
mūzikas koncertu piedāvāja baudīt Ilona
Birģele (ērģeles) un Ilze Grēvele – Ska -
raine (soprāns).

Visas dienas aktivitātes noslēdzās Viļa -
kas brīvdabas estrādē. Grupas «TAUTU-
MEI TAS» koncertā varēja dziedāt līdzi
meitenēm, bet Zaļumballē kājas izkustinā-
jāt kopā ar Upītes jauniešu kapelu, folkloras
kopu «Rekavas dzintars», kapelu «Atzele»
un Briežuciema dāmām «AMMA».

Visi pasākumi notika ievērojot Valstī
pieņemtos epidemioloģiskos drošības pasā-
kumus.

Teksts: Kultūras metodiķe
Sandra Ločmele

Foto: Mareks Šubenieks,
Andris Zelčs

Ardievas
dzimtajai

skolai!
Šī gada 25. jūlijā Viļakas

Valsts ģimnāzijas 12. klases jau-
nieši un viņu ģimenes pulcē-
jās uz svinīgu pasākumu – izlai-
dumu. 

Ikvienam prieks par nokārtoto
eksāmenu rezultātiem, kas dod
iespēju tālāk īstenot savus sapņus
un vēlmes. 

Pasākuma laikā jaunieši pie-
rādīja, ka viņi ir talantīgas un
radošas personības – izskanēja
dziesma Daniela Šaicāna un Kat -
rīnas Narubinas izpildījumā, savu
sacerēto kompozīciju izpildīja
Jolanta Kuiko, ļoti skanīgs bija
Kristiāna Šaicāna priekšne sums
uz garmoškas un lirisks bija Ma -
rijas Sanijas Zelčas dziedājums
kopā ar skolotāju Ilonu Bukšu, 
bet Katrīna Zaķe runāja dzeju par
skolas laiku. Jaunie šus uzrunāja
skolas direktore Sar mīte Šaicā-
ne, klases audzinātāja Ineta
Linden berga un vecāku vārdā la -
ba vēlējumus teica Modris Zaķis.

Izjusti un skaisti pateicības vār-
dus saviem vecākiem, skolotā-
jiem, tehniskajiem darbiniekiem
un Viļakas novada domes kolek-
tīvam veltīja ģimnāzijas absol-
venti.

Pēc svinīgā pasākuma jaunieši
ka piemiņas zīmi iestādīja četrus
ozolus skolas dārzā.

Paldies pasākuma vadītājiem
Normundam Orlovam un Simo-
nai Zarembai, apskaņotājam Mar -
kusam Milaknim un visiem, kas
rada laiku un iespēju būt kopā ar
ģimnāzijas jauniešiem skaistajā
izlaiduma dienā.

Kl. audzinātāja I. Lindenberga
Foto A. Zelčs

Jaunības svētki Viļakas novadā
Katrs jaunietis dzīvo ar domu: «Man ir vienalga, kas noticis

līdz šim. es tagad dzīvošu, aizmirstot vakardienu un domājot
par nākotni.»

Apņēmības pilni nākotnes ceļus izstaigāt devās Viļakas novada
jaunieši. Viņus skaistajam jaunības ceļam iedvesmoja pasākuma vadī-
tājas (I. Lindenberga un K.Kokoreviča) filozofiskās pārdomās par tau-
reņu lidojumu. Taurenis – ceļš pretī brīvībai, uzliesmojums un uzdrīk-
stēšanās impulss. Bērnības draugi (D. Kokorevičs un R. Grieztiņš)
atklāja taureņu maģisko spēku un vēlēja saglabāt bērnības atmiņas kā
pērli dzīves lidojumā. Tauriņi (Sofija un Sabīne Zarembas) atklāja
tauriņu domas caur deju un mūziku. 

Ar muzikāliem priekšnesumiem jauniešus uzrunāja Linda Ma ka -
rova un deju kopas «Dēka» dalībnieki.

Jauniešus svētkos sveica Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs ar kundzi.

Pasākuma turpinājumā jauniešus sveica grupa «Tranzīts».
Viļakas kultūras nama pasākumu organizatore I. Lindenberga

Foto: Mareks Šubenieks
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KultūRA

25. jūlija rīts atnāca ar siltām lietus lāsēm,
saulīte bija noslēpu sies aiz mākoņa maliņas, bet
tumši zilais debesu jums nemazināja svētku  sajū-
tu, vēl jo vairāk, tāpēc, ka paši svētki sākās ar

saulītes apmirdzētu Viļakas pilsētas estrādi.
žīguru, Viļa kas, Vecumu, Šķilbēnu, Kupra vas,
Susāju un Medņevas pagas tu bērni sabrauca
kopā, lai ko pīgi izbaudītu svētku prieku.

Mazos gaviļniekus sagaidīja Burvju mākslinieks,
kurš prata parādīt dažnedažādus trikus – pārvērst
Mazo sarakstu par lielo, tā, lai var salasīt burtus,
Žagatu pārvērst par Briedi, atvest no dīķa Zivi, un
daudz, daudz citu māksliniecisko pārvērtību.
Pasākuma laikā uzstājās Ežu ģimene, suns, kaķis,
gailis, lācis, papagailis, simtkājis. Kopā ar dzīvnie-
kiem Bērnības svētku gaviļnieki izvingrojās, izde-
jojās un priecīgi dziedāja līdzi.

Citādi, ne tā kā ierasts, neizpa lika arī šūpošanās
Bērnības svētku šūpolēs un dāvanu saņemšana.

Lai, šis citādais laiks, nemazi na mums prieka
sajūtu un kopā būšanas prieku.

Teksts: Kultūras metodiķe Sandra Ločmele
Foto: Linda Makarova

divdesmit septiņi Viļakas novada 
bērni izšūpoti Bērnības svētku šūpolēs

intars Busulis neatstāj vienaldzīgus skatītājus
un klausītājus. tālajā 2005. gadā, uzvarot konkursā
Jaunais vilnis, intars Busulis piesaistīja latvijas
un Krievijas skatītāju, mūzikas kritiķu, šo vu
organizē tāju un daudzu citu interesi. Jau piec-
padsmit gadus ikvienam ir ie spējams sekot līdzi
intara Busuļa muzikālajai  darbībai. 

Jūlijā beigās masu medijos parādījās informācija,
ka 2020. gada 14. augustā Viļakā koncertēs Intars
Busulis un Abone menta orķestris. Saausījās tuvu un
tālu novadu ļaudis. Koncerta sākumā Viļakā, Intars
Busulis noskaidroja, ka lielākā daļa koncerta apmek-
lētāju nenāca no Viļakas novada, bet gan no kaimiņu
novadiem, Balvu, Baltinavas, pat Rēzeknes, Rīgas,
Daugavpils un daudzām citām vietām. Intars pastās-
tīja, ka arī orķestra dalībniekiem ir saistība ar
Latgali, jo basģitāristam Edvīnam Ozolam dzimtā
puse ir Balvi un dziedātājai Vinetai Elksnei Līvāni,
pārējiem orķestra dalībniekiem gan dzimtā puse ir
Vidzemes un Kurzemes novadi.

