
2020. gada 27. jūlijs 

Viïakas novadâ
VIļAKAS No VA DA DoMES IN foR MATĪVAIS IZ DE VUMS

Nr.7 (118)

‚ NOTIKA

Kanisterapija Viļakas no -
vadā 
 

Atbalsts bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem
un viņu ģimenēm

‚ NOTIKS

Šķiroto atkritumu pie-
ņemšana Eko laukumā
Viļakā 
 

Realizēs uzņemējdar-
bības projektus 
 

Restaurē Viļakas katoļu
baznīcas ērģeļu pirmo
manuāli
 

Turpinās ēku remont-
darbi Viļakā 
 

Mobilā diagnostika 
 

Vēsturiskā orientēša-
nās
 

Tautumeitas un Intars
Busulis Viļakas brīvda-
bas estrādē

14

3

3

4

5

6

16

14

14

Šajā izdevumā:Viļakas novada autoceļu atjaunošanas darbi

Baltijas valstu vienotība plenērā «Valdis Bušs 2020»

Gleznojot, dziedot un muzicējot nemanot ir pagājis 4. starptautiskais glezniecības plenērs «Valdis Bušs 2020» (projekts 
Nr. LKP2020/48), kurā piedalījās mākslinieki: Aivis Pīzelis, Latvija; Agnija Ģērmane, Latvija; Ilgvars Zalāns, Latvija; Ruta Eidukaityte,
Lietuva; Mykole, Lietuva; Liisi Tani, Igaunija.    

Plenēra laikā tapušo darbu izstādes atklāšanā 23. jūlijā dziedot folkloras kopai «Upīte», īpaši izveidotajam plenāra dalībnieku
ansamblim, kuri izpildīja dalībnieces Rutas Eidukaitytes oriģināldziesmu «Ežera» lietuviešu valodā, piedaloties Valda Buša radiniekiem,
sadarbības partnera Daugavpils Marka Rotko centra pārstāvjiem un citiem mākslas mīļotājiem, atklāja lielisku izstādi Viļakā, Viļakas
novada muzeja izstāžu zālē, Klostera ielā 1.  Gleznās ikviens apmeklētājs spēs saskatīt Stompaku purva, Stiglavas gravas, Viļakas katoļu
baznīcas, Medņevas pagasta ainavas. Īpašs pārsteigums ir sešas liliju gleznas, kuras sagaida ikvienu apmeklētāju ienākot izstāžu zālē.                                                                          

(Turpinājums 8. lpp.)

Vasara ir laiks, kad darām darbus, kurus nevaram izdarīt ziemā. Šis gadalaiks ir karstākais visiem ceļu uzturētājiem un
būvniekiem.                                                         (Turpinājums 5. lpp.)
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Viļakas no vadā 2020. gada jūlijs

AK TU ALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

l Domes sēdes lēmumi

25. jūnijā notika kārtējā domes sēdē, kurā deputāti izskatīja un apstip-
rināja 47. jautājumus.

Domes sēdē nolēma:
Lēmums Nr. 215
Izdarīt grozījumus Viļakas novada pašvaldības nolikumā «Par finansējuma piešķiršanu

reliģiskajām organizācijām, biedrībām/ nodibinājumiem»:
1.1. Papildināt Viļakas novada pašvaldības nolikuma «Par finansējuma piešķiršanu

reliģiskajām organizācijām, biedrībām/ nodibinājumiem» 5 punktu ar 5.1. apakšpunktu
un izteikt šādā redakcijā:

«5.1. Valstī izsludinātajā ārkārtējās situācijas laikā un mēnesi pēc ārkārtējās situācijas laika
atcelšanas, pašvaldība ir tiesīga piešķirt finanšu līdzekļus reliģiskajām organizācijām iestāžu
pamatvajadzību nodrošināšanai, ne vairāk kā 300.00 euro apmērā budžeta gada ietvaros.»

1.2. Papildināt nolikuma 7.punktu ar tekstu  «Izņemot, kad finansējuma pieprasījums
attiecas uz nolikuma 5.1. apakšpunktu.»

1.3. Papildināt nolikuma 7. punktu ar 7.1. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
«7.1. Iesniegumu par finansējuma pieprasījumu pašvaldībai kultūrvēsturiskā manto-

juma saglabāšanai noteiktiem pasākumiem iesniedz kultūrvēsturiskās ēkas īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.»     

2. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3. Viļakas novada domes Vispārīgajai nodaļai nodrošināt nolikuma publicēšanu

pašvaldības mājaslapā www.vilaka.lv
4. Kontroli par nolikuma izpildi nodrošināt Viļakas novada domes izpilddirektorei.

Lēmums Nr. 216
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas evaņģēliski luteriskai draudzei

reģ.nr.90000466715 EUR 1440,00 apmērā.

Lēmums Nr. 217
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei

reģ.nr. 90000450413 EUR 3500,00 apmērā.
Lēmums Nr. 218
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Šķilbēnu Dievmātes Romas katoļu draudzei

reģ.nr. 90000437701 EUR 1000,00 apmērā.
Lēmums Nr. 219
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Šķilbēnu Dievmātes piedzimšanas pareiz-

ticīgo draudzei reģ.nr. 99500000821 EUR 1000,00 apmērā.

Lēmums Nr. 220
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma

pareizticīgo draudzei reģ.nr. 90000900879 EUR 2500,00 apmērā.

Lēmums Nr. 221
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latvijas Neredzīgo biedrības»

Balvu teritoriālā organizācija  reģ.nr. 40008004000 EUR 80,00 apmērā.

Lēmums Nr. 222
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni»

reģ.nr.40008057169 EUR 100,00 apmērā.

Lēmums Nr. 223
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Balvu teritoriālā invalīdu bied-

rība»  reģ.nr. 40008017698 EUR 350,00 apmērā.

Lēmums Nr.224
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latgales reģionālā pensionāru

apvienība» reģ.nr. 40008122844 EUR 50,00 apmērā.
Lēmums Nr. 225
Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu biedrībai «Latgales kultūras centra izdev-

niecība» reģ.nr. 40008007882 EUR 100,00 apmērā.

Lēmums Nr. 259
Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu. Publiskais

pārskats ievietots Viļakas novada mājas lapā Pašvaldība/Domes sēdes/2020.gada protokoli
un Pašvaldība/Dokumenti/Publiskais pārskats.

1. jūlijā notika ārkārtas domes sēde, kurā deputāti izskatīja un pieņēma
Lēmumu Nr. 262:

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 170803,00 (viens simts septiņdesmit tūk-
stoši astoņi simti trīs euro, 00 centi) ar tās noteikto procentu likmi «Viļakas pilsētas
ielu, Medņevas un Šķilbēnu pagasta grants ceļu remontdarbiem», saskaņā ar Ministru
kabineta 12.05.2020. noteikumu Nr.278 punktu 3.1.2. pašvaldības transporta infrastruk-
tūras attīstībai investīciju projekta realizācijas ietvaros.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2020. gada jūlijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2021.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi.

14. jūlijā notika ārkārtas domes sēde, kurā deputāti pieņēma 3 lēmumus:

Lēmums Nr. 263
1. Nodot iznomāšanai Viļakas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma

«Garnizona iela 6» ar kadastra numuru 3815 003 0114 sastāvā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3815 003 0114 daļu, platībā 0,96 ha, adrese: Garnizona iela 6,
Viļaka, Viļakas nov., LV-4583 (turpmāk – Zemes vienība).

2. Noteikt Zemes vienības nomas tiesību izsoles:
2.1. veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli;
2.2. sākuma maksu – 29,50 EUR/ceturksnī (bez PVN).
3. Noteikt, ka nomas tiesības var tikt piešķirtas uz laiku līdz 30 gadiem.
4. Apstiprināt Zemes vienības nomas tiesību izsoles noteikumus.
5. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot Zemes

vienības nomas tiesību izsoli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lēmums Nr. 264
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 68957.00 (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi

simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi)  ar tās noteikto procentu likmi projekta «Alejas
un Dīķa ielu remontdarbi Šķilbēnu pagastā» realizācijai, saskaņā ar Ministru kabineta
12.05.2020. noteikumu Nr.278 punktu 3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras attīs-
tībai investīciju projekta realizācijas ietvaros.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2020. gada augusts.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2021.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi.

Ar Viļakas domes sēdes visiem protokoliem un lēmumiem var iepazīties Viļakas
novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes. 

Vasara mudina doties dabā un
priecāties par katru Latvijas ziedu,
baudīt tā aromātu, vākt dārza veltes
un darboties virtuvē. 22. jūlijā Viļa -
kas novada bibliotēkas zālē pulcē -
jās lasītāju klubiņa «Mantinieces»
dalībnieces, lai attālināti paciemotos
kādā eksotiskā zemē, kura atšķiras
ar dabu un tautas tradīcijām. Šādu
iespēju piedāvāja Santa Šmite, pa -
stās tot par savu ciemošanos un brīv-
prātīgo darbu  tālajā Vjetnamā.

Santa kopā ar Alvi un vietējiem
skolotājiem bērniem (vecumā no di -
viem līdz divpadsmit gadiem) mācīja
angļu valodu. Vjetnamieši esot ļoti
viesmīlīga un pretimnākoša tauta.
Vjetnamas daba – krāšņa, pārsteidzo-
ša, apbrīnojama. Daudzveidīga ir šīs
valsts arhitektūra, kultūra un iedzīvo-
tāju tradīcijas. Pirmais pārsteigums
bi jis – govis pilsētas ielās, kuras pār-
vietojās lēni un apdomīgi, netraucē -
jot satiksmi. Izplatīts pārvietošanās
līdzeklis Vjetnamā ir mopēds, uz kura
tiek vestas arī dažādas preces. Intere -
santa iezīme – daudzos gadījumos kā
ietinamais materiāls tiek izmantotas
milzīgās banānkoku lapas. Uzturā,
protams, daudz rīsu ēdienu, jūras 

veltes, augļi… Sazināties varēja angļu
valodā un, izmantojot tulkošanas apli-
kācijas mobilajos tālruņos. Neizpalika
vietējo vēlme kopā nofotografēties, jo
krasi atšķiras gan viņu augumi, gan
ādas krāsa. Katra diena nesa jaunas
emocijas, pieredzi un sajūtas, jaunus
draugus, kontaktus un vēlmi redzēt šo
zemi atkal. 

Klausītājas uzmanīgi sekoja ekrā-
nā redzamajiem foto un Santas emo-
cionālajam stāstījumam, tā gūstot

priekšstatu par Vjetnamu. Sirsnīgs
paldies, Santa!  Tā bija arī jauka atkal-
redzēšanās bibliotēkā pēc ilgāka pār-
traukuma. Katrai bija stāstāms savs
stāsts un acīs prieka dzirkstelītes. Pa -
liek cerība, ka turpmāk mūsu tikšanās
varēs notikt regulāri!

Informāciju sagatavoja
Viļakas novada bibliotēkas 
vadītāja Rutta Jeromāne,

Foto: Santa Šmite, 
Rutta Jeromāne

Vjetnamas sajūtas atceroties…

Paziņojums
Sakarā ar pozitīvu CoVID-19 gadījumu Viļakas pilsētā, 

Viļakas novada dome,  Viļakas novada domes kase un Susāju pagasta pārvalde 
no šodienas 27.07.2020 līdz 09.08.2020 darbu turpina attālināti.

Aicinām izmantot elektroniskos pakalpojumus www.latvija.lv, 
kā arī sazināties elektroniski dome@vilaka.lv .

Kontaktinformācija pieejama www.vilaka.lv sadaļā «Pašvaldība–kontakti».
dome@vilaka.lv, 64507224, 26540024

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem!
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Viļakas no vadā2020. gada jūlijs

AK TU ALITāTES VIļAKAS NoVADā

Attīstīta arī pārtikas produk-
tu un lopbarības ražošana. Viss
tiek saražots no savas izaudzētās
produkcijas. Saimniecībā  ražo
miltus, pērļu grūbas, putraimus,
grūbas, rapšu eļļu un citus pro-
duktus. Lopbarībā ražo dažādus

maisījums, dažādām dzīvnieku
sugām. 

Jaunākais no produktiem ir 
3 veidu pankūku maisījumi, kā
arī  granulēta papildbarība zivīm.
Barības sastāvdaļas ir miežu milti,
zirņi, pupu klijas, rapšu rauši,

zirņu klijas, speltas kviešu klijas,
miežu klijas un kaļķis. Katrs inte-
resents var iegādāties dažādus
iepakojumus – sākot no 5 līdz 
15 kg iepakojumam. 

Par ideju, tās  realizāciju stāsta
zemnieku saimniecības «Kotiņi»
pārstāvis Rolands Keišs: «Attīstot
pārtikas produktu ražošanu, kā arī
pieaugot saražotajam apjomam,
parādās arī daudz blakus produk-
tu, jeb kliju, kas ir uzturvērtībām
bagāts produkts. Tieši tādēļ reali-
zējam jau sen lolotu ideju, ražot
barību zivīm. Sastāvs, lielākoties,
ir tieši pārtikas klija. Savos dīķos
zivju arī netrūkst, un protams
izmēģinājām pie sevis, sapratām,
ka zivīm garšo, un tagad piedā-
vājam arī saviem klientiem iegā-
dāties «Kotiņu» zivju barību, kura
ražota bez ĢMO.    

Ar «Kotiņu» produkciju var
iepazīties un pasūtīt arī internetā
www.kotini.lv. Sekojiet Kotiņu
jaunumiem arī Facebook lapā.

Vispārīgās nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne

Kanisterapiju  izmanto sociālu iemaņu, fiziska
stāvokļa uzlabošanai, tāpat arī kustību traucējumu
uzlabošanai. Kanisterapija ir vie na no zooterapijas
nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli
apmācīts un sertificēts suns. Kanisterapija ir papildu
rehabilitācijas veids, kas pastiprina pamata rehabi-
litācijas efektivitāti, tomēr to var izmantot arī kā
pastāvīgu rehabilitācijas veidu. Tā var palīdzēt risināt
problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektuālajā un
sabiedriskajā jomā.

Suns darbojas kā motivators un galvenais komu-
nikācijas ob jekts, visa darbība tiek vērsta uz suni.
Ļoti bieži cilvēkiem trūkst vai pat nav  motivācijas,
piemēram, darboties pie fizioterapeita – tas šķiet
grūti, garlaicīgi, bet bērnam ir vieglāk darboties, ja
sunītis darbojas līdz un novērš viņa uz manību. Šīs
terapijas laikā bērns  ar ir ar lielāku motivāciju un
izdara vairāk, līdz ar to ir arī labāks rezultāts.

