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Šajā izdevumā:Katra diena kā daļiņa no lielā plāna

Žīguru pagastā, šogad ir tapusi kāda pavisam skaista un pasakaina vieta, «Vecozoli», kuru Rolands Strelčs bija noskatījis jau
2005. gadā, uzsākot savu stāstu starp diviem «Vecozoliem», starp pilsētām un laukiem, neatlaidīgu darbu un atelpas brīdi. 

No kurienes esi cēlies, kur šobrīd dzīvo un kā, no visām vietām
atradi Viļakas novadu, kur īstenot vienu no savām lieliskajām
idejām?

– Esmu dzimis Berģinieks, turpat arī šobrīd ir mana pamata dzīves
vieta. Bet dziļākas saknes meklējamas Kārsavas novadā, Mērdzenē,
kur joprojām dzīvo mana krustmāte. Bērnībā vasaras brīvlaikos, cie-
mojoties pie krustmātes, ļoti patika būt dabā un starp latgaļu cilvēkiem.
Vēl kā nozīmīgu faktu varu minēt mācības Rīgas Amatniecības
Vidusskolā, Stila mēbeļu galdnieka kvalifikācijā, kuru absolvējot
2003.gadā, Diplomdarba izstrāde notika Malnavas Rožukroņa
Dievmātes Romas katoļu baznīcā- kopā ar kursabiedru veidojām bikts
solus un altāra detaļas. Tā nu gadu pēc skolas pabeigšanas ar toreiz
vēl draudzeni Ilzi devāmies ekskursijā pa Latgali, lai, protams, apska-
tītu arī savu darba daļu baznīcā. Kaut kā Ziemeļlatgale toreiz mūs
«ievilka» redzējām daudz atstātu māju, izlēmām pa ciemiem salīmēt
sludinājuma lapiņas, ka labprāt iegādātos kādu ēku. Atsaucība nebija
pārāk liela, bet atbraucot uz «Vecozoliem» bija skaidrs – tā ir mana
māja :) tā 2005.gada rudenī sākās mūsu stāsts Viļakas novadā.

Ko dari ikdienā un ko dari pie mums novadā?
– Ikdienas darbs aizrit Pierīgā, Zaķumuižā, kur atrodas mūsu otri

«Vecozoli», kur izvietota reklāmas un izstāžu stendu ražotne zem zīmola
«Yes We Can», jā tāda interesanta sakritība īpašumu nosaukumos:) Bet
Viļakas novads man ir kā mentālas atelpas brīdis, «Vecozolos»  nekad
netrūkst darāmā, vienmēr atrodas kaut kas pie mājas vai sētā, bet šie
darbi padarīti dod spēku, lai arī pamatdarbā veiktos un idejas raisītos.
Protams, pēdējos 10 gadus esmu arī aktīvs mednieks, šo hobiju apguvu
tieši šeit, iepazīstoties ar vietējiem cilvēkiem, sāku iet dzinējos un pavi-
sam drīz arī mednieka apliecība bija kabatā.

Kur smelies idejas, iedvesmu un sapņus, kurus pārvērst realitātē?
– Es gribētu teikt – neapmierinātībā ar esošo situāciju un vēlme

visu uzlabot – piemēram, izeju pagalmā un saprotu, ka īsti nepatīk
tas, ko redzu, tad nu ķeros pie domāšanas, ko darīt lai patīk, tiklīdz kā
plāns gatavs, ķeros pie realizācijas.

Par ko vēlējies kļūt, kad biji mazs un kas vēlies būt tagad?
– Gribēju būt mopēdu meistars.  Tāds 12gadnieks vizinājos ar

Deltiņu pa Zaķumuižu, uzgāju pamestas vistu kūtis (tādi angāri –
katrs 1000 m2 platībā) un nodomāju, ka šeit gan būtu labs mopēdu
serviss, mopēdus neremontēju, bet dzīvē ir sagadījies tā, ka pāris no
tolaik noskatītiem angāriem esmu nopircis atjaunojis un pārvērtis
gana foršā ražotnē. Šobrīd man nav padomā kāds konkrēts amats, drī-
zāk ir tāda nerimstoša vēlme veikt  uzlabojumus uzņēmumā, lai tas
darbojas kā labi noregulēts pulksteņa mehānisms – precīzi un patstā-
vīgi.

Ko ieteiktu tiem, kas sapņo, bet nav uzdrīkstējušies īstenot sa -
vas ieceres?

– Pirmkārt jābūt idejai, kas pašu iedvesmo, tad apņēmībai darīt,
neļaujot sev padoties pie 10. vai kādas citas neizdošanās reizes un
neklausīties citu padomos, kuri paši šādu lietu nekad nav darījuši vai
arī neveiksmīgi darījuši, kā arī iesaistīt cilvēkus ar specializētām pras-
mēm, kuras iespējams pašam nemaz nepiemīt un uzticēties, ka visu
izdosies realizēt.

Kāda ir atziņa ar kuru ik dienu celies un dodies ikdienas gaitās?
– Nekāda īpaša atziņa nav – ir tikai konkrēts plāns darbu saraksts,

kā realizēt iecerēto, katrai dienai sava maza daļiņa no lielā plāna.

Vai ir kādi nākamie projekti padomā un vai kāds no tiem ir
padomā ar mūsu novadā?

– Projekti padomā ir, jā, arī Viļakas novadā, bet kamēr tie vēl tikai
idejas līmenī, īpaši par tiem skaļi nerunāju.

Kas ir tavas vērtības un veiksmes stūrakmeņi, kas palīdz sa -
sniegt iecerēto?

– Pirmkārt attiecības ar cilvēkiem, neatlaidība, ticība, ka iecerētais
izdosies, prieks un gandarījums par paveikto.

