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Šajā izdevumā:

Viļakas novadā realizē jaunus projektus

Juris Supe realizējis projektu «Stabļovas ķiploks». 
Lasiet 4.lpp

Daudzi Viļakas pilsētas iedzīvotāji šovasar pamanīja, ka frizētavai «Elsa» ir mainīta atrašanās vieta. Jaunā frizētavas adrese ir
Garnizona iela 1, Viļakā. Frizētavas «Elsa» īpašniece un friziere ir Sandra Šakina. Par frizieri Sandra strādā kopš Rīgas 34.

arodvidusskolas beigšanas (Tagad Rīgas Stila un modes tehnikums). «Mans bērnības sapnis nebija kļūt par frizieri, bet pēc 8. klases
kad liela daļa klases biedru devās mācīties uz dažādām lauksaimniecības skolām, tomēr izlēmu par labu šai profesijai. Pateicoties
mammas atbalstam, kas bija gatava mani aizvest uz mācībām, iestājeksāmeniem Rīgā, apguvu frizieres profesiju. Tolaik lauku
bērnam nebija nemaz tik viegli nokļūt Rīgā,» atceras Sandra.                                                                                      (Turpinājums 6. lpp.)

Projekta īstenotājs Guntis Circens realizē projektu «Transport -
līdzekļu kondicioniera servisa iekārta».                      Lasiet 5.lpp.

Frizētava «Elsa» jaunās telpās
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Viļakas no vadā 2020. gada septembris

ak Tu aliTāTES ViļakaS NoVaDā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2020.gada 27.februārī Nr. 3/2020
(protokols Nr.3, 28.&)

Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Viļakas novadā

Izdoti pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 14.panta 3.punktu un
21.panta pirmās daļas 16.punktu Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
«Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi» 51.punktu 

1. Vispārīgie noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi ) nosaka kārtību, kādā piešķirami

zemes nomas maksas atvieglojumi nodokļu maksātājiem Viļakas novadā.
1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
1.3.Zemes nomas maksas administrēšanu veic Viļakas novada domes Finanšu un grā-

matvedības nodaļa.

2. zemes nomas maksas atvieglojumi
2.1. Viļakas novada Dome atkarībā no pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildes un

saskaņā ar LR likumdošanas normām var uz laiku līdz vienam gadam piešķirt zemes
nomas maksas samazinājumu ne vairāk kā kopsummā 50 % apmērā šādām maksātāju
kategorijām:

2.2.Fiziskas un juridiskas personas, kas atbilst šādām pazīmēm:
2.2.1. Fiziska persona:
2.2.1.1. radījusi jaunas darba vietas iepriekšējā gadā uz pilnu slodzi un, kas pastāv ne

mazāk kā 6 (seši) mēneši:
a) 1 darba vieta 20% no aprēķinātās zemes nomas maksas;
b) 2 darba vietas 30 % no aprēķinātās nomas maksas;
c) 3 un vairāk darba vietas 50% no aprēķinātās nomas maksas;
2.2.1.2. veikusi nozīmīgus finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās

darbības palielināšanu vai dažādošanu, sekmē inovāciju ieviešanu saimniecībā:
2.2.1.2.1.no 1000 euro līdz 3000 euro 25% no aprēķinātas nomas maksas;
2.2.1.2.2.virs 3000euro 50 % no aprēķinātās nomas maksas 
2.2.1.4. 30% apmērā investīciju veiktai teritorijai, ja veicis ieguldījumu neapbūvētā

zemesgabala infrastruktūras attīstībai (zemesgabala attīrīšana no apaugumiem);
2.2.1.5. 50% apmērā, ja neapbūvētu zemes gabalu izmantos sociālās aizsardzības, kul-

tūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzībai vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai.

2.2.2. Juridiska persona:
2.2.2.1. radījusi jaunas darba vietas iepriekšējā gadā uz pilnu slodzi, kas pastāv ne

mazāk, kā seši mēneši
a) viena darba vieta 20% no aprēķinātās nomas maksas;
b) divas darba vietas 30% no aprēķinātas nomas maksas;
c) vairāk kā 3 darba vietas 50 % no aprēķinātās nomas maksas;
2.2.2.2. veikusi nozīmīgus finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās

darbības palielināšanu vai dažādošanu;
2.2.2.2.1.no 10 000 euro līdz 20 000 euro 20% no aprēķinātās nomas maksas;
2.2.2.2.2.no 20 000 euro līdz 30 000 euro 30 % no aprēķinātās nomas maksas;
2.2.2.2.3. virs 30 000 euro 50% no aprēķinātās nomas maksas;
2.2.2.3. 50% apmērā investīciju veiktai teritorijai, ja veiks ieguldījumu neapbūvētā

zemesgabala infrastruktūras attīstībai (meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai meliorācijas
veikšanu, apaugumu novākšana );

2.2.2.4. 50 % apmērā, ja neapbūvētu zemes gabalu izmantos sociālās aizsardzības,
kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzībai vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai;

2.2.3. Nomas maksas apmērs attiecībā uz zemesgabaliem nedrīkst būt mazāks par
Ministru kabineta noteikumos par publiskas personas zemes nomu noteikto minimālo
maksu. ( t.i 28,00 euro ).

3. kārtība, kādā nomas maksas maksātājs var saņemt nomas maksas atvieglojumu
3.1. Zemes nomniekam jāiesniedz Viļakas novada pašvaldībā motivēts iesniegums

par nomas maksas atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot šādus dokumentus:

3.1.1.noteikumu 2.2.1.1. un 2.2.2.1. minētajos gadījumos VID izziņa par nodokļu
nomaksu un strādājošo iedzīvotāju skaitu par iepriekšējo gadu;

3.1.2. noteikumu 2.2.1.2.; 2.2.2.3 – 2.2.2.4. punktos minētajos gadījumos apstiprināts
darba izpildes akts, apsekošanas akts vai līgums par veiktajiem ieguldījumiem;

3.1.3. izziņa, ka nav nodokļu parāda par iepriekšējo taksācijas gadu;
3.1.4. jāpievieno pierādījumi, kas apliecina finansiālo ieguldījumu par iepriekšējo gadu.
3.2.Lai saņemtu nomas maksas atvieglojumu, iesniegums ar pievienotajiem doku-

mentiem iesniedzams Viļakas novada domē pirms nomas līguma sastādīšanas un parak-
stīšanas, vai arī gada sākumā pirms kārtējās gada zemes nomas maksas aprēķināšanas.

3.3.Viļakas novada domes Tautsaimniecības un vides jautājumu komiteja izvērtēs
iesniegto dokumentu atbilstību saistošajiem noteikumiem un piešķirs noteikumos noteikto
zemes nomas maksas samazinājumu.

3.4.Nomas maksas samazinājumu piemēro Viļakas novada pašvaldība pēc pozitīva
Domes lēmuma. 

3.5.Lēmumu par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem
Dome un nosūta adresātam ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas novada domes 2020. gada 27. februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020 «Par zemes nomas maksas
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā»

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Stiglovas gravas
sakopšanas talka

Dabas aizsardzības pārvalde, turpi-
not iesākto iniciatīvu «Daru labu dabai»
jau trešo gadu aicināja uz Stiglovas upes
kopšanas talku, lai upes straujteču pos-
mus atbrīvotu no sakritušiem kokiem.

Talkas laikā turpinājām iepriekšējos
gados iesākto Stiglovas upes attīrīšanu no
koku sanesumiem un sagāzumiem. Talci -
nie ki sadalījās divās brigādēs, no kurām viena
devās attīrīt apmēram 300 m garu posmu
pirms Stiglovas dižakmeņa, kas vēl līdz
šim netika atbrīvots no koku sanesumiem,
savukārt otra grupa atkārtoti izgāja iepriek-
šējos gados attīrītos posmus, jo pavasara
lielajos vējos bija sakritušas vairākas vare-
nas egles. Pie reizes atbrīvojām arī pašu
Stiglovas dabas taku vietās, kur tā vairs
nebija izejama un aizšķērsoja kustību.

Talka tika organizēta privātīpašumos sa-
darbībā ar Viļakas novada pašvaldību un
prieks, ka arī daži īpašnieki atradu laiku,
lai piedalītos talkā. Pasākumā piedalījās arī
saldūdens biotopu eksperte, kas pastāstīja

par aizsargājamiem upju biotopiem, kop-
šanas pasākumu nepieciešamību un atbil-
dēja uz interesējošiem jautājumiem. Kopā
ar Dabas aizsardzības speciālistēm piestip-
rinājām arī divas jaunas informatīvās zī -
mes, kuras informē takas apmeklētājus:
«Dabā ejot, ko atnesi to arī aiznes». 

Stiglavas upes krastos redzamo smil-
šakmens atsegumu veidošanās meklējama

laikos, kad Viļakas novadā viļņojās jūra –
pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. Šeit
jūras straumju ietekmē veidojās slīpi slāņoti
baltie un brūni sārtie devona smilšakmeņi.
Šeit atrodama arī 4 metrus dziļa ala un upes
kreisajā krastā, upei savu ieleju rokot arvien
dziļāk, zemes virskārtai atklājās Stiglavas
dižakmens. Šī vieta ir īpaša ne tikai ar savu
ainavisko apkārtni, ar dzelzi bagātajiem

avotiem vai šim objektam 2013. gadā pie-
šķirto gada ģeoloģiskā objekta godu, bet
arī ģeoloģisko izcelsmi. Šī ir viena no reta-
jām vietām pašā Latvijas austrumu daļā,
kur atsedzas Ogres svītas ieži. 

Paldies visiem, kas atradu laiku, lai
kopīgiem spēkiem darītu labu dabai.

Informāciju un foto sagatavoja tūrisma
speciāliste: Inese Matisāne
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Ievērojot šo noteikumu nosacījumus novada dome
izmantoja iespēju ņemt valsts aizdevumu vairāku ceļu
un ielu sakārtošanai novadā:

1.Medņevas pagastā ceļa Se menova–Viduči-
Slotukalns vairākos posmos tika veikta ceļa segas
atjaunošana ar granti;

2. Šķilbēnu pagastā ceļa Upīte–Ivanovka–Borisova
posmā no km 0,00–1,050 un Upīte–Pakašo va–Stabļeva
posmā no km 0,63–1,249 tika veikta segumu atjauno-
šana ar granti. Dīķa ielai no km 0,00–0,710 Šķilbēnos
divkārtu virsmas apstrāde, bet Alejas ielai Šķilbēnos
no km 0,00–0,588 ir iesākta, bet vēl nav pabeigta vien-
kārtas virsmas apstrāde.

3. Viļakas pilsētā tika veikta divkārtu  virsmas
apstrāde Gais mas ielā, Saules ielā, Jāņu ielā un krus-
tojumā ar Eržepoles ielu, Pļavu ielā, Smilšu ielā un
Baz nīcas apvedceļā. Jaunatnes ielas posmā no km
0,183–0,665 un Sporta ielā no km 0,00–0,200  tiks
atjaunots segums ar drupināto granti.

4. Žīguru pagastā ir iesākti  Skolas ielas II kārtas
darbi, kur arī  ir paredzēta   divkārtu virsmas apstrāde.

Kopējās darbu izmaksas sastāda 397 576,00 EUR
(aizņēmums no valsts kases 75 % – 298 181,00 EUR
un pašvaldības finansējums 25 % – 99 395 EUR).

Varbūtība ir tā, ka nav vienīgās šīs ielas un ceļi,
kuri bija jāsakārto. Ir arī citas ielas un citi ceļi, kuri pra-
sās pēc sakārtošanas un pamatīgākiem remontiem. Bet
ir tā, kad aizņēmumu 75 % no iepirkuma summas dod
Valsts kase, bet 25% finansējums ir jāatrod no novadam
piešķirtās gada ceļu nau das. Sanāk, ka gadā pašvaldī -
bai nav tik lielas naudas  summas līdzfinansējumam,
lai varētu at ļauties uzreiz saremontēt pilnībā visas ielas
un ceļus. Darbi ir jāplāno un jādara pakāpeniski.

Pašreiz strādājam pie tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas nākošajām gadam, bet nezinām kādi
nosacījumi tiks apstiprināti, pieņemot Valsts budžetu
2021. gadam.

Izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Šobrīd tiek realizēts projekts Nr. Nr.19-07-al19-a019.2201-000005 «Piee -
jamības nodrošināšana Viļa kas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu 
tiltu», kura ietvaros Sia «Pontoni.lv» izveidos jaunu pastaigu taku gar Viļakas
ezera krastu un, uzstādot pontonu tiltu, radīs unikālu iespēju nokļūt līdz Marien -
hauzenas pilsdrupām ik vienam interesentam!

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un laipas apmeklējumu paredzēt, ne ātrāk, kā
tās atklāšanas dienā, jo šobrīd tiek veikti uzstādīšanas darbi un laipa vēl nav  pilnībā
droša apmeklētājiem! Pontonu tilta atklāšana paredzēta šī gada oktobrī, vairāk informā-
cijas sekos Viļakas novada domes mājaslapā un facebook lapā!

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Santa Šmite. Foto: Mareks Šubenieks

Pavisam drīz varēs baudīt pastaigu uz Viļakas ezera salu

Turpinās ceļu un ielu sakārtošana Viļakas novadā

Saules iela, Viļakā

Dīķa ielas remontdarbi Šķilbanos

Smilšu iela Viļakā

Alejas ielas remontdarbi Šķilbanos

Jāņu iela, Viļakā

Gaismas iela Viļakā

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 12.05.2020. tika apstiprināti un izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.278 «Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību».

Ceļa posmam Upīte- Ivanovka- Borisova atjanots grants segums
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PRoJEkTi

Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās
linu fabrikas teritorijas sakārtošanu
Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgu-

mu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA «ĢL
Konsultants», kas līdz 2021. gada jūnija beigām veiks rekreācijas
zonas izveidošanu teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram
pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komu-
nikācijas. Būvdarbi ir projekta Nr.5.6.2.0/17/i/022 «uzņēmējdarbī -
bas attīstība austrumu pierobežā» aktivitāte. Tās īstenošanu atbal-
sta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teri-
torijas atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām»
sasniegšanā. 

Projekta «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» vado-
šais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības
partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.

Projekta rezultātā Viļakā ir plānots sakārtot degradēto teritoriju
Pils ielā 9 ~ 2.5 ha platībā. Būvuzraudzību būvobjektam veiks SIA
«Sistēmeksperts» un autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrā-
dātāji SIA «BM-projekts».

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Arī Viļakas novadā īstenos Latgales
programmas 3. kārtā atbalstīto projektu

Augusta beigās Centrālā finanšu līguma aģentūra parakstīja vie-
nošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projektam
Nr. 5.6.2.0/20/i/017 «Degradēto teritoriju revitalizācija austrumu
pierobežā» ar projekta vadošo partneri Balvu novada pašvaldību
par projekta kopējo summu 584 672,70 EUR. Šajā projektā sadarbī-
bas partneris ir Viļakas novada dome, kurai projekta kopējā attieci-
nāmo izdevumu summa ir 164771.99 Eur. 

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 30.septem-
brim. Viļakas novadā projekta aktivitāte ir angāra būvniecība
Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā veiks Balvu ielas pārbūvi Balvu
novada Kubulu pagastā 0,851 km garumā un izbūvēs laukumu Balvu
novada Kubulu pagastā. 

Izveidoto infrastruktūru pašvaldības izsoles kārtībā nodos apsaim-
niekošanā uzņēmējiem. 

Šobrīd pašvaldību iepirkuma speciālisti veic iepirkuma proce-
dūru, lai noskaidrotu kādi uzņēmēji veiks projektā plānotos būvdar-
bus. 2021.gada pavasarī plānots, ka uzsāksies projektā paredzētie
būvdarbi.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Viļakas novada dome ar
latgales kultūras programmas
finansiālu atbalstu ir izdevusi
4. starptautiskā glezniecības
plenēra «Valdis Bušs 2020» ka -
talogu. katalogā ir apskatāms
šīs vasaras plenēra mākslinieku
paveiktais.

«Visi trīs pasaules laiki – pa -
gātne, tagadne un nākotne saplūst
Viļakā, kad te satiekas pasaules
māksla. Kad raugoties caur Valda
Buša krāsu un skatu prizmu, viss
kļūst noslēpumaini skaists. Valda
Buša izcilākā spēja bija katrā
dienā saskatīt ko neatkārtojami
skaistu. Iespējams, šobrīd mūs-
dienu pasaule ir visvairāk izslā-
pusi tieši pēc ikdienas skaistuma
un vienkāršības, meklējot atbildi
uz mūžīgo jautājumu – vai mēs
šodien dzīvojam, vai arī tikai
gatavojamies dzīvot?» tā katalogā
ikvienu uzrunā Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs.

Mākslinieki Aivis Pīzelis, Lat -
vi ja; Agnija Ģērmane, Latvija;
Ilgvars Zalāns, Latvija; Ruta Ei -
dukaityte, Lietuva; Mykole, Lie -
tuva; Liisi Tani, Igaunija ir atklā-
juši savas domas par glezniecību,
dalību plenērā un Latviju.

Izdots 4. starptautiskā glezniecības plenēra katalogs

«Plenērs man ir konkrētas vietas un sajūtu
atspoguļojums gleznās. Tā ir satikšanās ar
citiem māksliniekiem, savstarpējā domu un
redzējuma apmaiņa,» teica Aivis Pīzelis. 

«Viļakā iedvesmojos no vietējās dabas un
sastaptajiem cilvēkiem. Valda Buša daiļrade
man vienmēr bijusi kā krāsains un dinamisks
kontrapunkts samērā tradicionālajā Latvijas
ainavu glezniecības laukā,» atklāja Ilgvars
Zalāns.

«Mani ārkārtīgi aizrāva doma pavadīt 10
dienas plenēra rezidencē un patiesi iedves-
moja ie spēja izjust vietējo vidi, ainavas, kul-
tūru, citu mākslinieku radoši sinerģiju un
diendienā baudīt šo apkārtni,» tā sajūtās dalī-
jās Liisi Tani.

«Jūtos tuva Valda Buša daiļradei, jo mēs
abi strādājām ar ainavu, un tas mani ļoti
iedvesmo. Esmu laimīga, ka tikšu iekļauta
Valda Bu ša topošās memoriālās mājas kolek-
cijā. Māksliniekam vienmēr ir svarīgi, kur
dzīvos viņa darbi,» uzrakstījusi ir My kole no
Lietuvas.

«Man plenērs ir vislieliskākais veids, kā
īpašā ritmā, ārpus ierastās sadzīves atklāt
priekš sevis kādu pārsteidzošu vietu uz zemes.
Šo Austrumlatgales pierobežu zināju tikai no
skarbajiem vēstures stāstiem, bet iepazīstot
tuvāk, atklājās daudz mazu brīnumu,» vērtēja
Agnija Ģērmane.

«Daba mani iedvesmo. Es le pojos ar
iespēju piedalīties šajā mākslas pasākumā un

iepazīt vietas, kur dzimis un radoši strādājis
Valdis Bušs. Bija patiesi interesanti komunicēt
ar šo Baltijas valstu mākslinieku grupu un
apjaust, cik dažādi un cik līdzīgi mēs esam,»
atzina Ruta Eidukaityte.

Jaunie katalogi ir pieejami ikvienam inte-
resentam Viļakas novada domē Vispārīgā
nodaļā un Viļakas novada muzejā. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Stabļovas ķiploks
Saimnieciskās darbības veicējs

Juris Supe Viļakas novada domes izslu-
dinātajā projektu konkursā iesniedza
projektu par ķiploku audzēšanas attīs-

tību savā saimniecībā. Jau kopš 2019.
gada Juris kā vienu no saimniecības darbī-

bas virzieniem izvēlējās ķiploku audzēšanu un
saprata, ka vēlētos saimniekošanu paplašināt. Juris
Supe projektu konkursā iesniedza projektu 
Nr. 2020–VND–1–08 «Stabļovas ķiploks», kas
saņēma 2000,00 Eur atbalstu no Viļakas novada
domes. Jaunais uzņēmējs bija gatavs ieguldīt savu
līdzfinansējumu pat vairāk kā 1000,00 Eur apmērā,
jo ķiploku attīrīšanas iekārtas izmaksas ir augstākas
nekā pieejamais pašvaldības finansējums. 

Iegādājoties speciālo ķiploku attīrīšanas iekārtu,
ir iespējams padarīt ķiploku audzēšanas procesu
mehāniskāku, tas savukārt ļaus attīstīties un palie-
lināt ķiploku audzējamās platības, jo ietaupīsies
laiks un resursi ķiploku stādīšanā un attīrīšanā.
Jaunā iekārta ir ar speciālām saru birstēm, kas attīra
jau novāktus un izkaltētus ķiplokus no smiltīm un
liekajām miziņām. Attīrīšanas rezultātā tie paliek
tīri un pievilcīgāki pircēju acīs.