Vai Jūs esat apmeklējuši daudzus koncertus,
kuros deju placis piepildās jau trešās dziesmas laikā?
Intara Busuļa atraktivitāte un abonementa orķestra
lieliskā mūzika spēja noturēt dejotājus dejot ne tikai
vienai dziesmai, bet visam koncertam. Vai kāds atce-
ras grupu Time after Time, kas tika dibināta 1995.
gadā? Tā ļoti ātri ieguva lie lu popularitāti. Mūzikas
speciālisti grupas Time after Time muzicēšanas stilu
nosauca par fankmūziku. Ar Time after Time aizsā-
kās fankmūzikas popularitātes vilnis, kas vairākus
gadus dominēja džeza vidē Latvi jā. Šī grupa ir īpaša,
jo tās sastāvā spēlēja seši profesionāli mūziķi un
trīs no tiem Kārlis Lācis (taustiņi), Kaspars Zemītis

(ģitāra), Gints Pabērzs (saksofons) šobrīd spēlē
Abonementa orķestrī. Koncerta laikā Intars Busulis
vairākas reizes aicināja koncerta apmeklētājus
novērtēt orķestra dalībnieku solo partijas: lielisko
saksofonistu Gintu Pabērzu, virtuozo ģitāristu
Kasparu Zemīti, daudzpusīgo komponistu Kārli
Lāci, bundzinieku Kasparu Grigali, superīgo basģi-
tāristu Edvīnu Ozolu un profesionālās dziedātājas
KarīnuTropu un Vinetu Elksni. Liels prieks, ka dzie-
dātājs Intars Busulis aicināja īpašu uzmanību pie-
vērst Abonementa orķestra dalībniekiem, jo katrs
no viņiem var izveidot un doties koncertēt pa Latviju
ar savu solo, duo vai trio koncerttūri. Klausoties
lielisko orķestra spēli un Intara aizrautīgo dziedāšanu
un komunicēšanu ar skatītājiem, laiks pagāja tik
ātri, ka likās neticami, ka koncertā sāka skanēt dzies-
ma «Brīvdiena», ko vairāk atpazīst ne pēc nosau-
kuma, bet pēc vārdiem: «Tava rīta kafija, Tava brīv-
diena, Vakar gravitācija Nenoturēja …».

Koncerta noslēgumā Intars Busulis pateicās kon-
certa apmeklētājiem par pozitīvo gaisotni, Viļakas
novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimo -
vam un radošajai komandai par silto uzņemšanu
Viļakā. Priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs arī pa -
teicās Intaram Busulim un visiem orķestra dalīb-
niekiem par brīnišķīgo koncertu un visiem nodokļu
maksātājiem par estrādes atjaunošanas projekta īste-
nošanu. Bija sajūtas, ka 14. augusta vakarā noslēdzās
profesio nāli un lieliski nospēlēts koncerts, bet nāka-
mā doma bija, ka noteikti ar Intaru Busuli un
Abonementa orķestri tiksimies vēl citos koncertos
tuvākā vai tālākā nākotnē.  

Teksts: Vineta Zeltkalne. Foto: Andris Zelčs

dienā, kad satiekas –
radi, draugi, kaimiņi…

Daudz, daudz laimītes un jauku sajūtu šodien-šajā īpašajā dienā! 
Dienā, kad satiekas radi, draugi, kaimiņi un arī kultūras nama

amatiermākslas kolektīvi pēc vairāku mēnešu atpūtas! Ar šiem vārdiem
Žīguru kultūras nama amatiermākslas kolektīvu saime iesāka savu
Latvijas Republikas 102. dzimšanas dienai veltītu pasākumu –
Zaļumballi. Skatītāji varēja baudīt kultūras nama amatiermākslas
kolektīvu speciāli šim pasākumam radītos priekšnesumus. 

Dāmu deju kolektīvs izdejoja «Vasariņa» un «Krakovjaks», vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Skatiens» – «Buobu dancs» (abu kolektīvu
vadītāja Ija Krilova). Savu dejas kolorītu brīnišķīgi papildināja vec-
māmiņu kluba «Omītes»,  realizētā LAD projekta ietvaros iegādātie
15 tautiskie plecu lakati, kurus noauda Ludzas amatnieku centrs. Savos
krāšņajos plecu lakatos savu pirmo uznācienu sagaidīja arī folkloras
kopa «Mežābele» (vadītāja Skaidrīte Šaicāne). Skatītāji varēja noklau-
sīties 4 folkloras ansambļa dziesmas – «Zaļi, zaļi, skaļi, skaļi»», «Lai
zaļoj jaunība!», «Trīcej kolni, skanej meži» un «Timseņš guoja» .
Krievu dziesmu ansamblis «Ivuški» un viņu vadītāja Svetlana Romāne
savos vasarīgi zaļajos tērpos skatītājiem lika atcerēties jaunību  un
tēva mājas – «Ja kogdata bila molodoi» un «Bila vremja, ti bila molo-
doi». Solo dziesmas izpildīja bērnu vokālā ansambļa dalībniece –
Domenika Biuka (vadītāja Ija Krilova) un žīguriete, kultūras koledžas
studente Linda Makarova. Ritmikas un līnijdeju grupa «Punktiņi» ar
savu vadītāju Laimu Timmermani nodejoja «C’est la vie». Amatier -
mākslas koncertu papildināja šīs vasaras balles muzikants Grigorijs
Gorodko. Viņa izpildījumā varēja noklausīties šlāgeraptaujas dziesmu
«Maza meitenīte» un «Tu, tikai Tu».  Koncerta noslēgumā sekoja
vakara vadītājas uzaicinājums – Deja ir svarīga un nepieciešama ik
katram cilvēkam!

Vai tu esi pavisam mazs ķipars, vai iemīlējies lidojošs jaunietis,
vai pieredzējis seniors, tā tevī vairo prieku, emocijas un enerģijas pie-
plūdumu. Tāpēc šovakar būsim aktīvi un iesaistīsimies dejā ikviens!
Skanot dziesmai «Ai, Latgale», pašus pirmos uz skatuves uzveda deju
skolotāja Ija Krilova, tad nāca jaunieši, seniori un pārējie koncerta
dalībnieki. 

Noslēgumā ziedi, paldies vārdi par paveikto darbu kolektīvu vadī-
tājiem, solistēm, balles mūziķim-Gregam un pasākuma apskaņotājam
Emīlam Elksnītim. Za|umballe izskanējusi. Sirds dziļumos palikušas
pozitīvas emocijas, apmeklētāju pateiktais «PALDIES!», kas tik sen
nebija dzirdēts un kādas pavecākas sievietes teiktais- Malači pašdarb-
nieki! Tomēr – Žīguri dzīvo!

Foto: Elvīra Nāgele
Teksts: Valentīna Kaļāne

intars Busulis un Abonementa orķestris Viļakā
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KultūRA / SPoR tA AK ti Vi tā teS No VA dā / tūRiSMS 

14. augusts Viļakas novadā
bija ciemiņu diena, kad bija
iespēja apskatīt, izzināt un iepa-
zīt jaunos tūrisma objektus un
pakalpojumus.

Vispirms no plkst. 11:00  līdz
14:30 savā jaunajā metālkalšanas
darbnīcā ciemiņus sagaidīja me -
tālkalējs Igors Trešutins. Lai gan
bija sanācis misēklis ar telefona
numuru, gribētāji veiksmīgi bija
atraduši darbnīcu un viņiem bija
lieliska iespēja iepazīt seno arodu.
Drosmīgākie varēja paši sev
pagatavot suvenīru – laimes naglu
līdzņemšanai. Pieminēša nas vērts
ir fakts, ka šāda darbnīca ir vie-
nīgā Latgalē. Pieteikties uz dalī-
bu darbnīcā var zvanot tālr.
26519040, Parka iela 2, Šķilba -
ni, Šķilbēnu pagasts.

No plkst. 14:00 līdz 17:00 Upī -
 tes ciemā savas durvis apmeklētā -
jiem vēra senlietu kolekcija Stab -
ļovā, kurā ciemiņus sirsnīgi sagai-
dīja Juris un Ilze Supes ar ģimeni,
cienājot apmeklētājus ar ķiploku
ziedu pesto maizītēm. Apmeklē -
tāji varēja gan apskatīt, gan ap -
taus tīt dažādas senlietas, intere-
santus darba rīkus, fotogrāfijas un
citus priekšmetus.  tālr.  29326534.
Stabļova, upīte, Šķilbēnu pagasts.

Viļakas pilsētas ciemiņiem  die -
nas garumā bija iespēja izbraukt
pilsētas skaistākās vietas ar feiniem
dzelteniem velosipēdiem. Kopu -
mā pieejami 10 velosipēdi ar ātri
un ērti regulējamiem sēdekļu aug-
stumiem, 3 Shimmano Nexus āt -
rumiem rumbā un Led apgaismo-
jumu. OFO velosipēdu nomu ie -
spējams pieteikt pa tālr. 26423374,
Viļaka, Jāņu iela 7. 