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite
Foto: R. Strelčs personīgais arhīvs

Ar sievu Ilzi, Līgo svētkos «Vecozolu» sētā Rekonstruējot māju, spāru svētkos
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Veiksmīgi
noslēgušies
būvdarbi grupu
dzīvoklī un dienas
aprūpes centrā

Viļakas novadā, projekta Nr. Nr. 9.3.
1.1./18/I/017 «Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide  un
attīstība Viļakas novadā» ietvaros, tiek
veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu
sociālos pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem (turpmāk- personas
ar GRT), kā arī bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. 

Šobrīd ir pabeigti būvdarbi Viļakā,
Balvu ielā 10, ēkā, kur ir paredzēta grupu
dzīvokļu izveide, kā arī Abrenes ielā 9,
kurā tiks izveidots dienas aprūpes centrs
personām ar GRT. Šobrīd tiek gatavota
tehniskā specifikācija mēbeļu un ēku labie-
kārtošanai, lai nākamgad varētu uzsākt
pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai.

Viļakas novada Sociālā dienesta va -
dītājs dz. Čerbakovs, par projekta nozīmi
min to, ka «Šobrīd sabiedrība ir nosacīti
norobežojusies no tiem mūsu sabiedrības
locekļiem, kuri nav gluži tādi kā mēs, kuri
ir nedaudz savādāki. Reizēm mums ir grūti
atzīt, ka viņi ir pilntiesīgi sabiedrības lo -
cekļi, tāpat kā mēs pārējie. Grupu dzīvokļi
būs iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem izjust un pierast pie dzīves

ārpus savas ģimenes, taču neesot izolētiem
no tās. Tā ir iespēja arī vecākiem apzināties
to, ka viņi nav mūžīgi jauni un spēcīgi un
tas mirklis, kad viņi nespēs rūpēties par
saviem bērniem, ģimenes locekļiem nepie-
nāks neesot sagatavotiem. Dienas centrs arī
ir paredzēts, lai atvieglotu ikdienas soli
ģimenēm, kurās ir īpašais ģimenes loceklis.
Gan dienas centrā, gan grupu dzīvoklī šī,
īpašā, bet neatņemamā sabiedrības daļa spe-
ciālistu uzraudzībā tiks uzraudzīta un apmā-
cīta dzīvei, lai šie sabiedrības locekļi varētu
būt nosacīti neatkarīgi, nosacīti patstāvīgi
jebkurā dzīves situācijā, lai viņi nebūtu pār-
steigums priekš sabiedrības. Šis projekts arī
sabiedrību mācīs līdzcietībai, sapratnei un
realitātei, kura uz āru daudzās ģimenēs
dažādu iemeslu dēļ netiek rādīta, bet pastāv
un nepazūd. Ilgtermiņā šis projekts mūs
visus mācīs nepazaudēt mūsu sabiedrības
locekļus arī tad, ja viņi ne vienmēr iekļaujas
mūsu skatījumam paredzētajā ideālajā
pasaulē, jo līdztiesību var panākt tikai tad,

ja netiek noraidīts tas, kas ir atšķirīgs.»
Uzsākot būvdarbus, kā minēja Sia

«ozolmājas» būvdarbu vadītājs a. Rut-
manis, radās pārsteigums pēc demontāžas
darbiem, jo ārsienu konstrukcija  neatbilda
gaidītajam, jo ēkai bija zināmi bojājumi,
taču darbs izdevās un šobrīd ir divas atjau-
notas ēkas Viļakā, pakalpojumu nodroši-
nāšanai.  Savukārt par darba procesu būv -
uzraugs V. Pužulis min, ka «jāuzteic būv -
uzņēmēja darbu organizācija, darbu kva-
litāte un temps. Jāņem vērā  un būtu jāuz-
labo izpilddokumentācijas savlaicīga sa -
kārtošana, taču kopumā darbs noritēja at -
bilstoši plānotajam. Gribētu uzteikt arī pa -
sūtītāja komandu!»

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja
Santa Šmite

Foto: personīgais arhīvs

feride Ločmele ir realizējusi Viļakas novada
domes atbalstīto projektu Nr.2020-VNd-1-05

«CNC iekārtas iegāde».  Jauniete Šķilbēnu pagasta
Rekovas ciemā ir iekārtojusi savu darba telpu, kur
izvietota par projekta finansējumu iegādātā CNC frēz-
mašīna. iekārtas komplekta (t.sk. iekārta, motors, 
t-slot galds, instrumenta augstuma sensors, program-
ma VCarve desktop, Vectric, frēzītes un gravēšanas
uzgalis) kopējas izmaksas ir 2900.59 eur, pašvaldības

atbalsts 2000.00 eur un līdzfinansējums 900.59 eur.
CNC frēzmašīna ir stacionāra iekārta, ar kuru iespē-
jams izfrēzēt ar augstu precizitāti visdažādākās kon-
tūras un urbumus masīvkokā, saplāksnī, akrilos, mīk-
stos metālos un citus materiālos.

Ferides enerģiskums aizrauj ikvienu, kuram Feride ar
lielu sirds degsmi stāsta par to kādas zināšanas ir apguvusi
augstskolā un kādas ir nākotnes ieceres, un kādus darbus
ir iespējams izveidot ar CNC frēzmašīnu. Studējot Rīgas
Tehniskajā universitāte, Feride ir apguvusi rasēšanas pro-
grammas, kurās tiek veidoto 2D un 3D modeļi, kurus var
ievietot CNC iekārtā un radīt taustāmas dizaina lietas. Ir
apguvusi zināšanas Adobe zīmēšanas un rediģēšanas pro-
grammas, ar kurām var sagatavot interesantākus zīmēju-
mus priekš rasēšanas programmām. Kā arī Feride ir apgu-
vusi vizualizāciju programmas, kurās var parādīt objektus
kā tas aptuveni izskatīsies dabā. Programmu apgūšanu
Feride Ločmele plāno turpināt apgūt arī nākotnē, jo tas
vienkāršo un paplašina darba iespējas ar iegādāto iekārtu.

Jaunieši, dodoties studēt uz Rīgu, lielākoties arī paliek
Rīgā. Kas tevi motivē un kāpēc vēlies savu uzņēmēj-
darbību veidot laukos – tālu no Rīgas?