Jautāju Jurim Supem:
kāpēc nolēmāt nodarboties tieši ar ķiploku

audzēšanu? kādā darbības virzienā saimniecība
vēl darbojas? Jo var gadīties gadi, kad ķiploki
vienkārši neizaug, jo ir nelabvēlīgs gads?

– Tieši ķiplokus audzēt izvēlējāmies tāpēc, ka
šajā vietā Šķilbēnu pagasta Stabļovā, kur atjaunoju
dzimtas mājas un šobrīd audzēju ķiplokus – jau
agrāk vectēvs un tēva brālis tos bija audzējis. Tā arī
šo lietu nolēmām turpināt. Strādāju valsts darbu,
ķiploku audzēšana pagaidām ir papildnodarbošanās,
jo peļņai no ķiploku audzēšanas ir sezonāls raksturs.
Lauksaimnieki ir atkarīgi no laika apstākļiem, ko
diemžēl nevaram ietekmēt un vienmēr pastāv risks.

kā esat ieguvis zināšanas kā audzēt ķiplokus?
kāda augsne tiem ir piemērota? kādas šķirnes ir
piemērotākas audzēšanai ziemeļlat gales klimatam?

– Pagaidām tie tiek audzēti eksperimentējot,
lasot informāciju internetā. Informāciju un ietei-
kumus gūstam arī komunicējot ar citiem ķiploku
audzētājiem. Ķiplokiem patīk gaiscaurlaidīga smil-
šmāla augsne. Šogad audzējām divas ķiploku šķir-
nes «Ļubaša» un Latvijas parastais ķiploks. Raža
abām šķirnēm bija laba, jo bija gan laba ziema,
gan labvēlīgi augšanas apstākļi pavasarī un vasarā. 

kā atradīsiet noieta tirgus saražotajiem ķip-
lokiem? Vai saražosiet tikai ķiplokus? Vai arī
veidosiet ķiploku mērcītes? Garšvielu maisīju-
mus? Vai kaltētus ķiplokus?

– Šogad ar ražas realizāciju problēmu nebija,
nostrādāja reklāmas sociālajos tīklos. Cilvēki jopro-
jām jautā, bet diemžēl vairs nav ko pārdot. Šogad
pārdevām tikai ķiplokus, bet esam jau izmēģinājuši
pagatavot blakusproduktus – pesto no ķiploku zied-
kātiem (ziedkāti, sāls, olīveļļa), marinēti ziedkāti,
marinēti ķiploki un kaltēti ķiploki jeb ķiploku gra-
nulas. Nākošajā gadā plānojam tos piedāvāt pircē-
jiem. Šogad eksperimentējam, lai saprastu produktu
glabāšanās ilgumu, garšas nianšu uzlabošanu utt. 

kur Jūsu ķiplokus var iegādāties, tikai pie
Jums saimniecībā? Vai dodieties arī uz zaļajiem
tirdziņiem?

– Pagaidām tikai saimniecībā. Nākotnē ķiploku
blakusproduktus un lielāku ķiploku daudzumu lab-
prāt piedāvāsim zaļajos tirdziņos. 
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne un Ilze Supe

Foto: no personīgā arhīva
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Projekta īsteno-
tājs Guntis Circens
realizēja projektu
Nr.2020-VND-1-01
«Transportlīdzekļu

kondicioniera servisa
iekārta». Projekta realizēšanai

saņēma finansējumu no Viļakas
novada domes 2000.00 Eur, līdz-
finansējumam Guntis nodrošināja
480.50 Eur. Iegādājās kondicio-
niera servisa iekārtu, kas nodro-
šinās kvalitatīvus, ātrus un profe -
sionālus transportlīdzekļu (vieglo

transportlīdzekļu, kravas trans-
portlīdzekļu, traktortehnikas)
kondicionieru uzpildes un remon-
ta pakalpojumus Viļakas novadā.
Transportlīdzekļu kondicionieru
iekārtām būs iespējams veikt gan
pārbaudi, gan uzpildīšanu, gan

remontu. Pakalpojumu ir iespē-
jams pieteikt pa tālruni, ir iespē-
jams izbraukt pie klienta. Pa kal -
pojuma sniegšanas vieta ir Līču -
pe, c. Bahmatova, Medņevas pa -
gastā, tur ir izveidots jau riepu
montāžas un balansēšanas pakal-
pojums. Guntis īrē telpas vietā,
kur transportlīdzekļu vadītāji jau
saņem pakalpojumu, tādejādi,
klienti atbraucot saņemt vienu
pakalpojumu, uzzina par iespēju
saņemt jaunu pakalpojumu. Lai
sniegtu šo pakalpojumu, Guntis
gāja kursos, nokārtoja eksāmenu
un ieguva sertifikātu, kas viņam
dod tiesības strādāt ar šādām kon-
dicionēšanas iekārtām un tās ap -
kalpot.

«Kondicioniera servisa iekār-
tu iegādājos augustā. Par jauno
pakalpojumu bija interese, bet tā
kā sezona jau tuvojās noslēgu-
mam, āra temperatūra augustā
nebija vairs tik augsta, tad domā-
ju, ka tikai nākamgad redzēšu īsto

pieprasījumu šim pakalpojumam.
Secināju, ka veiksmīgi bija tas,
ka jauno biznesu uzsāku jau esoša
uzņēmēja telpas, kurš pagājuša -
jā gadā realizēja Viļakas novada
pašvaldības atbalstīto projektu
uzņēmējdarbībā. Tā ierodoties
saņemt vienu pakalpojumu, cil-
vēki uzzināja par jaunu pakalpo-
jumu transportam. Vērtēju, ka tā
bija laba iespēja, labs starts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai. Svarīgi
ir projektu konkursā startēt ar
labu ideju un gribasspēku iet un
darīt. Pateicoties šim atbalstīta-
jam projektam, plānoju turpināt
attīstīt pakalpojumus automašīnu
īpašniekiem. Plānoju iegādāties
pulēšanas mašīnu, ar ko pulēt
vieglo automašīnu plastmasas
lukturus,» ideju par uzņēmējdar-
bības uzsākšanu atklāja un nā -
kotnes plānus ieskicēja Guntis
Circens.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: no personīgā arhīva

Pieejams jauns pakalpojums Viļakas novadā

PRoJEkTi / akTualiTāTES ViļakaS NoVaDā

Viļakas novada ģimenes apmeklē nometni
latvijas Bērnu fonda nometne «Roku rokā», viesu namā «Paradīzes» Bērzkalnes pagastā, tika

rīkota no 18. līdz 24. augustam. No Viļakas novada nometni apmeklēja trīs ģimenes ar bērniem. Tā
bija lieliska iespēja pavadīt laiku kopā ar bērniem, piedalīties radošajās aktivitātēs, iemācīties
jaunas iemaņas un prasmes, un vienkārši atpūsties no ikdienas darbiem un rutīnas.

Dalībnieki katru dienu tika iesaistīti tematiskās
izklaidēs un sportiskās aktivitātēs, piemērotas nodar-
bības pielāgoja bērnu vecumposmam atbilstošām inte-
resēm. Vienu ieinteresēja radošie darbiņi (Sapņu ķērā-
ja pagatavošana, burciņu apgleznošana utt.), citam
adrenalīnu radīja pārgājiens mežā, komandu sacen-
sības un stafetes, kā arī citas sportiskās aktivitātes. 

Par dalībnieku labsajūtu rūpējās nometnes vadī-
tāja Zaiga Kozlovska, viesu nama īpašnieki un audzi-
nātājas.

Viļakas novada Sociālā dienesta un ģimeņu vārdā
pateicamies LBF nometnes un Latgales Reģionālā
atbalsta centra «Rasas pērles» rīkotājiem par uzai-
cinājumu piedalīties brīnišķīgajā vasaras piedzīvo-
jumā.

Atsauksmes apkopoja Vita Prancāne
Foto no dalībnieces personīgā arhīva

Jaunumi Veselības
veicināšanas projektā

Viļakas novada dome 2020.gada vasarā parakstīja Vienošanās
grozījumus ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par papildus
finansējuma piešķiršana un termiņa pagarinājumu projektā
Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā». Papildus piešķirtais finansējums ir
44903.00 Eur. Jaunos projektā iekļautos pasākumus ir plānots
īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Par papildus piešķirto finansējumu realizēs sekojošas aktivitātes: 
1) Vingrošana Semenovā no 2021. gada janvāra;
2) TREX vingrošanas nodarbības Viļakas novadā, tās ir uzsā-

kušās no 15.septembra un turpināsies līdz 2022. gada nogalei. Tās
notiek vienu reizi nedēļā, otrdienās, Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
zālē Viļakā un vienu reizi nedēļā, piektdienās, Viduču pamatskolas
sporta zālē Medņevas pagasta Semenovas ciemā, trenere Inga
Bleidere.

3) Vingrošana Viļakā ir plānota no 2021. gada janvāra vai
2020.gada nogales, nodarbības uzsāksies tik ātri, cik ātri būs iespē-
jams atrast treneri.

4) Pilates Žīguros, kas ir uzsākušās no 15.septembra un turpinā-
sies līdz 2022.gada nogalei. Pilates nodarbības vadīs trenere Linda
Tokareva – Kušnere. Tās notiek Žīguru kultūras namā otrdienās un
sestdienās.

5) Vingrošana Rekovā, nodarbības plānotas no 2021. gada jan-
vāra vienu reizi nedēļā.

6) Vingro kupravā, nodarbības plānotas 2021. gada un 2022.
gada pavasarī.

7) Veselības vingrošana senioriem, slēgtās nodarbības speciālajai
mērķa grupai. Projekta aktivitāte ir uzsākta 14. septembrī.

8) Plānots ir noorganizēt 5 sporta spēles un vēl 2 ģimeņu sporta
spēlēs ir jānoorganizē no pirmā posma finansējuma, jo sakarā ar
Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem, šogad līdz šim
nav notikušas sporta spēles.

9) Plānotas ir arī lekcijas izglītojamajiem 7.-12.klasei un izglī-
tojamo vecākiem, aktivitāti sāks īstenot 2021. gadā.

10) Notiks pasākumi «Psihiskā veselība», kur kvalificēta spe-
ciālista vadībā iegūsim zināšanas par atkarību un līdzatkarību, stresu
un izdegšanu, komunikācijas mākslu ar sevi un citiem.

11) Būs pasākumi – nodarbības arī par Veselīgu uzturu gada-
laikos. 

12) Plānots iegādāties inventāru veselības veicināšanas pasāku-
miem. Šobrīd tiek apzināts kāds inventārs ir nepieciešams no trene-
riem, ar kuriem jau ir noslēgti līgumi par aktivitāšu organizēšanu.

13) Projekta laikā nodrošināsim arī publicitātes pasākumus, saga-
tavojot afišas par pasākumiem un informāciju par realizētiem pasā-
kumiem. 

Šajā posmā katra nodarbība tiek definēta kā viens pasākums. Ja
šī nodarbība nav garāka par 8 stundām, tad nodarbības apmeklētājiem
nebūs jāaizpilda anketas, bet tikai jāiereģistrējas dalībnieku sarakstā.
Aicinām Viļakas novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties projekta akti-
vitātēs un izmantot iespēju nodarbības apmeklēt bez maksas. Ir iespē-
jams izmēģināt dažādus vingrošanas veidus un atrast sev piemērotāko
fizisko aktivitāti, ko iekļaut savā ikdienas fizisko aktivitāšu plānā. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne 
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PRoJEkTi

Frizētava «Elsa» jaunās telpās
(Sākums 1.lpp.)

Arodvidusskolā Rīgā Sandra mācījās 3 gadus. Mācības bija aiz-
raujošas, jau no pirmā kursa studentiem divas dienas nedēļā bija jāpa-
vada praksē. «Sākumā griezumus mēģinājām veidot viens otram,
vēlāk meistara pavadībā darbojāmies mācību frizētavās, protams,
samaksa par pakalpojumu bija lētāka, bet klienti zināja, ka viņiem
matus veidos, griezīs un krāsos mācekļi nevis profesiju jau apguvušie
frizieri,» stāsta Sandra. 

Pusaudzes vecumā izdarīto izvēli Sandra nav nožēlojusi, no sirds
patīk izvēlētā profesija un ar prieku to dara katru dienu. Interesanti,
ka «garajā» mācību praksē studiju laikā Sandra tika nosūtīta uz
Balviem, tas bija darbs frizētavā- vīriešu zālē. No tā laika Sandrai ļoti
iepaticies veidot, modelēt īsos griezumus. Sandrai ļoti patīk strādāt
ar bērniem, jo tieši bērnu sejās pēc padarīta darba var redzēt nenos-
lēpjamas emocijas, prieku par jauno frizūru. Darbs ar klientiem Sandrai
sagādā pozitīvas emocijas un nodrošina ar enerģiju visai dienai.
«Iespēju robežās jaunas zināšanas apgūstu dažādos kursos, šobrīd
pieejami arī dažādi online materiāli, iespējas mācīties attālināti. Darbā
mēģinu izpildīt katra klienta vēlmi, tomēr, ja klients lūdz ko neparastu
vai, manuprāt, viņam nepiemērotu nekautrējos to pateikt un kopā
izlemjam par labāko variantu,» norāda Sandra. 

Sandra norāda, ka paralēli griezumu veidošanai, tonēšanai, frizūru
veidošanai veic arī uzacu korekciju un krāsošanu. Joprojām aktuāli ir
arī ilgviļņi. Jaunieši izvēlas frizūras, matu tonēšanu, kas šobrīd modē-
īpašas balināšanas tehnikas (balajāžu (balayage), ombre), bet senioru
kungi, piemēram, pieturas pie klasiskiem griezumiem. Sandrai ir
prieks, ka joprojām ir klienti, kuri nāk frizēties jau kopš viņas darba
pirmsākumiem, un jauni klienti, kuri izvēlas viņu kā savu frizieri. 

«Izmantoju kompāniju Schwazkopf, Keune, Indola, Estell pro-
dukciju, ar šo firmu produktiem strādāju jau vairākus gadus, un tie
nav mani pievīluši,» saka Sandra. 

Vairākus gadus Sandra frizētavas telpas nomāja, bet doma par ko
savu jau ilgi urdīja pieredzējušo frizieri. «Pienākot COVID-19 krīzei,
sapratu, ka ir laiks pārmaiņām, iegādājos telpas Viļakā. Vislielākais
paldies manai ģimenei, kuri mani atbalstīja, lai izveidotu jaunās telpas
frizētavai. Mani brāļi, kas ir profesionāli iekšdarbu speciālisti, veica
kvalitatīvu, mūsdienīgu telpu remontu. Telpā saglabājām arī vēsturis-
kos ķieģeļu atsegumus, izveidojām savu apkuri. Esmu iemīļojusi šo
atrašanās vietu, domāju, ka arī klientiem tā ir ērta. Jaunās telpas
atzinīgi novērtē arī klienti, prieks saņemt komplimentus un klientu
apsveikumus,» no sirds priecājas S. Šakina.

Telpas ir plašas, tajās darba vietu atrastu arī manikīra meistars, telpās
pieejama kušete, to var izmantot masieris vai vaksācijas speciālists.
Frizētavā ir iespējams iegādāties arī kompānijas Yodeyama Paris smaržas. 

Sandra ir atvērta sadarbībai gan klientiem, gan jauniem pakalpo-
jumu sniedzējiem viņas frizētavas telpās. Starp citu, frizētavas nosau-
kums «Elsa» ir radies, pateicoties DŽ. Ādamsones grāmatai «Dzimusi
brīvībai», kuras galvenā varone bija lauvene Elsa. Iedvesmojoties no
Elsa varonīgā rakstura un dzīvotgribas Sandra izvēlējas tieši šādu
nosaukumu savai frizētavai. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

«Es cenšos labas lietas darīt katru die -
nu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomā-
jieties, cik skaista būtu šī pasaule!» tā teicis
Džekijs Čans. Sirsnīgi pateicos firmai SIA
«RKS plus» un personīgi uzņēmuma vadī-
tājam Kasparam Kaņepem par ieguldīto
darbu leader projektā Nr. 19-07-al19-
a019.2201-000006 «kultūras pakalpo-
jumu pieejamības, sasniedzamības un
kvalitātes uzlabošana Viļakas katoļu baz-
nīcā» realizēšanā. Pateicos no sirds visiem
tiem, kas talkoja, kas gatavoja uz kodas un
visādi citādi juta līdzi un atbalstī ja mūsu
darbus, lai taptu jauns bruģa ce liņš! Jūs
esat labākie!!!» teica Viļakas Ro mas kato-
ļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

2019. gadā izstrādājot Leader projekta
pieteikumu Balvu rajona partnerības izslu-
dinātajā projektu konkursā, Viļakas Romas
katoļu draudze veica draudzes locekļu
anketēšanu, lai noskaidrotu kādi ir svarī-

gākie darbi draudzē. Uz jautājumu «Kuri
būtu steidzamākie darbi, lai saglabātu
valsts nozīmes kultūras pieminekli un
uzlabotu tā pieejamību un sasniedzamī-
bu?», kā svarīgāko darbu respondenti
norāda, ka ir jāveic jumta nomaiņa, 2. vietā
bija sakārtot notekūdeņu sistēmu, 3. vietā
nomainīt esošās, nolietojušās betona plāk-
snes uz jaunu bruģi baznīcas priekšā.
Ņemot vērā projektu konkursā pieejamo
finansējumu vienam projektam, bija
skaidrs, ka jumta nomaiņas būvdarbus nav
iespējams iesniegt, jo tad draudzei līdzfi-
nansējumā būtu jāpiesaista vairāk kā
200000,00 finansējuma. Līdz ar to reālākā
Leader projekta ideja bija esošo betona
plākšņu, kas bija uzliktas padomju laikos
un bija nokalpojušas, nomaiņa uz jaunu
bruģa celiņu. Bruģa plākšņu izmēri un vēs-
turiskā bruģa līnijas tika saskaņotas ar
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi,

tādu izmēru kādu saskaņoja, tādu arī pro-
jektā izbūvēja. 

Kopējās būvdarbu izmaksas bruģa
izbūvei ir 11465,36 Eur, t.sk. PVN –
1989,86. Publiskais finansējums no Eiro -
pas Lauksaimniecības fonda Lauku attīs-
tībai ir 10318,82 Eur, Viļakas Romas kato-
ļu draudze nodrošināja līdzfinansējumu –
1146,54 Eur apmērā.

Realizēto projektu atzinīgi ir novērtē-
juši Viļakas draudzes locekļi, kristību, lau-
lību un bēru dalībnieki, tūristu grupas no
visas Latvijas, viesi no Dienvidlatgales.
Viļakas draudzes locekļi ir ļoti priecīgi,
ka ir uzlabojusies pieejamība baznīcai un
lepojas, ka vide ap baznīcu ar katru gadu
kļūst arvien sakārtotāka, modernāka un
skaistāka.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels 

un Vineta Zeltkalne 

Jauns bruģa ceļš uz Viļakas Romas katoļu baznīcu

ZS «Jaunzemītes» saimniecības
īpašnieks Ilgvars Kozlovskis ir reali-
zējis projektu Nr. 2019-VND-1-08
«Jauna pakalpojuma izveidošana

Viļakas novada zemnieku saimniecī-
bā «Jaunzemītes»». Ar projekta realizē-

šanu saimniekam klājas grūti, jo tad nebija atbilstoši
laika apstākļi, lai izbūvētu pamatus, tad kavējās
piegāde materiāliem, bet noslēgumā plānotā ēka ir
uzbūvēta un Ilgvars ir apmierināts, ka ir realizējis
pašvaldības uzņēmējdarbības konkursā iesniegto
un atbalstīto projektu. 

Projekta rezultātā ir izveidota siltināta tehnikas
remontdarbnīca – serviss vietējo mazo un vidējo
zemnieku vajadzībām. Ēka ir uzbūvēta atbilstoši
tehniskajam projektam, kas bija apstiprināts Viļakas
novada Būvvaldē, tās platība ir 5 x 7 m un tā ir 3,5
metru augsta. Tā atrodas Susāju pagasta Kravaļu
ciemā, netālu no Viļakas pilsētas. 