Dienas noslēgumā, no plkst.
16:30  līdz 18:00, izsalkumu bija
iespējams remdēt Kultūrvēstu -
riskā lauku sētā «Vēršukalns»,
kur saimnieks galdā cēla lauku vis -
tas zupu un neizpalika arī lauku
krāsnī tikko izcepta baltmaizīte ar
sviestu un ievārījumu. Pieteikt mal-
tītes var zvanot tālr. 25648877,
c. Svilpova, Susāju pagasts.

«Vēršukalnā» atrodas arī «Mil -
lion star hotel», līdz ar to lauku
sētas apmeklētājiem bija unikāla
iespēja ar acs kaktiņu ielūkoties
burbulī.

Ciemiņu diena Viļakas novadā

Paldies visiem objektu saimniekiem par sadarbību un ciemiņu
uzņemšanu. Ja vēlies uzzināt jaunumus un ko vēl pie mums var
apskatīt un sadarīt, tad ieskaties arī www.visitvilaka.lv

Informāciju sagatavoja:Viļakas novada tūrisma 
speciāliste Inese Matisāne

7., 8. un 9. augustā ložu šau -
šanas nodaļas izglītojamie didzis
Aleksāns, dana Romanova, Gu -
nita Šakina, diāna dupuže pie-
dalījās 48. Heli Rassi piemiņas
sacensībās elvā, igaunijā. 

Didzis Aleksāns vingrinājumā
MŠ 3X20 (ar mazkalibra šau teni)
ieguva 2. vietu. Pārējie izglītoja-
mie vienā no vingrinājumiem uz -
rādīja savus personīgos rezultātus.

Sporta skolas volejbola nodaļas
U-11 volejbolisti: Markuss Lei -
tens, Kristaps Ozols, Modris Kal -
niņš, Luiss – Kristiāns Logins un
Dāvids Mihailovs, U-13 volejbo-
listi: Jānis Viļčevskis, Ģirts – Ke -
vins Kromulis, Kristaps Dambītis
un Daniels Mihailovs, kā arī  U-15
volejbolisti: Alens Borisovs, San -
dis Mancevičs, Endijs Nipers un
Endijs Lindenbergs piedalījās 
15. Vasaras spēļu posma sacensībās
volejbolā 22. jūlijā Gulbenē un
11. au gustā Jelgavas novada Līv -
bērzēs.

Divas komandas U-13 un U-15

izcīnīja iespēju piedalīties fināl-
posma sacensībās, kuras notika
19. augustā Jelgavas novada Ozol -
niekos. U-13 komandas puiši iz -
cīnīja 11. vietu, bet U-15 spēlētāji
ieguva 8. vietu.

Paldies visiem izglītojama-

jiem, vecākiem, treneriem Ēval -
dam Vancānam, Ervīnam Veļ ķe -
ram, šoferiem Aivaram Circenim,
Francim Bukšam un Aivaram
Bērziņam! Lai veicas turpmāk!                 

Direktores vietniece izglītības
jomā, Dina Krakope

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes skolas izglītojamie
piedalās ložu šaušanas un volejbola sacensībās

Jau piekto gadu pēc kārtas Mālupes brīvdabas estrādē norisi-
nās starpnovadu līnijdeju sadancis.

Šogad sadancis «Saules meitas danci grieza» tika izdejots zem
Saules zīmes, kuru izdejoja:  Mālupes līnijdeju grupa «Nāc līdz» (vadī-
tāja Ieva Zālīte); Lejasciema līnijdeju grupa «Dzinteles» (vadītāja
Marika Kamarūte); Smiltenes līnijdeju grupa «Forever Live» (vadītāja
Inguna Rudzīte); Mārsēnu līnijdeju grupa «Malide» (vadītāja Gunta
Salmiņa);  Brantu līnijdeju grupa «Kantrī ritmi» (vadītāja Edīte Laure);
Žīguru Ritmikas un līnijdeju grupa «Punktiņi» (vadītāja Laima
Timmermane).

Sadancī tika izdejotas vairāk nekā 40 līnijdejas dažādos ritmos un
stilos. Pasākuma vadītājas sniedza vispusīgu skatījumu par sauli, tās
ticējumiem. Tika minētas mīklas, kur mīklu zinātāji saņēma balvā
mazu sauli (citronus). Koncerts noslēdzās ar kopdeju «Saules deja».

Paldies «Punktiņu» dejotājām par pozitīvo enerģiju, par atraktivitāti,
par jauko noskaņojumu!

Paldies šoferītei Dainai par vizināšanu!
Foto un teksts: Laima Timmermane

Žīguru līnijdejotājas piedalās
starpnovadu līnijdeju sadancī Mālupē

«Katrs cilvēks nāk no savas dzimtas, no savām saknēm, un jo
spēcīgākas tās ir, jo labāk mēs varam dzīvot. Man ir grūti pateikt
kāpēc, kāpēc jūs atdodat  tik daudz goda, tik daudz uzmanības,
bet kamēr vēl es varēšu, kamēr strādāšu es Medņevai.  Vienkārši
tāpat. No sirds  aicināšu māksliniekus tāpat kā šoreiz,» tā savā
uzrunā teica lilita dravniece.

Mednevā, sestdien 22.augustā, uz skatuves koncertu sniedza pia-
nists un  komponists  Uldis Marhilevičs, kurš savas karjeras laikā ir
muzicējis vairākās grupās, un ir daudzu slavenu kompozīciju autors.
Soliste Antra Stafecka, profesionālais vijolnieks Dzintars Beitāns un
vistālāko ceļu mēroja grupas «Līvi» dalībnieks –ģitārists Ainars Virga,
kurš kopā ar Uldi Marhileviču izdziedāja populārās dziesmas – «Pilsētā,
kurā piedzimst vējš», «Atnāc man pretī liedagā» un citas. 

Cienījamo sponsori Lilitu Dravnieci  sveica Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ar kundzi Žannu. 

Paldies koncerta atbalstītājai Lilitai Dravniecei,  brāļiem Aldim un
Arnim Prancāniem, apskaņotājam Jāzepam Zarembam, paldies dau-
dzajiem apmeklētājiem  un visiem, kas čakli strādāja!

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

Ulda Marhileviča koncerts Medņevā
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Balkanu apļi-2
Šķilbēnu pagasta Balkanos pulcējās skrējēji, lai piedalītos tautas skrējiena

«Balkanu apļi» otrajā kārtā.
Vienlaicīgi ar skrējienu notika arī pirmās sacensības nūjošanā uz kurām ieradās

piecas nūjotājas no Balviem. Turpmākajās sacensībās gribētu redzēt arī nūjotājus  no
Viļakas un citiem novadiem.

Kā ierasts, uz sacensībām ieradās ģimenes ar bērniem. Patīkami, ka jau no mazotnes
bērni tiek radināti skriet un aktīvi darboties, kas ikvienam veicina labu veselību.

Šīs sacensības atkal pierādīja, ka uzvarētāju ir grūti prognozēt. Tiem, kas bija uzva-
rējuši iepriekšējā kārtā, šoreiz nācās samierināties ar zemākām vietām.  Šajā kārtā dažās
grupās rezultāti bija ļoti blīvi, jo vietas šķīra tikai viena nepilna sekunde.

Paldies sekretārei Inesei Martinovai, Rudītei Mičai,  par foto Inesei Matisānei. 
Būsiet visi gaidīti uz noslēdzošo – trešo kārtu!
Saulainu un sportisku visiem šo vasaru!

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Startē
rollerslēpotāji 

Šī gada pirmajā un otrajā augustā
slēpošanas un biatlona centrā «Cēsis»
Priekuļos aizvadīts latvijas čempionā-
ta 1.posms rollerslēpošanā (distanču slē-
pošanas vasaras paveids). Pirmajā sa -
censību dienā rollerslēpotāji sacentās
brīvajā solī, bet otrajā dienā – klasis-
kajā solī.

Pirmajā sacensību dienā no Viļakas
BJSS startēja Ints Indriķis Circens un Ēriks

Circens. Veiksmīgs starts izdevās Intam,
jo līdz trešajai vietai pietrūka tikai nieka
2,9 sekundes. Labu sniegumu rādīja arī
Ēriks, izcīnot 8.vietu Latvijas čempionāta
1.posmā rollerslēpošanā.