Kanisterapiju vada  SIA Re bus Prim (Rēzekne)
veselības studijas fizioterapeits Kaspars Ločmelis
un kinologs Natālija. Pirmoreiz nodarbībās piedalījās
dobermanis – Nika, bet turpmāk ar bērniem darbo-
sies arī taksis – Muha. Jau pēc  pirmās nodarbības
izskanēja vecāku un bērnu atzinības vārdi profesio-
nālim Kasparam un draudzīgajai Nikai. 

Tekstu sagatavoja: Vita Prancāne

Granulēta papildbarība zivīm jaunākais
produkts zemnieku saimniecībā «Kotiņi»

Skolēnu vasaras darbs Viļakas novadā
Šī gada 6. jūlijā desmit Viļakas skolēni uzsāka darba gaitas

Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvajā pasākumā «Nodarbi -
nātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglī-
tību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs». 

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot skolēniem iespēju
iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. 

Šogad  zemā skolēnu aktivitāte pieteikties darbam (18 skolēni pēc
NVA saraksta) Viļakas novadā saistīta ar to, ka sākotnēji nebija skaidrs
vai vispār Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums notiks. Skolēni
darbam tika aicināti rindas kārtībā.

Jaunieši tiek nodarbināti palīgstrādnieka profesijā Viļakas pilsētā,
Šķilbēnu, Medņevas, Susāju, Žīguru un Vecumu pagastu teritoriju
sakopšanā un labiekārtošanā, puķu stādīšanā, laistīšanā, dobju ravēšanā,
apstādījumu apgriešanā, telpu uzkopšanā un mazgāšanā, malkas
nokraušanā un citos darbos pēc vadītāja rīkojuma. 

Skolēni strādās no 06.07.2020 līdz 31.07.2020. uz pusslodzi atkarīgi
no vecuma, tas ir 3,5 st. vai 4.st dienā ar minimālās mēnešalgas atal-
gojumu. Ar visiem jauniešiem noslēgts darba līgums. Katram skolēnam
ir norīkots darba vadītājs.

Valentīna Sokirka,
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja

DI vecāku sanāksme
2020. gada 18. jūnijā Viļakas novada Sociālajā dienestā (turp -

māk – Dienests) tika aicināti DI projekta vecāki uz sanāksmi.
Projekts Nr. 9.2.2.1./15/I/005 «Deinstitucionalizācias pasākumu
īstenošana Latgales reģionā» plašāk ir pazīstams, kā DI, kura
ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni
ar fT), to likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar garīga
rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir iespēja
saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus veselības stā-
vokļa uzlabošanai.

Vecāki tika iepazīstināti ar pozitīvām ziņām, jo ar 2020. gada
6. jūniju stājušies spēkā MK. Nr .313 noteikumi: tiek palielināts
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT sniegšanas reižu
skaits – no 40 līdz 100 reizēm. Tas ir milzīgs ieguldījums bērnu ar
FT veselības stāvokļa uzlabošanā, jo daļai bērnu jau bija izmantotas
visas 40 pakalpojumu reizes.

Bērniem ar FT  kompensācijas apmērs par «Atelpas brīža» pakal-
pojuma sniegšanu diennaktī tiek noteikts līdz 73 euro diennaktī
apmērā.  Sociālās Aprūpes un «Atelpas brīža» pakalpojumi – projekta
apmaksāti – pieejami ikvienam Viļakas novadā dzīvojošam bērnam
ar funkcionāliem traucējumiem (arī tiem, kas nav DI projektā izvēr-
tētiem), kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību.

Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam
pieejams līdz 50 stundām nedēļā, no 5 – 17 gadus veciem bērniem –
līdz 10 stundām nedēļā. «Atelpas brīža» jeb īslaicīgas aprūpes pakal-
pojumu bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat
30 diennaktīm gadā.

Bērnu ar FT vecāki jūlija sākumā pieteiksies sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumiem, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt apmeklēt spe-
ciālistu pakalpojumus.

Tekstu sagatavoja: Vita Prancāne

Šķirotu atkritumu pieņemšanas laukums Viļakā
Viļaka, Jāņu iela 15
Darba laiks: P, o, T, C, Pk  08.00 – 14.30

S, Sv– Brīvs 
EKO laukumā var novietot bez maksas:

• Pudeļu un burku stiklu (tukšas, bez plastmasas vākiem)
• Kartonu (sausu, tīru, bez eļļas piemaisījumiem)
• Makulatūru, pārtikas dzērienu pakas (sausu, bez eļļas pie-

maisījumiem)
• Polimērus:

– LDPE-polietilēna plēve, 
– HDPE – kastes, kannas, pudeles, spaiņi (sadzīves 

pārtikas, ķīmijas un kosmētikas iepakojumus)
– PET dzērienu pudeles (tukšas)

• Metālu
• Apavus (izņemot gumijas un ziema sporta apavus, jābūt

pārim, sauss, nesapelējis, bez būtiskiem defektiem un smakas)
• Sadzīves bīstamos atkr. (akumulatorus, baterijas),
•  Luminiscentās spuldzes  (nesaplēstas, tikai fiziskas pers. no

vienas mājsaimniecības līdz 10gb./gadā)
• Nolietotu, neizjauktu sadzīves tehniku (tikai fiziskas pers.),
• Eļļas filtrus, izlietotu eļļu (tikai fiziskām pers.),
• Vieglās automašīnu riepas (tikai fiziskas personām, no per-

sonas 4gb/gadā., riepas, kuru diametrs nepārsniedz 1.4m). 
Sadzīves atkritumi un atkritumi 

ar pārtikas piejaukumiem netiek pieņemti!

Zemnieku saimniecība «Kotiņi» ir vispazīstamākā saimniecība
mūsu novadā. Nodarbojas ar graudaugu, pākšaugu, rapša un
zālāju sēklu audzēšanu.

Kanisterapija Viļakas novadā
Pasaulē un Latvijā arvien lielāku popularitāti iemanto kanisterapija – īpaša terapija ar apmācītiem

suņiem. Viļakas novadā sākot ar 2020. gada 13. jūliju kanisterapijas pakalpojumu izmanto projekta 
Nr. 9.2.2.1./15/I/005 «Deinstitucionali zācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā»  ietvaros. Šis projekts
plašāk ir pazīstams, kā DI (deinstitucionalizācija), kurā tiek iesaistīti  bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

8. jūlijā Viļakas novadā darba vizītē apmek-
lēja Krievijas federācijas ģenerālkonsuls Dau -
gavpilī Jevģēnijs Koļesņikovs.

Darba vizītes laikā tikās ar Domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu, pagastu pārvalžu vadītājiem,
domes deputātiem un iestāžu vadītājiem. Tikšanas
laikā tika apspriesti aktuāli jautājumi par pārrobežu
sadarbību, uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma un
pašvaldību institūciju sadarbības iespējām. Ņemot
vērā, ka šogad aprit 75 gadi kopš nacisma sagrāves,
tika pievērsta uzmanība padomju karavīru apbedī-
jumu un Otrā pasaules kara notikumu piemiņas vie-
tām, to labiekārtošanu un sakopšanas darbiem. 

Ģenerālkonsuls J. Koļesņikovs atzina, ka viņu
«Iepriecinot pierobežas reģiona attīstība. Šajā pusē
dzīvo strādāt griboši cilvēki. To var redzēt sakopta-
jos laukos.» 

Viens no galvenais  jautājumiem, kas interesē iedzī -
votājus ir par robežu atvēršanu uz Krievijas Fede -

rāciju. Robežas slēgšana saistīta ar Covid-19 situāci-
jas attīstību visā pasaulē un atbilde bija,  kā jau visiem
šobrīd ir zināms, Latvijas – Krievijas robežu šobrīd
šķērsot nevar, izņemot ārkārtējos gadījumus un
Latvijas pilsoņiem dodoties uz Latviju, vai Krievijas
pilsoņiem dodoties uz Krieviju. Klātesošos ģenerāl-
konsuls informēja, ka Vīzu centrs Daugavpilī ir slēgts
un pierobežas atļaujas un vīzas netiek pieņemtas.
Visām personām kurām šobrīd darbojas Krievijas
vīza tiek izskatīts jautājums par robežas atvēršanas
vīzu pagarināšanu uz laiku, kad tika slēgta robeža
līdz vīzas darbības beigām vai robežu atvēršanai. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs pateicas Krievijas Federācijas ģenerāl-
konsulam Daugavpilī Jevģēnijam Koļesņikovam un
Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātam Dau gavpilī
par ilggadēju konstruktīvu sadarbību un iespēju
apmeklēt Viļakas novadu.

Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Viļakas novadu apmeklē Krievijas
ģenerālkonsuls Jevģēnijs Koļesņikovs
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PRoJEKTI

Viļakas novada muzejs 2019. gadā sadarbībā
ar arheologiem īstenoja projektu «Arheoloģiskā
izpēte Loginu senkapos». Izpētes laikā tika
atklāti vairāki apbedījumi un senlietas, kas lie-
cina par konkrētu vēstures posmu, kurā tika
apbedīti cilvēki. Muzejs bija paredzējis maijā
arheologu lekciju un izstādi ar atrastajiem
priekšmetiem, lai uzzinātu, kas vispār  tika
atrasts Loginu senkapos un uzzinātu jaunu
informāciju par senāko apdzīvotību mūsu nova-
dā, taču vispārējās situācijas dēļ (Covid-19) to
nebija iespējams noorganizēt. Ceram, ka tas
izdosies rudenī.

Lai zinātniski precīzāk varētu noteikt kas īsti
dzīvoja, kurā laika tika izmantots Loginu kapulauks,
muzejs VKKF pieteica vēl vienu projektu, kas ļautu
izpētīt skeletkaulus, izmantojot radioaktīvā oglekļa
metodi (14C). Iegūtie hronoloģiskie dati un demo -
grāfisko paaudžu skaidrojums pavērs jaunas iespē-
jas seno sabiedrību un apbedīšanas tradīciju inter-

pretācijā un līdzšinējo priekšstatu pārvērtēšanā.
Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris skeletkaulu

datēšanai 800 eiro, vēl būs arī domes līdzfinansē-
jums.  Skeletkaulu analīzes tiks veiktas Pozņanas
radiokarbona laboratorijā. Balstoties uz datēšanas
rezultātā iegūtajiem datiem, varēs skaidrot apbedī-
šanas tradīcijas Loginu uzkalniņu kapulaukā.
Viļakas novada senākas vēstures izpētē tiks izman-
totas mūsdienīgas izpētes metodes, līdz ar to papla-
šinot datu bāzi līdz šim dažādi interpretētās latgaļu
apbedīšanas tradīcijas uzkalniņos izpētei. Projekts
tiks realizēts sadarbībā ar LU, Vēstures institūta
vadošajiem arheologiem. Šis būs jaunākais zināt-
niskais Viļakas novada arheoloģiskais datējums.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja
vadītāja R. Gruševa

Šī gada sākumā veiksmīgi turpinājām
realizēt aktivitātes projektā Nr.9.2.4.2/
16/I/073 «Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi Viļakas

novadā». Marta vidū iedzīvotāju aktivitāti
apstādināja Covid-19. Un tikai maija otrajā
pusē atsākām organizēt plānotās nodarbī-
bas. Veiksmīgi ir noslēdzies plānotais vin-

grošanas cikls un aktīvākās dalībnieces
čakli vingroja Žīguros un Rekovā arī kar-
stajās vasaras dienās. Diemžēl sakarā ar
epidemioloģiskajiem norādījumiem cīņā
ar pandēmiju Latvijā un pasaulē, nav iespē-
jams noorganizēt divas plānotās ģimeņu
sporta spēles, tās tiks pārceltas uz 2020. ga -
da rudeni vai 2021. gadu.

2020. gadā no janvāra līdz jūlijam
paveiktais projektā:

1) Notika 28 TREX (intensīvās) vingro -
šanas nodarbības, trenere Inga Bleidere.
Nodarbības notika Semenovā un vēlāk
Viļakā.

2) 28 nodarbībās interesenti apguva
pilates (vingrošanu) treneres Lindas To -
karevas – Kušneres Žīguros.

3) Rekovā 16 vingrošanas nodarbības
novadīja Zinaida Logina. 

4) Paši drosmīgākie apmeklēja inte-
resanto nodarbību (elpošana) Viļakā, ku-
ru vadīja «Rūdīšanās skolas» dibinātājs 

un treneris Māris Žunda. 
Pasākuma dalībnieki ir ļoti priecīgi, ka

ir iespējams bez maksas uzlabot veselību
un izveidot veselīgus ieradumus profe-
sionālu treneru vadībā. Un ļoti cer, ka arī
turpmāk būs iespējams apmeklēt dažā-
das vingrošanas nodarbības. 

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/073 «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumi Viļakas novadā» turpināsies šoruden,
jo ir iesniegti līgumā grozījumi par papil-
dus piešķirtā finansējuma apguvi līdz
2023. gada jūnija beigām.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Zeltkalne 

Foto: treneru foto, fotogrāfēts arī
pirms vīrusa samazināšanai noteiktajiem

ierobežojumiem. 

Noslēdzies pirmais posms Veselības veicināšanas projektā

Valsts kultūrkapitāla fonds Viļakas novada muzejam apstiprinājis
projektu «Loginu senkapu apbedījumu datēšana»

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika 2020. gada 25. jūnijā,
tika pieņemts lēmums, kuri projekti saņems atbalstu Viļakas novada domes konkursam
par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020. ga -
dā. Ar domes sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada domes tīmekļa vietnē
www.vilaka.lv sadaļā Domes sēdes – protokols 25.06.2020., Nr.12, 47 &, lēmums Nr.261.

Pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt sekojošus projektus:
1) Nr. 2020-VND-1-01 «Transportlīdzekļu kondicioniera servisa iekārta», summa 2000,00 EUR;
2) Nr. 2020-VND-1-02 «TRX piekares treniņu nodarbības», summa 1794,34 EUR;
3) Nr. 2020-VND-1-05 «CNC iekārtas iegāde», summa 2000,00 EUR;
4) Nr. 2020-VND-1-06 «Riepu montāžas iekārtas iegāde», summa 2000,00 EUR;
5) Nr. 2020-VND-1-08 «Stabļovas ķiploks», summa 2000,00 EUR; 
6) Nr. 2020-VND-1-09 «Bišu namiņš», summa 1917,00 EUR; 
7) Nr. 2020-VND-1-11 «Caurspīdīgu kajaku noma»,  summa 2000,00 EUR; 
8) Nr. 2020-VND-1-12 «Velosipēdu noma Viļakas novadā», summa 1800,00 EUR.