Viļakas novada dome projekta īstenošanai pie-
šķīra 2000,00 Eur. Ilgvars Kozlovskis nodrošināja
līdzfinansējumu 2171.00 Eur apmērā. Ideja uzbūvēt
šādu tehnikas remotdarbnīcu Ilgvaram radās tāpēc,
ka pats ir zemnieks, pieder traktortehnika, kura ir
jāremontē, arī ziemas sezonā. Tuvākajā apkaimē
nav piemērotu telpu traktortehnikas remontam,

tāpēc Ilgvars nolēma uzbūvēt remontdarbnīcu savas
saimniecības vajadzībām un sniegt pakalpojumu
arī citiem zemniekiem un interesentiem. Jau pro-
jekta izstrādes laikā trīs vietējās zemnieku saim-
niecības izteica interesi par šo pakalpojumu un
noslēdza sadarbības līgumus ar ZS «Jaunzemītes». 

Realizētā projekta rezultātā ir nodrošināta jauna
pakalpojuma pieejamība Viļakas novadā un nodro-
šināta iespēja vietējiem lauksaimniekiem strādāt
modernā vidē. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Biedrība «Skolēnu vecāku biedrība» gada garu-
mā īstenojusi lielisku jauniešu projektu Nr.2 «izkāpt
no komforta zonas», kas Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņiem, kuri bija projekta pamata mērķaudi-
torija, devis iespēju saliedēties, paust savu viedokli,
līdzdarbojoties skolēnu parlamenta darbā, cenšoties
uzlabot savas skolas dzīvi un izjust piederības sajūtu
tai. Projekta dalībnieki atzina, ka apziņa, ka skolā
esi gaidīts un tai piederīgs, rada lielāku vēlmi
apmeklēt izglītības iestādi- mācīties un iegūt izglī-
tību, kā arī, darbojoties skolēnu parlamentā, esi sko-
las dzīves centrā un vari īstenot savas idejas.

Projekts norisinājās 2019./2020. mācību gadā, kad
skolēni noorganizēja skolēnu parlamenta prezidenta
vēlēšanu simulācijas spēli, devās gūt pieredzi pašpār-
valžu darbā arī citos novados, izstrādāja savu darba
plānu, dalījās idejās un informācijā arī ar pārējiem
savas skolas skolēniem un novada skolu pašpārvalžu
pārstāvjiem, devās laivu braucienā un iedvesmas pilni
uzsāka arī nākamo 2020./2021. mācību gadu.

Sākoties pandēmijai, dažās projekta aktivitātēs
bija nepieciešams veikt izmaiņas un mainīt norises
laikus, taču, sadarbojoties ar skolēniem un ņemot

vērā viņu intereses un vajadzības, kas bija saskaņā
ar projekta mērķi, tika sasniegts vēlamais rezultāts,
kas priecēja gan skolēnus, gan projekta īstenotājus.

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

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Madara Jeromāne

Siltināta tehnikas remontdarbnīca Susāju pagastā

Īstenots projekts Nr.2 «Izkāpt no komforta zonas»
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Šogad augusta nogalē desmit
dienu garumā tika svinēti «Svāt -
ki upītie». Šo dienu garumā
notika daudz dažādu aktivitāšu,
notikumu, pārsteigumu. katrs
varēja atrast sev kādu dienu, ko
svētku laikā izbaudīt. Te bija
padomāts gan par bērniem, gan
pieaugušajiem, gan sportistiem,
gan aktīvās atpūtas cienītājiem,
par teātra mīļotājiem, tā var tur-
pināt, bet sāksim visu pēc kārtas.

Svētki iesākās 19.augustā ar
vēl nebijušu notikumu ne vien Upītē,
bet Viļakas novadā – tekstilmāk-
slas simpoziju, kurš tapa sadar-
bojoties ar Latvijas Mākslas aka-
dēmiju. Simpozijā piedalījās LMA
tekstilmākslas katedras studenti un
absolventi. Piecu dienu garumā
mākslinieki apmeklēja Ziemeļ lat -
gales muzejus, Viļakas katoļu baz -
nīcu, tekstilmākslas meistarus, iz zi -
not Ziemeļlatgales rokdarbnieku
darinājumus. Šo dienu laikā māksli -
nieki radīja jaunus darbus, kas
23.augustā tika izlikti izstādē un
pašlaik ir skatāmi 24h diennaktī 7
dienas nedēļā pie Upītes skolas ēkas.

22. augustā uz Upīti atbrauca
pirmais teātris – Dirty Deal Teatro
ar izrādi visai ģimenei «Miega

peles». Šī izrāde bija tik intere-
santa, ka visu laiku zālē skanēja
smiekli un izrādes beigās dau-
dziem no tik aktīvas smiešanās
gandrīz «vēders pārplīsa». 

Svētki turpinājās ar pašu lielā -
ko šī gada notikumu Upītē. 23. au-
gustā jaunajā salmu ruļļu estrādē –
kolizejā svinējām Upītes etnogrā-
fiskajam ansamblim 40 gadu jubi-
leju. Jubilejas laikā sievām tika
uzdāvi nāts Folkloras kopas «Upī -
te», folkloras kopas «Reka vas dzin-
tars», Šķilbēnu etnogrāfiskā an -
sambļa, Upī tes bērnu folkloras ko -
pas un Upītes bērnu kapelas kon-
certs. Novada priekšsēdētājs katrai
sievai pasniedza Latvijas Nacionālā
Kultūras centra atzinības rakstus.

24.augustā Upītes TN pieskan -
dināja daudzo kokļu skaņas, te
Lienes Skrebinskas vadībā gan
lieli, gan mazi interesenti mācījās
spēlēt kokli. Sabraukuši spēlētgri-
bētāji bija gan no Viļakas, gan
Balvu, Baltinavas un Rēzeknes
novadiem. Nodarbība rezultējās
ar skaistu kopīgu koncertiņu.

25.augustā Upītes bibliotēkā
Lolitas Spridzānes vadībā notika pa-
pīra leļļu meistardarbnīcas, kur
bērni, kā arī pieaugušie mācījās

pagatavot lelles un modelēt lellēm
apģērbu. Prieks, ka atnāca un at brau -
ca ģimenes ne vien no Latvi jas,
bet pat no Lietuvas. Nodarbī bas
beigās katrs tika pie jaunas lellītes
ar vairākiem apģērba ga baliem tai. 

26.augusta vakarā parkā «On -
tona Slišāna duorzs» norisinājās
smilšu volejbola sacensības. Prieks,
ka piedalījās 9 komandas, koman-
das bija no visiem Ziemeļlatgales
novadiem – Viļakas, Baltinavas,
Bal vu un Rugāju. Sīvā cīņā 1. vie -
ta Upītes komandai. Paldies par
sacensību organizēšanu Līgai un
Dailim Langovskiem.

27.augusts iesākās ar nākošo
teātra izrādi, ko uz Upīti atveda
Latvijas Leļļu teātris. Šajā gadā
mazākos bērnus priecēja «Makss
un Morics» savās daudzajās palaid-
nībās. Tālāk diena turpinājās ar
dažādām radošajām darbnīcām,
kur piedalījās gan lieli, gan mazi.
Liels paldies meistradarbnīcu va -
dītājiem: Domeni kam Slišā nam,
Mārai un Rudītei Laga novskām,
Vik torijai Supei, Renāram Kor -
nejam, Sindijai Loginai, Andai
Keišai, Lienei Skrebinskai, Katei
Slišānei un Tomam Kozlovam.
Šajās darbnīcās gan vārīja zupu,
gan šķiroja graudus, lēja sveces,

zīmēja autobusa pasažierus, pēr-
ļoja rokassprādzess, apguva bun -
gu spēli un piedalījās jautrās sta-
fetēs. Bet ar šo diena vēl nebei-
dzās, vakarā notika tradicionāli
Upītes svētku neatņemama sastāv -
daļa – Nakts trasīte. Šogad par to
parūpējās jaunieši, paldies Katei
Slišānei ar komandu. Bija pārstei-
gumiem bagāts ceļojums, kur katra
komanda tika apburta un trasītes
laikā bija jāsameklē pretinde šai
burvestībai. Labi, ka visas komandas
veiksmīgi šo uzdevumu izpildīja.

Klāt bija svētku noslēdzošā
diena 28. augusts. Iesākās ar «Sty -
prūs skriejīnu», kas pulcēja kuplu
apmeklētāju pulku. Kopā pieda-
lījās 9 komandas pārvarot dažādus
pārbaudījumus. Skrējiena laikā
bija jājāj ar zirgiem, jābrauc ar
tandēmriteni, vienam otru bija jās-
tumj ķerrā, jāsatin dzijas kamols,
jāšauj ar lokiem mērķī, jāpārvar
salmu ruļļu šķēršļu josla, aktīvi
jādarbojas ar jēlām olām, jāizpilda
dažādi atjautības uzdevumi un
jābrauc pa Upītes dīķi ar katama-
rānu. Prieks, ka šajās sacensībās pie-
dalījās vairākas ģimeņu komandas. 

Tālāk visi devāmies uz ruļļu
estrādi, kur brīvā dabā izbaudījām

Latvijas Nacionālā teātra izrādi
«Slaktiņa Dievs». Ļoti neparasta
izrāde par attiecību līkločiem, ko
izspēlēja divas ģimenes izrunājot
savu bērnu konfliktu skolā.

Pēc izrādes laiks bija svētku kul-
minācijas ballei. Salmu ruļļi, mē -
ness, romantisks gaismu šovs un
kantrī mūzikas ar grupu «Dako -
ta». Svētki izdevās un noslēdzās
grandiozi. Atbilstoši Upītes dzīves
moto «UpītieDzeiveJauka».

Liels paldies daudziem atbal-
sta rūķīšiem, paldies SIA «Čivix»
par gaismām, paldies ZS «Kotiņi»
par salmiem, paldies par finansiā-
lu atbalstu Latvijas Republikas
kultūras ministrijai, Latvijas Na cio -
nāla jam kultūras centram, Valsts
Kultūrkapitāla fondam, Viļakas no-
vada domei. Liels paldies Mārim
Keišam par kvalitatīvu skaņu un
milzīgs paldies Domenikam Slišā -
nam par visas vasaras garumā uztu-
rētu skaistu zālienu sporta lauku-
mā, parkā un skolas teritorijā. Pal-
dies Edgaram Vizulim par estrādes
uzbūvi. Kopā mēs esam spēks!

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centra «Upīte»

direktors Andris Slišāns

kotra dīna kuo pīdzeivojums

Jau 19. gadu upīte, ziemeļ -
latgales, latgale, latvija un pa -
saule nav iedomājama bez tra-
dicionālā dzejas dienu festivāla
«upītes uobeļduorzs», kas ar
lepnumu nes vecākā latgaliešu
festivāl godu. Šogad festivāls
notika 19. septembrī. Pirmo rei -
zi festivāls izgāja no tautas na ma
sienām un pārcēlās uz upītes spor-
ta laukumu – speciāli uzbūvētā
salmu ruļļu brīvdabas estrādē.

Šajā gadā apmeklētājiem uz -
stājās septiņi dzejnieki un septiņas
muzikālās apvienības. Apmeklē -
tāju pūļiem un gavilēm iekļautie
mākslinieki nenobijās no mazliet
drēgnā laika – sirsnīgi visus ieprie -
cināja un sasildīja ar skaistiem
dzejoļiem un dziesmām Latga -
liešu valodā.

Šogad pasākumu vadīja TV
personība Kozmens, jeb Mārtiņš

Kozlovskis, kas savas bērnības
vasaras pavadījis tepat Šķilbēnu
pagasta Bākarovā. Kozmenam
lieliski sanāca publiku izsmīdināt
ar dažādiem dzīves stāstiem un
jocīgiem atgadījumiem.

Šogad īpaši skaists noskaņo-
jums tika radīts ar salmu ruļļiem,
lielisku gaismu šovu no SIA «Ci -
vix» un skaņas kvalitāti no Alda
Prancāna. Mākslinieki viens par
otru vairāk un vairāk ierāva lat-
galiskajā mājīguma atmosfērā līdz
tam brīdim…, kad notika nelai-
me, apstākļu sakritība vai ļaun-
prātība. Pēkšņi visus pārsteidza
«uguņošana».

Liels paldies par apmeklētāju
sapratni, par saprātīgo un izpalī-
dzīgo, un ātro rīcību uguns liesmu
savaldīšana, aparatūras, skatuves
un visu vērtīgo mantu glābšanā.

Paldies Dievam un liktenim, ka
neviens necieta. 

Paldies visiem māksliniekiem,
dzejniekiem un mūziķiem. Pal dies
par finansiālu atbalstu VKKF, LR
Kultūras ministrijai, Latvijas na -
cionālajam kultūras centram un
Viļakas novada domei.

upītes uobeļduorzs noslēdzas ar negaidītu «uguņošanu»

Tiksimies jau 2021. gada 18. sep tembrī, kad svinēsim festivāla
20 gadu jubileju.

#UpītieDzeiveJauka
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors Andris Slišāns

Vilakas novada_SEPTEMBRIS_2020_avize.qxd  28.09.2020  11:18  Page 7



8

Viļakas no vadā 2020. gada septembris

kulTūRa

ieskandinot Dzejas dienas,
kuras šogad tiek organizētas 
55. reizi, ar dzejas pēcpusdienu
«Šie vārdi man dvēselē skan...»
Viļakas novada bibliotēkā vie-
sojās literātu biedrības «Viļa-
kas Pegazs» dalībnieki. Šoreiz
savus darbus piedāvāja tikai
trīs autores, taču sarunās par
dzeju iesaistījās visi klātesošie.
Tā kā Dzejas dienu moto ir
«Dze ja dziedē», Rutta Jeromā -
ne minēja dažu dzejnieku vie-
dokļus. Tie nav viennozīmīgi, –
vai dzeja dziedē, atkarīgs no dze -
joļa vēstījuma. 

Savus jaunākos darbus lasīja
Ilze Keiša, atzīstoties, ka, rakstot
domā par to, lai teksts patiktu lasī-
tājam. Ilzes mamma nolasīja Āri -
jas Elksnes dzejoli, kurā atklājas
viņas pašas izjūtas, tas liek domāt

par ģimeni, par attiecībām. Ikdie -
nas steigā par tām aizmirstam.
Antoņina Ločmele (Santa Mež -
ābele) atzina, ka dzeja atsauc atmi  -
ņā jaunību, «aizskar dvēseles stī-
gas». Viņa lasīja dzejoļus par vē -
rojumiem savas mājas pagalmā –
par ziedošām puķēm, par cilvēku
rosību – gan kādreiz Viļakā, gan
tagad – Gulbenē. Rutta viedokli par
to, vai dzeja dziedē, pauž dzejā:

«Ja plāksteris kā vairogs sargā
Un palīdz rētai ātrāk dzīt,
Tad dzejas rindas dziedē garu
Un vairo gaismu dvēselē.»

Mūsu klausītājas atcerējās, ka
savulaik dzejoļi pārrakstīti kladēs.
Īpaši tuva ir Ā. Elksnes, O. Vācie -
ša, A. Čaka dzeja. Aizkus tino šas ir
daudzas dziesmas, kuru teksti tā -
pat ir dzejoļi. Vienaldzīgu ne atstāj
krievu autoru dzeja. Krievu valo-

da ir bagāta, tā ļauj domu ietērpt
bagātos izteiksmes līdzekļos.

11. septembrī – Raiņa dzimša -
nas dienā – dzejniece Inese Zan -
de re Latvijas Radio pauda savu
viedokli: «Nedomāju, ka Dzejas
dienās jūs sastapsieties tikai ar
tādu glāstošu daiļumu, bet tikpat
lielā mērā – arī ar satraucošu vai
pat uz nerviem krītošu tekstu, kas
jums drīzāk iedzels, nekā izdzie-
dēs. Tikpat labi varētu teikt –
«dzeja dzirdina» vai vienkārši
«dzeja dzīvo»».

Lasot un klausoties dzeju, ne -
domāsim tik šauri – vai dzeja dzie-
dē? Baudīsim mūsu skaistās lat-
viešu valodas skanīgumu un auto-
ra pārdzīvojumu, droši zinot, ka
vārdi vēl ilgi skanēs dvēselē!

Teksts: Rutta Jeromāne
Foto: Regīna Dūna

Dzeja dvēselē skan. Vai dziedē?

Nemanot, silti un skaisti ir
pienācis septembris. ar skaistiem
āboliem, asterēm un gladiolām,
ar bagātīgu ražu. Jā, arī lapas
sāk sārtoties septembrī. Tās ir
tik skaistas. krāsu prieks šajā
laikā nevienam neļauj palikt
vienaldzīgam. Pabraucot pa mū -
su Medņevas pagastu, paejot pa
centru, liekas nekur nav tik
skaisti kā pie mums.

Medņevas etnogrāfiskais an -
samblis pasākumā (vad. Skaidrīte
Šaicāne) dziedāja dziesmas «Skeis -
ta muna broļa sāta» un «Trīs mo -
siņas ūgos goja».

Šis ir viens no bagātākajiem
mēnešiem gadā – ražas novākša-
nas laiks augļu un sakņu dārzos!
Ir ražas – graudu novākšanas laiks
zemniekiem, pilni arodi ar maizī -
ti. Pilni pagrabi ar kartupeļiem un
citiem dārzeņiem, kur nu vēl gurķi
un tomāti. Tos šogad papilnam un
tik kārdinoši skatās uz mums, kad
ieej un atver pagraba durvis. Arī
ievārījuma burciņas lūdzas, lai
paņem tās. Tāds ir rudens!

Viduču pamatskolas skolēni
dziedāja dziesmu par Kartupe -
ļiem, sieviešu vokālais ansamblis
«Melodija» (vad.Inita Raginska)
dziedāja rudenīgās melodijas. 

Viļakas Kultūras nama Folklo-
ras kopa «Atdzele» (vadītāja An -
na Annuškāne) dziedāja dziesmas
par maizīti, par miltu malšanu.

Priecē krāšņie rudens ziedi
katrā sētā – gladiolas, dālijas, as -
ters un citi. Sakritušie āboli zaļajā

zālītē tik skaisti, ka tos nemaz nav
iespējams apēst, ko nu? Jāspiež
sulas ziemai, jāvāc kastēs, lai nav
jāpērk veikalos.

Kartupeļu pankūku mīklu sa -
gatavoja Skaidrīte un cepa Antons
Šaicāns, lai cienātu visus klāteso-
šos. Lielajā katlā sautējās dārzeņu
sautējums, kuru pieskatīja Ligita
Brokāne, Minējām mīklas, dalījā -
mies ar receptēm, Sirsnīgā un silti
saulainajā gaisotnē aizvadījām
skaistos rudens svētkus. Asteres
šogad no dārziem var vezumos
vest, kā lai nerīko svētkus šīm
burvīgajām krāsainajām puķēm,
arī līdzi visiem bija paņemti ziedi
un āboli. Paldies visiem!
Medņevas Tautas nama vadītāja

Skaidrīte Šaicāne

asteru, ābolu un kartupeļu svētki Medņevā

Par un ap improvizācijas tēmu.

Dzejas diena Borisovā
kas ir improvizācija? Vai dzejā var

improvizēt? Daudzas atbildes un jautā-
jumi par šo tēmu svētdien izskanēja dzejas
dienu sanākšanā Borisovas tautas namā.

Kā atbilde uz rudenīgi liriskajām dzies-
mām senioru jauktā vokālā ansambļa
«Atvasara» izpildījumā izskanēja Rekavas
jauniešu daudzbalsīgi iestudētās latgaliskās
melodijas. 

Improvizēta saspēle izveidojās arī starp
individuāliem dzejas lasījumiem un Bo -
risovas jauniešu literāri muzikālās kopas
uzvedumu, kurā tika izmantoti Jāņa Raiņa
aforismi no krājuma «Kalnā kāpējs». 

Dzejas lasījumos izskanēja Ārijas
Elksnes, Skaidrītes Kaldupes, Laimoņa
Vāczemnieka, Ojāra Vācieša, Ruttas
Jeromānes dzeja, Imanta Ziedoņa epifānija
par «lauztajām priedēm» un atkal Rainis –
dzeja, aforismi un neliels ieskats biogrāfijā.
Jo Rainim šogad būtu jau 155. dzimšanas
diena. Arī Dzejas dienām jubileja – 55
gadi. Cipars, kas liecina, ka dzejas la-
sījumiem Latvijā ir teju sena festivāla sta-

tuss. Bet labākais veids, kā svinēt Dzejas
dienu, ir lasīt un klausīties brīnišķīgus dze-
joļus!  

Šāgada Dzejas dienu moto «Dzeja
dziedē». Novadniecei Ruttai Jeromānei par
moto tēmu nupat tapušas šādas dzejas rin-
das:

Vai dzeja dziedē?
Kad nobrāzums man ir vai rēta
Es lieku virsū plāksteri,
Bet, ja man dvēsele sāp gauži,
Pēc labas dzejas sniedzos es.