– Vienmēr man Rīgā ir paticis uzturēties tikai uz pāris
dienām, bet tur dzīvot es nevēlos, jo man nepatīk cilvēku
burzmas un sastrēgumi. Jau pirmajā gadā, braucot studēt
uz Rīgu, es zināju, ka es atgriezīšos uz dzimto pusi, jo es
šeit jūtos brīvi un droši un tas mani motivēja uzsākt uzņē-
mējdarbību te laukos, darīt to, kas man patīk.

daudzi iedomājas, ka ar koku un frēzmašīnām var
strādāt tikai vīrieši. Kā tev radās interese darboties tieši
ar koka dizaina produkcijas radīšanu? Vai domā, ka šāda
nodarbe ir piemērota arī sievietēm?

– Tas ir stereotips, ka tikai vīrieši var nodarboties ar
koka produktu radīšanu. Augstskolā manā kursā lielākoties
ir sievietes un mēs ne tikai darbojamies ar CNC frēzmašī-
nu, bet arī ar formātripzāģmašīnas un taisnošanas garen-
frēzmašīnas strādājam, kas ir daudz sarežģītāk un bīsta-
māk. Tādēļ es uzskatu, ka sievietes var darīt arī lietas, ko
spēj darīt vīrieši, ja uz to ir viņu aicinājums.

Kur tu apguvi rasēšanu? Vai to mācīja jau Rekavas
vidusskolā? Vai pirmo reizi iepazinies tikai augstskolā?
Kāpēc tā ir kļuvusi tava sirdslieta?

– Rekavas vidusskolā es mācījos līdz 9.klasei un mācī-
bu programmā diemžēl nebija rasēšanas, bet pašus pamatu
rasēšanā uz papīra es iemācījos Balvu Valsts ģimnāzijā,
man ļoti patika rasēt un man tas labi sanāca, tādēļ es sāku
domāt par to, ka es labprāt ar to nodarbošos nākotnē, un,
pateicoties rasēšanai un vēl pāris priekšmetiem, es izdo-
māju, ka es varētu pamēģināt iet mācīties uz Dizaina
Tehnoloģiju institūtu, kur ir iespējams apgūt materiālu
tehnoloģijas un dizainu, kur arī padziļināti tiek apgūtas
rasēšanas prasmes ar roku un dažādas CAD programmās
2D un 3D rasēšana, kas arī man ļoti patīk. 

esmu sapratusi, ka vari izgatavot koka dēlīšus,
koka pulksteņus, akrila lampas, speciālus koka akse-
suārus. Kādu produkciju klienti vēl varēs pasūtīt pie
tevis? Ko varētu izgatavot pārim, kuri laulājas pirmo
reizi un ko pārim, kurš svinēs jau zelta kāzu jubileju?

– Man ir pieejama ne tikai CNC frēzmašīna un lāzeris,
bet arī 3D printeris, uz kura var izdrukāt visdažādākās plas-
tmasas detaļas un to modeļus. Darbojoties turpmāk, iespēju
robežās, tiks papildināts iekārtu klāsts, kas uzlabos kvalitāti
un paātrinās darba procesus, produkcijas izgatavošanā. 

Varēs iegādāties Produkciju, kurā būs ietverti arī epoksīda
sveķi, pašlaik vēl ar viņiem tiek eksperimentēts un saprasts
kā ar viņiem var strādāt. Kā arī varēs pasūtīt individuālos
pasūtījumus, ko klients pats vēlēsies kā piemēram akrila lam-
piņa, kuru pēc jūsu vēlamā foto jums izgatavošu. Protams, ir
vēl daudz dažādu ideju, bet to ar laiku jūs paši redzēsiet.

Jaunam pārim varētu izgatavot ģimenes ģerboni un
pārim zelta kāzu jubilejā varētu uzdāvināt albūmu ar masīv-
koka vākiem, kur viņi varētu glabāt savas labākās atmiņas.

Kādus suvenīrus varētu izgatavot Viļakas novadam?
– Tos pašus koka dēlīšus, kur ir ar epoksīdu ieliets

vārds Viļaka, kā arī produkciju, kuru jūs es ar laiku iepa-
zīstināšu.

Jautājumus uzdeva Vineta Zeltkalne, atbildēja
Feride Ločmele. Foto: personīgais arhīvs 

Sirds lieta – rasēšana 
un koka dizaina

produkcijas radīšana
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Arī šogad, biedrība «Kal mārs» iesnie-
dza brīvprātīgā darba projektu Nr. 2020-
2-LV02-eSC11-003365 «Catch the oppor-
tunity», lai Balvu bērnu un jauniešu centrs,
kopā ar Viļakas jauniešu iniciatīvu centru
varētu turpināt radīt iespējas bērniem un
jauniešiem, tepat pierobežā, kā arī organi-
zēt aktivitātes, dažāda vecuma grupām.
Kopš šī gada septembra, pie mums brīv-
prātīgajā darbā ir ieradies Markelian Hysa,
īsāk, Marks no Albānijas, lai līdz nākamā
gada jūlijam būtu daļa no jaunatnes jomas
komandas, tādējādi atstājot arī savu pozi-
tīvo nospiedumu pie mums! Turpmāk tek-
stā Marks dalās ar savām pirmajām emo-
cijām, profesionālajiem un personīgajiem
mērķiem, esot Latvijā!

Es vienmēr esmu vēlējies būt par brīv-
prātīgo darbinieku kādā citā valstī un, ja
godīgi, biju plāno jis  izmantot šo iespēju
pēc pāris gadiem, taču viss izmainījās tad,
kad es ieraudzīju, ka šāda iespēja ir Latvijā
un divreiz nedomājot pieteicos tai. Par
Latviju zināju dažas lietas un ļoti vēlējos

to apmeklēt. Protams, pirms doties uz
Latviju, man bija zināmas gaidas (ekspek-
tācijas), bet ierodoties, gaidas pārsniedza
cerēto. Kad ierados lidostā, Santa un Alvis
mani sagaidīja un aizveda uz manām jau-
najām mājām Balvos. Es biju pārsteigts,
nevis par to, ka viņi atbrauca pēc manis,
bet gan par to, ka viņi brauca 6h, lai mani
sagaidītu un atvestu uz jauno mājvietu. Tas
bija lielisks sākums un es zināju, ka laiks
Latvijā būs labs, jo jau sākumā satiku cil-
vēkus, ar kuriem es strādāšu kopā.