Otrajā dienā dalībnieki startēja brīvajā
solī. Intam un Ērikam pievienojās Markuss
Kozlovskis, Deivids Kuļšs, Amanda Hu -
sāre, Reinis Mičs,  Rolands Spridzāns. 

Vērtējot audzēkņu startus kopumā, var
secināt, ka turamies uzrādīto rezultātu
vidusdaļā, jo vieni iekļūst labāko desmit-
niekā, bet citi tomēr mazliet atpaliek. Lai
cerētu uz labākiem rezultātiem, mums tre-
neriem ir skaidrs, ka vairāk audzēkņiem ir
jāpieslīpē tehniskais slidsoļa izpildījums.

Pēdējos gados ir tā izveidojies, ka bērni
labprātāk grib apgūt brīvo soli, bet lai kļūtu
par labu slēpotāju, vajadzētu būt otrādi, t.
i., sākt ar klasisko soli. Audzēkņiem un
viņu vecākiem ir jāsaprot, ka sporta skola,
t. i., nopietni, jo katra mācību gada noslē-
gumā audzēkņiem atbilstoši kritērijiem ir
jāizpilda noteikti normatīvi. Sporta sko-
las audzēkņiem nav brīvdienu. Ja runā -
jam par slēpotājiem, tad viss «melnais»
darbs ir jāizdara tieši vasarā un rudenī, lai
ziemā būtu gatavi startēt un uztrenēto līme-
ni noturēt. 

Redzot čempionāta dalībniekus, viņu
sniegumu, kā arī aprunājoties ar treneriem,
nākas nonākt pie secinājuma, ka ekipēju-

mam ir ļoti liela nozīme un ietekme uz
rezultātu. Ne tikai rolleri, bet arī zābaki uz
rollerslēpēm spēlē lielu lomu. Strādāsim,
domāsim, kā to visu uzlabot. 

Paldies vecākiem, kuri atbalsta, ir
saprotoši un palīdz bērniem veiksmīgi tikt
galā ar treniņu un sacensību slodzi. Paldies
Viļakas BJSS vadībai. Liels paldies Jānim
Circenam par brāļu Inta un Ērika motivā-
ciju treniņiem un personīgo piemēru.

Aicinu audzēkņus regulāri apmeklēt
treniņus, būt pašiem motivētiem uz aug-
stiem rezultātiem. Apzinīgi izpildīt treneru
norādījumus, tad arī varēs cerēt uz atzīsta-
miem sasniegumiem.

Treneris Pēteris Vancāns

ir noslēdzies tautas skrējiena «Bal -
kanu apļi» seriāls, kura ietvaros skrējēji
sacentās trīs kārtas. Vienlaicīgi ar skrē-
jienu divās kārtās sacentās arī nūjotā-
ji. Šajā gadā sacensības bija labi apmek-
lētas un tas priecē sacensību organiza-
torus.

Uz pēdējo kārtu ieradās 38 skrējēji un
8 nūjotāji, tai skaitā, arī ciemiņi no Gul be -
nes – Kallasu ģimene. Kā jau ierasts, katru
gadu Kallasu ģimene pasniedz nelielu
dāvanu pašam jaunākajam sacensību dalīb-
niekam, šogad to saņēma Arvis Mičs.

Šogad pirmo gadu sacensībās «Balkanu
apļi» iesaistījās arī nūjotāji. Liels paldies
organizatorei Intai Ozolai. Sacensībās gri-
bētos redzēt arī vairāk Viļakas novada nūjo-
tājus, jo tādu novadā ir diezgan daudz.

Visi sacensību dalībnieki saņēma dip-
lomus un saldumu balviņas. Dalībnieki,

kuriem izdevās uzvarēt visās trīs kārtās
šogad saņēma T-kreklus ar skrējiena logo
un uzrakstu «Balkanu apļi 2020». Visu trīs
kārtu uzvarētāji bija: Ēriks Circens, Ints
Circens, Ramona Romanova, Oskars Ko -
ko revičs, Kristīne Kamzola, Madara Mati -
sāne, Arvis Mičs un Dagnija Razminovča.

Liels paldies sacensību tiesnešu brigā-
dei:  Inesei Martinovai, Rudītei Mičai, Unai
Kozlovskai, Inesei Matisānei un Jāzepam
Saidānam. 

Paldies visiem sacensību dalībniekiem
par aktivitāti, labestīgu un draudzīgu
atmosfēru sacensību laikā.

Saulainu vasaru visiem! Veiksmīgus
turpmākos startus! 

Vēl Balkanos plānojas sarīkot «Stipro
skrējienu» un riteņbraukšanas sacensības.

Sacensību organizators
Pēteris Vancāns

Balkanu apļi-3
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Viļakas no vadā 2020. gada augusts

VēStuRe

Viļakas apkārtnē pirmie ebreji parādījās 18. gs
beigās, kad vidēji šeit dzīvoja ap 60-70 ebre-

jiem. ebreju skaits auga 19. gs beigās un brīvvalsts
laikā Viļakā dzīvoja 465 ebreji, kas sastādīja 1/3 no
visiem iedzīvotājiem. No Viļakā esošajām 202 mājām
ebrejiem piederēja 113. Šajā laikā posmā ebrejiem pie-
derēja arī 80% no visas apkārtnes biznesa. Starpkaru
periodā viena no būtiskākajam sakaru ierīcēm bija
telefons, no visā pilsētā esošā 31 telefona, ebrejiem pie-
derēja 16. uz 1940. gadu telefoni bija: Apananskiem,
Barkaniem, drujāniem, Glāzmanam, Kaganiem, Ka -
pe luš nikam, Rukinam, Sandleram, Špicnādelam,
Šeinim, teitelbaumam.

Dzīve starpkaru posma attīstījās – ikvienam bija savas
ikdienas rūpes, mājas, darbs un  atpūtas brīži. Skolas vecu-
ma bērni gāja skolā un izglītojās, mazākie māju pagalmos
spēlējās ar citiem bērniem, bet  pieaugušie strādāja – vis-
biežāk tirdzniecības jomā. Katram bija sava vieta dzīvē
līdz to izmainīja karš.

1940. gada 17. jūnijā Viļakā ienāca sarkanā armija,
ta ču jau 1941. gada 2. jūlijā vakarā ieradās  vācu karaspēks
un sarkanā armija atkāpās. Uzreiz tika veidots visā pagastā
dzīvojošo ebreju saraksts. 1941. gada 11. augustā gandrīz
visus Viļakas ebrejus un bēgļus no Lietuvas nogalināja pa
ceļam uz Pitalovu. Savā rakstā likās interesanti apskatīt
statistikas datus un balstoties uz tiem veidot stāstu  un
secinājumus. Rakstā izmantots tikai viens avots, nogalināto
ebreju datu bāze, kas pieejama angļu valodā un kurā var
atrast  Viļakas apkārtnē dzīvojošo ebreju sarakstu. Pavisam
tika apskatīti ap 500 ebreji, kas galvenokārt ir dzīvojuši
Viļakā un tās apkārtnē, un šeit arī nogalināti, jo ir svarīgi
apskatīt arī to, kas viņi bija, ko darīja, kur dzīvoja utt.
Dažiem pie miršanas ir norādīts «nav datu par miršanu».

Vispopulārākie ebreju uzvārdi Viļakā ir bijuši: Apa -
nanskis, Barkans, Blejers, Bobrovs, Dolgojs, Drujāns,
Elperiņš, Glāzmans, Gurēvičs, Haits, Kagans, Kapeluš -
ņiks, Krancs, Minkins, Patišs, Pliners, Sandlers, Šeinis,
Šneers, Špicnādels, Sverdlovs, kā arī daudzi citi. Dažas
ebreju ģimenes dzīvoja arī Viļakas apkārtnē, piemēram,
Šķilbēnu pagasta Čilipīnē un Šķilbēnos dzīvoja Rudlu
ģimene bet Kupravā Frīdu, Knohu un Gassulu ģimenes.