Ja plāksteris kā vairogs sargā
Un palīdz rētai ātrāk dzīt,
Tad dzejas rindas dziedē garu
Un vairo gaismu dvēselē.
Ja arī dzejolis ir sērīgs
Vai sentimentāls pārlieku,
Es domās izdzīvoju sāpes, 
Ko autors rindās ielicis.
Tad apzinos, ka kādam citam
Raud dvēsele un vienam salst,
Vai arī prieks un laime dzirkstī,
Ka gribas citiem dāvāt to.

Šis jautājums: «Vai dzeja dziedē?»
Nemaz nav viegli atbildams –
Gan jā, gan nē – kā kuru reizi,
Kā spējam tajā iejusties…
Gribas apgalvot, ka improvizācija ir arī

prasme īstajā brīdī pateikt vajadzīgo, iede-
rīgo. Improvizējot var iemācīties sarežģītas
lietas pateikt vienkārši, bet labs mākslas
darbs vispār nevar rasties bez improvizā-
cijas. 

Teksts – Silvija Kupriša
Foto – Normunds Orlovs
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ludzā aizvadīts 10. latvijas amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls «VEzuMS 2020»

Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivālā
piedalījās 16 kolektīvi no Rīgas, Madonas,
Kārsavas, Limbažiem, Viļakas, Valmieras,
Jelgavas, Bauskas, Lielvārdes un Ludzas
novadiem.

Festivāls notika Ludzas novadpētnie-
cības muzeja brīvdabas teritorijā un tas
sākās ar amatierteātru festivāla dalībnieku
gājienu, kura priekšgalā bija Ludzas domes
priekšsēdētājs E. Mekšs. Domes priekšsē-
dētājs E.Mekšs sveica visus festivāla dalīb-
niekus un novēlēja kolektīviem veiksmi,
bet skatītājiem daudz pozitīvu emociju. 

Dalībniekus uzrunāja arī festivāla
«Vezums» organizatori, biedrības «Sup-
rāt ka» valdes priekšsēdētāja Biruta Jer-
maka un festivāla idejas autore Ligita
Valijeva.

Amatierkolektīvu veikumu vērtēja
žūrija: Latvijas Kultūras akadēmijas pro-
fesore Aina Matīsa, Latvijas amatierteātru
speciālists Haralds Ulmanis un režisore,
skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa.

Katram kolektīvam bija dots arī mājas
uzdevums – sagatavot teatralizētu vizītkarti
2 minūšu garumā. Viļakas novadu pārstā-

vēja divi kolektīvi – Žīguru amatierteātris
«Virši» un Medņevas Tautas nama drama-
tiskais kolektīvs «Savējie», kuriem ir viena
un tā pati režisore. Tāpēc savu uznācienu
veidojām kopīgi.

Pēc svinīgās ievadrunas skatītāji varēja
izbaudīt amatierteātru kolektīvu uzvedu-
mus. Divu dienu garumā notika 16 dažādu
žanru izrādes. Žīgurieši rādīja Danskovītes
«On tans i plāšnīki», medņevieši šīs pašas
autores «Tāva meitas» Noslēgumā tika pa -
snieg ti pateicības raksti ar dažādām nomi-
nacijām. Medņevas dramatiskais kolektīvs
«Sa vējie» izpelnījās pateicību par asprātīgu
un artistiski spilgtu ansambļa spēli, bet
amatierteātris «Virši» par artistiski asprātī -
gu un spilgtiem novērojumiem bagātu
iestudējumu. Bez tam abi Viļakas novada
kolektīvi brīvdabas izrāžu festivālā «Ve -
zums-2020» ieguva labāko aktieru titulus.
Lucija Rundzāne no Medņevas «Savē-

jiem» – labākā sieviešu lomas atveidotāja,
bet Mār tiņš Kaļāns no Žīguru «Viršiem» –
labākais vīriešu lomas aktieris. Man patiess
prieks un lepnums par saviem kolektīviem,
par viņu izturību nospēlēt izrādes lietus
laikā un iegūt augsta līmeņa atzinību no
tik kompetentas žūrijas.

Abas dienas kopā ar visiem teātru ko -
lek  tīviem pavadīja un Joskes lomā iejutās
Re kovas KAC vadītājs Normunds Orlovs,
bet Zā ru atveidoja «Vezuma» dibinātājas
un autores Ligitas Valijevas meita Sabīne
Valijeva.

Pasākumu rīkoja Ludzas novada paš -
val dība, sadarbībā ar biedrību «Suprātka»
un Valsts kultūrkapitāla fonda, Latgales
reģiona attīstības un A/S Latvijas valsts
me ži atbalstu. Nākamgad festivāla norise
plānota Bauskas novada Uzvarā. 

Teksts – Valentīna Kaļāne
Foto – Natālija Nāgele

Festivālam tika izvirzīti savi mērķi un uzdevumi:
*Popularizēt amatierteātru brīvdabas izrāžu žanru. 
*Aktivizēt mazo lauku amatierteātru darbību
*Atklāt teātra mākslas neierobežotās iespējas.
*Radīt drošu pamatu brīvdabas izrāžu kustībai Latvijā.
*Veidot radošu bāzi sadarbībai ar kaimiņvalstu mazajiem amatierteātriem.

18. septembrī pie Šķilbēnu pagasta kultūras
centra «Rekova» norisinājās dzejas dienu sanāk-
šana «Manā domu atvilktnē ir kāda slēptuve…
Tajā guļ nenosūtīta vēstule…». 

2020. gadā dzejas dienas svin savu 55 gadu jubi-
leju un izvēlētais moto ir «Dzeja dziedē». Ar šo
pasākumu tika, tiek atzīmēta Raiņa dzimšanas diena
un šogad viņam aprit 155 gadi. Rainis izcils latviešu
dzejnieks, dramaturgs, žurnālists un kultūras darbi-
nieks, filozofs un politiķis. Tā ir personība ar milzīgu
garīgās enerģijas un radošās darbības amplitūdu.

Lielu lomu Raiņa dzīvē spēlēja Aspazija. Rainis
savu misiju saskatīja spējā sniegt Aspazijai garīgu
spēku un patstāvību, Aspazija - nodrošināt darbīgo,
praktisko dzīvi.

Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste aptver
35 gadus abu dzejnieku radošajā mūžā. To veido
2499 vēstules latviešu, krievu un vācu valodā: 1154
Aspazijas vēstules Rainim un 1345 Raiņa vēstules

Aspazijai. Šī divu pasaules mēroga radošu personību
sarakste ir neaizstājams un nepārvērtējams avots
Latvijas kultūras un vēstures kontekstā un pētnie-
ciskajā perspektīvā.

Dzejas dienu sanākšanā tika lasīta gan Raiņa dze -
ja, gan dažādu citu autoru veidoti darbi. Klausījā -
mies folkloras kopas «Rekavas dzintars» un Šķil -
bēnu pagasta kultūras centra jauniešu kapelas muzi-
kālo izpildījumu. Vērojām, Borisovas tautas nama
muzikāli literārās kopas jauniešu veikumu, iestu-
dējot un atklājot Raiņa atziņu darbu «Kalnā kāpējs».

Ārā bija vēsi, toties mūs spējas sasildīt kopā
būšana, mūzika, karsta tēja un uz ugunskura vārīta
zupa. 

Paldies visiem par dalību dzejas dienu sanākšanā
un ceru, ka dzeja katru no mums spēs sasildīt un
dziedēt!

Šķilbēnu pagasta kultūras centra vadītājs –
Normunds Orlovs

Dzejas dienu sanākšana Rekovā

Šī gada 6. septembrī kultūras centrā
«Rekova» notika teātra izrāde «ontons
i plāšnīki» Žīguru aktiermākslas teātra
«Virši» izpildījumā.

Šī izrādes autore ir Danskovīte (Bal -
tinavas novads), kura ir izveidojusi komē-
diju «Ontons i Anne». Luga sastāv no 8
daļām. «Ontons i plāšnīki» ir viena no šīs

komēdijas lugām. Neliels lugas apraksts –
pie Annas un Antona uz divām nedēļām
ierodas Annas dēla ģimenes draugi – lau-
lāts pāris no Rīgas. Antons jūt, ka mājās
notiek dīvainas lietas. Atklājas, ka atbrau-
kusī kundze ir zīlniece un ekstrasense.

Ar šo izrādi «Virši» piedalījās 10. ama-
tierteātru brīvdabas izrāžu festivāls «VE -

ZUMS 2020», Ludzā, kurš notika 2 dienu
garumā 28. un 30. augustā. 

Žīguru amatiermākslas teātris brīnišķīgi
spēja atklāt lugas domu un sasmīdināt izrā-
des apmeklētājus! 

Liels paldies režisorei Valentīnai Ka -
ļānei un viņas komandai par atsaucību,
aktivitāti un piekrišanu rādīt lugu Šķilbēnu

pagasta kultūras centrā «Rekova»!
Par 10. amatierteātru brīvdabas izrāžu

festivālu «VEZUMS 2020»:
http://vilaka.lv/2020/09/10/ludza-aiz-

vadits-10-latvijas-amatierteatru-brivda-
bas-izrazu-festivals-vezums-2020/

Par Baltinavas teātri «Palādas»: http://www.
baltinava.lv/pages/teatris-paladas.html

Teātra izrāde «ontons i Plāšnīki» kultūras centrā «Rekova»
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Skolēnu ekskursija
pa Viļakas pilsētu

Viļakas novada muzejs organizēja novada skolē-
niem ekskursiju pa Viļakas pilsētu. Sākoties jaunajam
mācību gadam, iegūstam jaunas zināšanas. Svarīgi ir
ne tikai mācīties latvijas un pasaules vēsturi, bet arī
iepazīt savu dzimto novadu. 16.septembrī pie mums
viesojās pirmā skolēnu grupiņa no Rekavas un Viduču
skolām. laiks bija saulains un silts, lai varētu iziet
visu ekskursijas maršrutu. Skolēni ar savām vēstures
skolotājām M. Brokāni un a. leitenu iepazina Viļakas
pilsētu mazliet no citu skatu punkta.

Skolēniem tā ir lieliska iespēja izrauties no skolas rutī-
nas un lietderīgi pavadīt savu mācību laiku ārpus skolas,
jo arī caur ekskursijām viņi mācās sava dzimta novada
vēsturi. Sākumā visi pulcējamies pie Viļakas Valsts ģim-
nāzijas kur kādreiz atradās varena Marienhauzenas muiža.
Iepazinām interesantus faktus un skatījāmies pils un skolas
vecās fotogrāfijas. Tālāk gājām pa Pils ielu klausoties stāstus
par muižas parku, dārzniecību, linu fabriku, kura atradās
blakus skolai, kā arī liepu aleju. Vēlāk nogriezāmies pa
Abrenes ielu, lai ieklausītos un redzētu svarīgākās ēkas
un seno laiku fotogrāfijas. Skolēniem bija interesanti uzzi-
nāt, ka uz Abrenes un Pils ielas krustojuma kādreiz atradās
Ļeņina piemineklis. Šķērsojot pilsētas skvēru ieraudzījām
Viļakas novada domes ēku vecajās fotogrāfijās un to, kas
atradies skvērā pirms tam. Ejot pa Garnizona ielu ikvienam
bija iespēja apskatīt vecās garnizona fotogrāfijas un to, kā
izskatījās stadions padomju laikā. Ikvienas bija pārsteigts,
ka kādreiz stadiona bija diezgan lielas tribīnes ar jumtu.

Turpinot ceļu pa Skolas un Liepnas ielu apskatījām
pienotavas un bērnudārza fotogrāfijas, ieklausījāmies stās-
tos. Nedaudz piekusuši turpinājām ceļu pa Tautas ielu,
kas ir bagāta ar savu vēsturi. Apska tījām senajās fotogrā-
fijās veco čekas māju, poliklīniku, veco ugunsdzēsēju
depo, bijušo sinagogu. 

Noslēdzam savu ekskursiju ejot pa Baznīcas ielu, kur
pēdējais pieturas punkts bija Viļakas katoļu baznīca, kur
mūs sagaidīja pr.Guntars. Visiem bija iespēja uzkāpt baz-
nīcas tornī un apskatīt plašo apkārtni, kā arī nokāpt kape-
nēs, kur apglabāti muižnieki. Bērniem ļoti patika tornis
un kapenes jo daudzi šeit bija pirmo reizi.

Ekskursijas laikā kopā ar skolēniem mazliet savādāk
paskatījāmies uz ielām, kurām ikdienā braucām garām,
jo katrai mājai tāpat kā katram cilvēkam ir sava vēsture.
Svarīgi bija ne tikai stāstīt un klausīties bet reāli dabā
apskatīt kā ir mainījusies kāda iestāde, jo kopā ekskursijas
laikā izmantojam 50 senās fotogrāfijas. Noteikti organi-
zēsim vēl kādu ekskursiju.

Paldies skolu vēstures skolotājām un šoferītim
Francim, īpaši skolēniem par izturību mērojot diezgan
garu ekskursijas ceļu.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja 
R. Gruševa un krājuma glabātāja M. Boldāne

Sagaidot šīs nedēļas vissaulaināko
dienu, 16. septembrī Viļakas Valsts ģim-
nāzijas 1. – 6. klašu skolēni devās rudens
pārgājienā «Redzi, dzirdi, vēro», lai
iepazītu Viļakas pilsētas kultūrvēsturis-
kos un vides objektus. 

Jaunākie dalībnieki – sākumskolas sko-
lēni – maršrutā baudīja krāšņo dabu, vēroja
rudens pazīmes apkārtnē, atkārtoja un ievē-
roja ceļu satiksmes noteikumus. Kopā ar
skolotājām (L. Ozola, I. Krilova, I. Rēval -
de, I. Logina) skolēni apskatīja dažādus
vides objektus un pieturas punktus, kurus
ikdienas steigā, dodoties katrs savās darba
gaitās, ne vienmēr ievērojam, ne vienmēr
novērtējam savas pilsētas izaugsmi:

* strūklaka «Lāsīte»
* atjaunotā Viļakas novada estrāde
* Viļakas pilsētas simbols – pulkstenis ezis

* ežu saimīte un strūklaka pie pilsētas
domes

* piemineklis pilsētas parkā Pīteram
Miglinīkam

* Viļakas pārvaldes robežsardzes ēka
* vides objekts «Ūdens» un pludmale
* vēsturiskās muižas ēkas
* dižozols skolas pagalmā.
5. un 6. klases audzēkņi un audzinātājas

(I. Lindenberga, I. Šaicāne) izstaigāja pil-
sētas ielas, kur agrāk atradās izglītības
iestādes, noskaidroja, kas senāk atradās
skolu ēkās un salīdzināja esošās celtnes ar
vēsturiskajām fotogrāfijām. Bērniem bija
interesanti noskaidrot ielu nosaukumus, jo
izrādījās, ka īso un nelielo ielu nosauku-
miem mēs ikdienā nemaz neesam pievēr-
suši vajadzīgo uzmanību. Dažos apskates
objektos skolēni veica nelielus uzdevumus

un aplūkoja darba lapas, ar kādām agrāk
strādāja mācību stundās.

Pārgājiena noslēgumā visi dalībnieki
baudīja karstas desiņas ar dārzeņiem un
veselīgu piparmētru tēju, par ko parūpējās
skolas pavāres. Paldies par atbalstu par

vēsturisko materiālu Viļakas muzeja darbi -
niecei M. Boldānei.

Mīlēsim savu pilsētu, kopsim un sau -
dzē sim mūsu apkārtnes vērtības!
Iespaidos dalījās I. Lindenberga, I.Krilova

Foto: I. Šaicāne, L. Ozola

Baudām atvasaru un iepazīstam Viļaku!

Mācību darba ikdienu dara intere-
santāku tas, ka sākam ieviest jauno
kompetencēs balstīto saturu.

10.a klases skolēni tēmu «Ekosistēma»
apguva netradicionāli. Notika stunda dabā,
kuras sasniedzamais rezultāts bija 1 m2 lau-
kumā saskatīt 5 organismus, noteikt sugu
un, izmantojot izziņu avotus, to aprakstīt.
Skolēni darbojās pāros, tādēļ 2 m2 laukumā
tika meklētas 10 organismu sugas. Skolē -
niem pašiem vajadzēja atcerēties, ka nosau-
cot sugu jālieto binārā nomenklatūra, bet
sugu aprakstot, vispirms jānorāda piederība
noteiktai dzīvo organismu valstij. Visvairāk
izdevās uzskaitīt augu valsts organismus,

bet bija arī sēņu valsts pārstāvji – ķērpji.
Skolēni varēja izmantot prasmi darboties
ar IT, jo telefonos var gan filmēt, gan
objektu apskatīt palielinājumā un fotogra-
fēt. Stundas refleksijas fāzē 2 skolēnu pāri
atzina, ka vienkāršāk ir klasē mācīties no
grāmatām, bet 5 skolēnu pāri stundu dabā
novērtēja kā interesantu , jo visus organis-
mus varēja «aptaustīt» un mācību process
noritēja viegli, nepiespiesti.

Arī 7.klases skolēni labprāt piekrita
aicinājumam mācīties ārpus klases. Viņu uz-
devums – saskatīt dzīvības pamatpazīmes.
Diemžēl skolēni spēja novērot tikai kustī-
bu. Šo dzīvības pazīmi 7.klases skolēni arī

aktualizēja spēlēs stundas noslēgumā.
Mazpulks, šogad jau trešo mācību gadu,

savu darbību sāka ar ekspedīciju «Purvs».
Sasniedzamais rezultāts – apskatīt purva
ekosistēmu, salasīt 1 litru ogu skolas kop-
galdam, rast prieku no kopābūšanas. Pasā-
kumā piedalījās 25 interesenti – visvairāk
no 5.klases un 12.klases. 5.klases skolēni
arī bija visčaklākie ogotāji, bet vecāko
klašu skolēni jaunākajiem skolasbiedriem
kļuva par skolotājiem – aizbildņiem, kuri
pieskatīja un atbildēja uz jautājumiem.
Pēcpusdiena purvā bija izdevusies. Par to
liecināja gan skolēnu smaidi, gan ogu pil-
nie trauki, gan saulītes siltie stari.

11.a klases skolēni, direktores 1.sep-

tembra uzrunas iedvesmoti, izveidoja stili-
zētu Rekavas vidusskolas dzimtas koku.
Direktore skolas kolektīvu salīdzināja ar
ģimeni, kurā valda draudzīgas attiecības un
katram ir sava vieta. 11.a klases skolēni
skolu redz kā stipru ozolu ar 12 zariem (12
klases). Jaunāko klašu zari ir ozola galotnē
un to lapiņas vēl ir mazas un gaiši zaļas,
bet 12.klases zars jau ir noliecies tuvu zemei
un lapas jau ir sākušas dzeltēt. Skolas dar-
binieki ir kā zīles, kurās uzkrājies spēks un
gudrība. Lai Rekavas vidusskolas ozols vēl
daudzus gadus būtu varens un kupls!

Aktivitātes rosināja, atbalstīja, 
līdzdarbojās bioloģijas skolotāja, 

11.a klases audzinātāja Ilze Saidāne

Rekavas vidusskolas skolēnu aktivitātes mācību gada sākumā
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Viļakas no vadā2020. gada septembris

izGlīTīBa

Jauno mācību gadu Viļakas Valsts
ģimnāzija sāka apvienotā kolektīvā no
1. līdz 12. klasei. Pēc saules un ziedu
smar žas pielietas vasaras gan skolēni, gan
skolotāji, gan vecāki nāca ar apņemša-
nos – būsim zinātkāri, radoši un atbildī -
gi, nebaidīsimies pieņemt izaicinājumus
un ticēsim saviem spēkiem!

Pirmā skolēnu un skolotāju tikšanās
notika klases stundās. Vieniem tā bija emo-
cionāla tikšanās ar savu audzinātāju, bet
citus pārņēma satraukuma un ziņkāres izjū-
tas. Pēc pirmās stundas visi pulcējās ģim-
nāzijas aktu zālē. 

Svinīgais pasākums bija pārsteigumu
pilns – klātesošos ar savu klātbūtni pagodi -
nāja prezidents Raimonds Vējonis (2015 –
2019), kā arī sveikt skolas kolektīvu ieradās
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Ser -
gejs Maksimovs. Uzrunu teica skolas direk -

tore S. Šaicāne, direktora vietniece izglītī-
bas jomā M. Supe-Tuča un direktora viet-
niece metodiskajā jomā S. Bondare. Jautru
noskaņojumu radīja pasaku tēlu – Malvīnes
(I. Krilova) un Karlsona (I. Lindenberga) –
ierašanās.