Trīs atbalstītie projektu realizētāji jau šobrīd ir saimnieciskās darbības veicēji, bet pieci ir fiziskas
personas, kuras reģistrēs saimniecisko darbību pirms līguma par finansējuma saņemšanas ar pašvaldību.
Atbalstītie projekti būs jārealizē līdz 2020. gada 30. novembrim. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Apstiprina pašvaldības atbalstītos
uzņēmējdarbības projektus

DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām
Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005 «Deinstitucionalizācijas pasā-

kumu īstenošana Latgales reģionā» plašāk ir pazīstams, kā DI,
kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk
bērni ar fT), to likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar
garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir
iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vese-
lības stāvokļa uzlabošanai.

Viļakas novada Sociālajā dienestā 2020.gada 15.jūlijā  personu
ar GRT atbalsta personām tika organizēta kopsapulce, lai informētu
par pakalpojumu pieejamību. Klātesošie tika informēti par projektu
Nr. 9.3.1.1./18/I/017 «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infras-
truktūras izveide un attīstība Viļakas novadā», kura ietvaros personām
ar GRT tiks izveidots  Dienas centrs (Abrenes ielā 9) un Grupu dzī-
voklis (Balvu ielā 10). Dienas centrs paredzēts 8 personām, bet
Grupu dzīvoklī varēs dzīvot 10 personas. Kā arī tika sniegta infor-
mācija par individuālo atbalsta plānu aktualizāciju un individuālo
speciālistu konsultāciju izmantošanas iespēju.

Projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā» ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir
paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai personai
ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas
invaliditāte, ja tā ir piedalījusies savu individuālo vajadzību izvēr-
tēšanā un tai ir izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu
sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.313, šī projekta ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem,
papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī šādus
sabiedrībā balstītus pakalpojumus:

• aprūpe mājās; • dienas aprūpes centrs;
• specializētās darbnīcas; • grupu dzīvokļi;
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
• atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Speciālistu konsultācijas gada laikā var saņemt līdz 50 reizēm

un viena pakalpojuma ilgums, ko var saņemt projekta ietvaros, ir
divi gadi, ja tiek apmeklēts grupu dzīvoklis vai dienas aprūpes centrs,
tad šo konsultāciju skaits gadā ir 30 reizes.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus apmaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta «per-
sonas ar GRT atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā balstītiem
sociāliem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti ar ESF projektu atbalstu.
Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija jāuzņemas pašvaldībai.

Tekstu sagatavoja: Vita Prancāne
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Restaurējam Viļakas katoļu
baznīcas ērģeļu pirmo manuāli

2020. gada vasarā turpinās Viļakas Romas katoļu baznīcas ērģe-
ļu restaurācija. Valsts Kultūrkapitāla fonds ar 4500,00 EUR atbal-
stīja «Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurā-
cija» (līguma Nr. Nr. 2020-1-KMA045) 5.posma realizāciju. Projektu
līdzfinansē Viļakas novada dome un Viļakas Romas katoļu draudze. 

Piektā restaurācijas posma mērķis ir restaurēt I manuāli ar 9 reģis-
triem, tā gaisa stabilizatoru, reģistra slēdžus, traktūru, stabules un
vējlādi, nodrošinot ērģeļu kvalitatīvāku skanējumu ikdienas Sv. Misēs
un koncertos.

Pirmo manuāli restaurēt apņēmās ērģelnieks un ērģeļu restaurators
Jānis Pelše. Šobrīd restaurators ir uzsācis metāla stabuļu tīrīšanu un
restaurāciju tām stabulēm, kurām tas nepieciešams, pielodējot bojātās
detaļas un iztaisnojot stabules. Turpinās darbs pie I manuāļa gaisa
stabilizatora, reģistra slēdžu, traktūras, stabuļu un vējlādes nomon-
tēšanas un atvienošanas. Tai sekos I manuāļa sistēmā iesaistīto detaļu
restaurācija, tad ērģeļu restaurators veiks restaurēto, iztīrīto detaļu
montēšanu. Un 5.posma realizācijas noslēgumā Jānis Pelše veiks
stabuļu intonēšanu un skaņošanu. 

Šobrīd Viļakas katoļu baznīcas ērģelēm iknedēļas svētdienas,
svētku un bēru Sv. Misēs ir iespējams ērģelniekam spēlēt tikai ērģeļu
otru manuāli, kura restaurācija tika veikta 2018. un 2019. gadā.

Viļakas ērģeles ir unikālas arī ar to, ka ir vienīgais poļu ērģeļbū-
vētāju šāda tipa – mehāniskās kēgellādes sistēmas – divmanuāļu ins-
truments Latvijā.  Līdz pilnīgai ērģeļu restaurācijai būs nepieciešams
vēl 6. posms, kad restaurētu pedāļu manuāli ar 5 reģistriem.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

AK TU ALITāTES VIļAKAS NoVADā

(Sākums 1. lpp.)

Jūlija mēnesī uz autoceļa Viļaka–Žīguri notika virsmas
apstrādes darbi. Par darbiem stāsta domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs: «Ceļa posmā Viļaka–Žīguri V455 (no
2,36 līdz 8,93 km) notika asfalta seguma atjaunošana.
Sliktākajos ceļa posmos tika izlīdzināts asfalta betona se-
gums, kur bija nepietiekoša segas kvalitāte. No 0,36 līdz
8,9 km tika uzlikta vienkāršota virsmas apstrāde. Būvdarbi
plānoti arī ceļa posmā P35 (no 63,04 līdz 69,18 km) Balvi–

Viļaka–Vientuļi. Asfalta segums tiks atjaunots ceļa posmā,
kur beidzas Viļakas pilsētas ceļa projekts līdz 69,2 km
līdz Vientuļiem. Sliktākajos ceļa posmos tiks izlīdzināta
asfalta seguma kārta. Visam ceļa posmam uzliks jaunu
asfalta segumu. Šādi darbi paredzēti VAS «Latvijas Valsts
ceļi» šajos ceļa posmos.  

Šī vasara ieies vēsturē, jo ir pabeigti vērienīgi  pārbūves
darbi uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža
(Vientuļi) (P35) posmā no Keišiem līdz Kiras upei (no
59,60 līdz 63,04 km). 

VAS «Latvijas Valsts ceļi» Komunikācijas daļa informē,
ka «pilsētā būvdarbu ietvaros līdz pamatiem ir pārbūvēta
ceļa konstrukcija, kas ir pārklāta ar divām kārtām asfalta.
Vienlaikus pilsētā ir izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas
tīkls, uzlabots ceļa apgaismojums un pagarināta gājēju ietve.

Viļakā strādāja SIA «Ceļi un tilti» par līgumcenu 4,34
miljoni eiro (ar PVN), kas finansēta no valsts budžeta.»

Informāciju sagatavoja: Vispārīgās nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne

Foto: Mareks Šubenieks 

2020. gada 16. jūlijā Viļakas
novada kolektīvi – Viļakas Kul -
tūras nama deju kopa «Dēka»
(vadītāja Akvelina Jevstigņe -
jeva) un KC «Rekova» folkloras
kopa «Rekavas dzintars» (vadī-
tājs Vilis Cibulis) tika ielūgti

piedalīties Peipusa ezera svēt-
kos – festivālā Rāpinas rajona
Mehikoormā Igaunijā.

Tie jau bija piektie Peipusa
ezera svētki, kuri notika no 11.
līdz 18. jūlijam.

Festivāls ir kultūras pasākums,

kas savieno Peipusa ezera ostas
un kursē no ezera ziemeļu gala
uz dienvidiem, un tas gan vietē-
jiem, gan reģionālajiem apmek-
lētājiem Peipusa ezeru parāda
daudz aizraujošākā veidā nekā
parasti.

Kuģi ar kultūras kravām katru
dienu astoņu dienu laikā ierodas
jaunajā ostā, kur visas dienas
garumā tiek veiktas dažādas akti-
vitātes, kas iepazīstina ar Peipusa
ezera kultūras mantojumu un
dabu, sniedz pārskatu par igauņu
tradicionālo mūziku un iespēju
piedalīties semināros, kruīzos un
koncertos.

Ēdināšanu Peipusa ezera fes-
tivālā nodrošina tikai vietējie
uzņēmumi, kuri ir ieradušies iepa-
zīstināt ar reģiona pārtikas kultū-
ru. Dienas beigās viesi var baudīt
brīnišķīgu koncertu tieši Peipusa
ezera krastā.

Arī Viļakas novada kolektīvi
«Dēka» un «Rekavas dzintars»
piedalījās festivāla kultūras pro-
grammā. Sniedzot stundu garu
koncertprogrammu, kolektīvi  ie -
pazīstināja igauņus ar latviešu un
latgaliešu dejām un dziesmām.

Mūsu kolektīviem bija iespēja
skatīties un klausīties Igaunijas
kolektīvus -Räpinas pašvaldības
jauniešu pūtēju orķestri un  tautas
deju grupu «Helgerid», kā arī
izbaudīt Igaunijas amatiermākslas
kolektīvu pirmās vietas ieguvējus
valstī, grupas «Sinu Naine» kon-
certu.
Viļakas kultūras nama direktore

Akvelina Jevstigņejeva
Foto: Andris Zelčs

Viļakas novada kolektīvi «Dēka» un «Rekavas
dzintars» koncertē Peipusa ezera festivālā Igaunijā

Viļakas novada
autoceļu

atjaunošanas darbi
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AK TU ALITāTES VIļAKAS NoVADā

Turpinās
ēku

remontdarbi
Viļakā

Abām ēkām, projekta Nr.
9.3.1.1./18/I/017 «Sa biedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīs-
tība Viļakas novadā» ietvaros,
Abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10
ir veikti visi demontāžas dar -
bi. Samontēti iekšējo sienu un
starpsienu jaunā plānojuma
karkasi, šobrīd notiek to aizpil-
dīšana un apšuvums ar reģipša
plātnēm. Samontētas un sabe-
tonētas melnās grīdas ar siltinā -
juma ierīkošanu. Samontēti jau -
nie PVC pakešu logi un iekšē -
jās palodzes. Veikti pirmās kār-
tas specializētie darbi – apku-
res cauruļvadu, iekšējo ūdens-
vadu un kanalizācijas cauruļ-
vadu, ventilācijas cauruļvadu
un elektroinstalācijas montāža.
Veikta jumta nesošo konstruk-
ciju pārbūve un nobeiguma sta-
dijā ir jumta skārda seguma uz-
 klāšana.

Balvu ielā 10 ir veikta arī
cokola sienu līdzināšana, siltinā-
šana un pirmatnējā apdare. Iesākti
fasādes siltināšanas darbi.

Darbu izpilde Abrenes ielā 9

ir vērtējama uz 42%, savukārt
Balvu ielā 10, uz 40%. Darbi
notiek atbilstoši paredzētajam
laika grafikam un izpilde pare-
dzēta līdz šī gada decembrim.

Abrenes ielā 9, tiks izveidots
dienas aprūpes centrs, personām
ar garīga rakstura traucējumiem
(turpmāk – personas ar GRT), no -
drošinot astoņām personām paš -
darbības spēju attīstīšanu, palī-
dzību pašaprūpē, fiziskās un re -
laksējošās nodarbības un citas
aktivitātes, kas pilnveidos per -

sonu ar GRT prasmes un iekļau-
šanu sabiedrībā.

Savukārt Balvu ielā 10, tiks
izveidots grupu dzīvoklis perso-
nām ar GRT, nodrošināt 10 per-
sonām mājokli Viļakas novadā,
atbalstot sociālo problēmu risinā-
šanā- prasmju pilnveidošanā,
pašaprūpē un darba meklēšanā,
saskares iemaņu apgūšanā, tiks
nodrošināta diennakts uzraudzī-
ba, atbalsts aktīva dzīvesveida
veicināšanā un sociālā darbinieka
individuālās konsultācijas. 

Projekts «Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras izveide un attīstība Viļa-
kas novadā» tiek īstenots darbī-
bas programmas «Izaugsme un
no darbinātība» 9.3.1. specifis-
kā atbalsta mērķa «Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bēr-
nu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarī-
gai dzīvei un integrācijai sabied-
rībā ietvaros ar Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda (ERAF) fi -
nansējumu.

Tekstu sagatavoja 
Santa Šmite,

Vilhelms Pužulis
Foto: Mareks Šubenieks
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18. jūlijā plkst. 19.00 Šķilbēnu pagasta kultūras
centrā «Rekova» notika neparasta un sarežģīta spēle,
ko sauc par «Mafiju». 

«Mafija» ir psiholoģiska pakāpeniska komandu lomu
spēle ar detektīvu sižetu, kas modelē cīņu starp organizētu
mazākumu, kura locekļi ir informēti cits par citu, un neor-
ganizētu vairākumu. Spēles sižets – pilsētas iedzīvotāji,
kurus nomocījuši mafijas varas darbi, pieņem lēmumu
iesēdināt cietumā visus mafiozo līdz pēdējam. Atbildot
uz to, mafija piesaka karu, lai līdz pēdējam iznīcinātu
visus likumpaklausīgos pilsētas iedzīvotājus.

Lomu spēlē piedalījās 10 jaunieši no Viļakas novada.
Kā izrādījās, dažiem ir bijusi iepriekšējā pieredze, spēlējot
šo spēli. Sākumā visi dalībnieki iepazinās un spēles vadī-
tājs iepazīstināja viņus ar noteikumiem, kuri bija jāievēro
spēles laikā. Katrs no dalībniekiem izvilka vienu kārti ar
noteiktu lomu, kurā spēles gaitā vajadzēja iejusties.
Kopumā lomu spēle «Mafija» tika izspēlēta četras reizes.