No apskatītajiem datiem Viļakas apkārtnē dzīvojoša-
jiem ebrejiem 49% bija sievietes un mazliet vairāk 51%
vīriešu. Datu bāzē var apskatīt informāciju, kur Viļakas
apkārtnē dzīvojošie ebreji bija dzimuši. Interesanti, ka
19% no visiem ebrejiem ir dzimuši ārpus Viļakas apkār-
tnes, savukārt 81% Viļakas apkārtnē. Viļakā ebreji ir ienā-
kuši no Ķekavas, Ļaudonas, ASV, Bērzpils, Baltinavas,
Baltkrievijas, Balviem, Daugavpils, Grīvas, Ilūkstes,
Jēkabpils, Kārsavas, Kaunatas, Krievijas, Liepājas, Lie -
tuvas, Ludzas, Pleskavas, Polijas, Preiļiem, Rēzeknes,
Rīgas, Tukuma, Valkas, Varakļāniem, Viļāniem un Zilupes.
Visvairāk Viļakas ienākušie ebreji ir dzimuši Daugavpilī,
Ludzā un Rēzeknē, šīs pilsētas ir  bijušas vieni no lielāka-
jiem ebreju kopienas centriem. Protams, visvairāk no
citām vietām ienākušo ebreju bija precētas sievietes, kuras
bija atnākušas līdzi vīram uz Viļaku. Dažos gadījumos arī
vīrieši pārcēlās uz dzīvi Viļakā no lielākam pilsētām.

Ja skatās dzīves vietu, tad 96% no visiem ebrejiem
dzīvoja Viļakā, 4% ebreju dzīvoja vai nu Viļakas apkārtnē,
vai arī citur. Kā jau tika rakstīts iepriekš ebreji dzīvoja
Kupravā, Šķilbēnos un Čilipīnē. Interesanti, ka ebrejiem
parādās tāda dzīves vietas kā Kozīne un Borisova. Kozīnē
dzīvoja Abramoviči, bet Borisovā-Brahmani.

Daudziem ebrejiem norādīts ir arī dzimšanas gads, kas
sastāda 97%, savukārt 3% dzimšanas gads nav norādīts.
Lielāka dzimstība vērojama no 1901–1906. gadam, kā arī
no 1925.–1933. gadam. Pirmajā gadījumā tas ir saistīts ar
to, ka ebreju skaits Latgalē 19. gs beigās un 20. gs beigās
īpaši pieauga, jo daudzi ebreji meklēja patvērumu Latvijā
bēgot no Ukrainas, Baltkrievijas un citām zemēm. To ļoti
labi var redzēt, ja skatās un papēta Viļakas ebreju uzvārdus.
Otrajā gadījumā tiek saistīts ar brīvvalsts laiku, mierīgu
un stabilu periodu, kad valdība ir labvēlīga dažādām tau-
tām un katrai tautai ir tiesības uz savas kultūras attīstību.

Vienmēr ir bijis interesanti paskatīties uz Viļakas ebreju
vecajām mājām, protams, daudzu vairs nav, jo tās tika
izpostītas 1944. gada jūlijā, kad vācieši atkāpjoties node-
dzināja lielāko daļu pilsētas. Daudziem ebrejiem piederēja
savas privātmājas. Ebreji dzīvoja uz Balvu ielas – Gurēviči,
Teitelbaumi, Kaplāni, Sagorje, Plineri, Kafeli, Brosgali,
Lībgoti, Sandleri, Silberbranti, Pauli. Baznīcas ielā dzī-
vojošo ebreju ģimenes – Sandleri, Karti, Nošniki, Drujāni,
Kapelušniki. Agrāk Viļakas pilsētā bija arī tāda dubļu
iela, kura mūsdienās nav saglabājusies. Pēc vecāku cilvēku
atmiņām, tā varētu būt kāda iela starp Eržepoles un
Liepnas ielu. Dubļu ielā dzīvoja šādas ģimenes: Rondini,
Drujāni, Smuškoviči, Srubišķi, Česno, Apananski, Elpe -
riņi, Rogi, Gurviči. Diezgan daudz ebreju dzīvoja uz

dzirnavu ielas: Šerusteri, Drujāni, Kurlandi, Kapuluškini,
Gureviči, Gliki, Lībgoti, Špicnādeli, Barkani, Bobrovi,
Galperiņi. Jau diezgan veca ir eržepoles iela, tur dzīvoja
šādas ģimenes: Sverdlovi, Krancs, Drujāni, Brahmani,
Lībgoti, Šeini, Vehteri, Silberti. Dažas ielas laikā gaitā ir
mainījušas savu nosaukumu, piemēram Abrenes iela, kād-
reiz arī Jaunlatgales iela, tur dzīvoja: Kesseli, Smuško -
viči, Rondini, Rugani, Šetceri, Izraelīti, Gurēviči, Kagani,
Haiti, Dolgoji. Ebreji dzīvoja arī uz laimes ielas, tagad
Sporta iela: Kapeluškini, Kagani, Trifskini, Krapivniki,
Sandleri, Luftšici, Skutelski, Haiti. Viļakas pilsētas garākā
iela ir Liepnas iela, tur arī dzīvoja daudzas ebreju ģimenes:
Haiti, Kagani, Tetervini, Kapelušniki, Kagani, Glāzmani,
Šrusteri, Rukini, Ritvo, Drici, Minkini, Kranci, Breikši.
Jāpiebilst, ka pasaules slavenā mākslinieka Nikolaja
Breikša māte Anna ar dēlu dzīvoja uz liepnas ielas, diem-
žēl māja nav saglabājusies, jo tā nodega. Mūsdienās tur
atrodas bijusī kafejnīca «Krabis».

Nedaudz ebreju ir dzīvojis uz Pils ielas: Plineri un
Apananski. Viena no visvairāk apdzīvotākajām ebreju
ielām laikam ir tautas iela. Šī iela ir interesanta ar to, ka
diezgan daudz šeit  bija ebreju privātmāju. Šeit dzīvoja:
Sandleri, Gureviči, Špicnādeli, Sagorje, Šneeri, Černaki,
Reskini, Patiši, Blejeri, Lisicini, Bobrovi, Haiti, Drujāni,
Elperiņi, Barkani, Gosteini. Jāpiebilst, ka uz Tautas ielas
atradās ebreju sinagoga un vecais ugunsdzēsēju depo.
Garnizona iela ir iela ar visvairāk mainītākajiem ielu
nosaukumiem, brīvvalsts laikā bija tirgus iela, šeit dzī-
voja Šneeri, Goldstiki, Ospovati. Viļakā ir tāda Vārtu
iela, kura atrodas starp muzeju un Maks veikalu. Brīvvalsts
laikā šī iela bijusi daudz garāka un apdzīvotāka. Uz šīs
ielas dzīvojušas: Šneidoroviču, Kaganu, Minkinu,
Sturkoviču, Sandleru, Apanansku, Gureviču, ģimenes.

zemnieku iela arī jau bijusi brīvvalsts laikā, uz šī
ielas dzīvoja Drujānu, Superu un Glāzmanu ģimenes. Vēl
dažiem adrese ir bijusi Mazmāju iela Keišu kalnā, pieļau-
jam domu, ka tur arī bijusi kāda ieliņa, kuras vairs nav.
Tur dzīvojušas: Abramoviču, Bobrovu, Kaganu un Vais -
papu ģimenes.

Ļoti interesants materiāls datu bāzē atklājas par ebreju
profesijām un nodarbošanos. Skolēni gāja skolā, bet viņu
vecāki strādāja. Viļakā bijusi ebreju pamatskola ar mācību
valodu jidišā. Protams vislielāko profesijas daļu sastāda
tirgotāji un veikalu īpašnieki. Lielākoties ar tirdzniecību
nodarbojās vīrieši, bet salīdzinoši daudz ir bijis arī sieviešu.
Bieži vien veikali atradās tur, kur dzīvoja tirgotājs, bet
bija arī daudzi gadījumi, kad ebreju ģimene dzīvo uz vie-
nas ielas, bet veikals atrodas pavisam uz citas. Var minēt
dažus uzņēmumus, kas piederējuši ebrejiem- tirdzniecība
ar lauksaimniecības ražojumiem, piederējušas viesnīcas,
tirgoja gaļu, bija velosipēdu veikali un noliktavas, vīnu
tirgotavas, gatavo apģērbu veikali, augļu cukura un māk-
slīga medus izgatavošanas darbnīca, tirgoja- ādas, dāmu
un vīru veļu, adītas preces, bija restorāni, aptiekas, cepuru
veikali, galantērijas preču veikali, konditorejas u.c.