Īpaši tika uzrunāti pirmklasnieki, kurus
zālē svinīgi ieveda 12. klases skolēni un
vecāki. Karlsons viņiem dāvināja burbuļus,
lai darbīgā ikdiena kļūtu krāsaina un dzī-
vespriecīga. Muzikālu sveicienu visiem
dāvāja Evelīna Leitena un Elizabete Bro -
kāne, 8. klases meiteņu ansamblis un Si -
mona Zaremba.

Pasākuma beigās katra klase fotogra-
fējās ar goda viesiem, lai atstātu iemūžinā -
tus svētku mirkļus skolas Gada grāmatā.

Lai svētīgs jaunais mācību gads mums
visiem kopā!

I. Lindenberga 

2020. gada 28. augustā Viļakas Valsts
ģimnāzijas zālē pulcējās Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglīto -
jamie, viņu vecāki, treneri un skolas vadī-
ba, lai kopā svinīgi atzīmētu izlaidumu. 

Šogad profesionālās ievirzes izglītības
programmā apliecības saņēma 11absolventi
– visi ložu šaušanas nodaļas izglītojamie:
Didzis Aleksāns – sporta meistars no 2020.
gada, Raitis Augustāns – 2. sporta klase,
Arvis Bičkovskis– 1. sporta klase, Diāna
Dupuže – 1. sporta klase, Samanta Jugane
– sporta meistara kandidāts, Egija
Kokoreviča– 2. sporta klase, Ralfs Ludi -
kovs – 3. sporta klase, Katrīna Ostrovska –
1. sporta klase, Arvis Pužulis – 1. sporta
klase, Romualds Rēvalds – 2. sporta klase,
Gunita Šakina. – 1. sporta klase. 

«Dzīves piedzīvojums ir mācīties. Dzī -
ves mērķis ir augt. Dzīves daba ir mainīties.
Dzīves izaicinājums ir pārvarēt. Dzīves
būtība ir rūpēties. Dzīves iespēja ir kalpot.
Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties. Dzīves
garša ir draudzēties. Dzīves skaistums ir
dot,» pasākumu atklāj direktores vietniece
izglītības jomā Dina Krakope ar Viljama
Artura Vorola vārdiem un visus sveic augus-

ta pēdējā piektdienā – ložu šaušanas noda-
ļas izlaidumā!

Skolas direktore Inese Petrova savu
uzrunu iesāk ar vārdiem: «Mums ir tikai
viens vienīgs ceļš, pa kuru iet, tikai viena
vienīga māja, kuru būvēt, un viens vienīgs
dārzs, kuru kopt, kopt un kopt. Mums pār-
pārēm pietiek ar vienu ceļu, ar vienu sauli,
vienu sirdi krūtīs, vienu mīlestību un ar
neskaitāmi daudzajiem jums, kurus mīlēt».

Uzrunājot izglītojamos, atgādina šīs
grupas stāstu, kurā ir ne tikai uzvaras un
goda pjedestāli, medaļas un diplomi, bet
pamatā sūrs ikdienas darbs, par kuru kā
balva ir augļi, kurus var baudīt gan sporta
skola, gan paši izglītojamie un viņu ģime-
nes, novads, kā arī ārpus novada dzīvojošie
ļaudis. Kopā ir daudz pārdzīvots un izdzī-
vots, raudāts un smiets. Mēs ar Jums lepo-
jamies! Izskan pateicības vārdi vecākiem,
vecvecākiem par atbalstu un sadarbību,
uzsverot ģimenes vērtības, to nozīmi. Īpaši
paldies vārdi tiek veltīti treneriem Ēvaldam
Vancānam un Līgai Langovskai par nesav-
tīgu darbu, sniegtajām prasmēm un iema-
ņām, par to, ka ir daudzu gadu garumā spē-

juši iedvesmot, saprast, atbalstīt, būt līdzās.
Paldies novada domes komandai, tās
priekšsēdētājam Sergejam Maksimo vam,
visām izglītības iestādēm, medmāsiņai,
šoferiem, ikvienam, kas atbalstījis, līdzi
dzīvojis. Īpašs PALDIES ziedotājiem un
atbalstītājiem Edgaram Bondaram un
Inesei Smirnovai ar ģimenēm. Paldies!»
savu uzrunu noslēdz Inese Petrova.

Treneris Ēvalds Vancāns pateicas spor-
tistiem un vecākiem par ieguldīto darbu un
atbalstu. Lepojas, ka sportisti daudz sasnie-
guši, pamatā ar regulāru darbu treniņos,
jau ir nosprausti jauni mērķi un sasniegumi.
Katram no viņiem noslēdzās kāds būtisks
dzīves posms un iezīmējās jauns. 

Vecāku vārdā Vecāku padomes priekš-
sēdētājs Jānis Pužulis veltīja atzinīgus vār-
dus sporta skolas komandai, paldies domei
par atbalstu, tehniskajam personālam, izglī-
tojamajiem un viņu vecākiem. 

Īpašu apsveikumu sniedza sporta deju
nodaļas izglītojamie Laine Milakne un
Andžejs Krakops. Pēc saņemtajām apliecī -
bām direktora vietniece izglītības jomā Dina
Krakope aicināja ieklausīties vārdos: «Atce -

rieties, ka pirmās uzvaras ir dzimtajā skolā,
novadā, valstī, tikai tad pasaulē. Katrs čem-
pions, reiz ir bijis iesācējs.» Noslēgu mā visi
klātesošie baudīja īpaši gardu svētku torti,
ko sarūpēja absolventa Arvja mam ma Aiga
Smuškova. Izlaiduma foto stāsta mirkļus un
emocijas atspoguļoja Arvja tētis Jānis Pužulis.

Svinīgo pasākumu direktore Inese Pet -
ro va noslēdz ar vārdiem no grāmatas 52
patiesības «Biezā miglā tu redzi tikai nāka-
mo soli, taču, ja tu to nespersi, baidoties no
nezināmā, līdz mērķim netiksi. Galvenais
sākt iet!» 

Es Jums novēlu: 
Nebaidīties spert soli tālāk! Uzdrīkstē -

ties vairāk nekā citi! Domāt citādi!
Nebaidīties kļūdīties, Lūgt piedošanu,

Mīlēt un būt mīlētiem!
Nebaidīties veidot savu stāstu!
Būt patiesiem! Būt īstiem! Būt laimīgiem!
Tie, kas nebaidīsies spert soli tālāk, tiek

gaidīti sporta skolā uz stāsta turpinājumu,
nu jau kā SMP-1 grupas izglītojamie. Lai
Jums viss izdodas! 

Inese Rēvalde, 
absolventa Romualda mamma

atkal skan skolas zvans!

Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties
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Viļakas no vadā 2020. gada septembris

Skolēni vēlas
kļūt par
uzņēmējiem!

Viļakas Valsts ģimnāzijā jau
otru gadu īsteno Junior achie -
vement latvia skolēnu mācību
uzņēmumu programmu, kurā
jauniešiem ir iespēja apgūt uzņē -
mējdarbības prasmes, reāli veidot
savu mācību uzņēmumu, kā arī
piedalīties tirdziņos, kur iespējams
gūt ne tikai pieredzi pārdošanā,
bet nopelnīt sev kabatas naudu.

Šī gada 22.septembrī skolnie-
ces un topošās uzņēmējas Sendija
Zaremba, Dinija Šimanovska, Sa -
bīne Maksimova un Santa Aleksā -
ne, kā arī skolotāja Madara Jero -
mā ne un Santa Šmite devās uz
Madonu, lai piedalītos minētās
programmas seminārā «Jauno
uzņēmēju skola 2020». 

Semināra mērķis bija sekmēt
inovatīvas uzņēmējdarbības attīs-
tību Latvijā, kam piemīt izaug-
smes potenciāls, tāpēc skolēniem
tika sniegta informācija un prak-
tiska pieredze par inovatīvas uzņē -
mējdarbības uzsākšanas iespējām,
darbojoties JA Latvia program-
mās. Skolotāji tika informēti par
to, kā ietekmēt un motivēt jaunie-

šu karjeras izvēli, pievēršot uzma-
nību skolēnu mācību uzņēmu-
miem kā uzņēmējspēju attīstošam
procesam un veiksmes atslēgai
uzņēmējdarbībā. 

Iesākumā JA Latvia valdes
priekšsēdētāja Jāņa Krievāna va dī -
bā devāmies pa dažādo program-
mu labirintiem, kas vērsti uz sko-
lēnu pašizaugsmes veicināšanu,

līderību un uzņēmējspēju attīstī-
bu, kam sekoja reāli jauniešu pie-
redzes stāsti, kas iedvesmoja mū -
su skolēnus izmēģināt jaunas ie -
spējas, piemēram, piedalīties kon-
kursā «Biznesa pasaku konkurss»
un «Biznesa skices», kur iespē-
jams laimēt līdz 3000 eiro sava
uzņēmuma veidošanai.

Noslēgumā skolēni piedalījās

radošajā darbnīcā «Lean biznesa
kanvas», ko vadīja Radošā bizne-
sa inkubatora vadītāja un RISEBA
Programmu direktore Zane Raš -
čevska.

Informāciju sagatavoja Viļakas
Valsts ģimnāzijas Skolēnu

mācību uzņēmumu programmas 
vadītāja un koordinatore 

Madara Jeromāne
Foto no pasākuma arhīva

JauNiEŠu akTualiTāTES

16. septembrī jaunatnes jo -
mas pārstāvji no visas latvijas
tikās latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, kur jau ceturto gadu
norisinājās Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras orga -
nizētā konference «Nāka mais
solis darbā ar jaunatni». Viļa -
kas novadu konferencē pārstā-
vēja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne un jaunat-
nes darbiniece Elīna Spru kule.

Galvenās konferences tēmas
bija lobija un interešu pārstāvnie-
cības nozīme darbā ar jaunatni,
kas īpaši aktuāla šobrīd, kad esam
uz Administratīvi teritoriālās
reformas sliekšņa. 

Konferences iesākumā notika
paneļdiskusija «Interešu pārstāvī-
ba jaunatnes jomā šobrīd un nā -
kotnes perspektīvā», kurā pieda-
lījās Izglītības un zinātnes minis-
tre Ilga Šuplinska, Kuldīgas nova-
da Bērnu un jauniešu centra direk-
tore un domes deputāte Inese As -
taševska, Latvijas Jaunatnes Pa -
domes izpilddirektore Renāte
Mencendorfa, jaunatnes politikas
eksperts un Politisko pētījumu un
analīzes institūta direktors Marius
Ulozas no Lietuvas, kā arī Igau -
nijas jaunatnes darbinieku asociā-
cijas vadītāja Heili Griffith. Pēc
paneļdiskusijas konferences da -
lībniekiem tika dota iespēja izvē-
lēties divas sev aktuālas darba
grupas, kur smelties iedvesmu un
paust savu viedokli kopā ar jomas
speciālistiem. 

Jaunatnes lietu speciālistes
Madaras Jeromānes viedoklis:
«Jaunatnes politika ir viena no
vismazāk novērtētākajām un iz -
prastajām jomām Latvijā, jo liela
daļa sabiedrības to saista tikai ar
izklaidi un brīvā laika pavadīšanu.
Problēma sākas jau nacionālā
mērogā, jo likumdošana pozicio-
nēta vēlamības formā, kas arī
pašvaldību līmenī noņem atbildī-
bu – trūkst skaidrības un regla-
menta. Par to runājam jau daudzu
gadu garumā, šis ir īstais laiks,
kad intensīvi strādāt pie jaunatnes
jomas atpazīstamības, jo šobrīd
ministrijās tiek veidotas jaunas
attīstības pamatnostādnes un tiek
uzklausītas iesaistītās puses, kā
arī teritoriālā reforma ieviesīs
savas korekcijas, kas arī ir vērā
ņemams faktors. Tomēr ieteikumu
izstrādei noteikti nepieciešams

izveidot darba grupu, kas pārstāv
dažādas jaunatnes darbinieku un
jaunatnes jomas intereses. Parasti
jēdzienu «lobijs» mēs uztveram
negatīva nozīmē, bet šajā situācijā
tam atklājas tādas jaunas šķautnes
kā «interešu pārstāvniecība», kas
nebūt nav kaut kas negatīvs, drī-
zāk tā ir «spēja skaidrot jomu» kā
to konferences laikā definēja Kul -
dīgas novada Bērnu un jauniešu
centra direktore un domes depu-
tāte Inese Astaševska»

Jaunatnes lietu speciāliste Ma -
dara apmeklēja darba grupu «Ko -
munikācija ar ietekmi», kuru va -
dīja komunikācijas profesionāle
Kristīne Tjarve. «Reizēm, darot
brī nišķīgas lietas – organizējot pa -
sākumus, izglītojošas aktivitātes
vai jebko citu, realitāte nesaskan
ar mūsu ekspektācijām, piemēram,
nesagaidām pietiekoši lielu mēr-
ķauditorijas atsaucību, tāpēc es
iz vēlējos šo darba grupu, kurā dis-
kutējām par ļoti būtiskām lietām
komunikācijā un informācijas
nodošanā vēlamajai auditorijai,
kas lielā mērā ietekmē mūsu pa -
nākumus un sasniedzamo rezultā -
tu. Lai «pārdotu» savu ideju, starp
citu, arī sevi, ir jāprot rast pareizās
komunikācijas pieejas, jāprot dalī-
ties ar informāciju, lai mēs būtu
sadzirdēti, jo nepietiek tikai ar to,
ka mēs esam profesionāļi jomā,
kurā strādājam. Tas ir mārketings
un mārketings mūsdienās skar
ikvienu sfēru un ikvienu personu.
Jā, arī tad, kad tiešā veidā attiecī-
gā joma neskar biznesa pasauli.
Piedāvājums jeb konkurence ir
liela, tāpēc prasības un līmenis
aug, bet tas veicina izaugsmi un
attīstību, neļauj stāvēt uz vietas.»

Otra darba grupa, kurā piedalījās
Madara, bija supervizores, izglī-
tības konsultantes un Skola 2030
vecākās ekspertes Ingas Pāvulas
vadītā darba grupa «Kā vadīt sevi
pirms sākt vadīt citus?». «Arī šo
darba grupu izvēlējos mērķtiecīgi,
jo uzskatu, ka sevis izpratne ir
viens no būtiskākajiem faktoriem
veiksmīgam darba rezultātam.
Darba grupā diskutējām par pri-
mārajām lietām, kas svarīgas se -
vis vadīšanai – manas stiprās pu -
ses, mērķtiecīga laika plānošana,
attīstības vajadzības apzināšanās,
savu emociju valdīšana. Pārdo -
mājām savas profesionālās lomas
un kādi ir šo lomu uzdevumi, pie-
nākumi un atbildības un nonācām
pie secinājuma, ka vadīt citus no -
zīmē: spēt izprast rīcības motīvus,
pārliecināt un aizraut, skaidri for-
mulēt darba uzdevumus, vadīt un
pašam produktīvi piedalīties ko -
mandas darbā, kā arī palīdzēt
attīstīties.»

Jaunatnes darbiniece Elīna
Sprukule apmeklēja darba grupas
«Starpnozaru sadarbība jaunatnes
jomā – kāpēc un kā?» un «Kā
vadīt sevi pirms sākt vadīt citus?».
«Tā kā katram dalībniekam bija
dota iespēja apmeklēt divas darba
grupas, es izmantoju iespēju, lai
uzklausītu Lietuvas pārstāvja
Mariusa pieredzi par to kā veidot
sadarbību. Gūtā informācija ir ļoti
noderīga ne tikai jaunatnes jomā,
bet gan visās dzīves situācijās,
kuras saistītas ar cilvēku savstar-
pējo komunikāciju un sadarbību.
Otrajā darba grupā guvu noderīgu
informāciju par to kā iemācīties
vadīt sevi, pirms sākt vadīt citus
un uzklausīju daudzus vērtīgus

padomus. Konference bija iedves-
mojoša un katra tajā pavadītā
minūte – vērtīga. Jāatzīst, ka šādu
konferenču rīkošana ir ļoti svarī-
ga, jo liek apzināties, ka Latvijā
ir daudz lielisku jaunatnes jomā
iesaistītu cilvēku. Priecājos, ka
konferencē piedalījās ar Izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šup -
linska, jo tā bija kārtējā iespēja
arī viņai saprast un izvērtēt, cik
patiesībā neformālā izglītība un
darbs ar jaunatni ir nozīmīgs».

Konferences laikā tika disku-
tēts arī par jaunatnes lietu speciā-
listu apvienības izveidi un tās dar-
bības uzsākšanu, kā arī konferen-
ces sadaļā «Ideju tirgus» tika dota
iespēja dalīties sarunās par dažā-
diem labās prakses piemēriem,
metodēm un idejām jaunatnes

darba attīstīšanai pašvaldībās.
Diskusiju rezultātā iezīmējas

nākamie soļi jaunatnes jomas at -
tīstībai:

• Veidot vienotu izpratni par
jaunatnes darbu pašvaldībās, jau-
natnes darba izvirzīšana par prio-
ritāti.

• Jaunatnes darba funkcionē-
jošas sistēmas izstrāde.

• Pilnveidot savstarpēju ko -
mu nikāciju un sadarbību.

• Jaunatnes darbinieka izglītī-
bas jautājuma pārskatīšana.

• Pārstāvēt savas organizācijas
intereses visas jomas attīstības
kontekstā.

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no personīgā arhīva

Diskutē par lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni
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Viļakas no vadā2020. gada septembris

JauNiEŠu akTualiTāTES

Biedrība «Skolēnu vecāku biedrība» īsteno projektu nr.2
«izkāpt no komforta zonas», kura aktivitātes tika pielāgotas
pasaulē esošajai ārkārtējai situācijai un noteiktajiem ierobežo-
jumiem. 

Prieks par īstenoto projektu un jauniešu veikumu tomēr neizpalika
un tika svinēts aktivitātē «Svinam uzvaras», kad Viļakas Valsts ģim-
nāzijas jaunieši augusta nogalē devās laivu braucienā pa Pededzes
upi, lai arī šajā darba noslēguma aktivitātē mācītos sadarboties, kopīgi
pārvarētu šķēršļus, izvēloties piemērotākos risinājumus. Jaunieši
atzina, ka ne vienmēr ir viegli piekāpties kādam citam, taču kopīgiem
spēkiem iespējams sasniegt vēlamo rezultātu un reizēm ir vērts
ieklausīties otrā un pieņemt citu cilvēku viedokli un idejas.

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

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

ikviens no mums ir izjutis Covid-19 sērgas
ietekmi, ja ne ikdienas darbā, tad atpūtā vai
komunikācijā ar citiem. arī projektu īstenošanā
nācies veikt izmaiņas un pārplānot aktivitātes.
Projekta nr.2 «izkāpt no komforta zonas» akti-
vitāte «iespējamā misija» tika pārveidota, pie-
mērojoties jauniešu šī brīža vajadzībām un tika
īstenota 2020. gada septembra mēnesī, kad Viļa -
kas Valsts ģimnāzijas audzēkņi veido jaunu sko-
lēnu parlamenta sastāvu. 

Lai šis process būtu interesantāks, ikvienam inte-
resentam tika dota iespēja pieteikties skolēnu parla-
mentā un piedalīties diskusijās par to, kādi ir katra
skolēna personīgie mērķi un kā tos iespējams sasniegt,
iesaistoties skolēnu parlamenta darbā. Diskutēts tika
arī par skolēnu parlamenta būtību, kāpēc ir vērts tajā
darboties. Izmantojot spēļu veida metodes, jaunieši
mācījās strādāt komandā, paļauties vienam uz otru,
pieņemt izaicinājumus, meklēt radošus risinājumus.

Notika arī divas aizraujošas saliedēšanās aktivi-
tātēs – skolēni devās uz jaunatklāto viesu namu
«Vecozoli», kur notika iedvesmas tikšanās ar Andri
Ločmeli, kurš jauniešiem piedāvāja ādas meistarklasi.

Otra aktivitāte norisinājās Balvos, kur meistares Līgas
Bulas vadībā jaunieši ģenerēja idejas un apdrukāja
kreklus gan ar pašu izdomātiem saukļiem un attēliem,
gan ar savas skolas simboliku, lai katram būtu krekls,
kas apliecina piederību skolēnu pašpārvaldei. 

Jaunieši ar prieku piedalījās aktivitātēs, kas deva
iespēju arī ie pazīt vienam otru, strādājot jau nā
komandā. Aktivitātes radīja piederības sajūtu savai
komandai un radīja interesi sadarboties arī turpmāk,
īstenojot kopīgas idejas skolas dzīves uzlabošanai,
kas, savukārt, rada lielāku vēlmi ap meklēt savu
mācību iestādi un iegūt izglītību.