Katra no spēlēšanas reizēm bija emocionāla un dedzī-
ga. Jaunieši diskutēja, domāja un analizēja pārējo spēlētāju
rīcību, centās virzīties uz deduktīvo domāšanu, lai saprastu,
kurš ir likumpaklausīgais iedzīvotājs un kurš no viņiem
izliekas, tēlo vienkāršo pilsētas iedzīvotāju. Katrs no spēles
fināliem bija savādāks. Liels pārsteigums par to, ka pirmajā
spēlēšanas reizē uzvarēja likumpaklausīgie, izbalsojot
visus mafiozo, jo tas ir liels retums. Dažās no spēlēm virs-
roku ņēma mafija, kura prasmīgi spējas manipulēta ar
pārējiem spēlētājiem, lai iegūtu uzvaru.

Pēc visām spēlēšanas reizēm jaunieši izteica vēlmi par
spēles atkārtotu organizēšanu!

Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās simulācijas
spēlē «Mafija»! Uz drīzu tikšanos atkal, jo lomu spēle
tiks atkārtoti organizēta augustā un šoreiz varēs pieteikties
visi, kurus ir uzrunājis šis pasākums! 

Šķilbēnu pagasta kultūras centra «Rekova» vadītājs
Normunds Orlovs

Lomu spēle «Mafija» Šķilbēnu pagasta kultūras centrā «Rekova»

1949. gadā lauksaimniecības artelī «Jaunie Lugi»
apvienojās 25 Viļakas pagasta Kazukalna ciema pado-
mes individuālās zemnieku saimniecības ar 300 ha
zemes kopplatību. Par valdes priekšsēdētāju jaunie
kolhoznieki izvēlējās Donatu Prancānu. Kolhozniekiem
vajadzēja  gatavot kopējās kūtis, kur novietot 27 kol-
hoza zirgus, 18 govis un citus mājlopus.

Cauri kolhoza laukiem bieži vien aiztraucās vilciens
Vecumu stacijas virzienā. Pašas dzelzceļa stigas malā  atra-
dās labas mūra ēkas ar pelēkiem šīfera jumtiem. Tā bija
kolhoza «Jaunie Lugi» lopu ferma un noliktavas. Lielās
klēts apcirkņi pilni labas sēklas – 37 centneri miežu, 40
centneru auzu, 30 centneru mistra un citu sēklu. Kolhoza
lauku apsēšanai tika iegādāts 2,5 tonnas šķirnes sēklas.
Izlases sēkla glabājās maisos. Pie katra maisa 
piestiprināts šķirnes nosaukums un izsējas kondīcijas.
1949. gadā bijušas šādās sēklas: Priekuļu vasaras kvieši 
1 kategorijas, Vairoga mieži un Priekuļu baltās auzas.
Sēkla nākusi no selekcijas stacijas. Kolhozam bija gandrīz
visas lauksaimniecības mašīnas – ar degvielām darbināms
motors, kuļmašīna, 7 zāles pļāvēji, 2 labības pļāvēji, klētī
labs graudu šķirotājs «Triumfs», kartupeļu rokamā mašīna
u.c. Kolhoza kūts bija gaiša, lieliem logiem. No jauniem
egļu dēļiem glīti uztaisīti barības galdi. Tos pagatavojuši
paši kolhoza amatnieki. Dēļu apstrādāšana veikta ar kol-
hoza motorzāģa palīdzību. Stāvvietas govīm vienmēr sausi
pakaisītas. Kolhozam bija arī otra slaucamo govju ferma.
Valstij piegādāts tuvu pie 3000 kg piena.

Daļu tīrumu apara Viļakas MTS ar saviem traktoriem,
bet pārējos aršanas darbus veica paši kolhoznieki. Kolhozā
bija savi kalēji, kuri saremontēja arklus, pieliekot tiem 10
jaunus lemešus un citas remontdaļas. Kolhozā ganāmpulks
bagātīgi apgādāts ar barību ziemas periodam. Netrūka ne
vērtīgas lopbarības, ne no saulgriezēm sagatavotas skāb-
barības, ne spēkbarības. Par valstij pārdotajiem 10 tūkstoš
litriem piena kolhozs ieguvis prāvu daudzumu raušu.  Par
katru izstrādes dienu kolhoznieki saņēma ap 7 kg graudu un
citus produktus, kā arī naudu. Maizes labība avansā jau
saņemta par katru izstrādes dienu pa kilogramam graudu.

Aiz taisnās un tālās dzelzceļa stigas izplešas kolhoza
«Jaunie Lugi» labi koptie tīrumi.  Kolhozā par galveno
un svarīgāko uzdevumu uzskatīja graudu piegādi valstij.
Rudzus kolhozā sāka pļaut izlases veidā, tiklīdz tie dien-
vidus piekalnēs bija nogatavojušies. 1950. gadā tika no -
vākti 38,9 ha āboliņa un 64 ha dabisko pļavu, par 30 hek-
tāriem pārsniedzot novākšanas plānu. Ar labu mēslojumu
sasniegta 31,8 centneri liela āboliņa raža no hektārā. Lopi

ne tikai pilnīgi nodrošināti ar vērtīgu rupjo barību ziemas
periodam, bet radītas arī lielas rezerves. Sagādātas arī
vajadzīgās degvielas un ziežvielas. Jau laikus kolhozā pār-
veda 350 kg petrolejas, 50 kg motoreļļas un 10 kg vazelīna.

Viens pēc otra rudzu kūļi pazuda kuļmašīnās. Pie kulstī-
šanas strādāja 12 cilvēki. Seši kolhoznieki ar 3 pajūgiem
pieveda labību no tīruma.  Kūļi jau vairāk kā nedēļu bija
nostāvējuši laukā statos. Raža no pirmajiem trīs hektā-
riem bija nokulta. Iznāca  vairāk kā 21 centners no hek-
tārā. Pirmajās dienās pēc kulšanas kolhozs valstij nodeva 4
tonnas sausu un tīru graudu. Lai labības piegādi pasteidzi-
nātu, graudus no kuļmašīnas ved tieši uz valsts sabērtuvi. 

Kolhoza komjaunieši izdeva sienas avīzi, kā arī orga-
nizēja kopēju grāmatu lasīšanu. Kolhoza. Jaunie Lugi»
bibliotēkā bija 140 grāmatas.

Tā kā linkopība dod kolhozam lielus ienākumus,
Kazukalna ciema padomes lauksaimniecības arteļa:
«Jaunie Lugi» ļaudis arvien paplašināja linu sējumus.
Pagājušā gadā no plānā paredzētajiem 8 ha apsēja 11 ha.
Linu sējumu platības ievērojami palielināja. Paplašinājās
arī ilggadīgo zālāju sējumi. 1951. gadā sagādāja ievēroja-
mu daudzumu skābbarības, sēja saulespuķes.

1950. gada rudenī kolhoza «Jaunie Lugi» ļaudis par
katru izstrādes dienu saņēma bez citiem produktiem 5 kg
graudu. Kolhoza pirmajā saimniekošanas gadā kopīgās
saimniecības celšanā bija vairāk grūtību. Kolhozs no valsts
aizņēmās 5 tonnas labības sēklai. Slapjās vasaras dēļ ap 10
ha labības sējumu iznīka, jo zeme nebija nosusināta, nebija
melioratīvi pasākumi. Šogad ar nemitīgu darbu kolhoznieki
panākuši augstas vasarāju un ziemāju ražas visā sējumu
platībā. Pavasarī gandrīz divkārt pārsniedza vasarāju sējas
plānu. Visi šie pasākumi deva iespēju katram kolhozniekam
par izstrādes dienu saņemt vismaz 8 kg graudu.

Kazukalna ciema padomes kolhozā «Jaunie Lugi» bija
viena no labāk iekārtotajām šķirnes zirgu fermām mūsu
rajonā. Uz 1950. gadu kolhozā bija 11 šķirnes ķēves. Va -
rens skats pavērās stallī, telpas piemērotas un gaišas.
Kolhoza zirgkopjiem vērtīgus padomus sniedza zootehniķis
b. Daņuško, kas kā speciālists zirgkopības jautājumā kolhozā
ieradās no Rēzeknes šķirnes zirgu audzēšanas punkta. 1950.
gadā kolhoza rādīta arī filma – Berlīnes krišana.

1951. gadā Kazukalna ciema padomes kolhozs «Jaunie
Lugi» turpināja paplašināt putnu fermu. Šinī gadā no inku-
bācijas stacijas kolhozs iepirka 100 baltos Leghornas šķirnes
cāļus. 1951. gada «Jauno lugu» priekšsēdētājs bija Gorbačovs.

1951. gadā Kazukalna ciema padomes kolhozā «Jaunie
Lugi» visa sējumu platība šogad lietderīgi izmantota. Divas

trešdaļas no vasarāju sējumu platības apsētas ar augstvērtī-
gām rajonizēto šķirņu sēklām—Priekuļu kviešiem, Vairoga
miežiem un Priekuļu baltajām auzām. Izsēta tikai labi kodi-
nāta un tīrīta sēkla. Vasarāju sēja pabeigta agros termiņos
un augstā agrotehniskā līmenī. Auzas iesētas virs plāna vai-
rāk kā 10 ha, miežu 6 ha un lini 8 ha. Arī savi 4 ha kartupeļu
iestādīti vairāk nekā plānā paredzēts. 57 ha graudaugu un
linu apsēti ar vēdinātām un apsildītām sēklām.

Lielu vērību kolhoznieki pievērsa pļavu un tīrumu
zālāju kopšanai. Pavasarī zālājus ecēja un deva minerāl-
mēslus. Izcirsti krūmi un novākti akmeņi. Jau pagājušā
rudenī sekmīgi veica meliorācijas ietaišu atjaunošanu.
Pilnīgi nodrošināja pieaugušo ganāmpulku ziemas periodā
ar rupjo un sulīgo barību. Sekmīgi atrisināts arī jautājums
par jaunu ilggadīgo zālāju tīrumu ierīkošanu un zāļu sēklu
sagādāšanu pļavu ganību augu sekas zālāju laukiem.
1951.gadā kolhozs apsējis 22 ha ar āboliņa timotiņa zāļu
sēklu maisījumu. Uz lielākas platības bija sākta dārzeņu:
kāpostu, galda burkānu un galda biešu audzēšana, pārdo-
šanai tirgū. Arī jautājums par kadru sagatavošanu nebija
atstāts novārtā. Kolhoznieku trīsgadīgo apmācību pirmo
kursu pabeidza 12 dalībnieku. Eksāmenos kolhoznieki
apliecināja, ka viņi labi apguvuši agrotehnisko un zoo-
tehnisko minimumu. Pēc teorētisko stundu pabeigšanas
kolhoznieki strādāja praktiskā ražošanas darbā. 1951. gadā
iestādītas jāņogas, upenes un ērkšķogas 1,3 ha platībā.
1952.gada darbojies zootehnikas pulciņš.

Pēc tam kolhozs tika pievienots lauksaimniecības arte-
lim «Vienība», pēc 1959.gada bija daļa no padomju saim-
niecības «Vecumi»

Tekstu sagatavoja Viļakas novada muzeja vadītāja
R.Gruševa

Atsauces:
1. Larionovs, P. «Jauns kolhozs Viļakas pagastā», Latgales zemnieks

1949. gads;
2. Pavsaris kolhozā «Jaunie Lugi», Latgales zemnieks, 1949. gads;
3. Druvarājs, F, «Steidz lauksaimniecības inventāra remontu»,

Latgales zemnieks, 1949. gads;
4. «Pirmie panākumi», Latgales zemnieks, 1949. gads;
5. Prīde, V, «Kolhozā «Jaunie Lugi», Latgales zemnieks, 1950. gads;
6. Druvarājs, F, «Darba rosme «Jauno Lugu» tīrumos», Latgales

zemnieks, 1950. gads;
7. Liepa, M «Komjaunieši – sabiedriskās rosības aktivizētāji»,

Latgales zemnieks, 1950. gads
8. Strauts, K, «Paplašina sējumus», Latgales zemnieks, 1950. gads;
9. Kučiks, P, «Aug šķirnes zirgi mūsu kolhoziem», Latgales zem-

nieks, 1950. gads;
10. Polis, A, «Paplašina putnu fermu», Latgales zemnieks 1951. gads;
11. Ārmanis, E,»Modernas agrotehniskās atziņas-darba pamatā»,

Latgales zemnieks, 1951. gads

Kolhozs «Jaunie Lugi» padomju laika avīzēs
VēSTURE / JAUNIEŠU AKTUALITāTES

Jauniešu koris «Balsis»  Inta Teterovska
vadībā 11.jūlijā Upītē sniedza savu pirmo kon-
certu pēc karantīnas laika pārtraukuma. 

Korim ir tradīcija braukt koncertēt dažādās
vietās Latvijā, sekojot kora dalībnieku dzimtajām
vietām. Šogad koris izvēlējās atbraukt uz Upīti,
jo tā ir Osvalda Rozes (kurš traģiski gāja bojā)
dzimtā vieta. Osvalds arī bija kora «Balsis» dzie-
dātājs. 

Upītē koris izdziedāja dažādas latviešu autoru
dziesmas, sasildot kuplā skaita apmeklētāju sirdis.
Gandrīz stundu garš koncerts palidoja kā viens
elpas vilciens, apburot klātesošos ar profesionālo
un ļoti izsmalcinātu un mīļu dziedājumu. 

Pēc koncerta kora dalībniekiem ļāvām iz-
baudīt Upītes kulināro mantojumu – Ligitas
Spridzānes īpašo jēra gaļas un kāpostu zupu, 
un Mārītes Slišānes brīnum skaistos un gardos
saldumus.

12.jūlija rītā koris devās uz Brieksīnes kapu
kalnu, kur veltīja dvēseliskas dziesmas Osvaldam,
bet jau mazliet vēlāk pēc īpaša dievkalpojuma
Baltinavas katoļu baznīcā koris «Balsis» sniedza
koncertu baznīcas apmeklētājiem. Šajā koncertā
koris izdziedāja dažādas garīgās dziesmas.
Koncerts noslēdzās ar apmeklētāju stāvovācijām.

Paldies atraktīvajam un harizmātiskajam diri-
ģentam Intam Teterovskim, paldies sirsnīgajiem
un talantīgajiem jauniešiem no kora «Balsis», 
paldies Baltinavas vidusskolas direktoram
Imantam Slišānam un priesterim Staņislavam
Prikulim par atsaucību, kā arī Mārītei Slišānei 
un Ligitai Spridzānei par garšīgām vakariņām un
brokastīm.