Ierodoties, protams, bija jāpavada 10
dienas pašizolācijā, taču, lai cik dīvaini tas
neizklausītos, šis bija labs laiks, jo ārpusē
bija skaists dabas skats un man bija viss,
kas nepieciešams. Gunita no jauniešu cen-
tra, katru dienu jautāja man, vai kaut kas ir
nepieciešams šajā pašizolācijas laikā un
visu, ko man vajadzēja, gan dzīvošanai,
gan radošai darbībai, Gunita piegādāja.
Viņa bija otrā persona, ar kuru man bija
kontakts projekta ietvaros un otrā zīme, ka
šis laiks Latvijā būs patiesi izdevies. Es

pieminēju šos iespaidus un cilvēkus tāpēc,
ka vēlējos pateikt paldies par visu, kas
manis labā tika izdarīts!

Es mīlu šo valsti, te ir viss: fantastiska
daba, lieliski cilvēki un ļoti gards ēdiens.
Nākamais, ko vēlos teikt, varbūt pat izklau-
sīsies smieklīgi, bet es jau  tagad sevi gata-
voju tai dienai, kad mans darbs projektā
noslēgsies un būs jādodas prom, jo zinu,
ka doties prom būs ļoti grūti, jo te, es līdz
šim neesmu juties  kā svešinieks, arī izjutis
to, ka esmu tālu prom no mājām.

Tas, ko es daru Balvu un Viļakas nova-
dos, ir tieši tas pats, ko daru Albānijā. Es
filmēju un rediģēju video, kā arī taisu dažādu
ēku maketus no sērkociņiem. Protams, iero-
doties, man bija daudz lielāki un plašāki
plāni, bet ņemot vērā esošo situāciju, kas
saistīta ar vīrusu, ne visas idejas šobrīd spēju
īstenot. Es ļoti vēlējos mācīt angļu valodu,
IT un filmēšanas prasmes, pasniegt mākslas
nodarbības bērniem un jauniešiem. Neskato -
ties uz to, esmu tik un tā priecīgs par lietām,
ko daru tagad, un man ir svēti palaimējies,

ka varu strādāt ar bērniem, jo viņu ziņkāre
un smaidi liek justies pozitīvi šajā situācijā.

Mani mērķi un darbības, šķiet, ir ne -
daudz grūti izskaidrojamas, bet es centīšos
paskaidrot. Pirm kārt, man ir jāparāda bēr-
niem un jauniešiem, ka viss ir iespējams, ja
tu sapņo. Otrkārt, man ir jāparāda tas, ka, ja
Tev ir sapnis, ar to vien ir par maz, jo, lai to
sasniegtu, ir pie šī sapņa jāstrādā. Pro tams,
tas man ir jādara neformālā veidā, lai viss,
ko mēs darītu kopā,  būtu nepiespiesti un
brīvi. Cits mērķis, ko vēlos sasniegt, esot
Latvijā, ir iemācīt bērniem un jauniešiem
visu, ko es zinu un protu IT jomā, filmu
veidošanā un mākslā, taču mans lielākais
mērķis ir izdarīt ko labu, tā, lai jūs varētu
mani atcerēties, jo visur, kur es dodos, es
atstāju savu pēdu no spie dumu, visur, kur es
dodos, vēlos radīt pozitīvas pārmaiņas.

Neskatoties uz šiem mērķiem, man ir
arī vairāk personīgie mēr ķi. Viens no tiem
ir izveidot filmu par Balviem un Viļaku,
lai to varētu rādīt Albānijā, radot iespēju
citiem iepazīt to, cik skaista zeme ir Latvija
un es zinu, ka viņiem šī filma noteikti
patiks un raisīs vēlmi apciemot Latviju!

Esmu priecīgs par to, ka esmu šajā pro-
jektā un ja man būtu vēlreiz jāizvēlās kur
doties, es simtām reižu izvēlētos doties uz
Latviju un darīt to, ko es daru tagad. Šī valsts
ir svētīta ar labiem cilvēkiem un dabu!

Paldies ik vienam, kas ir iesaistījies pro-
jektā un veido pozitīvu starpkultūru mijie-
darbību! 

Teksta autors: Markelian Hysa
Tulkojums: Santa Šmite
Foto: personīgais arhīvs

Lielsaimniecība Kotiņi Viļakas novadā saimnieko Baltijas jūrai draudzīgi

Saimniecība atrodas Šķilbēnu pagastā,
Viļakas novadā, Dau gavas upju baseinā.
Z/S Kotiņi uzsāka savu darbību 1992. gadā
kā ģimenes saimniecība, šobrīd tajā strādā
30 cilvēku. Kotiņi ir viena no vadošajām
sēklaudzēšanas saimniecībām Latvijā  –
vairāk kā 80% platības no 3000 ha lielās
saimniecības tiek izmantoti sēklu audzē-
šanai, saražojot 6000 t sertificētu sēklu
gadā. 

«Lai Baltijas jūra spētu atveseļoties, ilg-
tspējīgas lauksaimniecības attīstība ir ļoti
svarīga,» norāda Pasaules Dabas Fonda
Baltijas jūras un saldūdens programmas
vadītāja Magda Jent gena, «Mēs esam prie-
cīgi, ka mums ir iespēja pastāstīt un lepoties
starptautiskā mērogā ar vēl vienu Latvijas
lauksaimnieku, kurš ikdienā meklē un īsteno
risinājumus, lai mazinātu savu ietekmi uz

Baltijas jūru un apkārtējo vidi kopumā.» 
Lai racionāli izmantotu resursus un

mazinātu ietekmi uz vidi, saimniecība
Kotiņi augsnes ap strādē izmanto tiešo sēju
(strip-till). Izmantojot šo sējas veidu, ir
uzlabota augsnes mikrobioloģiskā aktivi-
tāte, novērsta augsnes sablīvēšanās, augu
barības vielas ir labāk augiem pieejamas,
laukos noregulēti mitruma apstākļi, kā arī
ietaupīta degviela, samazinot augsnes
apstrādes procesus. At sevišķos laukos
metode izmantota kopš 2000. gada, bet visā
saimnie cībā kopš 2017. gada.