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

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

Medņevas jauniešu biedrības «Paspārne»
projekta Nr. 5 «kopā nāc, darīt sāc!» ietvaros
2020. gada 17. septembrī norisinājās aktivitātes
jauniešiem «kopā nāc!» – iepazīšanās un salie-
dēšanās aktivitātes kopā ar Gunitu Prokofjevu. 

Tās bija radošas un izzinošas aktivitātes, kur
jaunieši satikās ārpus skolas un ārpus savas ierastās
konforta zonas. Šīs aktivitātes palīdzēja uzzināt
kaut ko jaunu vienam par otru – intereses, hobijus
un pat bērnības notikumus. Jauniešiem bija iespēja
paskatīties vienam uz otru no cita skatu punkta,
uzklausīt un atbalstīt vienam otru. Bieži vien mūs-
dienu jauniešiem skolā trūkst uzņēmības, neatlai-
dības un ticības saviem spēkiem, un nevēlēšanās
uzklausīt citus, kā rezultātā veidojas negatīva attiek-
sme un reakcija – nevaru, nedarīšu, tāpat nesanāks.
Jauniešiem lieliska iespēja sevi parādīt un pierādīt
sarežģītās situācijās bija orientēšanās sacensībās
aktivitāšu «Kopā nāc!» ietvaros. Orientēšanās
sacensībās daudzi jaunieši piedalījās pirmo reizi,
tāpēc sākumā grūtības sagādāja nolasīt kartes un
izplānot savu rīcību, lai veiksmīgāk atrastu kon-
trolpunktus. Vēlāk attīstīja prasmi viens otram palī-

dzēt, deva padomus, dalījās savās zināšanās un pie-
redzē. Lieliski noderēja sadarbības prasmes un skolā
iegūtās zināšanas. Svarīgi jauniešiem saprast, ka
viņi var viens uz otru paļauties. Pēc labi veiktiem
uzdevumiem visi kopā sasildījāmies ar kopīgi paga-
tavotām pusdienām – siltu zupu, tēju ar sviestmai-
zēm, kas bija ļoti noderīgi, jo laikapstākļi bija vēsi
un brīžiem lija lietus. 

Paldies par interesantajām aktivitātēm vadītā-
jiem – Gunitai Prokofjevai un Aigaram Anderso -
nam. Paldies jauniešiem par atbalstu un aktīvu pie-
dalīšanos!

Informāciju sagatavoja biedrības locekle
Antra Prancāne 

Foto no pasākuma arhīva
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (PuMPuRS).»

Biedrība «Skolēnu vecāku biedrība» uzsāk jaunu projektu
Nr.3 «Būt un darīt», kas tapis sadarbībā ar Viļakas Valsts ģim-
nāzijas skolēnu parlamentu.

Projekta mērķis ir iesaistīt Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.–12. klašu
audzēkņus jauniešu neformālās izglītības aktivitātēs un to organizē-
šanā, kas vērstas uz savstarpējas sadarbības un saliedētības veicinā-
šanu, skolēnu līdzdalību, organizatorisko prasmju pilnveidi un pie-
derības sajūtas veidošanu. Līdz šim biedrība īstenojusi jau divus šīs
programmas projektus, ko jaunieši atzinīgi novērtējuši un paši izrā-
dījuši iniciatīvu to nepieciešamībai. 

Projekta ietvaros norisināsies dažādas neformālās izglītības akti-
vitātes, kuras iniciējuši paši jaunieši un tās vērstas uz viņu vajadzībām.
Skolēni ir sajūsmā par to, ka skolā ir piešķirta telpa skolēnu parla-
mentam, kas pašu rokām tiks ierīkota projekta laikā. Skolēni organizēs
forumu, Ziemassvētku labdarības akciju sociālo centru iemītniekiem,
sporta un erudīcijas pasākumu, karjeras pasākumu un jauniešu nefor-
mālās izglītības pēcpusdienu, kā arī citas aktivitātes, kuras šobrīd
vēlas paturēt noslēpumā.

Šobrīd notiek ideju ģenerēšana parlamenta telpas labiekārtošanai,
kas noteikti būs parketa atjaunošana, skapja restaurācija un citi darbi.
Skolēniem svarīgi, lai telpa būtu mājīga un tajā būtu vēlme uzturēties.

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

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments
uzsāk jaunu darba cēlienu

Jauniešu aktivitāte «kopā nāc!» Semenovā

uzsākta projekta Nr. 3 
«Būt un darīt» īstenošana

Skolēni mācās sadarboties,
dodoties laivu braucienā
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Viļakas no vadā 2020. gada septembris

Viduču pamatskolas
111-ais rudens

2020. gada 1. septembrī, sanākot sko-
las zālē uz svinīgo pasākumu, sapratām,
ka visi kopā neesam tikušies vairāk kā
5 mēnešus!... Neticams laika sprīdis Vi duču
skolas pastāvēšanas 111-ajā gadadienā! 

Bet šo mācību gadu, paldies Dievam,
un Viļakas novada domes lēmumam, mēs
varam uzsākt skolā, atbilstoši A modelim,
kad mācības notiek klātienē, bet 20% mācī-
bu stundu var tikt izmantoti attālinātajām
mācībām.

Šis mācību gads ir īpašs ar 2 būtiskām
lietām:

1. ar kompetenču pieejas uzsākšanu
mācību procesā 1., 4., un 7. klasēs.

2. un – ar COVID-19 radīto problēmu
risināšanu.

Par kompetencēm.
Ir izmaiņas vērtēšanā – apguves līmeņi,

akcents uz formatīvo vērtēšanu, procenti.
Skolēniem būs daudz vairāk praktisku,

patstāvīgu darbu, projektu, darbu ar infor-
mācijas tehnoloģijām, mācību braucienu.
Būs jāmācās līdzatbildība par saviem mācī-
bu sasniegumiem.

Par COVID-19 izplatības problēmām.
Skolā ir izveidota «Kārtība, kādā tiek

nodrošinātas COVID-19 infekcijas ierobe-
žošanas prasības».

Taču GALVENAIS, kas jāievēro skolē -
niem, vecākiem un arī skolas darbiniekiem:
ja ir gadījies saslimt (piemēram, elpceļu
infekcijas pazīmes) uz skolu neejam, ejam
pie ģimenes ārsta un izpildām viņa norā-
dījums mājās, līdz esam pilnīgi veseli!

Noteikti – obligāta, bieža roku mazgā-
šana un roku dezinficēšana no rīta, ienākot

skolā, un, ienākot kabinetā, kur notiks 1-ā
stunda! (Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami
katrā mācību kabinetā, ēdamzālē un kop-
lietošanas telpās). 

Pēc katras stundas tiek dezinficētas solu
un citas darba virsmas.

Priecājamies mūsu skolēnu sasniegu-
miem: par Latvijas Dabas muzeja konkursā
«Cielavas gudrības» skolas komandas «3
draugi» izcīnīto 1. vietu republikā, par Ju -
nior Achievement balvu darbam «Mana
biznesa vārdnīca», par Atzinības rakstu no
portāla UZDEVUMI.lv (skolēni ir atrisinā -
juši 86928 digitālus uzdevumus, skolotāji
uzdevuši 120 digitālus pārbaudes darbus).

Arī septembri esam uzsākuši veiksmīgi
un radoši: godalgotas vietas Rudens krosā,
Orientēšanās sacensības ar Jauniešu inicia-
tīvu centru, programmas «Latvijas Skolas
soma» finansēta ekskursija pa Latgali un –
Atzinības raksts 6. klases skolēnam Elvim
Dukovskim no Latvijas Televīzijas par pie-
dalīšanos spēlē «GUDRS, VĒL GUDRĀKS».  

Vissirsnīgākais paldies no visas skolas
saimes mūsu sponsorei Lilitai Dravniecei
par iespēju joprojām saņemt ziedojumus
7.-9. klašu skolēniem par augstiem mācību
sasniegumiem! Un paldies viņas sadarbības
partnerim bīskapam A. Kravalim, kurš vi -
siem mūsu skolas skolēniem šogad ir uzdā-
vinājis skolas somas. Skola ir saņēmusi arī
viņa sarūpēto sūtījumu no Šveices: bērnu
un pusaudžu drēbes, spēles un rotaļlietas,
kuras pārsvarā tiks izmantotas jaunajam
mācību priekšmetam «Teātra māksla». Un
vēl – īpaša dāvana no L. Dravnieces šai
krāsainajā rudenī – plānojam tikšanos un
meistardarbnīcu ar mākslinieci Elitu Pat -
malnieci.

Paldies arī mūsu Zviedrijas sponsoriem
«GNOSJO HJALPERR» un viņu koordi-
natorei Dagnijai Dalbiņai. Pateicoties viņu
ziedojumam, skolas pagalmā ir atjaunots
gājēju celiņš starp abām skolas ēkām. 

Paldies visiem vecākiem, skolotājiem
un tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir zie-

dojuši dārzeņus un augļus skolas ēdnīcai.
Īpašs paldies šoruden Valentīnas un Artūra
Circeņu ģimenei, kuri uzdāvināja skolai
vairāk kā 0,5 t kartupeļu.

Novēlam visiem mūsu sponsoriem
veselību un veiksmi visos darbos! 

Kolēģiem skolotājiem, uzsākot jauno
mācību gadu–vēlreiz paldies par labiem un
ļoti labiem skolas akreditācijas rezultātiem,
un to milzīgo darbu, kuru iznesāt no šī gada
23. marta līdz jūnijam attālinātajā mācību
laikā!

Mēs tiksim galā arī ar šo gadu, un ar šo
neparasto laiku! Visi kopā! Skolotāji, sko-
lēni, vecāki, sadarbības partneri, Medņevas
pagasta pārvalde un Viļakas novada dome! 

Paldies jums visiem par atbalstu, sadar-
bību un sapratni! 

Veselību, veiksmi, gaišu un rezultatīvu
jauno mācību gadu klātienē!

Kopā ar jums – Viduči Var Visu! 
Viduču pamatskolas direktore 

Ināra Sokirka

JauNiEŠu akTualiTāTES / akTualiTāTES ViļakaS NoVaDā

Jaukā un saulainā  24. septembra rītā
Žīguru skolas skolēni un skolotāji sēdās
spilgti oranžā skolas autobusā, lai bei-
dzot apgūtu arī Viļakas pilsētas skaistā-
kās un vēsturiski slavenākās vietas. 

Viļakas muzeja dāmu – Ritas un Ma -
rijas vadībā tika aizraujošā ekskursijā pava-
dītas trīs stundas, kuru laikā apskatījām ne
tikai objektus, kas vairo pilsētas atpazīsta-
mību Latvijas mērogā, bet arī ieskatījā -
mies nākotnes perspektīvās. Lielāko vil-
šanos izraisīja ziņa, ka uz ezera salu būvē-
tais peldošais pontona tilts būs gatavs tikai
oktobrī. Laika ierobežojums neļāva sēdēt
tilta  galā un gaidīt tilta atklāšanas svēt -
kus, tādēļ iepazināmies ar izstādi klostera

ēkā, izstaigājām Liepnas, Garnizona ielas,
apskatījām vides objektu «Ūdens», Viļakas
centra skvēru, muižas ēku kompleksu un
Viļakas muižas pils ēku, kur mājokli radusi
Viļakas Valsts ģimnāzija. Noslēguma
akords bija Viļakas Romas katoļu baznīcas
kompleksa  apskate un iespēja uzkāpt baz-
nīcas tornī.

Paldies šoferim Francim par pacietību,
muzeja meitenēm atvainojamies par pār-
pūlētajām balss saitēm! Visiem skolēniem
patīkamu pēcpusdienu pēc saulainā pārgā-
jiena- ekskursijas.

Žīguru pamatskolas skolotājs
Igors Šnepers

Foto: Viktorija Zaharova 

Žīguru pamatskolas skolēni apgūst
Viļakas novada «galvaspilsētu»

25. septembra saulainajā die -
nā ikvienam bija iespēja iepazīt
Marienhau zenas muižas apbūvi
laika gaitā. 

Viena no pilsētas skaistākajām
vietām ir bijusī muižas apbūve, ku -
ra laika gaitā ir mainījusies. Kā -
das ēkas pazudušas, kādas pārvei-

dotas un vēl arī uzceltas jaunas.
Laiks iet un  mainās arī sa bie drī -
bas pieprasījums. Muižas laikos
va jadzēja celt muižu un iestādīt
muižas aleju, izveidot akmens žo -
gu, saimniecības ēkas, tad pēc mui -
žas nodedzināšanas jau brīvvalsts
laika radās nepieciešamība celt

skolu un vieta tika izvēlēta tur, kur
atradās bijusī muiža. Laikam ejot
attīstījās rūpniecība un bijušajā
muižas saimniecības teritorijā tika
uzcelta linu fabrika, jo tuvumā at -
rodas ezers. Attīstoties kultūras dzī-
vei arī kultūras nams tika uzcelts.
Vēlākos laikos uzcelta bijusī Viļa -
kas pa mat skolas ēka un sporta zā -
le. Bijušais muižas parks pielāgots
mūsdienu vajadzībām, ierīkots
bērnu atpūtas laukums, estrāde un
strūklaka. Var secināt, ka katram
laika periodam ir celtas konkrētas
iestādes, kas raksturo laikmetu.

Sākumā visi tikāmies Viļakas
Valsts ģimnāzijā, kur ikviens va -
rēja redzēt senās Marienhauzenas
muižas un skolas fotogrāfijas. Tad
ģimnāzijas skolotāji visiem inte-
resentiem novadīja nelielu ekskur -
siju pa renovēto skolu, kurā atklā-
jas ļoti interesantas lietas no pa -
gātnes, piemēram, skolas bēniņos
saglabājas vecie muižas ķieģeļi
no kuriem celta skola, daži no tiem

vēl apdeguši, apskatījām skolas
pagrabu.  Ļoti interesants bija sienas
fragments vienā no kabinetiem,
kur redzams vecais 20.gs 30-to
gadu sienas krāsojums, ieklausī-
jāmies stātā par to, kā skolā bija
organizēta darbība, piemēram, ka
izskatījās skolotāju dzīvoklis.

Pēc tam daudz mazākā pulkā
gājām ekskursijā pa bijušo muižas
apbūvi – šoreiz vairāk apskatījām
teritoriju aiz skolas un kultūras
nama, jo tur iepriekš grupā nekad
neesam gājuši. 

Pirmais pieturas punkts bija
pie bijušās muižas saimniecības
ēkām, kur piedalījāmies aktivitātē
– iepazinām dažādus interesantus
faktus par muižu, tad virzījāmies
gar bijušo linu fabriku uz ezera
pusi. Ejot, apskatījām vecās linu
fabrikas fotogrāfijas un pievērsām
uzmanību liepu alejām. Virzoties
gar ezeru, apskatījām senākas un
jaunākas Viļakas ezera, pils un
pilsdrupu foto, pievērsām uzma-

nību bijušās muižas žogam. Ru -
nājot par muižu, apskatījām krā-
juma dokumentu – zemes nomas
līgumu ar muižniekiem, kur re -
dzams muižnieku zīmogs.

Ikvienam bija iespēja apskatīt
muzeja krājuma priekšmetus par
linu fabriku – linus, linu pakulas,
linu auduma maisiņu un linu fabri -
kas kalkulatoru. Ekskursiju no -
slēdzām ar skolas direktores S.Šai -
cānes stāstu par bijušās muižas
pagrabiem un muižas apbūves
nezināmajiem faktiem. Šādās izzi -
nošās ekskursijās varam uzzināt
tik daudz jauna, ko iepriekš dzī-
ves steigā neesam pamanījuši.

Paldies Viļakas Valsts ģimnā-
zijas direktorei, skolotājām, sko-
lēniem un visiem tiem, kas pie-
dalījās pasākumā.

Tekstu sagatavoja: 
Viļakas novada muzeja vadītāja 

R. Gruševa,
foto: tūrisma speciāliste

I. Matisāne

Pasākums «Marienhauzenas muižas apbūve laika gaitā»
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Viļakas no vadā2020. gada septembris

Zaķis aicināja rīta vingrošanu
veikt katru rītu visiem mazuļiem
un viņu tētiem arī.

Pēc kopējas ievingrošanās,
Zaķis ar bērniem devās sportot uz
laukumiņiem. 

Ar interesantām lauka spēlēm
bija ieradušās arī Jauniešu centra
meitenes Elīna un Laura. Paldies
viņām par sadarbību!

Vislielāko gandarījumu au -
dzēkņiem sagādāja tētu un vienas
māmiņas sportošana.

Līdz pat pusdienai turpinājās
jautras spēles, stafetes un dažādas
sacensības laukumos. Par pieda -
līša nos Sporta svētkos, katrs saņē-
ma krāsainu Patei cī bu no vadītā-
jas, medaļas un kārumus no sko-
lotājām.

Paldies Zaķim un Vilkam par
ierašanos! Paldies vecākiem par
at balstu un ierašanos. Paldies ko -
lektīvam par radošu, sporta akti-
vitātēm bagātu dienu!

Mūsu sadarbība ar Jauniešu
centru turpināsies arī Helovīnu
priekšvakarā.

Pasākumā līdzdarbojās un
foto apkopoja iestādes vadītāja,
Lilita Šnepere

Sporta veselības diena «Sporto vesels kopā
ar tēti» Viļakas Pii «Namiņā»

SPoR Ta ak Ti Vi Tā TES No Va Dā

Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas izglīto-
jamie piedalījās Tukuma ložu
šaušanas sacensībās, pārvedot
mājās godalgotās vietas.

Pirmo reizi sacensībās pieda-
lījās SSG (iesācēji) ložu šaušanas
nodaļas izglītojamie.

Vingrinājumā PŠ – 10A
3.vietu ieguva Amanda Ksenija

Augustāne un Agnis Cercins.
Enija Pankule ieguva 5.vietu, bet
Roberts Griestiņš – 4. vietu.
Sacensībās piedalījās arī Ričards
Pravs, uzrādot savus pirmos per-
sonīgos rezultātus.

Veiksmīgi starti izrādījās arī
MT-2 grupas izglītojamajiem.
Dana Romanova PP-40 vingrinā-
jumā ieguva 2. vietu. Šo grupu
pārstāvēja arī Loreta Paršenkova,
Agate Makšāne, Ieviņa Kokore -
viča un Ratha Šaškova, uzrādot
savus personīgos rezultātus. 

Mūsu MT-7 grupas absolven-
tes Samanta Jugane PŠ-60 vingri-
nājumā izcīnīja 2. vietu, Guni-
ta Šakina vingrinājumā PP-60 –
3. vietu.

Lepojamies ar mūsu sporta
skolas izglītojamajiem un trene-
riem! Paldies par ieguldīto darbu!
Paldies vecākiem un šoferim
Aivaram Circenim!

Dina Krakope,
direktores vietniece 

izglītības jomā

ložu šāvēji Tukumā

Rudenīgā dzestrā rīta noskaņu kliedēja bērnu čalas, kas pulcējās pirmsskolas laukumiņos.
Vadītājas uzruna un negaidīta pasaku tēlu ierašanās. Tādi draiska zaķa (skol. inese) un pastīva
Vilka (skol. Terēzija), jautrā pakaļdzīšanās, pamodināja visus.
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Baz NīCaS DRau DŽu zi ņaS

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels 12.septembrī atzīmēja priesterības des-

mito gada dienu. Tieši pirms 10 gadiem Rēzeknes-
aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis konsekrēja
Guntaru par priesteri. Pirms desmit gadiem Guntars
atbildēja ar «jā» vārdu Dieva aicinājumam. Nereti
tautā runā, ka priesteri atzīmējot tikai 25 un 50 gadu
priesterību jubilejas. Priesteris, profesors andris Priede
uz jautājumu, vai jāsvin 10 gadu priesterības jubileju,
atbildēja: «obligāti ir jāsvin 10, 15, 20 gadi, kad pries-
teris vēl pats ir gados jauns, spēka pilns, kad dzīvi ir
vecāki un daudzi radinieki. Jāsvin un jāpriecājas par
Dieva dotajām žēlastībām. kad būs 50 gadu priesterī-
bas jubileja, tad jau priesterim nemaz nav spēka vairs
svinēt». Priesteris Guntars Skutels Viļakas draudzē ir
uzsācis kalpot piekto gadu. Par svinīgo, skaisto un sir-
snīgo Sv. Misi 12.septembrī Viļakas katoļu baznīcā un
jauko vakaru Viļakas kultūras namā vēl ilgi klātesoši
kavēsies atmiņās. «No sirds pateicos ikvienam, kurš
sveica mani priesterības jubilejā. Jūsu sirds siltumu,
labestību, palīdzību, labu vārdu un lūgšanas nav iespē-
jams nopirkt ne par kādu naudu. Pateicos ikvienam,
kurš nesavtīgi nāk palīgā, kurš nav ne aicināts, ne lūgts
palīdzēt, bet redz darbiņu un nāk un palīdz to izdarīt.
Nesavtīgais atbalsts mani aizkustina no sirds. lai Dievs
par Jūsu labajiem darbiem aizmaksā Jums mūžīgajā
dzīvē!» pateicās un vēlēja Viļakas Romas katoļu drau-
dzes prāvests Guntars Skutels. Desmit gados pr.
Guntars ir piedzīvojis daudz un vislabāk par pagātni,
tagadni un nākotni varēs pastāstīt pats.

kā Jūs domājat vai 10 gadu priesterības gadadiena
tas ir daudz?