#UpītieDzeiveJauka
Nemateriālās kultūras mantojuma centra

«Upīte» direktors Andris Slišāns
Foto: Vilhelms Laganovskis

Jauniešu koris «Balsis» Upītē
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4. STARPTAUTISKAIS GLEZNIECĪBAS PLENēRS «VALDIS BUŠS 2020»

Plenēra dalībnieki iepazīst Viļakas novada dabu un tradīcijas
Pirmās 4. starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2020» dienas dalībniekiem ir pagājušas iepazīstoties ar Viļakas novadu. Šogad ir unikāla iespēja, ka plenērā

piedalās mākslinieki tikai no Baltijas valstīm, tas dod iespēju parādīt Viļakas novada interesantākas vietas un sagaidīt atbildes vizītes no māksliniekiem, kuri plāno atvest
uz Viļakas novadu savas ģimenes, draugus, kolēģus, lai nogaršotu Harija Dvinska cepto maizīti Vēršukalnā, iemācītos kā no vietējiem produktiem Rekavas dzirnavās var
pagatavot vienkāršus un ļoti garšīgus ēdienus, apmeklēt partizānu mītni Stompakos un pazust Stiglavas gravas dabas valstībā, iepazīties ar bagāto kultūrvēsturisko mantojumu
un uz Viļaku paraudzītos no Viļakas katoļu baznīcas torņa. Igauniete Liisi dzīvo Tallinā, kas ir tikai 392 km līdz Viļakai, un Viļņā dzīvojošās mākslinieces brauca tikai 358 km, lai
sasniegtu Viļaku. No Viļakas līdz Tallinai un Viļņai ir tuvāk nekā līdz Liepājai, kas atrodas 465 km attālumā, vai arī Ventspilij, kas atrodas 435 km attālumā no Viļakas.

Baltijas valstu
vienotība

plenērā «Valdis
Bušs 2020»

(Sākums 1. lpp.)

17. jūlijā notika mākslinieka Aivja
Pīzeļa izstādes noslēgums Viļakā, tās
laikā Aivis saņēma liliju pušķi no ple-
nēra dalībniekiem. Igaunietei Liisi radās
ideja, ka varētu katrs mākslinieks uzglez-
not Aivim dāvināto liliju pušķi. Tā ta-
pa sešas liliju gleznas, attēlojot katra
mākslinieka skatījumu un gleznošanas
rokrakstu, vērojot vienu un to pašu liliju
pušķi.  

Daugavpils Marka Rotko centra  direk-
tors Māris Čačka uzsvēra: «Ir sasniegts
rezultāts. Valda Buša zīmē ir radītas uni-
kālas un paliekošas vērtības, kas kļūs par
pamatu nākotnes Valda Buša mājas radī-
šanai. Šie darbi vēstīs gan par Valdi Bušu,
gan par māksliniekiem, kuri savu laiku ir
veltījuši Valda Buša daiļrades izzināšanai,
lai sekotu viņa paveiktajam un cildinātu
mākslinieka piemiņu. Viļaka ir ziemeļu
vasaras rezidence, kurā mēs kopā radām
vērtības, kuras paliks nākotnei». 

Valda Buša mazdēls Jānis Bušs ģime-
nes vārdā pateicās māksliniekiem un or-
ganizatoriem, jo neskatoties uz to, ka 
mākslinieks Valdis Bušs aizgāja mūžībā
2014. gadā, māksla joprojām tiek radīta,
lai saglabātu mākslinieka piemiņu. «Tas ir
ļoti skaisti un pateicos visiem, kuru iegul-
dītajam darbam, turpinās mākslas darbu
radīšana,» sacīja Jānis Bušs.

«Plenēra dalībnieku vārdā pateicos
pašvaldībai par starptautiska mēroga plenē -
ra organizēšanu nelielā pašvaldībā, kas
atrodas tālu no Rīgas. Liels paldies Buša
ģimenei par ideju, tās uzturēšanu un atbal-
stu. Visas gleznas ir brīnišķīgas. Es pieļau -
ju, ka mēs tāpat kā Valdis Bušs gleznojot
saņēma daudzus impulsus no dabas, kas
viņam bija apkārt. Mēs bijām patīkami pār-
steigti kā mūs ietekmēja Stompaku purva
taka, Stiglavas grava un Viļakas pakalnu
ainavas, kuras Jūs atradīsiet arī mūsu dar-
bos,» atklāja mākslinieks Ilgvars Zalāns. 

Viļakas Romas katoļu draudzes prā-
vests Guntars Skutels pateicās par priecī-
gajiem brīžiem, kurus radīja mākslinieki
un par viņu gleznām, kurās ir iemūžināta
Viļakas Romas katoļu baznīca. «Ja kādreiz
mākslinieki jūtas noskumuši, tad lai paska-
tās uz Viļaku katoļu baznīcas fotogrāfiju
un lai atceras laiku un vietu, kurā ir pie-
dzīvots prieks un laimīgi brīži. Lai Dievs
svētī Jūsu nākotnes mākslas projektus un
lai svētī ikvienu izstādes atklāšanas dalīb-
nieku,» teica pr. Guntars Skutels.  

«Mīlestība ir patiesa un esmu pateicīgs
māksliniekiem, ka to Jūs esiet atklājuši sa -
vās gleznās. Liels paldies Viļakas novada
domes deputātiem par uzdrīkstēšanos un
uzticēšanos. Pateicamies Latgales reģiona
attīstības aģentūrai, personīgi Mārim Bo -
zovičam, akciju sabiedrībai Latvijas valsts
meži  un Valsts Kultūrkapitāla fondam par
finansiālu atbalstu plenēra realizēšanai.
Sirsnīgs paldies lieliskajiem plenēra kura-
toriem Mārim  Čačkam un Elitai Teilānei.
Par garīgo atbalstu paldies Viļakas Romas
katoļu baznīcas prāvestam Guntaram Sku -
telam. Par neparastajām spējām visu noor-
ganizēt, bet palikt neredzamam Latvijas
vēstniekam Polijā Edgaram Bondaram.
Esmu priecīgs redzēt, ka plenēra atklāšanas
izstādes Jūs, apmeklētāji, apmeklējiet katru
gadu. Uz tikšanos nākamgad 5.starptautis-
kajā glezniecības plenērā «Valdis Bušs
2021»,» pateicās un nākotnes darbības vir-
zienus iezīmēja Viļakas novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Kad Bušu ģimenes sarūpētais kliņģeris
un z.s. «RILI» cienasts bija nogaršots, ple-

nēra dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar
folkloras kopu «Upīte», iemācot Upītes
dalībniekiem dziedāt lustīgo dziesmu
«Šišķin mišķin barusķin pojekali damoi»,
kura nāk no ilggadējās Medņevas etnog-
rāfiskā ansambļa vadītājas Natālijas Smuš -
kas dziesmu pūra. Šogad plenērs ir noslē-
dzies un dalībniekiem ir jādodas mājās, bet
plenēra darba rezultāts tiks apkopots un iz -
dots mākslas katalogā. Tiksimies 2021. ga -
dā, lai kopā atzīmētu mākslinieka Valda
Bu ša dzimšanas dienu ar jaunu plenēra
laikā tapušo darbu izstādi.

4.starptautiskā glezniecības plenēra
«Valdis Bušs 2020» tapušo darbu izstādi
būs iespējams visiem interesantiem ap-
skatīt Viļakas novada muzeja izstāžu zālē,
Klostera ielā 1, Viļakā, līdz 18. oktobrim. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Vilakas novada_JULIJS_2020_avize.qxd  27.07.2020  15:09  Page 8



9

Viļakas no vadā2020. gada jūlijs

Agnijai Ģērmanei patīk gleznot jau
kopš bērnības. Viņa visu laiku tikai glez-
no un glezno, patīk gleznot ainavas, port-
retus, veidot figurālas kompozīcijas.
Gleznojot izmanto visu iespējamo – otas,
špakteles, pirkstus, plaukstas, lai glez-
notu un savas emocijas atklātu gleznās.
1991.gadā ir pabeigusi Mākslas akadē-
miju. Īpaši patīk gleznot purva un dabas
ainavas. Agnija glezno tik sen, cik vien
sevi atceras, jo bērnībā vecāki organizēja
mākslas plenērus bērniem un arī Agnija
katru vasaru vismaz vienu mēnesi dzī-
voja mākslas plenēros un sāka gleznot.
Jau 7 gadus Agnija organizē mākslinie-
kiem glezniecības plenērus Mazirbē. Pati
ir piedalījusies neskaitāmos plenēros
dažādās pasaules valstīts, Polijā, Itālijā,
Indijā, Marokā un citur. Agnija atklāja,
ka glezniecības plenērs «Valdis Bušs»
esot kļuvis jau populārs un atpazīstams
Latvijas mākslinieku vidē un novēl orga-
nizatoriem turpināt organizēt šo starp-
tautisko glezniecības plenēru.

v  v  v
Māksliniekiem savus darbus saskai-

tīt ir ļoti grūti, pat neiespējami, ja glezno
intensīvi, tad nav laika visu uzskaitīt.
Arī mākslinieks Ilgvars Zalāns savus
darbus nevar saskaitīt, bet, pateicoties
tam, ka viņam ir bijusi izstāde Sankt-
pēterburgā, tās izstādes kuratore ir
saskaitījusi, ka Ilgvars Zalāns ir bijis 68
valstīs (piemēram, Indija, Ķīna, Ja pāna,
Malaizija, Austrālija, Izraēla, Grieķija,
Horvātija), kurās ir bijusi mākslinieka
izstāde vai ir piedalījies plenēros vai
dzīvojis un radījis «action painting» jeb
akciju mākslu un performanci, kad māk-
slas darbs top kustībā un gleznojot ar
kājām pilsētās uz ielām vai pagalmos
vai liela formāta audekliem uz zemes.
«Mākslinieku Valdi Bušu es pazinu per-
sonīgi, jo kādu laiku dzīvoju Talsos,
novērtēju kā veiksmīgu ekspresionistu,
kuram mākslā interesēja forma un gra-
fika. Tāpēc ir interesanti piedalīties šajā
plenērā. Svarīgākais ir izprast pašam
sevi un kā izprast sevi labāk. Kādu laiku

centos izprast akrilu, tagad vēlos izzināt eļļas krāsas, kā tās uzrunā radītajā mākslas
darbā. Šobrīd mēģinu atrast, cik es tālu varu iet abstraktajā mākslā un cik realitātē.
Esmu zīmējis neliela izmēra portretus, tagad esmu sācis gleznot arī liela formāta gleznas
ar portretiem. Esmu domājis, ka vēl neesmu gatavs kādai valstij, bet, kad aizbraucu tur
un pārdodu savu darbu, tad saprotu, ka mani tomēr tur novērtē un esmu gatavs tai
valstij,» savu daudzveidīgo un interesanto pieredzi atklāja mākslinieks Ilgvars. 

v  v  v

Pagājušajā gadā visvairāk Viļakas
novada iedzīvotājiem patika mākslinie-
ka Aivja Pīzeļa gleznas. Viļakas nova-
da dome sadarbībā ar partneri Daugav-
pils Marko Rotko centru nolēma, ja cil-
vēkiem tik ļoti patika, tad kāpēc Aivi
neuzaicināt vēlreiz piedalīties plenērā?
Aivim dzimtā puse ir Preiļi, bet kopš
bakalaura un maģistra studijām Mākslas
akadēmijā, par savu dzīvesvietu ir izvē-
lējies Rīgu. Strādā par dekoratoru uni-
versālveikala Stockmann Rīga, bet savu
atvaļinājumu izmanto, lai piedalītos
glezniecības plenēros. Aivis uzskata, ka
tomēr ir svarīgi iegūt arī akadēmiskas
zināšanas mākslā un pabeigt Mākslas
akadēmiju, jo tas dod gan zināšanas,
gan kontaktus. Dzīvesvieta Rīgā ir arī
gleznošanas vieta, mākslinieks dzīvo
starp savām gleznām. Aivis glezno ātri
un daudz nepārdzīvo, ja kaut ko neiz-
dodas uzgleznot. Labāk padodas glez-
not lielāka formāta darbus, nevis mazā-
ka formāta gleznas. Jau kopš skolas lai-

kiem gleznošanas iedvesmas avots ir bijis Preiļu pilsētas parks. Aivis Pīzelis meklē
interesantas vietas, kur veidot personālizstādes. Tās ir bijušas Valters un Rapa grāmat-
veikalā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Zarasai bibliotēkā, Botāniskajā dārzā Rīgā,
šobrīd Aivja darbi ir apskatāmi Krasta Lido atpūtas centrā.

v  v  v
Igaunietes  Liisi Tani dzimtā vieta

atrodas netālu no Tallinas. Ir beigusi
Tartu mākslas akadēmiju. Bet par savu
dzīves un darba vietu Liisi ir izvēlēju-
sies Tallinu, kur viņai ir sava mākslas
studija un Tallina piedāvā lielākas
iespējas. Liisi ir Igaunijas akvareļu
biedrības dalībniece. Vairākas reizes ir
piedalījusies akvarelistu plenēros
Lietuvā. «Esmu gleznojusi ļoti abstrak-
ti, šobrīd mēģinu gleznot reālistiskāk.
Patīk vērot gaismas spēli dabā, gaismai
mēģinu dod jaunu dzīvi savās gleznās.
Patīk gleznā veidot vairākus slāņus un
veidot mozaīkas. Esmu veidojusi glez-
nu sēriju, gleznojot ar ūdens krāsām
cilvēku acis. Ir izveidojies interesants
hobijs kopš 2006. gadā krāt krāsu pale-
tes un kolekcionēt savus uzgleznotos
gleznu gabaliņos, jo nevar zināt vai šis
gleznas gabaliņš nav izmantojams kādā
citā gleznā,» pastāstīja jaunā igauņu
māksliniece.

v  v  v

Lietuviete Ruta Eidukaityte ir dzi-
musi, augusi un arī šobrīd dzīvo Viļņā,
kur ir izveidojusi arī savu nelielu gale-
riju. Tajā ir iespējams personālizstādes
veidot arī citiem māksliniekiem. Blakus
galerijai atrodas arī Rutas studiju, kur
viņa glezno un brīvos brīžos patīk spēlēt
arī ģitāru. Ziemas sezonā ir kuratore
plenērā, kur piedalās 20 dalībnieki no
visas pasaules. Divas reizes gadā veido
miniatūru izstādes un katru gadu vienu
mēnesi pavada mākslinieku rezidencē
Parīzē, kur gleznojos vakaros caur logu
uz ielām visvairāk var novērot roman-
tisku pārīšus, kuri skūpstās. Tāpēc ir
tapusi skūpstu gleznu kolekcija. Glezno
ar eļļās krāsām. Ruta ir bijusi dalībniece
plenēros Latvijā, Vācijā, Rumānijā,
Maķedonijā un citur. Ruta pirmo reizi
ir Viļakā un priecājās par doto iespēju
gleznot ainavas dabā.