Bija arī citas ebreju profesijas, ādu ģērētāji – Bobrovi
no Keišu kalna, šuvēji (vairāk tomēr sievietes) – Dolgojs,
Kafels, Drujāns,Kapelušniks, Kurlands. Bija arī vīrietis
šuvējs – Drujāns, atslēdznieks – Abramovičs, frizieri –
Bob rovs, Rogs, galdnieks – Kaplāns, grāmatu iesējējs –
Noš niks, grāmatvedis – Gosteins, jumiķis – Ospovats, ju -
rists – Drics, kokzāģētavas īpašnieks – Jiglins, krāso -
tājs – Elperiņš, kurpnieks – Bobrovi, Dolgoji, Sandleri,
Vehteri, linu škirotājs – Barkans, lopu kāvējs – Patišs,
mašīnrakstītāja – Potaniņa, maiznieki – Kagani, Špic -
nādeli, Sil berbranti, Metrikini, miesnieks – Kapelušniks,
skolotāji – Gureviči, Valdšteins, Vaispaps, stiklinieki –
Gal periņš, Krancs, zemkopis – Frīds, zobuārsts – Ger -
tovičs. Var re dzēt, cik dažādu profesiju pārstāvji ir bijuši
Viļakas apkārtnes ebreji. Gandrīz visu varēja dabūt uz
vietas – vajadzēja maizi bija cepēji, vajadzēja salabot
jumtu, bija kas labo, vajadzēja kurpes, tās arī varēja dabūt.
Gribējās atpūsties, bija kur aiziet pasēdēt, ja vien bija

nauda, varēja nopirkt jaunas drēbes, kā arī kāds iebraucējs
varēja apmesties viesnīcā.

Dzīve ritēja savu gaitu un sākoties otrajam pasaules
karam mainījās pasaule, tā vairs nekad nebūs tāda kā bija
iepriekš. Datu bāzē ir atspoguļots arī ebreju miršanas
datums un vieta. Dažas ebreju ģimenes nogalināja vēl līdz
1941. gada 11. augustam. Piemēram, Kukle ģimenes lo -
cekle tika nogalināta 4.augustā Viļakā, bet pirms tam 1941.
gada jūlijā nogalināja  Falkovu ģimeni no Viļakas un
Rudlu ģimeni no Šķilbēnu puses. Daži jaunieši iestājās
sarkanajā armijā un aizgāja karot, piemēram Lībgots, bija
tikai 20 gadus vecs, kad krita kaujā 1944. gada sākumā.
Sarkanajā armijā bija ar Gliks un Tetervins, Apananskis
(pirms kara nodarbojās ar tirdzniecību). Viņi krita kaujās
1942. gadā, Ļeņingradas apgabalā (mūsdienās St. Pēter -
burgā). Datu bāzē var redzēt ka dažas ģimenes nošāva
daudz vēlāk 1942. gadā: Kaganu, Šeinu un Gureviču ģime-
nes. Grūti spriest kāpēc tā, jo nav paskaidrots vai viņi bija
slēpušies, vai bija atradušies kaut kur citur. Piemēram,
Lēreru ģimeni noslepkavoja Polijā. No visiem nogalinā-
tajiem ebrejiem visjaunākais ir bijis tikai pāris mēnešus
vecs zīdainis bet vecākajam bija 91 gads.

Savā rakstā apskatīju arī nogalināto ebreju vecuma
struktūru, visvairāk cilvēki tika nogalināti divās vecuma
grupās: tie ir no 11–20 gadi un no 31–40 gadi. Tas skaid-
rojams ar to, ka dzimstības pieaugums bija iepriekš minētie
laika posmi – 20. gs sākums un 20. gs 20–30 to gados.
Lielākoties nogalināti jauni cilvēki, kuriem priekšā bija
veselas dzīves, kuras viņi tā arī nepaspēja izdzīvot.

Tekstu sagatavoja Viļakas novada muzeja vadītāja 
R. Gruševa

Atsauces:
1) The Central Database of Shoah Victims' Names,

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_l
astName=&s_firstName=&s_place=Vilaka&s_dateOfBirt
h=&cluster=true, skatīts 14.08.2020.

2) http://names.lu.lv/cgi-bin/muster?lang=lv& let-
ter=A, skatīts 14.08.2020.

3) Melers, M, «Latvijas ebreju kopienas vēsture un
holokausta piemiņas vietas», LU Filozofijas un sociolo-
ģijas institūts, Rīga, 2013, 431 lpp;

4) http://periodika.lv/#searchResults;simpleQuery
=Ebreji%20Vi%C4%BCaka, skatīts 14.08.2020.

5) Viļakas novada muzeja materiāli;
6) 1940. gada Viļakas telefongrāmata.

ebreju dzīve Viļakā pirmskara periodā un holokausta laikā

Ebreju holokausta piemiņas vieta

Bijusī ebreju pamatskola Mūsdienas Dzirnavu ielā 3 Bijusī ebreju sinagoga Mūsdienas Tautas ielā 10 

Vilakas novada_AUGUSTS_2020_avize.qxd  25.08.2020  13:27  Page 10



11

Viļakas no vadā2020. gada augusts

iedzīVotāJu ziNāŠANAi

Izsoles paziņojums
Viļakas novada dome pārdod izsolē Viļakas novada

domei piederošā nekustamā īpašuma «Lejiņas» ar kadastra
Nr.3892 001 0195, kas atrodas Viļakas novada Vecumu
pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892
005 0142, kustamo mantu – 3. kvartāla cirsmas (cir-
šanai paredzētus kokus noteiktā platībā): 1., 2., 3. noga-
bals (platība 3,15 ha), 5., 22., 23. nogabals (platība 1,92
ha), 6. nogabals (platība 1,85 ha), 9.nogabals (platība
1,34 ha), 10., 11., 12. nogabals (platība 2,1 ha) un 13.
nogabals (platība 0,09 ha), kā vienu objektu ar kopējo
platību 10,45 ha (turpmāk – Cirsma).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļakas novad
domes tīmekļvietnes www.vilaka.lv sadaļā «Pašvaldība»/
«Izsoles»/ «Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pār-
došana» (profila adrese: http://vilaka.lv/nekustama-ipasu-
ma-un-kustamas-mantas-pardosana/) no izsoles izsludinā-
šanas dienas LR oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Kontaktpersonas saziņai darba dienās (P.-C. no plkst.
8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, Pkt. no plkst.
8.00 līdz 14.00):

1) informācijai saistībā ar Cirsmu un tās apskati dabā –
Ve cumu pagasta pārvaldes vadītājs Ilmārs Locāns, mob.
29142740;

2) informācijai saistībā ar izsoles norisi un iesniedza-
majiem dokumentiem – Pašvaldības īpašuma privatizā-
cijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Arta
Ķerģe, tālr. 64507216.

Reģistrēšanās izsolei: no izsoles izsludināšanas die-
nas LR oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» līdz
22.09.2020., plkst.15.00, pieteikumu iesniedzot perso-
nīgi, sūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai
pa pastu.

izsoles vieta un laiks: 23.09.2020., plkst.11.00,
Viļakas novada domes zālē (1.stāvs, telpa Nr.107),
Abrenes ielā 26, Viļakā.

Nosacītā cena: EUR 77 872,11
izsoles solis: EUR 3893,61

Nodrošinājuma apmērs: EUR 7787,21
Reģistrācijas maksa: EUR 6,05
iemaksas kārtība: nodrošinājuma nauda ar norādi:

«Cirsmas izsoles nodrošinājuma nauda» un reģistrācijas
maksa ar norādi: «Reģistrācijas maksa dalībai izsolē»,
jāieskaita Viļakas novada domes, Reģ. Nr. 90009115618,
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, vienā
no norēķinu kontiem:

– AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, 
konta Nr.: LV60UNLA0050017178471;

–  AS «Swedbank», kods: HABALV22, 
konta Nr.: LV18HABA0551034294140;

–  AS «Citadele banka», kods: PARXLV22, 
konta Nr.: LV57PARX0012592900001.