Saimniecībā pievērsta liela uzmanība
arī augu maiņai, šādi mazinot augu aizsar-
dzības līdzekļu pielietojumu, veiktas aug-
snes analīzes, nosakot nepieciešamo mēs-
lojuma daudzumu un izmantota precīzā
tehnoloģija mēslojuma izkliedēšanai.

Saimniecībā atstāj aizsargjoslas gar ūdens
ob jektiem, tadējādi mazinot barības vielu
noplūdi ūdenī un veicinot bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanos ainavā. 

Saimniecībā līdztekus sēklu audzēšanai
attīstīta arī pārtikas produktu un lopbarības
ražošanu. 

«Ilgtspējīgi lauksaimniekot – tas  ir
viens no Kotiņu pamatprincipiem! Mēs te
dzīvojam, te dzīvos mūsu bērni, mazbērni.
Mūsu uzdevums ir radīt maksimāli la bus
apstākļus, lai viņi pēc tam te jūtas un dzīvo
labi! Tādēļ patstāvīgi savā saimniecībā
domājam un dzīvē ieviešam jaunus risinā-
jumus, kā saimniekot vēl savādāk, dabai
draudzīgāk, bet tanī pat laikā radot pro-
duktus ar pievienoto vērtību!» stāsta saim-
niecības īpašnieks Aldis Ločmelis.

Starptautiskais konkurss «Ga da lauk-

saimnieks Baltijas jūras reģionā» ir orga-
nizēts visās Bal tijas jūras reģiona valstīs.
Konkur su organizē Pasaules Dabas Fonds
(WWF – World Wide Fund for Nature)
sadarbībā ar citu valstu partnerorganizāci-
jām. Konkursa mērķis ir izcelt Baltijas jūrai
draudzīgas lauksaimniecības prakses pie-
mērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofi-
kāciju jeb aizaugšanu, kā arī sniegt pozitī-
vus, iedvesmojošus un inovatīvus praktis-
kos piemērus. 

Latvijā konkursu organizē Pasaules
Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru.

Informāciju sagatavoja: 
Magda Jentgena

(mjentgena@pdf.lv | 28652770)
Baltijas jūras un saldūdens programmas

vadītāja | Pasaules Dabas Fonds

Starptautiskā konkursa «Gada lauksaimnieks Baltijas jūras
reģionā» 2020. gada Latvijas finālists ir saimniecība Kotiņi, kurā
saimnieko aldis Ločmelis. Kotiņu iekļūšana finālā ir apliecinājums
tam, ka arī liela izmēra saimniecības var ieviest videi draudzīgas
saimniekošanas metodes, mazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Par Latviju caur markeliana acīm

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2020_avize.qxd  24.11.2020  11:53  Page 3



4

Viļakas no vadā 2020. gada novembris

«Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu

laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno 

brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu –

Astoņpadsmit!»
/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

okobra pēdējā nedēļā Viļa -
kas sociālā aprūpes centra un
Šķilbēnu sociālās aprūpes mā -
jas iemītnieki, piedalījās nodar-
bībā – kopējās vēlmju kolāžas
veidošana – «es mīlu tevi, Lat -
vija». 

Kolāža tika veidota par godu
Latvijas svētkiem, kas būs 18. no-
vembrī. Iemītnieki veidoja kopējo
vēlmju kolāžu  – katrs   nodarbī-
bas dalībnieks novēlēja Latvijai
un tautai  kādu īpašu novēlējumu
un šim novēlējuman pievienoja

klāt atbilstošu bildi, to visu izvie-
tojot kopējā vēlmju kolāžā ar
mērķi, lai vēlējums piepildās! 

Nodarbības dalībnieki no vi -

sas sirds vēlēja Latvijai un tautai
vislabākos novēlējumus!

Teksts un foto: sociālā 
rehabilitētāja Iveta Astreiko

es mīlu tevi, Latvija!
aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

Viļakas Romas katoļu draudze pacietīgi piedalās projektu konkursos finan-
sējuma piesaistei Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācijai. Kopš 2006.gada,
piesaistot mazākus un lielākus līdzekļus restaurējām vitrāžas Viļakas Romas
katoļu baznīcā. esam gandarīti, ka, ieguldot lielu darbu, ir restaurēti 13 vitrāžu
logi baznīcā un viena centrālā rozete. 

Lai pilnībā noslēgtos vitrāžu restaurācija ir jāveic tikai 3 vitrāžu logu (virsgaismas
loga vitrāžu bloku centrālajās durvīs, durvīs pa labi un durvīs pa kreisi restaurācija)
virs trijām ieejas durvīm baznīcā restaurācija. Taču, rakstot projekta pieteikumus,
2018., 2019.gadā netika saņemts atbalsts vitrāžu restaurācijai.

Tad pēkšņi tika izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas
programmas 2020.gada ārkārtas projektu konkurss, kurā saņēmām atbalstu 5000,00
Eur Viļakas katoļu baznīcas centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācijai.
Draudze nodrošina projekta līdzfinansējumu un sedz stalažu izmaksas, lai darbi
ritētu veiklāk veica vecās krāsas noņemšanu un jaunās krāsas uzlikšanu.
Restaurācijas darbi ir jāīsteno līdz šī gada beigām. 