– Jā, man tas būs daudz. Jo desmit gadu laikā ir tik daudz
notikumu noticis. Esmu kalpojis vairākās draudzēs. Reizēm
liekas, ka tikai desmit gadi, bet pēc piedzīvotā, pēc ātruma
kādā tempā es pārvietojos, organizēju darbus, tad man liekas,
ka ir pagājuši vairāk kā desmit gadi. Tie ir paskrējuši ļoti ātri.

Vai Jūs esat izvēlējies pareizo dzīves ceļu?
– Pareizais vai nepareizais to varēs novērtēt tikai mūža

nogalē. Šobrīd es redzu dažādas zīmes, kas parāda, ka es
virzos un mūža nogalē sasniegšu izvirzīto mērķi. Tagad
es cenšos visu darīt no sirds un izmantojot vislabākos
līdzekļus kādi ir pieejami konkrētajā situācijā. Domāju,
ka neviens nevar pateikt, vai izvēlētā profesija ir pareizā.
To redz tikai mūža nogalē, kādus augļus tā ir nesusi.
Priesteris tā nav tikai profesija. Tas nav vienkāršs aicinā-
jums. Piemēram, ugunsdzēsējs, ir noteiktas darba stundas,
brīvais laiks, atvaļinājums, esot mājās zini, ka varēsi atpūs-
ties. Priestera kalpojumu nevar ielikt rāmī. Bieži vien mēs
nesaprotam, kāpēc tā rīkojamies, es redzu Dieva darbību,
kas defektu pārvērš par efektu. Cik daudz un kādus augļus
būsim devuši, to īsti varēs redzēt, kad mūs vairs nebūs.

kas visvairāk uzrunā un kas visvairāk skumdina
priestera kalpojumā?

– Prieks ir redzēt kā no garīgas nāves cilvēks garīgi
augšāmceļas. Cilvēks bija garīgi miris, bet tad pieņem
Kristu un piedzimst no jauna. Visvairāk skumdina, ka citi
«norok» citu cilvēku augšāmcelšanos, nopeļ katru labo
un skaisto darbību. Ļaunums ir tik stiprs, ka tāda ļaunuma
priekšā nolaižas rokas. Ļoti skumdina, ka cilvēki ir iecen-
trējušies un neredz ļaunumu, neredz kā mainīties, nedzird,
ko saku, atsakās no palīdzības. Nereti man kā priesterim
arī gribas palīdzēt miesai, materiālā sfērā, šai zemes dzīvei,
bet priestera galvenais uzdevums ir palīdzēt garam, glābt
dvēseli. Priesteris nebūs miesas dakteris. Palīdzot atbrīvot
garu, var palīdzēt arī miesai. Piemēram, palīdzēja lūgšanas,
Sv. Mises upuri, svētības atgriezties cilvēkam no kādas
atkarības. Bieži vien pie manis cilvēki nāk ar kādām vese-
lības problēmām. Ja cilvēkam ir veselības problēmas, cil-
vēks tikai lūdz Dievam, lai dod viņam veselību, lai dakteri
viņu izārstē. Bet cik daudz būtu jāpaskatās uz šo lietu no

garīgās puses. Dievs palīdzi man pieņemt šo upuri, Dievs
mierini mani, Dievs parādi man nozīmi, kāpēc man jānes
šis upuris. Dievs pasaki man lūdzu, kā to pieņemt. Cilvēks
uztver Dievu kā šīs zemes labumu devēju. Bet Dievs jau
apsola mūžīgo dzīvi, jo Dievs jau neapsola mums, ka dzī-
vosim uzstādot ilgdzīvošanas rekordus. Dievs vēlās redzēt
cilvēku brīvu, laimīgu, nepieķērušos šīs zemes lietām, bet
ar skatu, kas vērst uz mūžību, paradīzi. Man kā priesterim
arī gribas palīdzēt visiem, bet tad jāskatās, vai cilvēki neiz-
manto priesteri. Bieži vien cilvēki nepiekrīt sakārtot savu
garīgo pasauli, nevēlas iet pie grēksūdzes, bet grib lai Dievs
palīdz viņam kļūt veselam vai laimīgākam. Tikai tad, kad
cilvēks sakārto savu dvēseli, tad uzlabojās apkārtējā pasaule
un viņš kļūst apmierinātāks, piepildītāks un laimīgāks.

No kādu cilvēku piemēra esat dzīvē visvairāk mācījies?
– No Svēto piemēra, Jānis Bosko, Jānis Marija Vianejs.

Lasīju šo Svēto dzīves aprakstus un viņu devums mani ļoti
uzrunāja. Mani uzrunāja arī latviešu tautas pasakas, kurās
bieži bija varonis, kas cīnījās par taisnību. Vecmāmiņa man
ļoti daudz veltīja laiku un atstāja iespaidu. Krustmāte.
Vecāki. Viņi mani vairāk mācīja un deva piemēru sadzīvis-
kajā dzīvē. Tad garīgajā dzīvē lielu iespaidu man atstāja
mans krustēvs, garīdznieks Jāzeps, kurš atstāja ietekmi arī
aicinājuma ziņā. Man bija ļoti vērtīgs laiks, ko pavadīju
kopā ar krusttēvu. Mani ļoti ietekmē arī personas, vietas un
lietas, vērtēju, ko es no tā varētu paņemt sev vai arī piemēri,
ko nevajadzētu paņemt. Viļakā kalpojot, esmu pateicīgs
cilvēkiem, kuri atbalsta, dzīvi dzīvo līdzi draudzes dzīvei,
aktivitātēm un darbiem. Liels prieks, ka cilvēki ietekmējās
no maniem darbiem, iesaistās paši, nāk un dara no sirds. 

kādas draudzes prāvestam nepieciešamās prasmes
Jūs ieguvāt studējot Garīgajā seminārā un ko Jūsuprāt
vajadzētu seminārā mācīt?

– Es vislabāk atceros Runas mākslas nodarbības, kurās
pasniedzēja, runas mākslas, retorikas skolotāja Antonija
Apele mācīja dažādus vingrinājumus, lai skaidrāk izrunātu
vārdus. Noteikti vajadzētu iepazīstināt kā prāvesti kalpo
dažādos Latvijas reģionos, kādas aktivitātes notiek, kā
iesaistīt cilvēkus, kā organizēt talkas, arī nedaudz izpratni
par projektu vadību. Ja nav bijusi pieredze, tad garīdznieks
arī nezinās kā rīkoties. Baznīcas dokumenti saka, ka
garīdznieks nedrīkst darīt visu viens, bet viņam saimnie-
ciskajos darbos ir jāiesaista citi cilvēki. Diemžēl ne visās
lauku draudzēs atradīs draudzē labu projektu vadītāju,
juristu, grāmatvedi. Mans garīgais aicinājums ir nevis
aicināt cilvēkus nāciet man palīgā, bet sasniegt tādu līmeni,
ka cilvēki paši redz, nāk un piesakās, cilvēku ir uzrunājusi
sirdsapziņa. Šāds cilvēka kalpojums ir vērtīgāks vērtējot
mūžības mērauklā. Itālijā par mani teica: «tu nebaidies
sasmērēt rokas». Ir svarīgi iet kopā ar cilvēkiem un darīt
kopā. Svarīgas ir paša ieliktās pūles darbā. Atceros pamā-
cību, ka «tēvs gribēja dēlam norakstīt mantojumu, bet
tikai, tad, ja būs pelnījis. Tēvs iedot dēlam naudu, tad
paņemt naudu un iemet to ugunī. Dēls tikai noskatās. Māte
iedot dēlam naudu, tēvs atkal paņem un iemet to ugunī.
Dēls nolemj iet pasaulē un pats nopelnīt naudu. Atnes to
mājās un iedot tēvam, tēvs atkal iemet ugunī. Dēls iesau-
cās, ko tu dari, tēvs, steidzās glābt ugunī iesviesto naudu.
Un tikai tad tēvs teica, re, savu sūri grūti nopelnīto naudu
tev bija žēl, ka sadedzināšu ugunī, bet par viegli saņemto
naudu, tu vienkārši noskatījies kā tās sadeg ugunī. Tikai
tad tēvs novērtēja, ka dēls ir gatavs saņemt mantojumu.»

Esmu novērojusi, ka Jums izdodas veidot skaistas
ziedu kompozīcijas baznīcā, noformējumu, apsveiku-
mus. No kā Jūs esat mantojis māksliniecisko talantu? 

– Zīmēšana man kādreiz patika, tikai to neattīstīju.
Garīgajā seminārā katram semināristam vienmēr iedeva
kādus amatus, man iedeva amatus atbildēt par sportu un
virtuvi. Pēc kāda mēneša pateica, ka man ir par maz amatu,
jo piešķirtajos amatos nekas īsti neesot jādara, tāpēc man
vēl būšot jāatbild par ziedu kompozīciju veidošanā baz-
nīcā. Nesapratu, ko darīt. Liels paldies semināristam un
tagad jau priesterim Andrim Vasiļevskim, kurš redzēja
manu izmisumu, iemācīja man pamatlietas ziedu kompo-
zīciju veidošanā, aizveda uz vairākām ziedu izstādēm un
teica, ka tagad varēšot es patstāvīgi veidot ziedu kompozī-

cijas. Ņemu palīgā izjūtu, tā, lai pats sajustu atmosfēru,
kurā jūtos pārmainīts. Uzskatu, ka nevar katru gadu veidot
vienu un to pašu kompozīciju, dekorāciju gadu no gada.
Vēlos, lai katros svētkos dekorācijas kaut nedaudz, bet
tomēr mainītos, lai būtu kāds jauns elements. Svarīgi, lai
būtu ielikta izdoma, piepūle, ielikta sirds Dievam par godu,
lai patiešām redzētu un novērtētu, ka tādas dekorācijas vēl
nav bijušas. Liels paldies Viļakas draudzes locekļiem, kuri
pieslēdzās un atbalsta dekorāciju veidošanu baznīcā.

kāpēc Jūs tik daudz veltāt laiku pārīšu sagatavo-
šanai pirms laulībām?

– Cenšos sekot pr. Andreja Mediņa piemēram, ka cīnos
nevis ar sekām, bet strādāju ar ģimenes pamatu būvēšanu.
Diemžēl Latvijā statistikas dati parāda, ka ir ļoti augsts
šķirto laulību skaits. Mēģinu katram pārītim atrast savu
pieeju. Protams, pāriem, kuri dzīvo kopā 20 – 30 gadus,
gan saku, ka tikai pāris reizes būs jāatnāk uz tikšanos ar
priesteri un priecājos, ka pāris ir gatavs saņemt Dieva svē-
tību viņu laulībai. Bet, ja pie manis atnāk pārīši, kuri ir
pazīstami tikai dažus mēnešus un lūdz, lai es viņus salau-
lāju, es viņus uzreiz nelaulāju, bet gan veltu daudz laiku,
lai saņemtu psiholoģisko un garīgo atbalstu un tad pirms
laulībām apmācības ilgs vismaz gadu. 

Jūs esat atvērts sarunām ar neticīgajiem. kāpēc?
– Man ļoti daudz draugu ir bijuši neticīgie. Pēc kāda laika

atklājās, kāpēc viņi ir neticīgi. Un bieži vien atklājas, ka viņi
ir pat ticīgāki, nekā tie, kuri sevi definē par ticīgajiem. Bieži
vien cilvēkiem ir slēpta slikta pieredze, bieži vien cilvēki
nepiedot Dievam, jo Dievs neuzklausīja viņu lūgšanas, jo
neuzklausa lūgšanas tieši tādā veidā, kā viņi ir lūguši, kāpēc
tad Dievs vispār ir vajadzīgs. Cilvēki mūsdienās vairāk tic
paši sev. Es dodos arī pie cilvēkiem, kuri pirms miršanas lūdz
priesteri, lūdz priestera palīdzību un ir gatavi piedot un saņemt
sakramentus. Bieži vien cilvēks savu ticību pierāda ar darbiem.
Bieži tā saucamie neticīgi vairāk palīdz citiem, iesaistās saim-
nieciskajos darbos, veic darbus kopīgam labumam. Es ticu,
ka ticības gaismiņa ir katrā cilvēkā, arī vislielākajā ateistā. 

kā Jūs vērtējat, ka cilvēki sāk sekot priesterim,
nevis Jēzum kristum?

– Jā, tā ir bijusi problēma visos laikos. Arī Jēzum
Kristum. Kad pirmo reizi saskāros ar šo problēmu, aicināju
palīgā citu garīdznieku, lai palīdz izrunāties ar konkrēto cil-
vēku. Ne velti ir teiciens: «no mīlestības līdz naidam ir viens
solis». Piemēram, kad kalpoju Aglonā, bīskaps mani novir-
zīja uz studijām Itālijā. Un cilvēki, kuri bija daudz iesaistī-
jušies aktivitātēs un dažādos darbos, nāca pie manis un teica,
kāpēc es neprotestēju, kāpēc nepalieku Aglonā. Bet es sekoju
bīskapa norādījumiem. Tāpēc labi, ja šādās situācijās palīdz
cits garīdznieks. Esmu teicis, ja kāds seko man, tad es sekoju
Kristum un vismaz caur mani šis cilvēks seko Kristum. Tā -
pēc es tagad daudz nepārdzīvoju, labāk, lai caur mani seko
Kristum, nevis vispār nenāk uz baznīcu. Tad es mēģinu cil-
vēku virzīt sekošanai Dievam, nevis man. Pakāpeniski izglī-
toju un norādu ceļu pie Jēzus Kristus. Šajā modernajā pasaulē
ir nepieciešami līderi, ja nav laicīgā pasaulē spēcīgu līderu,
tad cilvēki līderi meklē garīgajā pasaulē. Vēl sarežģītas ir
situācijas, ja ģimenes locekļi pieder dažādām konfesijām,
tad aicinu katram palūgties savas konfesijas baznīcā.

kā vērtējat četrus aizvadītos gadus Viļakā?
– Sevi vērtēt ir visgrūtāk. Labāk, lai paveikto vērtē citi.

Kad es atnācu uz Viļaku, man sākumā nebija vīzijas, mērķa.
Darīju darbus, kas vienkārši bija jādara. Centos sakārtot
saimnieciskos jautājumus. Tagad visam darbam redzu lielāku
jēgu, redzu jēgu tam, ko es daru. Esmu daudz piepildītāks,
apmierinātāks nekā biju sākumā. Cenšos saskatīt Dieva dotās
zīmes caur dažādiem cilvēkiem un situācijām. Viļakā ir pie-
pildījies mans sapnis, jo kādreiz skatoties seriālu Emulators,
domāju, kā tā var būt, ka galvenais varonis katrā sērijā ir
citas profesijas pārstāvis. Viļakā jūtos kā Emulators, gandrīz
katru dienu jāiejūtas dažādu situāciju piedāvātajās izspēlēs
un pat reālās profesijās. Ceru, ka ar Dieva palīdzību mums
kopā draudzē izdosies paveikt vēl daudzas labas lietas. 

Jautājumus uzdeva Vineta Zeltkalne, 
atbildēja prāvests Guntars Skutels

Foto: personīgais arhīvs 

Desmit gadu
priesterības gadadiena
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VēSTuRE

Viļakas miests pēc iedzīvotāju skai -
ta bija viens no lielākajiem brīvvalsts
laikā (pilsētas tiesības ieguva tikai 1945. ga-
dā) dzīvoja ap 1500 cilvēku. Viļaka bija
daudzu ceļu krustpunkts, no šejienes
varēja tikt līdz abrenes (Pitalova) pilsē-
tai un uz Balviem. Miestā pastāvēja dau-
dzi veikali, kuri pārdeva dažādas preces.
1937. gadā ar prezidenta k. ulmaņa at -
balstu tika izveidota centrālā savienība
«Turība». 

Šīs savienības mērķis bija sakārtot
preču cenas un celt cilvēku labklājību.
Iedzīvotājiem līdz 1937.gadam nebija pla-
šākas iespējas tik pie patēriņa precēm,
kuras būtu kvalitatīvas un ar atbilstošu
cenu. Problēmas bija arī lauksaimniekiem,
kuriem bija grūti pārdot savu produkciju
par labu cenu. Ar 1937. gadu sāka vērt vai-
rākas «Turības « nodaļas, lai patēriņa pre-
ces būtu viegli pieejamas. «Turības» noda-
ļas veikalu precēm bija vienotas cenas, tas
nozīmē, ka vienas un tās pašas preces, kas
pieejamas laukos vai pilsētā varēja maksāja
vienādi, piemēram, lauksaimniecības mašī-
nas vai cements. Pamazām izzuda preču
cenu svārstības starp laukiem un pilsētu.
«Turības» nodaļas ne tikai pārdeva dažā -
das preces, bet arī no lauksaimniekiem pie-
ņēma dažādu produkciju un piedāvāja
viņiem labākās cenas.

1937. gadā pa Latgali braukāja «Turī -
bas» direktors Blumbergs, lai sameklētu
vietas, kurās varētu atklāt arvien jaunas
veikalu nodaļas. Arī Viļaka nebija izņē-
mums jo šeit atradās tirdzniecības un rūp-
niecības centrs. «Turību» Viļakā nolēma
celt pārbūvējot bijušās Viļakas (Marienhau -
zenas) muižas šķūni (mūsdienās šajā vietā
atrodas veikals «Bastions»). Viļakā tika
nolemts ierīkot veikalu un lielnoliktavu.
1938.gada pavasarī tika uzsākti būvdarbi,
uzcēla divstāvu mūra ēku.

1938. gada 30. septembrī notika «Turī -
bas» nodaļas atklāšana Viļakā. Jaunais vei-
kals tika uzcelts uz Viļakas luterāņu baznī-
cas zemes. Blakus veikalam bija izveidota
arī zirgu iebraucamā sēta, kur varēja mie-
rīgi piesiet zirgus. Uz atklāšanas svinībām
bija ieradies «Turības» direktors J. Blum -
bergs, tirdzniecības nozares vadītājs Vil -
ciņš, būvniecības nozares vadītājs inženie-
ris Dreimanis un padomes priekšsēdētājs
Valters. Ieradušies bija arī vietējās un
apkārtnes sabiedrības pārstāvji: Abrenes
apriņķa vecākais A. Kimerals, Viļakas gar-
nizona pr-ks plkv. ltn. Zīverts, Viļakas
pagasta vecākais Reinholds, virsmežzinis
Jozuus.

Viļakas «Turības nodaļa» izmaksāja
vairāk kā 120 000 Ls. Bija ierīkotas arī
plašas noliktavas telpas. Pie veikala pastā-
vēja linu, sēklu un labības pieņemšanas

punkti. Viļakas nodaļu vadīja K.Lielmanis.
Preču nodaļas dienas apgrozījums pārsnie-
dza 1500 Ls, bet lauksaimniecības ražoju-
mu uzpirkšanas nodaļas apgrozījumi —
5.000 Ls dienā.

1939. gadā veikala vispārējā nodaļa ap -
grozījusi preces par 700.000 Ls. No lauk-
saimniekiem iepirkta labība un sēklas 
par 300.000 Ls, bet eksportsēklas – par
25.000 Ls. Nodaļas linu punkta ap grozība
400.000 Ls, bet no šā gada ražas sēklas
labība iepirkta 250.000 Ls. Pavisam nodaļa
gada laikā apgrozījusi 1.675.000 Ls.

Viļakas ciema un pagasta iedzīvotāji
nodaļā iepirkušies preces par 700.000 Ls,
bet tajā pašā laikā «Turībai» pārdevuši
savus lauksaimniecības ražojumus par
975.000 Ls. Būvniecības vajadzībām pār-
doti 74 vagoni cementa, 13.000 maisu māk-
slīgo mēslu, 35 zāles pļāvēji, 15 labības
pļāvēji, 25 zirga grābekļi un daudz citas
lauksaimniecības mašīnas. Uzsākot darbī-
bu, nodaļa veikala budžetu bija paredzējusi
400.000 Ls lielu, bet tas izpildījies vairāk
kā divkārši. Šajā rudenī no lauksaimnie-
kiem iepirkts arī vairāk kā 3 tonnas mežu
riekstu.