Izsoles veids – pārdošana atklātā mutiskā pirmreizējā
izsolē ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība – ar tūlītēju samaksu, veicot norē-
ķinu pilnā apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles
dienas.

Saskaņā ar valsts SiA «Autotransporta direk-
cija» noteiktajiem grozījumiem maršrutu tīklā,
sākot ar š. g. 1. septembri tiek noteiktas izmaiņas
AS «Nordeka» apkalpotajos maršrutu reisos:

Rīga – Balvi – Viļaka plkst. 10:50 no Rīgas
SAO, Viļaka – Balvi – Rīga plkst. 16:50 no Viļakas
kustības sarakstos iekļauta pietura «Vējava»;

Žīguri – Viļaka – Balvi – Gulbene – Rīga plkst.
4:10 no Žīguriem izslēgta pietura «Melturi»,
iekļauta «Sigulda»;

Rīga – Gulbene – Balvi – Viļaka – Žīguri plkst.
7:00 no Rīgas SAO kustības sarakstos iekļauta
pietura «Sigulda»;

Žīguri – Viļaka – Balvi – Gulbene – Rīga plkst.
12:45 no Žīguriem izslēgta pietura «Melturi»,
iekļautas pieturas «Bērzkrogs» un «Sigulda».

Minētajiem reisiem mainīti arī pienākšanas / atie-
šanas laiki pieturvietās, samazinot braukšanas laiku.

uģis lapsiņš, Maršrutu sagatavošanas 
vecākais speciālists AS «Nordeka»

Strauji mainīgie laikapstākļi daļai lauksaim-
nieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši
sarežģījumus nopļaut un/vai novākt sienu vai
zāles masu lopbarībai.

Kaut arī šogad jūnija vidējā gaisa temperatūra
Latvijā pārsniedza mēneša normu, kļūstot par otro
siltāko jūniju meteoroloģisko novērojumu vēsturē,
tomēr arī lietus nepameta valsts teritoriju un nokrišņu
daudzums jūnijā sasniedza 91,1 mm, par 24 procen-
tiem pārsniedzot mēneša normu. Vairākās novēroju-
mu stacijās jūnijs bija viens no mitrākajiem pēdējos
60 gados. Šie mainīgie laikapstākļi kavēja zālāju
nopļaušanas sākšanu un zāles novākšanu lopbarībai
jūnija beigās. Arī jūlijā Latvijā tika novērots palieli-
nāts nokrišņu daudzums un lielākajā daļā valsts bija
par 20 līdz 40 stundām mazāk saules nekā ierasti.

Datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai
nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES
platību maksājumus – vienoto platības maksājumu,
maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaim-
niecības praksi jeb «zaļināšanas» maksājumu, mazo
lauksaimnieku shēmas maksājumu un maksājumu par
bioloģisko lauksaimniecību – ir noteikts 15. augusts.

Ņemot vērā strauji mainīgos laikapstākļus, arī šogad
Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju lauksaim-
niekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām,
līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus,
kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespē-
jams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, Sabiedrisko
attiecību speciāliste (tālrunis: +371 67027498, e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv)

Zālāju novākšanas termiņš pagarināts līdz 15. septembrim

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja
zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos par valsts un eS atbalsta piešķirša-
nas kārtību konsultāciju pakalpojumu izmanto-
šanas veicināšanas atbalstam lauksaimniecībā
un mežsaimniecībā.

Ar grozījumiem ir paplašināts gala labuma guvē-
ju jeb saimniecību (juridisku vai fizisku personu,
kas veic saimniecisko darbību) loks, kas var saņemt
konsultācijas par ekonomiskajiem jautājumiem,
nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas uzņēmuma
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai, slēdzot
ilgtermiņa sadarbības līgumu ar konsultāciju pakal-
pojuma sniedzēju, kā arī palielināts maksimālā atbal-
sta apmērs vienam gala labuma guvējam.

Līdz šim konsultāciju pakalpojumu par ekono-
miskajiem jautājumiem bija iespēja saņemt mazajām
saimniecībām, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā
gadā nepārsniedz 15 tūkstošus eiro. Tomēr, ievērojot
mazo saimniecību īpatsvaru Latvijas lauksaimnie-
cībā un to nozīmi lauku teritoriju apdzīvotības sagla-
bāšanā, kā arī grūtības, ar kādām tās saskaras, rea-
lizējot savu produkciju tirgū, tika paaugstināts minē-
tais slieksnis līdz 30 tūkstošiem eiro.

Vienlaikus, lai saimniecības, kuru apgrozījums
pārsniedz 30 tūkstošu eiro slieksni, bet vēl nepār-
sniedz 70 tūkstošu eiro slieksni, motivētu tālākai
izaugsmei un attīstībai, nozīmīgs ir zinošu speciā-
listu atbalsts, kas palīdzētu izvirzīt mērķus uzņē-
muma attīstībai un ilgtermiņā sekmētu arī to sasnieg-
šanu. Lai šīs saimniecības spētu iekļauties tirgū,
potenciāli piesaistīt arī investīcijas un gudri saim-
niekot savā uzņēmumā, nepieciešamas sniegt kon-
sultatīvu atbalstu šādu saimniecību attīstībai, nodro-
šinot iespēju saimniecībām saņemt kompleksu
pakalpojumu grozu uzņēmuma izaugsmes un kon-
kurētspējas sekmēšanai. Šāds komplekss pakalpo-

jumu grozs ietvertu ne tikai konsultācijas par obli-
gātās apsaimniekošanas prasībām, labiem lauksaim-
niecības un vides apstākļu standartiem vai augu aiz-
sardzības līdzekļu lietošanu un atbilstību augu aiz-
sardzības vispārīgiem principiem, bet arī konsultā-
cijas un atbalstu saimniecības vadībai, biznesa plāna
izstrādei, ekonomiskai dzīvotspējai, risku izvērtē-
šanai, saimniecības darbības virzienu izvērtēšanai,
mārketinga pasākumiem u.c. jomām, sadarbībā ar
konsultantiem izvirzot konkrētus mērķus un uzde-
vumus saimniecības attīstībai. Noteikumi ir papil-
dināti ar gala labuma guvēju atlases kārtību gadīju-
miem, kad tiks slēgts vairāku gadu sadarbības
līgums par konsultāciju saņemšanu uzņēmuma
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai.

Lai saimniecībām, kas atbalsta periodā aktīvi
līdz šim izmantojušas konsultāciju pakalpojumus
un jau ir sasniegušas noteikto limitu uz vienu gala
labuma guvēju, neliegtu iespēju uzlabot saimniecī-
bas darbību ar konsultatīvu atbalstu, ir palielināts
noteiktais atbalsta apmēra slieksnis no 1500 līdz
3000 eiro. Maksimālais atbalsta apmērs vienam gala
labuma guvējam, ja tiek noslēgts vairāku gadu sadar-
bības līgums par uzņēmuma izaugsmes un konku-
rētspējas veicināšanu, noteikts 8500 EUR.

MK noteikumi «Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 «Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākuma «Konsultāciju pakalpojumi, lauku saim-
niecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi» apakšpasākumā «Atbalsts konsultā-
ciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai»»» stā-
sies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas ofi-
ciālajā izdevumā «Latvijas vēstnesis».

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, Sabiedrisko
attiecību speciāliste (tālrunis: +371 67027498, e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv)

Paplašinātas konsultāciju izmantošanas iespējas

Izmaiņas SIA «Autotransporta direkcija» maršrutu tīklā
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Viļakas no vadā 2020. gada augusts

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.