Šobrīd restaurācijas firma SIA «Glassica» un restaurators Andris Kļavnieks ir
veicis bojāto stikla vitrāžas bloku izņemšanu, numerāciju, un tās ir nogādātas dar-
bnīcā Rīgā, lai veiktu rūpīgo restaurācijas procesu. Restaurācijas procesā ir ievietoti
atpakaļ stikla bloki un veikta koka rāmja nokrāsošana un sakārtošana. Līdz ko krā-
sainās stikla vitrāžas būs sagatavotas, tās atgriezīsies Viļakā un tiks ievietotas virs
centrālajām durvīm, lai neparastā krāsaino stikliņu vitrāža priecētu Viļakas draudzes
locekļus un tūristus no tuviem un tāliem novadiem. SIA «Glassica» vadītājs Andris
Kļavnieks Viļakā nebija bijis pēdējos divus gadus un ierodoties bija ļoti priecīgs
par pozitīvajām vizuālajām pārmaiņām Viļakas katoļu baznīcas apkārtnē.
Restaurators  ļoti atzinīgi novērtēja izgaismoto Gotikas rozes rozeti, vitrāžists ir
ļoti priecīgs, ka Viļakā novērtē smalko vitrāžistu paveikto restaurācijas darbu. 

«Sirsnīgs paldies ikvienam, kas palīdz Ziemeļlatgales pērlei –
Viļakas Romas katoļu baznīcai iemirdzēties ar vien skaistāk un die-
višķāk,» pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne

uzsākta Viļakas katoļu
baznīcas centrālo ieejas

durvju virsgaismas vitrāžas
restaurācija

Ieceļ par Triju Zvaigžņu
ordeņa virsniekiem

Valsts prezidents egils Levits un ordeņu
kapituls 2020. gada 30.oktobrī nolēma atbil-
stoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam
par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā

apbalvot ar triju zvaigžņu ordeni un

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem:
AS «Latvijas valsts meži» struktūras «Sēklas un stādi» Latgales

sēklkopības iecirkņa sēklu plantāciju pārzini, mežkopi, Meža muzeja
dibinātāju, vadītāju un gidi, grāmatu autori

Annu Āzi

Kultūras darbinieku, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nemate-
riālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktoru, biedrības
«Upītes jauniešu folkloras kopa» vadītāju

Andri Slišānu
Augstākie valsts apbalvoju-

mi tiek pasniegti personām gan
par atsevišķu izcilu darbu profe-
sijā, gan mūža ieguldījumu un
panākumiem bagātu darbību.

Visus apbalvotos vieno izcila
Tēvijas mīlestība un pašaizlie-
dzīgs darbs Latvijas labā. Apbal -
vojums, ko katrs no apbalvota-
jiem saņems par savu vienreizējo
devumu, ir augstākais mūsu valsts
cieņas apliecinājums darbam
Latvijā un Latvijai.
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

Vecumu un Susāju pagasta tehniskie
darbinieki atjaunoja margas pāri diviem
tiltiem Vecumu pagastā. margas bija
sadrupušas un nolietotas. Vecumu un
Susāju pagasta pārvalžu vadītājs ilmārs
Locāns nolēma, ka margas ir jāatjauno
saviem spēkiem ar saviem tehniskajiem
cilvēkiem. 

No pagasta budžeta tika iegādāts mate-

riāls, no kā atjaunoja tilta margas - barjeras.
Tehniskie darbinieki arī izcirta kokus pie
tiltiem. Nelielie tilti ir izbūvēti pāri Vjadas
upei. Viens tilts, kuram atjaunotas margas
ved uz Rejevas kapsētu, otrs ved uz Gu -
beņu ciemu. Šim tiltam bieži tiek dzīts pāri
piena govju ganāmpulks. «Nodrupinājām
līdz galam sabirušās tilta margas. Izman -
tojām saglabājušos tilta margu dzelzs kons-

trukciju, kuru pastiprinājām, kur bija nepie-
ciešams un pievienojām jaunas margas –
barjeras. Tuvākajā laikā uz tilta margām –
barjerām uzkrāsosim atstarojošo krāsu vai
uzliksim atstarotājus, lai autobraucējiem
būtu drošāka pārvietošanās tumšajos gada
mēnešos. 

Liels paldies pagastu tehniskajiem dar-
biniekiem un priecājos, ka sadarbojoties

divu pārvalžu darbiniekiem ir iespējams
īsākā laikā paveikt lielākus darbus. Liels
paldies Viļakas novada domes Tehniskās
nodaļas darbiniekam Mārtiņam Kaļānam,
kurš ar domes traktoru atbrauca un noņēma
dubļu un zemes virskārtu,» par kopīgi
paveiktajiem darbiem pastāstīja Ilmārs
Locāns. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

atjaunotas margas diviem tiltiem Vecumu pagastā

Šovasar jūlijā Viļakā tika
pabeigti pārbūves darbi uz
autoceļa Gulbene–Balvi–Viļa -
ka–Krievijas robeža (Vientuļi)
(P35) posmā no Keišiem līdz
Kiras upei (59,60.-63,04. km), kas
iekļauj Balvu un abrenes ielas.

Būvdarbu ietvaros līdz pama-
tiem ir pārbūvēta ceļa konstruk-
cija, kas ir pārklāta ar divām kār-
tām asfalta. Vienlaikus pilsētā ir
izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas
tīkls, uzlabots ceļa apgaismojums
un pagarināta gājēju ietve. Šos
būvdarbus veica SIA Ceļi un tilti
par līgumcenu 4,34 miljoni eiro
(ar PVN), kas finansēta no valsts
budžeta.

Savukārt uz šī paša ceļa posmā
no Viļakas līdz pat valsts robežai
(63,07.-69,18. km) septembrī tika
pabeigta seguma atjaunošana. Tur
veikts iesēdumu remonts un pro-
fila labošana, kā arī ieklāta jauna
asfalta virskārta. Šos darbus veica
SIA 8 CBR par līgumcenu 1,67
miljoni EUR (ar PVN), kas tika
finansēti valsts budžeta papildu
piešķirto 75 miljonu eiro ietvaros.
Šajā cenā bija iekļauti arī seguma
atjaunošanas darbi uz autoceļa
Kārsava–Tilža–Dubļukalns posmā
no Sudarbes līdz Dubļukalnam
(38,35.-47,23. km), kur darbus
noslēdza virsmas apstrāde.