Nodaļu, kuru vada K. Lielmanis, apkal-
po 15 darbinieki. Noliktavas pārzinis 
A. Gruntē, atbildīgais pārdevējs A. Zvirgz -
diņs, linu un labības iepircējs E. Glāz-
nieks, vecākais pārdevējs A. Balodis, pār-
devēji un ci ti nodaļas darbinieki: A. Zil -
vers, A. Kozuliņš, K. Valģis, E. Tauriņš,
O. Balodis, M. Ula novs, K. Ģelzis, V. Tārs,
A. Kurpnieks un G. Austriņš. Sākoties
karam likvidēta un pēc kara posmā mainījās
darbības veids.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada 
muzeja vadītāja R. Gruševa.

Foto: Viļakas novada muzeja krājums

Atsauces:
1. Viļakas novada muzeja krājums;
2. «Turības – Latgales nodaļu darbs»,

Latgales vēstnesis Nr. 63, 1939. gads;
3. «Turības darbinieki Latgalē», Jaunā -

kās ziņas, Nr. 158, 1937. gads;
4. «Jauna celtne Viļakā», Latgales vēst-

nesis Nr. 56 1938. gads;
5. «Turības nodaļa Viļakā», Latgales

vēstnesis Nr. 110, 1938. gads;
6. «5000 latu diena lauksaimniekiem»,

Latgales Vēstnesis, 1938. gads,
7. «Kopdarbības uzplaukuma laikme-

tā», Mūsu majas viesis, Nr. 24, 1939. gads
8. «Kāpēc jāatdzimst turībai», Neatka -

rīgā cīņa Nr. 202, 1993. gads;
9. Daugavas vēstnesis, Nr. 138, 1939.

gads;
10. Maksimova L. «Viļaka un tās ļaudis

gadsimtu ceļos», Rēzekne: Latgales kultū-
ras centra izdevniecība, 2005, 175 lpp.

Veikals «Turība», Viļakas nodaļa, Linu un labības pieņemšana 1936. gads

Veikals «Turība», Viļakas nodaļa, veikala ēkas ar skatlogiem 20. gs 30-tie

Turības Viļakas nodaļas celtniecība

Veikals «Turība» Viļakas nodaļa

Mūsdienās tautu vēsturiskās identi-
tātes meklējumi ir aktuāli visā pasaulē.
atgriežoties pie dzīves jēgas meklēju-
miem, mēs aizvien biežāk uzdodam sev
jautāju mu – kas mēs īsti esam, no kurie-
nes nākam un kurp virzāmies? Baltu
vienības diena ļauj apzināties savas
saknes, mudinot ieskatīties dziļākā lat -
vijas vēsturē un izpētīt savu baltu cil-
šu piederību, to kultūru atšķirības un
raksturojumu.

Kā katru gadu 22. septembrī tiek orga-
nizēts atceres brīdis un degtas ugunis pils-
kalnos un kauju vietās. Baltu ciltis vienojas,
lai apliecinātu savu spēku, gara gudrību
un cieņu varonīgajiem senčiem. Mūsdienās
vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozī-
mi. Kaut gan valstis citu no citas šķir robe-
žas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus
vieno no senčiem mantotais pasaules uz -
skats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.

Šīs dienas vēsturisko izpratni un nozī-

mi pasākuma dalībniekiem atklāja vēstures
skolotāja A.Ločmele. Stāstījumu papildi-
nāja patriotiskās dziesmas folkloras ko-
pas «Atzele» izpildījumā un emocionālais
N. Orlova dziedājums.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada
domes priekšsēdētājs S. Maksimovs, Romas
katoļu draudzes priesteris G. Skutels un
Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore S. Šai -
cāne. Jauki bija saņemt sveicienus un domu
impulsus no Albīnas Veinas, kuras ideju

par Baltu vienotības dienas atzīmēšanu tur-
pina Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.

Mēs tikai varam nojaust, kāda bija mū -
su tautu vienotība 800 gadus atpakaļ, tāpēc
tagad mūsu pienākums un iespēja ir šo vie-
notību starp mūsu tautām stiprināt un vei-
dot pēc labākajiem nodomiem un atbildības.

Paldies skolotājai I. Krilovai par pasāku -
ma vadīšanu un visiem par kopā būšanu!

Ārpusklases darba koordinatore
I. Lindenberga. Foto: M. Zaremba

Baltu vienotības uguņu sasaukšanās
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SIA «ZAAO» (turpmāk –
ZAAO) informē, ka ir uzsākta
dalīti vāktu atkritumu konteineru
uzlīmju nomaiņa. Jaunās uzlīmes
izstrādātas, lai ar foto attēliem,
tekstu, atļaujas un aizlieguma
zīmēm vēl precīzāk norādītu kurš
iepakojums ir derīgs pārstrādei
un kuram iepakojumam pārstrā-
des iespēju šobrīd nav, tāpēc tas
nav jāšķiro. Uzlīmes plānots no -
mainīt ZAAO darbības reģiona
EKO punktu, EKO laukumu un
juridisko personu dalīti vākto
atkritumu konteineriem un to plā-
nots paveikt līdz šā gada beigām.
Uz uzlīmēm izvietotā informācija
pieejama arī ZAAO mājas lapā
www.zaao.lv un sociālajos tīklos,
savukārt drukātā veidā informā-
cija par pareizu atkritumu šķiro-
šanu būs pieejama dažādos pasā-
kumos un iedzīvotājiem tiks
izplatīta gan sadarbībā ar namu
apsaimniekotājiem, gan tiešā
veidā tiem, kuri ir ZAAO klienti. 

Ja Jums ir nepieciešama pa -
pildus informācija par pareizu
atkritumu šķirošanu elektroniskā
vai drukātā veidā, lūdzam sazi-
nāties ar Klientu apkalpošanas
daļas vadītāju Mārtiņu Vīgantu,
e-pasts: martins.vigants@zaao.lv,
tālr., +37126121663.

Dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa

iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VuGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti
ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču
lietošanu. Tādēļ pirms intensīvas apkures sezonas sākuma VuGD aicina iedzīvotājus
iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!

Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados

deg sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina
apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu
degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot,
tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un
jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un
krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju
saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no
dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz
1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra
vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.mar-
tam). Cita starpā reizi piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novēr-
tējums, ko var veikt speciālists. 

Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi – tīra un tehnisko
apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis
citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas
dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude. 

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana
Ja izmantojat malkas plīti, tad jāatceras, ka arī tā laika gaitā nolietojas – var izdegt

cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūm-
gāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama
atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostip-
rinot durtiņas. 

Esiet piesardzīgi, izmantojot elektriskās sildierīces
Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās

sildierīces. Aicinām pievērts uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lieto-
šanas noteikumiem un neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas!

Dūmu detektori glābj dzīvības
Šogad stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos

(gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem,
kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.
Diemžēl VUGD apkopotā statistika par mājokļu ugunsgrēkiem, kuros ir cietuši vai
gājuši bojā cilvēki, liecina, ka lielākajā daļā gadījumu dūmu detektori nav bijuši uzstādīti.
Tomēr ir fiksēti vairāki gadījumi, kad tieši dūmu detektora signāls ir palīdzējis laikus
pamanīt ugunsnelaimi un visiem mājokļa iemītniekiem izglābties no piedūmotās vides. 

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas
ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku dzī-
vībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! 

Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasiet: 
www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem 

VuGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt
sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli!

Plašākai informācijai: Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel.: 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv 

Pirms apkures sezonas parūpējies par mājokļa ugunsdrošību!

iEDzīVoTāJu ziNāŠaNai
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iEDzīVoTāJu ziNāŠaNai

latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūra (turpmāk -
aģentūra) ir aizsardzības mi -
nistrijas pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas saskaņā
ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija noteikumos
Nr.384 «latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras noli-
kums» noteiktajām funkcijām
un uzdevumiem iegūst, sagata-
vo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas pamatdatus, tai
skaitā ģeotelpisko informāciju,
kas ietverta topogrāfiskajos
plā nos un topogrāfiskajās kar-
tēs mērogu rindas 1:250 000 –
1:2 000 ietvaros. 

Aģentūras darbinieki minētā
uzdevuma ietvaros laika periodā
no 2020. gada septembra līdz de -
cembrim turpinās veikt topogrā-
fisko karšu mērogā 1:10000 saga-
tavošanu daļai Viļakas novada
teritorijas, tas nozīmē – veiks teri-
torijas apsekošanu dabā. 

Vēlamies norādīt, ka saskaņā
ar Ģeotelpiskās informācijas liku-
ma 9. panta pirmo daļu, nekustamā
īpašuma īpašnieks, tiesiskais val-
dītājs vai lietotājs neierobežo ģeo-
dēzisko un kartogrāfisko darbu
veikšanu savā īpašumā esošajā vai
pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir dar -
ba apliecības, kuras nepiecieša-
mības gadījumā var attālināti uz -
rādīt. Pārvietošanās notiek tikai
ar Nacionālo bruņoto spēku auto-
mašīnām, kuras var atpazīt pēc
valsts re ģistrācijas numura zī -
mēm, kas sākas ar burtiem la.

Pamatojoties uz ārkārtas situā-
ciju valstī, darbinieki šajā laika pe-
riodā, atrodoties lauku apsekoša-
nas darbos, nekontaktējas ar apkār -
tējiem cilvēkiem, tai skaitā apse-
kojamo objektu īpašniekiem, vei-
cot savus tiešos darba pienākumus.

Kartogrāfiskās informācijas
atjaunināšanas ie tvaros lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa
divu darbinieku sastāvā, kuri
izpilda šādus uzdevumus:

1. Pārbauda kartes lapas satu-
ra pilnību un precizitāti atbilstoši
karšu sagatavošanas noteikumiem
un situācijai apvidū.

2. Iegūst objektu raksturlielu-

mus, kas nav skaidri saredzami
ortofotokartē, vai parādījušies da -
bā pēc aerofotografēšanas tos
vizuāli apskatot vai uzmērot. Ob -
jektu un to raksturlielumu mērī-
šana var tikt veikta ar mērlenti,
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem
instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par
neskaidrajām vietām un objektiem.

4. Nepieciešamības gadījumā
veic apvidus objektu fotografēša-
nu (var tikt izmantots bezpilota
gaisa kuģis – drons).

Informācija par Aģentūru at -
ro dama interneta vietnēs www.lgia.
gov.lv un http://map.lgia.gov.lv 

Par lauka apsekošanas darbiem

Balvu Centrālā bibliotēka izveido
spēli par ziemeļlatgales novadiem

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un
saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un pie-
dāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007. gadā Balvu Centrālā
bibliotēka sāka veidot «Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi».

Šobrīd datu bāzes apjoms ir vairāk kā 1200 vienības. Tajā ietverta
informācija par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu kultūr-
vēstures objektiem, kolektīviem, personām, kurām ir paliekoši un
valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī atzīti sasniegumi un devums
Balvu reģiona attīstībā, izaugsmē, popularizēšanā un vērtību stiprinā-
šanā jebkurā tautsaimniecības nozarē, par nozīmīgiem nemateriālā
kultūras mantojuma prasmju nesējiem un kopējiem, kuru devums ir
atzīts valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī, par Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto prasmju
nesējiem, vācējiem, izpildītājiem.

Ja kādu urda jautājums par dzimtās vietas vēsturi, cilvēkiem, kas
tur dzīvojuši un darbojušies, par nozīmīgām ēkām, dabas objektiem
un kultūras norisēm, atbildes vari meklēt Kultūrvēstures datu bāzē.
Tāpat ikvienam ir iespēja piedalīties Datu bāzes veidošanā un papildi-
nāšanā. Esam priecīgi par cilvēkiem, kas atnes uz bibliotēku fotogrā-
fijas, dalās atmiņu stāstos vai palīdz dažādu faktu precizēšanā. 

Šobrīd ikvienam ir iespēja savas zināšanas par dzimto pusi arī pār-
baudīt. To var izdarīt izspēlējot spēli «Cik daudz zini par savu reģionu?»,
kuru, savas studiju prakses laikā, izstrādāja Rīgas Tehniskās koledžas
absolvents Niklāvs Laicāns. Spēli vari atrast bibliotēkas mājas lapas
sadaļā Kultūrvēstures datu bāze www.balvurcb.lv/kb/ . Spēles jautājumi
aptver Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus. Katrai vietai
tiek piedāvāti 5 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem. Katru reizi spēlējot
jautājumi var mainīties, jo jautājumu «banka» ir diezgan plaša. 

Ienāc, uzspēlē un pārbaudi savas zināšanas par savu reģionu!
Ingrīda Supe, Balvu Centrālās bibliotēkas

Vecākā bibliotekāre sabiedrisko attiecību jautājumos

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
12. oktobrī 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

Paziņojums
AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» elektroniskajā

izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar aug-
šupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Upes ielā
10-1, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr.386
900 0014, izsoles sākums – 11.09.2020., izsoles noslēgums –
12.10.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 528.00, izsoles
solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 52,80.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.10.2020. jāiemaksā
nodrošinājums AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» norēķinu
kontā AS «Citadele banka» Nr.LV07PARX0003805160002, un,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt
to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elek-
troniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/
upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. Par nosolīto objektu noso-
lītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss
10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošināju-
mu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Pielikumā: Viļakas novada dabā apsekojamā teritorija

1.oktobrī Viļakā, no plkst.8.00-13.00 uz Tautas ielas notiks Rudens gadatirgus.
Aicinām pirkt un pārdot gribētājus!

Ievērosim epidemioloģijas drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem

Kultūras pasākumi 
v 17. oktobrī Šķilbēnu pagasta kultūras centrā «Rekova» plkst.

19.00. «Sudrabs», folkloras kopai «Rekavas dzintars» 25 gadu jubileja.
v 28. oktobrī Medņevas Tautas namā plkst.18.00 Ditas Lūriņas

un Mārtiņa Egliena Koncerts. Ieeja brīva.
v 31. oktobrī Šķilbēnu pagasta kultūras centrā «Rekova» plkst.

19.00. «Spēlēju, dancoju pa latgalisko!» Kapelu maratons.
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Viļakas no vadā 2020. gada septembris

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

atbildīgā par izdevumu – Terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. ie spiests: Si a «lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Liepa zied, liepa zied
Baltajiem ziediņiem;
Stādīsim liepu mežu
Apkārt mūsu pagalmiņu.

(Latviešu tautasdziesma)

22. septembrī (Baltu vienības dienā)
Viļakā notika «MEŽa DiENaS 2020»,
kuru laikā 29 dalībnieki stādīja «laiMES
kokuS». Šogad «Meža dienās» īpašu
uzmanību pievērsām Viļakas liepu aleju
stādījumiem – uz Pils un Parka ielām.

Saulainās un siltās «Meža dienas»
ievaddaļā notika izglītojošā daļa ar Annas
Āzes ieteikumiem parku un mežu stādīšanā
un apsaimniekošanā. Pakavējāmies arī
Viļakas liepu aleju vēsturē un uzzinājām
daudz jauna par «Meža dienām» no Annas
Āzes personīgajiem Meža muzeja mate-
riāliem un plakātiem. 

Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne dalīb-
niekiem deva nelielu priekštatu par sva-
rīgo fotosintēzes procesu, meža likumdo-
šanu, Meža attīstības fonda projektiem 

un atgādināja cik vērtīgi koki ir liepas. 
Viļakas novada dome pavasarī Latvijas

Pašvaldību savienībai pieteica pieteikumu
projektam «Meža dienas 2020». Šogad
pro jekta moto: «Veidosim daudzveidīgu
Latvi ju un tīkamu ainavu!».

Projekts tika apstiprināts un rudenī pie-
šķīra finansējumu 200 eur zāģmateriālu
iegādei (liepiņu  atbalsta stabiņiem, koka
so liņu un koka atkritumu tvertņu atjauno-
šanai parkā) un 500 eur koku un stādu iegā-
dei. 

Viļakas – Marienhauzemes liepu alejas
papildinājām ar 30 Parastajām liepām (tās
arī sastādīja vislielākās izmaksas), savu-

kārt muižas parku papildinājām ar dažā-
diem košumkrūmiem. Pilsētas skvērā pro-
jekta ietvaros tika izveidotas košumkrūmu
dobes. 

Liels Paldies Žīguru Meža muzeja
vadītājai Annai Āzei un visiem «Meža
dienu 2020» dalībniekiem – Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktorei Sarmītei Šaicānei,
skolniekiem, skolotājām un dalībniekiem
par liepu aleju stādīšanu! Lai aug mūsu
«LAIMES KOKI»!

Krāsainu, saulainu un radošu rudeni!
Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne

Foto: Mareks Šubenieks

19. septembrī laukumā pie Žīguru
kultūras nama notika Svētku atklāšana. 

Tajā piedalījās pirmsskolas bērnu deju
kolektīvs ar savu vadītāju Iju Krilovu, kura
šoreiz bija iejutusies Lāča lomā un kopā ar
mazajiem dejotājiem izdejoja rotaļu – Dipu
Dapu Lācis nāk. Tad varēja noskatīties
Medņevas Tautas nama bērnu dramatiskā
kolektīva (režisore Valentīna Kaļāne) ludzi-
ņu «Maināmies». 

Pēc emocionālās ievaddaļas sekoja da -
žādas aktivitātes. Kā parasti, arī šogad
laika apstākļi bija brīnišķīgi. Ar orientē-
šanās sacensību Nolikumu iepazīstināja
Ivars Bukovskis un Māra Āze. Orientieristi
tika sadalīti 4 vecuma grupās, izsniegtas
meklējamo objektu lapas. Un sacensības
varēja sākties. 13 kontrolpunktus vienno-
zīmīgi visātrāk sameklēja Artjoms Šaicāns.
Pārējie apmeklētāji varēja aplūkot izstā-
des:

* Zaļajā zālē skatāma rotaļlietu Lācēnu
izstāde, 

* Mazajā zālē – Žīguru pamatskolas
izglītojamo zīmējumu un radošo darbu
izstāde. Šeit arī interesenti varēja noklau-
sīties Annas Āzes izsmeļošo informāciju
par lāčiem un aplūkot foto stendus par
lāčiem. 

Pie Žīguru pamatskolas notika meistar-
darbnīcas Andras Korņejevas un Valentīnas
Bečas vadībā.

Toties Žīguru pamatskolas sporta lau-
kumā notika sacensības: Čiekura lidojums,
Bumba un Maisi. Šīs sporta aktivitātes
vadīja Ligita Volkova, Loreta Šimanovska
un Elīza Pužule. 

Tika apkopoti rezultāti,  sadalītas vietas
un dāvanās saņemti saldumi, bet katrs
dalībnieks sev par piemiņu ieguva Lāča
uzlīmi. Sekoja uzaicinājums uz Meža labu-
mu zupu. Kad zupas katls tika iztukšots,
apmeklētāji varēja doties uz Lielo zāli, lai
noskatītos amatiermākslas kolektīvu kon-
certu. 

Pirms koncerta kultūras nama direktore
pasniedza Pateicības tiem, kuri palīdzēja
radīt šos svētkus – Annai Āzei, Ivaram
Bukovskim, Mārai Āzei, Andrai Korņe -
jevai, Valentīnai Bečai, Viktorijai Zaharo -
vai, Elitai Locānei, Ligitai Volkovai, Lore -
tai Šimanovskai, Elīzai Pužulei, Gunitai
Kaņepei. 

Paldies par skaistajiem rudens ziediem
Ingrīdai, Inesei un Dacei. Zojai un Dainai
par palīdzēšanu zupas tapšanā. Amatier -
mākslas kolektīvu koncertā svētku ieska-
ņu radīja – Medņevas TN sieviešu vokā-

lais ansamblis MELODIJA un tās vadītāja
Inita Raginska

– Viļakas sporta skolas dejotāji Emīlija
Aleksejeva un Olivers Kozlovskis ar savu
treneri Silvu Dambi

– Ritmikas un līnijdeju grupa «Punkti -
ņi» ar savu vadītāju Laimu Timmermani

– dāmu deju kolektīvs «Alianse» un
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ska-

tiens» un viņu vadītāja Ija Krilova
–  pasākumu apskaņoja Emīls Elksnītis
– programmu vadīja un bija kopā ar

mums – Normunds Orlovs. 

Liels paldies Jums visiem par atbalstu
svētku radīšanā un tapšanā.

Valentīna Kaļāne 
Žīguru kultūras nama direktore

Meža svētki «Pa lāča pēdām»  

Meža dienas 2020
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