v  v  v

Viļņā dzīvojošai lietuvietei Mykole
ir īstais vārds. Tā kā jaunā lietuviešu
māksliniece 6 gadus ir studējusi mākslas
akadēmijā Parīzē un 2 gadus Kopen -
hāgenā, viņa sen jau nevienam vairs
nesaka kāds ir viņas garais un sarežģī-
tais lietuviešu uzvārds, viņa ir vienkārši
Mykole. To izrunāt un atcerēties var
tikai lietuvieši. Ritms, telpa un atmos-
fēra ir trīs elementi, kas ir svarīgi glez-
nojot. Viņai patīk gleznot ainavas, glez-
nojot uz dažāda izmēra audekliem.
Interesanti ir veidot izstādi: liela formāta
glezna, maza formāta, atkal liela for-
māta un tad atkal maza izmēra glezna.
Tas dod iespēju izstādes apmeklētāju
ilgāk noturēt izstādē, jo viena glezna
jāskatās tuvāk, cita tālāk. Mykolei patīk
vienu ainavu gleznot no vairākiem skatu
leņķiem, viena ir kopskata glezna, nāka-
majā uzglezno tuvāk kādu detaļu no lie-
lās gleznas. «Ainavu es iztēlojos kā
slēgtu telpu. Ainavu veidoju kā piepil-
dītu ar interjera objektiem, kāds tuvāk, kāds tālāk. Visvairāk gleznoju Lietuvas ainavu,
jo tā ir vistuvākā manai sirdij, bet interesanti ir piedalīties plenēros citās valstīs, kā
Somijā, Ķīnā, Andora, kur, gleznojot ainavu, izmantoju pilnīgi citas krāsas nekā gleznojot
Lietuvas ainavu. Man ir ļoti grūti savās gleznās ietvert kalnus. Patīk eksperimentēt ar
tehnikām un vienā gleznā apvienot vairākas tehnikas, piemēram akrils un pastelis, akrils
un zīmulis,» ar savām sajūtām dalījās Mykole.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: Elita Teilāne

Šis plenērs dos iespēju izveidot savstarpējus kontaktus arī starp plenēra dalībniekiem, lai aizbrauktu ciemos vienam pie otra vai noorganizētu personālizstādi kādā
no Baltijas valstīm vai piedalītos kādā kolēģa organizētā mākslas plenērā.

Vislielākā pieredze ir dalībniekiem Agnijai Ģērmanei un Ilgvaram Zalānam no Latvijas. Šo mākslinieku vārdu un darbus atpazīst Latvijā un arī daudzās pasaules valstīs.

4. STARPTAUTISKAIS GLEZNIECĪBAS PLENēRS «VALDIS BUŠS 2020»
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VASARAS SAULGRIEžI VIļAKAS NoVADā
Vasaras saulgriežos Upītē

visas dienas bija padomāts par
katru, gan lielu, gan mazu!

Dienas sākumā pie Upītes
skolas apmeklētājiem bija iespēja
piedalīties vainagu pīšanas meis-
tarklasēs, kuras vadīja Ligita
Spridzāne. Pašiem drosmīgāka-
jiem Upītes skolā tika piedāvātas
Jāņu siera gatavošanas meistar-
klases Mārītes Slišānes vadībā. 

Tālāk sekoja #FKUpīte jaunā -
kā nu jau ceturtā albuma «Padzī -
dam i…» prezentācija. Jaunā dis -
ka atklāšanas pasākums tika aizva -
dīts parkā «Ontona Slišāna duorzs»
pie ugunskura ar līgo dziesmām,
rotaļām, protams, vīru dziesmām
no jaunā albuma.

Turpinājums līdz pat pusnaktij
sekoja Upītes sporta laukumā ar
«π-dzīdam», kur uz lielās skatu-
ves uzstājās #FKUpīte, Kei-Rei,
Unknown Artist, Krēsla un All
Day Long. 

Paldies par atbalstu diska tap-
šanā un pasākuma atbalstīšanā
Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Latvijas Republikas Kultūras mi -
nistrijai un Latvijas Nacionālajam
kultūras centram.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

«Gaismas
ceļš»
Viļakas
novadā

1836 Gaismas ceļš uzsākās 16. jūnijā plkst. 10:00
Krāslavā, kad ceļā devās divas skrējēju koman-
das – Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis (strikti
ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un pra-
sības!), lai katrs pa savu pusi apmīļotu Latviju,
nesot Gaismu un 20. jūnija pievakarē tiktos
Kolkas ragā. Katra tempa turētāju komanda
sastāv no 3 skrējējiem – Kapteiņa un diviem
pavadošajiem skrējējiem. Katra komanda nes
Gaismas lāpu, veicot ~20km distanci. Pēc šīs dis-
tances veikšanas tiek iedegts ugunskurs, un lāpa
tiek nodota nākamajai tempa turētāju komandai,
kas turpina ceļu. Kopumā Gaismas ceļā dodas
46 vienības pa Ziemeļu pusi un 41 pa Dienvidu
pusi, iededzot 87 ugunskurus, izgaismojot Latviju.

17. jūnijā «Gaismas ceļš» izvijās cauri arī
Viļakas novadam, kur tika šķērsoti Šķilbēnu,
Medņevas, Susāju un Žīguru pagasti. Viļakas nova-
dam gaismas nesēji tuvojās no Baltinavas puses ar
pirmo pieturas punktu Upītes ciemā, kur plkst. 12:22
pie 1836 stabiņa skrējējus ar muzikālu sveicienu un
ugunskura iekuršanu sagaidīja un pavadīja Slišānu
ģimene, tālāk ceļu turpinot līdz Šķilbaniem, kur pie
Šķilbēnu muižas notika stafetes maiņa. «Riga run-
ner» komandu līdz Šķilbaniem pavadīja arī Ligita
Spridzāne. Pie Šķilbēnu muižas stafeti pārņēma
komanda Marienburgas Vilki, kuri mēroja 18 km
garo distanci līdz Viļakai, kur savukārt Viļakas ezera
pludmalē plkst. 15:34 tika iedegts nākamais uguns-
kurs. Viļakā gaismas nesējus sagaidīja Viļakas kul-
tūras nama kolektīvs ar skaistu uzrunu un kopīgām
dziesmām etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» pava-
dījumā. Viļakā stafete tika nodota «Rigas Adventure
Team» komandai, kuri uzņēmās noskriet garāko, 30
km garo, posmu caur Žīguriem līdz Liepnai. Līdz
Žīguriem komandu pavadīt devās arī Žīguru aktīvisti
Alens Locāns, Raitis Štotaks, Ralfs Ludikovs un
Ainārs Miņins, kurš mēroja garo distanci līdz pat
Liepnai. Žīguros gaismas nesējus atbalstīt bija iera-

dušies pagasta pārvaldes pārstāvji ar vietējiem iedzī-
votājiem, kas uzmundrināja skrējējus sagaidot ar
plakātu «Sveicam Žīguros», un atvēsināja ar kādu
ūdens šalti. Neizpalika arī muzikāls sveiciens, ko
sarūpēja Žīguru folkloras kopa «Mežābele». Ceļā
uz Liepnu, pie Viļakas un Alūksnes novada robežas,
skrējējus ar nelielu enerģijas devu sagaidīja Anna
Āze.

Paldies visiem, kuri bija ieradušies sagaidīt un
atbalstīt «Gaismas ceļa» nesējus Viļakas novadā.

Skrējiens apkārt Latvijai «Gaismas ceļš» norisi-
nās sadarbojoties biedrībai «1836» un Stirnubuks.lv
un garo distanču skrējējam Dinam Vecānam. 

Tekstu sagatavoja: Tūrisma speciāliste 
Inese Matisāne

Foto: I. Matisāne, A. Slišāns, V. Jeromāne

Vasaras saulgrieži Upītē π-dzīduoti!
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VASARAS SAULGRIEžI VIļAKAS NoVADā / SPoR TA AK TI VI Tā TES No VA Dā

Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas izglīto-
jamie Didzis Aleksāns, Gunita
Šakina, Samanta Jugane, Raitis
Augustāns un Diāna Dupuže no
3. līdz 5. jūlijam piedalījās Lat-
vijas 2020. gada Čempionātā lo -
žu šaušanā, Tukumā un Dobelē. 

Didzis Aleksāns izcīnīja 1. vie -
tu vingrinājumā MS-3x20 vīrie-
šiem un 1.vietu vingrinājumā finā-
lā PŠ-60 vīriešiem.

Pārējiem dalībniekiem uz
goda pjedestāla šoreiz uzkāpt
neizdevās.

Paldies izglītojamajiem, vecā-
kiem trenerim Ēvaldam Vancā -
nam, šoferiem Aivaram Circenim
un Francim Bukšam par darbu!

Informāciju sagatavoja 
D. Krakope,

dir. vietn. izglītības jomā

Balkanu apļi
Ir sācies tautas skrējiens «Balkanu apļi», kura ietva-

ros notiks 3 kārtas.
Uz pirmo kārtu š. g. 12. jūlijā ieradās necerēti liels

dalībnieku skaits – 70! Lielais dalībnieku skaits norāda
uz to, ka minētais skrējiens kļūst arvien populārāks.
Skrējiena dalībnieki bija ieradušies no Viļakas, Balvu,
Gulbenes un Rēzeknes novada.

Vairākās vecuma grupās notika sīva cīņa par godalgo-
tām vietām. Dažās grupās, pēc iepriekšējo gadu sacensību
rezultātiem, uzvarētājus varēja prognozēt jau pirms starta,
tad šogad izrādījās, ka tādas prognozes «nedarbojas».
Minētais liecina tikai par to, ka parādās jauni skrējēji, kas
ir ļoti apsveicams fakts un par to ir tikai jāpriecājas.

Patīkami atzīmēt, ka 2020. gada tautas skrējie-
na «Balkanu apļi» sacensībās piedalījās ģimenes pilnā
sastāvā. 

Šoreiz uz sacensībām ieradās arī nūjotājas no Balviem,
tāpēc nolēmām, ka otrajā kārtā tiks rīkotas sacensības arī
nūjotājiem pa vecuma grupām.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad sacensību dalīb-
nieki, kuri būs uzvarējuši visās 3 kārtās, saņems piemiņas
balvas.

Īpaši gribu pateikties Inesei Martinovai, Unai
Kozlovskai un Inesei Matisānei par izpalīdzēšanu sacen-
sību tiesāšanā.

Paldies Jāzepam Saidānam, kurš bija ieradies no
Rugājiem, lai dotu startu š. g. pirmajam skrējienam.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību,
vecākiem un vecvecākiem par atbalstu. Prieks par jauko
un draudzīgo atmosfēru!

Visiem veiksmīgus turpmākos startus! Saulainu un
sportisku vasaru!

Rezultātus var apskatīt Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv

Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Ložu šāvēji Latvijas 2020. gada Čempionātā ložu šaušanā

Ielīgošanas
svētki
Viļakā

Pandēmijas dēļ pēc vairāku
mēnešu ieturēta dzīves ritma
Viļakas brīvdabas estrādē pul-
cējās novada ļaudis un ciemiņi uz
Ielīgošanas svētkiem. Vasaras
saulgriežu svētki parāda, kas
mēs esam. Cik latviski sevi jū tam,
kā reizēm iederamies pagānis-
kajos ritos un vai protam godam
svētkus arī aizvadīt. Svarīgi, cik
atvērti vai noslēgti esam savā
būtībā.

Šogad svētkos bija izjūtama
skatītāju un pašdarbnieku kopības
sajūta. Caur joku acenēm pasāku-
ma vadītāji (I. Pizika, N. Orlovs,
I. Lindenberga) runāja par ticēju-
miem, rituāliem un Jāņu zāļu lasī-
šanu, ko papildināja muzikāli
priekšnesumi. Līgo dziesmas izdzie -
dāja folkloras kopa «Atzele» un
etnogrāfiskais ansamblis «Abre-

nīte». Latviešu tautas dejas bagātī -
bu atklāja kolektīva «Dēkas» dan-
cotāji. Līksmu noskaņojumu radī-
ja kapelas «Atzele» muzikanti,
bet modes deju grupa «Nola» uz -
būra skaistu deju ar lietussargiem.

Dziesmas «Visapkārt gaisma
ausa» pavadījumā tika iedegts
Jāņu ugunskurs, ko aicināja izda-
rīt Līgu Leitenu un Jāni Gruševu.
Visi pasākuma dalībnieki vienojās
kopīgā dziesmā. Bet turpinājumā

līdz pusnaktij notika pirmā zaļum-
balle uz renovētās estrādes kopā
ar muzikantiem no Maltas – brā-
ļiem Štekeliem.

Šogad mēs visi bijām saules
lutināti ar brīnišķīgu laiku, kas
liek cerēt, ka veselība, auglība,
veiksme un mīlestība ienāks katrā
mājā un ģimenē.

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga

Foto: A.Zelčs
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JAUNIEŠU AKTUALITāTES

Kad Latvija kļūst par otrajām mājām

Esmu Aličans Turkoglu, no Turcijas,
un šogad, no februāra līdz jūlijam, pie-
dalījos brīvprātīgā darba projektā Balvu
novadā «Give to get» (Nr. 2019-2-LV02-
ESC11-002634).

Pirms uzsākt savu stāstu, gribētu pateikt
lielu paldies visu uzņemošo organizāciju
pārstāvjiem- Santai, Gunitai, Agnesei,
Ditai, Olitai, Madarai un Elīnai- par šādas
iespējas sniegšanu. Šī bija mana pirmā
reize, kad piedalījos brīvprātīgā darba pro-
jektā. Esmu neizsakāmi priecīgs un lepns
par to, ka esmu kļuvis par biedrības
«Kalmārs» dalībnieku, kā arī gribētu dalī-
ties savā pieredzē un tajā, kā tad šis laiks
Latvijā man ir pagājis.