Informāciju sagatavoja VAS
Latvijas Valsts ceļi

Komunikācijas daļa
Fotogrāfs Renārs Koris 

Viļakā pārbūvēta Balvu 
un abrenes iela, līdz valsts robežai

atjaunots ceļa segums

Izstādes «JĀ/NEatkarība» konkursa
galveno balvu šogad  piešķir
māksliniecei Lienītei Slišānei

Latvijas valsts svētku mēnesī jau devīto gadu Bulduru izstāžu
nams rīko īpašu konkursa izstādi «Jā/Neatkarība», aicinot māk-
sliniekus piedalīties izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievir-
zītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu un šī
laikmeta noskaņojumu.

«Ir interesanti, ka katru gadu tā situācija, kas ir valstī, tās idejas
rada, savijot realitāti vēlamo ar esošo, rodas arī tie darbi,» par izstādi
un dalību konkursā stāsta Bulduru Izstāžu nama vadītāja, māksliniece
Agnese Bule.

Pēdējos gados, vērtējot iesniegto darbu tematisko, saturisko kva-
litāti, ir notikušas pozitīvas izmaiņas, atzīmē žūrijas pārstāvis, māk-
slinieks Jānis Murovskis:

«Ja pirms gadiem nekautrējās nest sarkanbalti sarkanus karogus
un auseklīšus dažādās kombinācijās, tad pēdējos gados mākslinieki
vairāk domā par ideju, par darba saturu.»

Šogad konkursam tika iesniegti 93 mākslas darbu pieteikumi no
visas Latvijas. Žūrija no tiem ekspozīcijā iekļāva 55.

Konkursa izstādes balvu fondu 1800 eiro vērtībā nodrošina Jūrmalas
pilsētas dome. Galveno balvu, 700 eiro, šogad nolemts piešķirt Lienītei
Slišānei par ļoti emocionālu darbu – «Dieliņ, es arī tevi mīlu» – izadot
personisku traģēdiju, zaudējot dēlu dzelzceļa katastrofā.

«Viens no pirmajiem darbiem, ko mēs redzējām, par cik viņš
bija ārpus noteiktā formāta, ir šis lielformāta darbs, galu galā viņš
arī pārņēma visus,» par galveno balvu ieguvušo darbu stāsta žūrijas
pārstāve, māksliniece Anda Munkevica. «Tas ir tik ļoti privāts stāsts,
bet pilns ar mīlestību.

Šis mātes un bērna stāsts – nav nekas spēcīgāks par šo. Un val-
stiskums kontekstā mūsu valsti satur kopā tieši mīlestības stāsts.»

Vērtējot šogad iesniegtos darbus, Munkevica atzīmēja, ka tie
bijuši vairāk vērsti uz analītiku vai vērtējumu: «Neatkarība kā tāda
nav tikai pašslavinoša vai patriotisms saprotams pats par sevi, bet
daudzi no darbiem bija ar mazu domu graudu vai lielāku, vai kādu
izsāpētu stāstu, un paņēma, protams, šie emocionālie darbi vairāk.
Un tas arī bija viens no galvenajiem atlases kritērijiem, kā arī darbu
profesionalitāte, nostrādātība līdz galam un piedomātība, kā tas varētu
eksponēties šeit tieši.»

Savukārt divas veicināšanas, balvas katru 400 eiro vērtībā, žūrija
nolēma piešķirt Līvai Arnavai par darbu «Ēģipte», kas saistīts ar
tūrisma ceļojumu atcelšanu un pašizolēšanos šogad, un Tomam
Cīrulim par pacifistisko mākslas darbu «Atkārtojums».

«Katru gadu šīm izstādēm ir kāda kopējā noskaņa. Citu gadu tā
vairāk ir vērsta humora un asprātīguma virzienā, tad šogad manā
uztverē tā ir intīma, personiska izstāde. Visi darbi ir par to, kas
satrauc šo darba autoru šajā laikā. Vai tās ir kaut kādas personiskās
attiecības starp māti un bērnu, vai attiecības māksliniekam ar valsti,
vai autoram ar sabiedrību kopumā šajos ierobežotas kontaktēšanās
apstākļos,» spriež žūrijas pārstāvis Jānis Murovskis.

Konkursa izstāde notiek divās vietās – Bulduru Izstāžu namā un
Jūrmalas pilsētas domes vestibilā. Domē ārkārtas situācijas dēļ ielaiž
tikai pēc pieraksta, bet Bulduros skatītāji laipni lūgti un aicināti arī
piedalīties skatītāju balsojumā.

informācija no https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/bul-
duros-atklaj-ikgadejo-konkursa-izstadi-janeatkariba.a381227/
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

Projekts «Green way
Riga- Pskov» turpinās

Turpinās projekta Nr. LV-Ru-006 «GReeNWaYS
RiGa-PSKoV» (zaļie ceļi Rīga – Pleskava) realizēšana.
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir
sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās
saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neat-
spoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas
un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome.
Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas
reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija,
Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona adminis-
trācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome,
Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres nova-
da dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais
partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