Sestdien, 1.augustā, Viļakas
Romas katoļu baznīcā notika pir-
mais publiskais koncerts baznīcā
šogad. Diemžēl, ievērojot sakarā
ar pandēmiju noteiktos ierobežo-
jumus, Viļakas katoļu baznīcā
koncerti bija izskanējuši sociālajā
tīmeklī Facebook gan tiešraidē,
gan ierakstā, tāpēc ir neierasti, ka
tikai 1. augustā notika pirmais
publiskais koncerts. «Paldies Die -
vam, ka mums ir iespēja apmeklēt
koncertu «Par katru stundu Die -
vam pateicos». Aicina arī Jūs uzti-
cēt Dievam kādu pateicību, par
to, kas ir noticis, jo Dievs par to
arī atalgos. Šoreiz koncertā skanēs
latviešu komponistu dziesmas jeb
es pat teiktu tās ir lūgšanas. 

Prieks, ka ērģelniece Ilona
Bir ģele ir izvēlējusies koncertpro-
grammā iekļaut latviešu, katoļu
komponistu skaņdarbus un ir uz -
ņēmusies spēlēt uz šobrīd pieeja-
mā mierīgā, otrā manuāļa, jo pir-
mais, skanīgākais manuālis šobrīd
atrodas restaurācijā. Šis koncerts
būs kā meditācija, lūgšana, lai
mūs attīrītu Dievs, lai palīdzētu
saskatīt tās lietas, par ko pateik -
ties Dievam, un saprast savas
pozitīvās īpašības,  lai tās izman-
totu Dievam par godu,» koncer -
ta sākumā aicināja Viļakas kato-
ļu draudzes prāvests Guntars Sku -
tels.  

Meditatīvajā, mierīgajā un
skaistajā koncertā neviens vien
koncerta apmeklētājs nodomāja,
cik skaisti, ka dzied latviski, jo
beidzot mēs saprotam ik vārdu
dziesmās, ko izdziedāja soliste
Ilze Grēvele – Skaraine. Skaisti,
ja dzied angliski, itāliski, francis-
ki, vāciski, bet tad daudzi apmek-
lētāji var tikai iztēloties, par ko
tiek dziedāts.  Drosmīgi ērgēlnie-
ce Ilona Birģele un soliste Ilze
Grēvele – Skaraine koncerta pro-
grammu bija veidojušas tikai no
latviešu komponistu skaņdarbiem
un dziesmām, jo nereti latviešu
klasiskās mūzikas komponisti lie-
lāku atzinību izpelnās pasaulē,
nevis Latvijā. Koncertā māksli-
nieces bija iekļāvušas latviešu
zelta fonda komponistu Jāņa Kal -
niņa, Jāzepa Mediņa, Marģera
Zariņa, Pētera Barisona un Ro -
mualda Jermaka skaņdarbus, šo -

brīd pasaulē atzītu komponistu
Riharda Dubras un Pētera Vas -
ka skaņdarbus, kā arī jaunās kom-
ponistes Agnetas Krilovas, ku -
ras dzimtā puse ir Ventspils, kom-
pozīcijas. 

Tālajā 2015. gadā augusta sā -
kumā Viļakas Romas katoļu baz-
nīcā notika viens no Latgales ēr -
ģeļu dienu koncertiem, kurā uz -
stājās Riga Organum Duo – ērģel-
nieču duets, kurā spēlē Ilona Bir -
ģele un Diāna Jaunzeme – Port -
naja.  Likās, kā parasti, atbrauc
ērģelnieki no Rīgas, nospēlē vie -
nu koncertu un varbūt kādreiz
atbrauks nospēlēt vēl kādu kon-
certu, bet droši vien sadarbība
nebūs ilgstoša, jo ērģelnieki ir 
aizņemti. Taču paldies Dievam,
ar Ilonu Birģeli izveidojās sekmī-
ga sadarbība. Jau sesto gadu pēc
kārtas augusta sākumā Ilona Bir -
ģele dodas uz Viļaku, lai sestdienā
pirms kapusvētkiem (kas tradicio-
nāli  Viļakas Sv. Mateuša kapsētā
notiek katru gadu pirmajā augusta
svētdienā) iepriecinātu apmeklē-
tājus ar kādu skaistu koncertu.
«Man tā jau ir tradīcija. Es pat
nespēju iedomāties kā tas būtu, ja
es augusta sākumā neatbrauktu 
uz Viļaku. Šeit vienmēr it tik fan-
tastiska uzņemšana. Paldies Die -
vam, ka ir tik atsaucīga pašvaldī-
ba, draudze, priesteris. Prieks par
mūsu skaisto sadarbību. Šogad
tiksimies vēl 4.oktobrī Viļakas
katoļu baznīcā koncertā «Muns
Sargenģeļ». Ja Jums ērģeles būs
restaurētas, tad iekļaušu Vēstu -
risko ērģeļu svētku koncerttūrē,»
par sadarbību un nākotnes plā-
niem pastāstīja ērģelniece Ilona
Birģele. 

Ilze Grēvele – Skaraine Viļakā
ir otro reizi. Pirmo reizi 2017. ga -
dā uzstājās Viļakas luterāņu baz-
nīcā Vēsturisko ērģeļu svētku
«Latvija – ērģeļu zeme» kon -
certā «Sirds lūgšana» kopā ar
Ilonu Birģeli un čellisti Danutu
Ločmeli. Prāvests Guntars Sku -
tels jau sen bija vēlējies, lai Ilzes
balss skanētu arī Viļakas katoļu
baznīcā. «Jau kopš 2017. gada,
kad pr. Guntars apmeklēja kon-
certu Viļakas luterāņu baznīcā,
viņš aicināja mani dziedāt kon-
certā katoļu baznīcā. Paldies Die -

vam, kas sakārtoja visas lietas, 
lai piepildītos priestera sapnis.
Četru gadu kalpošanas jubilejā
Viļakā, ko 1.augustā atzīmē pries-
teris Guntars Skutels, es dziedāju
Viļakas katoļu baznīcā,» atklāja
Ilze Grēvele – Skaraine.

«Paldies ikvienam, kurš šo -
dien atrada iespēju, lai būtu šajā
koncertā. Šī brīža izaicinājums ir
apstāties, lai sadzirdētu kā pukst
mana sirds, kā pukst Dieva sirds.
Apstātos, lai padomātu kā mēs
gribētu dzīvot 21.gadsimtā vidū.
Šodien šādu iespēju apstāties de -
va Ilona Birģele un Ilze Skarai -
ne. Paldies māksliniecēm par to.
Ceru, ka pēc šodienas koncerta
ikvienam no mums būs kāds tuvs
un mīļš cilvēks, ar kuru mēs sazi-
nāsimies, lai apstātos, atcerētos
un pateiktos. Šī koncerta misija
bija kļūt vienam otram tuvākiem.
Paldies priesterim Guntaram Sku -
telam par četriem kalpošanas ga -
diem, kas aizvadīti Viļakā, par
aktivitātēm un garīgo stiprināju-
mu,» pateicās Viļakas domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs. 

Koncerta apmeklētāja, dzej-
niece Evai Dortānei pateicībā par
saņemtajām žēlastībām koncer -
tā, uz jautājumu, kā uzrunājis
koncerts, atbildēja ar dzejas rin-
dām, kuras tapa uzreiz pēc kon-
certa: «Es nāku pie Tevis. Es vē -
los noskūpstīt Tavu roku un kā -
ju dziļi sūrstošās rētas. Es ilgo-
jos pieglausties pie tavām krūtīm
un izraudāt sevi pie Tavas pārdur-
tās sirds. Es alkstu Tev pateikties.
Tu sūtīji man puķes un es varēju
runāt. Tu sūtīji man putnus un es
varēju dziedāt. Tu sūtīji man sauli
un es varēju ziedēt. Tu sūtīji man
lietu un es varēju mīlēt. Tu sūtīji
man zvaigzni un es varēju ticēt.
Nu stāvu Tavā priekšā un zemu,
zemu noliecos kā ceļa puteklītis
pie Tavām kājām».

Paldies Dievam par skaisto
sadarbību ar ērģelnieci Ilonu
Birģeli! Paldies Dievam par rado-
šo iedvesmu! Lai Dievs mūs sar-
gā un dod prieku satikties nāka-
majos koncertos Viļakā šogad!

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Par katru stundu
Dievam pateicos
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