Pirmkārt, nav iespējams aizmirst to, cik
silti mani sagaidīja kolēģi, es tiešām jutos
īpašs. 

Projekta laikā, man nebija nekādu prob-
lēmu ar manu uzņemošo un koordinējošo
organizāciju, jo viņi man sniedza visu, par
ko mēs bijām vienojušies, pirms uzsākt
manas gaitas projektā- Balvos/Latvijā.
Piemēram, mana jaunā mājvieta bija ļoti
tīra un lietderīgi iekārtota, uzreiz, kā es
ierados, man tika izsniegta latviešu SIM
karte ar bezlimita internetu, par ko man
nebija nekas jāmaksā.

Protams, es sastapos gan ar grūtībām,
gan ieguvu lieliskas atmiņas. Ja Jūs man
jautātu, kādas bija visneparedzamākās grū-
tības, es teiktu, ka diemžēl, tāpat kā visa
pasaule, mēs sastapāmies ar koronavīrusu.
Taču neskatoties uz to, mani kolēģi mani
atbalstīja, lai es justos daudz labāk un atras-
tu labākos risinājumus, šajā neparedzamajā
COVID-19 situācijā.

Kas vēl?
Tā, kā es nāku no Turcijas, kas ir

Vidusjūras reģiona daļa, Latvijas laikap-
stākļi bija mainīgi un radīja nelielus izai-
cinājumus, taču tas ir normāli, jo Latvija
ir Ziemeļu daļas valsts, līdz ar to mēs neva-
ram gaidīt vairāk saules, kā tas ir, piemē-
ram, Turcijā. Neskatoties uz neparedzēto
situāciju, es fokusējos uz pozitīvo. Pie -
mēram, pirmo reizi redzēju sniegu maijā
un varu teikt, ka tiešām esmu sajutis
Ziemeļeiropas laikapstākļus. Tas arī ir
iemesls, kāpēc es vēlējos piedalīties brīv-
prātīgā darba projektā Latvijā- lai redzētu,
sajustu un gūtu jaunas pieredzes, kā tad
īsti dzīvo cilvēki šajā pasaules daļā –
Ziemeļeiropā.

Protams, man ir daudz fantastisku atmi-
ņu par Latviju, kuras ir neaizmirstamas.
Latvija ir mana trešā valsts, kurā esmu dzī-
vojis ārpus Turcijas, līdz šim. Pirms tam,
es dzīvoju Insburgā/Austrijā un Atēnās/
Grieķijā. Mans mērķis, dalībai šajā pro-
jektā, bija dalīties savā pieredzē ar jauna-
jiem latviešu draugiem (kolēģiem un jau-
niešiem), pavadīt laiku ar tiem, kopā orga-
nizēt dažādas aktivitātes, apmainīties ar
kultūrām, mazināt kautrību, ar ko sastopas
jaunieši, tiekoties ar kādu ārzemnieku,
sadraudzēties ar jaunajiem kolēģiem, atrast

risinājumu grūtībām, iemācīt pagatavot
turku virtuves un dažādus citus ēdienus,
kā arī darīt paredzēto darbu ar augstu atbil-
dības sajūtu, reflektējot savu attieksmi pret
cilvēkiem, tādējādi pilnveidojot vidi un
palīdzot tikt galā ar neparedzētām situāci-
jām projekta laikā. Īsumā – es gribēju kļūt
par turku draugu visiem!

Kā jau jūs visi zināt, tad ir dažādas
nesaprašanas, stereotipi un attieksmes pret
cilvēkiem un valstīm, bet es jūtu, ka neska-
toties uz koronavīrusu, es biju spējīgs iepa-
zīstināt latviešus ar savu kultūru un attiek-
smēm.

Ticu, ka šis projekts nav tikai par to,
ka mēs pavadām laiku ar bērniem un jau-
niešiem, izveidojot dažādas aktivitātes
kopā, bet arī par to, lai lauztu robežas starp
cilvēkiem un kultūrām, tāpēc arī brīvprā-
tīgie nāk no tik dažādām valstīm.

Savukārt no otras puses, ja jūs jautājat
man, kādas ir manas spilgtākās atmiņas,
ko esmu ieguvis šajā projektā:

• piemēram, manā turku kultūrā, mēs
nesvinam vārda dienas, bet latviešu kultūrā
ir šādi svētki un šī bija pirmā reize manā
dzīvē, kad mēs tos svinējām kopā ar kolē-
ģiem, es saņēmu dāvanas un tas bija ļoti jauki. 

• Tāpat arī mums nav  Lieldienu svētku,
protams, es svinēju šos svētkus tad, kad
dzīvoju Atēnās, bet te man bija pirmā reize,
kad krāsoju olas Balvu bērnu un jauniešu
centrā, kā arī mēs veidojām koka zaķu
dekorus! 

• Papildinot, es izmantoju priekšrocību
dzīvei Balvos, jauniešu centrs man piešķīra
velosipēdu un pirms doties apskatīt apkār-
tējo dabu, es sagatavoju līdzņemšanai turku
tēju, ko arī dzēru, atrodot kādu skaistu
vietu, kas bija ļoti forši! Man jau šobrīd
pietrūkst šīs aktivitātes! 

• Semenovas jauniešu centrā mēs krā-
sojām sienas un veidojām jaunas dekorā-
cijas, ceru, ka bērni būs ļoti priecīgi ,kad
redzēs, kas mums ir sanācis! 

• Un, protams, Latvijas karstā sauna,

noteikti iesaku to visiem jaunajiem brīv-
prātīgajiem, jūs nedrīkstiet doties atpakaļ
uz mājām, neizbaudot šādu pieredzi! Man
bija šāda pieredze un bija neizsakāmi forši,
karstums sasniedza 100 grādus un duša
bija aukstais ūdens ārā. Sajūta, ka esi no
jauna piedzimis!

• Vēl, mani kolēģi ļāva izmantot jau-
niešu centra virtuvi, jo es vienmēr esmu
bijis ieinteresēts pavārmākslā un šajā perio-
dā es uzlaboju savas prasmes. Gatavoju
dažādus ēdienus arī priekš kolēģiem, lai
kopā baudītu maltīti, kā arī mums bija gata-
vošanas aktivitātes ar jauniešiem, kur es
mācīju kā gatavot dažādus ēdienus. Pro -
tams, neizpalika arī dekoru izveidošana, ar
ko izrotāt jauniešu centru. 

• Tāpat arī mums tika noorganizēta
ekskursija pa Viļaku, apmeklējot parkus
un baznīcu.

•  Piedalījos arī vietējo dzimšanas die -
nā. Cik noprotu, tad 40-45-50 gadu dzim-
šanas dienas ir ļoti svarīgas latviešiem, tās
tiek gatavotas kā «kāzas», jo tiek iznomātas
lielas mājas, lai uzņemtu viesus, tiek gata-
vots un kopā ēsts un iedzerts. 

• Biju apceļojis arī dažas Latvijas pil-
sētas, Rēzekni, Jūrmalu un Rīgu un Rīgas
vecpilsētai vēl joprojām ir saglabājusies
vēstures smarža. Ēku arhitektūra ir ļoti
iespaidīga.

Jā, es nāku no lielas valsts un mana pil-
sēta ir ceturtā lielākā Turcijā, kurā dzīvo
trīs miljoni cilvēku un šī bija mana pirmā
reize dzīvei novadā, lauku teritorijā, un, ja
godīgi, es joprojām neticu, ka Balvi ir maz-
pilsēta, jo jums ir vismaz četri lielie vei-
kali.. dažkārt ir svarīgi palikt kādu laiku
prom no lielpilsētām – man bija iespēja
mazināt stresu, kas radās lielpilsētas dzīvē,
dēļ saspringtās satiksmes, bija mazāk cil-
vēku un apkārt satriecoša daba. Man bija
iespēja ieklausīties un atjaunot sevi. 

Protams, sākumā, kad mēs ierodamies
jaunā vietā, pastāv varbūtība, ka sastapsi-
mies ar grūtībām ,bet mums nevajadzētu
sūdzēties par neparedzamo. Manā izpratnē,

mums vajadzētu saglabāt pozitīvo saskar-
smi ar apkārtējiem neskatoties uz to, kur
mēs atrodamies. Protams, emocijas ir lipī-
gas un ir svarīgi, kā tu uzrunā cilvēkus, jo
tādā pat veidā viņi uzrunās tevi. Šis pro-
jekts sniedz iespēju brīvprātīgajiem iemā-
cīties sadzīvot ar jauniem cilvēkiem no
citām valstīm. Es tiešām iemācījos ļoti
daudz, uzlabojot savas prasmes un kom-
petences.

Neskatoties uz to, ka šis ir brīvprātīgā
darba projekts, mēs nevaram aizmirst par
mūsu atbildībām attiecībā pret organizāci-
ju, tāpēc tiešām iesaku visiem jaunajiem
brīvprātīgajiem (un tiem, kas vēlas tādi
būt), ja jums ir kādas pēkšņas problēmas
vietā, kur esat, nesūdzaties vienmēr par to,
bet gan mēģiniet atrast pozitīvo situācijās un
sazinieties ar savu komandu, jo komunikācija
ir ļoti būtiska veiksmes atslēga šādos pro-
jektos. Nepārtraukti sūdzoties un vāji komu-
nicējot, mēs ilgtermiņā neko neiegūstam. 

Vienīgais, ko esmu palaidis garām
Latvijā, ir Saulgriežu festivāls jeb Līgo un
Jāņi, jo bija jādodas uz Tallinu, lai satiktu
sen neredzētu draugu, bet kādu dienu es
noteikti atbraukšu uz Latviju un pievieno-
šos šajos svētkos! Teiksim tā, šis būs vēl
viens iemesls, lai atgrieztos!

Pirms pabeigt savu stāstu, gribēju pa -
teikt to, ka arī pirms aizbraukšanas, bied-
rība un jauniešu centri parūpējās par kopī-
gām vakariņām un piemiņas dāvanām,  kas
bija ļoti jauki. 

Es nekad neaizmirsīšu savus kolēģus
un atmiņas par Latviju, kā arī saglabāšu
šīs dāvaniņas līdz mūža galam!

Liels paldies vēlreiz!
Teksts: Aličans Turkoglu
Foto: Personīgais arhīvs

Tulkoja: Santa Šmite
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Tikai desmit mēneši Itālijā

Dzīvojot Itālijā šos desmit
mēnešus, esmu ievērojusi, ka
Itālijas skaistums noteikti slēpjas
mazajās pilsētiņās un ciemos.
Protams, ir arī lielās pilsētas,
kurās ir daudz apburošu skatu, kā
Roma, Venēcija, Florence, Boloņa
un daudz citu, bet tās ir pilnas ar
tūristiem un brīžiem tas var trau-
cēt pilnībā izbaudīt skaistumu. 

Es noteikti ieteiktu iesēsties
vilcienā (jo vilcienu tīkls Itālijā
ir ļoti attīstīts) un aizbraukt vie-
nalga kur tas vedīs, jo ir ļoti daudz

skaistu vietu Itālijā, par kurām
neviens nezin. Braucot no vienas
vietas uz otru, ainava ir vienkārši
apburoša – visur kalni un ielejas,
lielas un mazas pilsētas pa vidu.
Un ja kaut kur ceļo tumsā, visur
tik skaisti mirdz pilsētu gaismas. 

Vislabākais veids kā tiešām
izbaudīt kādu vietu, ir tajā apmal-
dīties, vienkārši iet, kur acis rāda.
Protams, pirms tam var atrast
internetā kādas svarīgākās vietas,
kuras būtu jāapmeklē un šīs pil-
sētas īpašos ēdienus, kas jānobau-

da, bet parasti visās pilsētās uz
ielām ir kartes un norādes uz
pazīstamākajām vietām un arī
īpašos ēdienus varēs ieraudzīt uz
vietas. Tomēr ar vilcieniem jābūt
mazliet uzmanīgiem, ne jau dzel-
zceļa stacijās vai uz sliedēm, tur,
protams arī, bet visvairāk ar laiku.
Vilcieni Itālijā, kā arī cilvēki un
viss pārējais gandrīz nekad nav
laikā. Ja kaut kur ir jātiek, tad
labāk ieplānot laiku ar rezervi vis-
maz pusstundu. 

Tagad, projekta beigās, atska-
toties uz septembri, nevaru noti-
cēt, ka jau ir pagājuši desmit
mēneši, bet tajā pašā laikā, šķiet,
ka Itālijā ar pārējiem brīvprātīga-
jiem jau dzīvojam vairākus gadus.
Kad es atbraucu uz Itāliju, bija
ļoti grūti pierast pie šīs vides, jo
pilnībā viss bija jauns – valsts,
valodu mudžeklis, cilvēki, kultū-
ra. Man palīdzēja tas, ka pārējie
brīvprātīgie, kas dzīvoja ar mani
visu šo laiku, atbrauca ar mani
vienā laikā, un es nebiju viena,
kam vajadzēja pierast pie visa
jaunā. 

Grūtības sagādāja valodas.
Savā starpā ar citiem jauniešiem
runājām angliski. Kaut arī manas
angļu valodas zināšanas bija diez-
gan labā līmenī, es nejūtos īpaši
ērti runājot, bet ar laiku ieguvu
arī pašpārliecinātību. Tomēr vis-
lielākā problēma bija itāļu valoda.
Strādājot Sarkanajā Krustā ar
vecākās paaudzes cilvēkiem, tie-
šām bija nepieciešamas vismaz
pamatzināšanas itāļu valodā. Mū -
su organizācija pasniedza stun-
das, kurās es ieguvu diezgan
daudz, bet, protams, vajadzēja
mācīties arī pašai. Itāļu valoda ir
diezgan sarežģīta un tā ļoti atšķi-
ras no latviešu valodas, bet, dzī-
vojot sabiedrībā, kas var teikt
nerunā citās valodās, parādās lie-
lāka un lielāka motivācija apgūt
šo valodu, lai vismaz varētu
saprast un mēģināt komunicēt ar
citiem. 

Mana projekta gaitu ietekmēja
arī covid 19. Pandēmijas sākumā
apmēram divas nedēļas mēs vis-
pār nestrādājām, bet vēlāk arī
mums bija iespēja palīdzēt. Pār-
svarā veicām pārtikas un medicī-
nas pirkumus un piegādi cilvē-

kiem, kas bija riska grupā. Tāpat
arī turpinājām gatavot ēst Sarkanā
Krusta darbiniekiem, kuru uz šo
periodu bija daudz vairāk nekā
iepriekš, jo bija pieteikušies dau-
dzi brīvprātīgie. Tā kā karantīnā
brīvā laika bija mazliet vairāk, tad
es to pavadīju kopā ar maniem
dzīvokļa biedriem, skatoties fil-
mas, gatavojot dažādus ēdienus
kopā, dažreiz arī muzicējot un
dziedot. Varu droši teikt, ka gar-
laicīgi nebija. 

Es tiešām ieteiktu arī citiem
jauniešiem uzdrošināties un pa -

mē ģināt, jo Eiropas brīvprātīgais
darbs ir vienreizēja iespēja ceļot,
iegūt jaunas zināšanas un drau-
gus, un šo pieredzi nav iespējams
aizstāt ar ko citu. 

Nekur nav tik labi kā mājās...
Bet ir ļoti svarīgi tās uz kādu laiku
arī atstāt, lai tiešām to novērtētu
un varbūt pat iegūtu vēl vienas
mājas uz kādu laiku. Un, ja atva-
doties asaras nebeidz birt, tad tie-
šām var teikt, ka iegūta arī vēl
viena ģimene. 

Teksts: Māra Laganovska
Foto: personīgais arhīvs

«Cilvēki nemainās,» kāds teiktu. Nē, tā nav taisnība. Pa šiem
10 mēnešiem esmu piedzīvojusi un iemācījusies tik daudz, ka
vienkārši nav iespējams nemainīties. Es vēl joprojām esmu Māra,
no Latvijas, Latgales, no Baltinavas. Es esmu tā pati, bet tomēr
savādāka. Projektā noteikti esmu ieguvusi pašpārliecinātību par
sevi un savām spējām, tajā skaitā arī par manām valodu zināša-
nām. Es ne tikai uzlaboju savu angļu valodu, bet apguvu arī itāļu,
spāņu un pavisam mazliet arī no franču un vācu valodas. Es iepa-
zinu dažādās Eiropas kultūras, tajā skaitā arī latviešu, jo, stāstot
par to citiem, varēju paskatīties uz mūsu tradīcijām un dzīvi
Latvijā no cita skatu punkta. Esmu ieguvusi arī daudz jaunu
draugu un kontaktu visā Eiropā, un noteikti plānoju apciemot
vismaz daļu no tiem. 

Projekts Nr. 2018-1-IT03-ESC13-015152 «ESC in Marche»  tika
finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu. 
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MOBILĀ DIAGNOSTIKA
3. augustā Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas

aptiekas) no plkst. 10.00 līdz 17.00
IZMEKLēJUMI

Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – 9,00 EUR
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT PIERAKSTU pa tālr. 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa

IEDZĪVoTāJU ZINāŠANAI

2020. gada 1. augustā Viļakā būs svētku diena! Pasākuma ietva-
ros Viļakas pilsētas teritorijā norisināsies «Vēsturiskā orientēšanās
Viļakas pilsētā».  Sākums plkst. 11.30 no Viļakas novada muzeja
izstāžu zāles Klostera ielā 1.

Pasākumā aicinām piedalīties ģimenes, draugus un citus intere-
sentus atraktīvā veidā atklāt Viļakas pilsētu no cita skatu punkta, izpil-
dot dažādus uzdevumus – foto, erudīcijas un sporta.

Ģimenes un draugi sākot ar divu cilvēku sastāvu var veidot koman-
du.  Individuāli var piedalīties no 13 gadu vecuma. Labākie dalībnieki
un komandas tiks apbalvotas ar saldām balvām.

Dalībniekus aicinām pieteikties līdz 29.07.2020. plkst. 17.00, 
sūtot e-pastu: vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv, vai zvanot pa tālruni
+371 28386859, norādot komandas nosaukumu vai dalībnieka vārdu,
uzvārdu. Piereģistrēties varēs arī pasākuma dienā uz vietas.

Ar pasākuma nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā
www.vilaka.lv.

Pasākumu organizē Viļakas novada muzejs sadarbībā ar Viļakas
novada tūrisma speciālisti un Viļakas Jauniešu iniciatīvu centru.

Vēsturiskā orientēšanās
Viļakas pilsētā

Kapusvētki Viļakas Romas katoļu draudzes
kapsētās 2020. gadā

Svētdien, 2. augustā Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises
baznīcā (ap plkst. 12.30)

Sestdien, 8. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien, 22. augustā Rejevas kapos plkst. 15.00

Donoru diena
29. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Viļakas novada bibliotēkas

telpās Viļakā, Tautas ielā 6 Donoru diena.
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IEDZĪVoTāJU ZINāŠANAI

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika perio-
dā no 2020. gada maija līdz 2022. gada
beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus
projektu konkursus pilsoniskās sabied-
rības organizācijām. Šobrīd ir iespēja
iesniegt pirmos projektus.

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pir-
mais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) pro-
jektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem
projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgter-
miņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organi-
zācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot
demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības
Latvijā. Projektus tiešsaistē var iesniegt
līdz 29. jūlija plkst. 14:00.

Kopš 19. jūnija līdz pat 2023. gada 28.
februārim ir iespēja iesniegt rīcības pro-
jektu pieteikumus, kas paredzēti steidzamu
un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu
un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai.

Savukārt jūlijā ir paredzēts izsludināt
pieteikšanos kapacitātes projektiem, ar mēr -
ķi uzlabot pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju
un kapacitāti Latvijā – varēs spēcināt cil-
vēkus un organizācijas, veidot sadarbības
un tīkloties. Projektus var iesniegt tiešsais-
tes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

AIf mērķis ir pilsoniskās sabiedrības
un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana
un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju
vairošana, tādēļ tiek atbalstītas Pilsonis -
kās sabiedrības organizācijas (PSo). 

AIF Latgales reģiona koordinators – kon-
sultants Oskars Zuģickis skaidro: «PSO ir
tās biedrības un nodibinājumi, kuru darbība
ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu.
Latvijā ir vairāk kā 24 000 biedrības un
nodibinājumi (no tām 2083 Latgalē (uz
06.05.2020.)), bet ne visas no tām ir pilso-
niskās organizācijas – dažas pēc savas būtī-

bas ir kooperatīvās sabiedrības, citas vei-
dotas, lai piesaistītu resursus kādu iestāžu
vai uzņēmumu darbam, citas būtu atbilsto-
šākas reliģiskas organizācijas statusam, un
tā varētu turpināt. Nevaldības organizācijas
(tā mēdz saukt biedrības un nodibinājumus
starptautiski) Latvijā ir daudz un dažādas,
bet AIF vērš uzmanību tām organizācijām,
kurās cilvēki darbojas pēc pašu iniciatīvas,
un ir atbildīgi un gatavi līdzdarboties mūsu
kā sabiedrības dzīves veidošanā nekaitējot
citiem.»

Interesentu un projektu pieteicēju
informēšanai un izglītošanai tiek orga-
nizēti pasākumi, tai skaitā, tiešsaistes
semināri, kurus var aplūkots fonda
mājaslapā vai youtube.com kanālā.

Jaunumiem var sekot līdzi sociālā tīk-
la Facebook lapā: www.facebook.com/
AktivoIedzivotajuFonds

Tāpat ir pieejamas bezmaksas konsul-
tācijas pie AIF reģionālajiem koordinato-
riem – konsultantiem. Latgalē informācijas
punkts atrodas Daugavpilī. Konsultācijām
vēlams pieteikties iepriekš. Kontakti:
oskars@nvoc.lv; 26565858. Aktīvo iedzī-
votāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas finanšu instrumentu program-
ma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz
2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko
sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vai-
rot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.
Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā
alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku
forums, Valmieras novada fonds, Zemgales
NVO centrs.

Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs, tālr. 26565858, e-pasts:
oskars@nvoc.lv

Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla
vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes
kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, bet
zarnu pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses. Regulāra vēža profilaktisko pār-
baužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav
simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības
stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Krūšu profilaktiskās pārbaudes
Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas izlases kārtībā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra

datiem. Uzaicinājums krūts vēža pārbaudei (ar mamogrāfijas metodi) tiek nosūtīts sie-
vietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem (reizi divos gados). Uzaicinājuma vēstules tiek
nosūtītas uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā pēc
personas dzimšanas dienas.

Vecumi, kuros tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules:
• Krūts vēža profilaktiskajai pārbaudei – 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi.
2020. gadā uzaicinājuma vēstuli krūts vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai saņems

sievietes, kuras ir dzimušas 1952., 1954., 1956., 1958., 1960., 1962., 1964., 1966.,
1968. un 1970. gadā. Uzaicinājums ir derīgs divus gadus, taču aicinām veikt izmeklējumu
dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas – uzaicinājums netiek nosūtīts sievietei,
kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrā-
fijas izmeklējums. No 2018. gada krūts vēža profilaktiskās pārbaudes var veikt arī tad,
ja uzaicinājuma vēstule nav paņemta līdzi (piemēram, ja tā ir nozaudēta vai tikusi
nosūtīta, bet nav saņemta). Informācija par sievietei nosūtītās uzaicinājuma vēstules
numuru un nosūtīšanas datumu ārstniecības iestādēs pieejama elektroniski.

Nacionālais veselības dienests izstrādājis vizuālus materiālus, kuros apkopotas ārs-
tniecības iestādes pa teritorijām (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme), kas
nodrošina krūts vēža profilaktisko izmeklējumu (mamogrāfiju), ja saņemta uzai-
cinājuma vēstule no Nacionālā veselības dienesta – Jūsu teritorijā tuvākās ārstniecības
iestādes skatāmas kartē.

Plašāka informācija par vēža savlaicīgas atklāšanas programmu un vēža profilaktis-
kajām pārbaudēm pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv
sadaļā: «Veselības aprūpes pakalpojumi» – «Vēža savlaicīgas atklāšanas programma»
(https://bit.ly/2Z8rf11).

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju
platībām varētu saņemt atbalsta mak-
sājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaim-
nieko un jākopj. Lauku atbalsta dienests
atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju
platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī
jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganī-
tas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts
nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto
zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma neie-
vērošanas gadījumā par attiecīgo platību

maksājumi netiks piešķirti un tiks piemē-
rota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks sama-
zināts maksājums. 

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli
atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto
biomasu saņem lielu barības vielu daudzu-
mu, kas var būtiski manīt veģetāciju un
samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību.
Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu,
veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido
kūlas slāni, kas ne tikai samazina biolo-
ģisko daudzveidību, bet arī rada risku, ka

pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīs-
tamība.  Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā
un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiz-
nesta, tomēr ūdens to var sanest vienkopus,
piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot
to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts
ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteik-
tajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai
nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums,
kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālā-
ji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES

nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvot-
nēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izman-
toti biškopībā nektāra vākšanai un ārstnie-
cības augu vākšanai, ir 15. septembris. 

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot
ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai
saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka.
Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību, kur
tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja (tālr.
29420515,e-pasts:kristine.ilgaza@lad. gov.lv)

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!
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4. starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2020»
dalībnieki 17. jūlijā piedalījās kolēģa, mākslinieka Aivja Pīzeļa
personālizstādes noslēgumā Viļakas kultūras un radošo industriju
centrā.  No 2020. gada 25. maija līdz 17. jūlijam ikvienam intere-
santam bija iespējams apskatīt mākslinieka Aivja Pīzeļa gleznotās
gleznas Viļakā, izstāžu zālē, Klostera ielā 1. 

Mākslinieks Aivis Pīzelis glezno ātri, plašiem otas atvēzieniem,
detaļām izmantojot mazās otas. Visvairāk patīk gleznot ainavu, pār-
svarā strādā ar akrila krāsām. «Biju ļoti priecīgs, kad Viļakas novada
muzejs uzaicināja izveidot personālizstādi Viļakā. Ilgi domāju kādas
gleznas, lai sūtu uz Viļaku. Izmeklēju vislabākos savus šī brīža darbā.
Rīgā savā studijas dzīvoklī gleznas grupēju, vislabākās, labas un ne
tik veiksmīgas. Uz Viļaku nosūtīju tās visveiksmīgākās. Esmu no
Latgales, dzimtā ir Preiļu puse, un tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka izstāde
ir Latgalē un ceru, ka sadarbība ar Viļaku turpināsies arī nākotnē.
Iedvesmojos no dabas, no Latgales un Latvijas dabas. Labprāt piedalos
plenēros Latvijā. Tā kā šobrīd dzīvoju Rīgā, tad esmu sācis gleznot
arī Rīgu,» par saviem darbiem pastāstīja Aivis Pīzelis.

Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa atklāja, ka ir priecīga,
jo cilvēkiem ļoti patīk Aivja gleznotās gleznas un vairāki cilvēki ir
interesējušies, vai ir iespējams šīs gleznas iegādāties. Rita Gruševa
cer, ka nākotnē Viļakā atkal būs apskatāmi jaunākie mākslinieka Aivja
Pīzeļa darbi personālizstādē. 

Glezniecības plenēra kuratore Elita Teilāne, pateicās Aivim par
krāsainajām un dzīvespriecīgajām gleznām un vēlēja veiksmi un iz-
augsmi turpmākajā mākslinieka darbā. 

Skaistās gleznas ir iespējams iegādāties sazinoties ar mākslinieku,
kā arī Aivim Pīzelim ir iespējams veikt pasūtījumus gleznām, lai
uzgleznotu kādu konkrētu motīvu vai ainavas. Vēlam radošo iedvesmu,
izdošanos turpmākajā personīgajā un profesionālajā dzīvē.  

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Ieeja –  TŪKSToTIS BIļETES 12 euro no 22. jūlija
(Viļakas kultūras namā  (darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00)  un www.bezrindas.lv)

JA VALSTĪ AR 1. AUGUSTU TIKS PĀRSKATĪTI PULCĒŠANĀS NOTEIKUMI KULTŪRAS 
PASĀKUMOS NO 1000 APMEKLĒTĀJIEM UZ 3000 APMEKLĒTĀJIEM:

No 1. AUGUSTA līdz 13.AUGUSTAM – 15 EUR, KoNCERTA DIENā – 20 EUR
Bērniem līdz 7 gadu vecumam  – ieeja brīva. BIļEŠU SKAITS IERoBEžoTS

Koncerts notiks ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus 
un Valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar «Covid19»

Krāsainās Latvijas un Latgales ainavas gleznās
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