2020.gads ir neierasts gads projekta īstenošanā, jo
sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem nav iespē-
jams tikties ar projekta partneriem Krievijā. Lai notiktu
partneru tikšanās tiek izmantots tiešsaistes rīks internetā
«ZOOM platforma». Šogad partneri Latvijā ir uzstādījuši
tūristu skaitītājus uz velo maršruta, lai iegūtu datus, cik
aktīvi maršrutu izmanto cilvēki pirms tas ir labiekārtots
un nomarķēts. Kad viss Latvijas posms būs nomarķēts un
reklamēts, tad varēs salīdzināt kā mainās velo maršruta
apmeklētāju skaits. Partneri Latvijā ir precīzi noteikuši
kilometrus trasei, citi partneri ir veikuši jau trases tīrīšanu,
ir sakārtotas tehniskās specifikācijas un dokumenti. Zaļais
velo maršruts tiks marķēts, uzstādot kilometru stabiņus
pa bijušo dzelzceļa līniju no Rīgas līdz Ērgļiem un no
Gulbenes līdz Viļakai. Posms no Ērgļiem līdz Gulbenei
un no Viļakas līdz robežkontroles punktam tiks marķēts
kā velo ceļš pa valsts un vietējās nozīmes autoceļiem.
Vidzemes tūrisma asociācija ir izstrādājusi karti visam
posmam. Gulbenes novada pašvaldība izstrādā detalizētu
mini-karti posmam Gulbene -Viļaka. Velobraucēji un ceļo-
tāji varēs paši izvēlēties braukt visu velo maršrutu vai arī
izvēlēties izbraukt īsākus velo maršruta posmus. Viļakas
novadā arī esam uzstādījuši cilvēku skaitītāju, nolēmuši,
ka atpūtas vieta tiks izveidota pie Žīguru bijušās dzelzceļa
stacijas. Velobraucēji varēs Viļakā ierasties no Žīguriem
vai arī turpināt braucienu pa marķēto trasi līdz bijušajai
Mežvidu pamatskolai un Viļakā iegriezties no Vecumu
pagasta puses, Borisovas virziena. Krievijas pusē marķē-
tais velo maršruts ies pa valsts reģionālās un vietējās nozī-
mes ceļiem, kā arī pa meža ceļiem, arī gar upi Veļikaja,
līdz velo maršruts noslēgsies Pleskavas pilsētā. 

«ZOOM» tikšanās laikā partneri informēja, ka projekts
norit pēc plānotā laika grafika darbiem, kas tiek veikti kon-
krētā partnera teritorijā. Bet grūti ir prognozēt kā notiks
kopējās projekta aktivitātes. Grūti ir prognozēt, kad būs
iespējams piedalīties plānotajās tūrisma izstādēs, lai rekla-
mētu jauno velo maršrutu, jo neviens nevar pateikt, kad šīs
izstādes varēs organizēt. Vidzemes tūrisma asociācija infor-
mē, ka apvienotais Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas sekretariāts ir saskaņojis vizuālās zīmes ar
kādām tiks marķēts velo maršruts pa zaļo dzelzceļu.

Projekta īstenošana pandēmijas Covid-19 laikā ir ļoti
liels izaicinājums. Bet visi projekta partneri ir noskaņoti
pozitīvi, ka vēl šī projekta laikā būs iespējams visiem
satikties klātienē, jo projekts ir pagarināts līdz 2022.gada
30.aprīlim. Projektu plānots īstenot 32 mēnešos. 

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta
līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.–2020. gadam ir 713732.40 Eur
(90 % no projekta budžeta) un projekta partneri līdzfinansē
projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu

2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma
2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurēt-
spēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Inese Matisāne, maršruta zīmes maketi

Vidzemes tūrisma asociācija

tāpat kā mūsu valstī, arī mūsu skolā Patriotisma
nedēļa novembrī norisinājās īpašā gaisotnē – ar neti-
pisku mieru, sirds siltumu, draudzīgumu. Pirmsskolas
skolotājas, kā vienmēr, pārsteidza ar savu izdomu telpu
un logu dekorēšanā, skolā bērni kopā ar skolotājām
Viktoriju un andru rotāja klašu telpas un gaiteņus.

Tā kā šogad nenotika Lāčplēša dienas nakts orientēša-
nās sacensī bas, tad pie skolas no svecēm ti ka veidota
Latvijas kontūra, ko skolotājs Igors kopā ar saviem palī-
giem – Elīzu un Lindu Pužulēm, 11.novembra vakarā
izgaismoja. Arī pirmsskolas teritorijā bērni ko pā ar audzi-
nātājām veidoja Lat vijas kontūru un skaistus svečturīšus,
ko aizdedza kopā ar vecākiem.

Žīguru pamatskolas pirmsskolas vecākās grupas «Rū -
ķīši» skolotāja Elita stāsta: «Sagaidot Lat vijas 102. dzim-
šanas dienu Rūķīšu grupas bērni čakli darbojās – gatavoja
dažādus dekorus, rotāja grupas telpas. 

«La , la, la, la, la, lā,
Labi dzīvot Latvijā…» Ar šā du dzejolīti sākās rīta cēliens

17. no vembrī Rūķīšu grupā. Katrs grupi ņas bērns izteica
vēlējumu Lat vijai dzimšanas dienā. Iededzām lukturīšus,
piespraudām lentītes un saklājām svētku galdu. Uz galda
likām rupjmaizi ar medu, liepziedu tēju un pašgatavotās

biezpiena-cepumu mājiņas. Kopā ar mū zikas skolotāju
Initu dziedājām, dejojām un spēlējām dažādus mū zikas
instrumentus, kā arī runā jām dzeju. Katrs uz mājām aiznesa
gabaliņu no tortes.»

Kā atzīst arī jaunākās grupiņas «Lācēni» skolotāja Ruta:
«Arī ma zo Lācēnu grupai novembris iesākās ar Latvijas
izzināšanu. Bērni cītīgi strādāja un gatavoja Latvijai muzi-
kālu apsveikumu. Šogad Lā cēniem šie svētki bija daudz
savādāki, nekā parasti, tos mēs svinējām savā grupiņā, kur
skaitījām dzejolīšus Latvijai, dziedājām dziesmas, gājām
rotaļās un pats galvenais – mums bija iespēja iejusties
pavāru lomās un pagatavot gardās cepumu mājiņas.»

Savukārt skolā visas dienas garumā skanēja Latvijas
dzimšanas dienai veltītas dziesmas, ko kopā ar skolotāju
Initu dziedāja gan paši bērni, gan tika atskaņotas audio
Latvijā zināmas un iemīļotas melodijas. Bērni mācību
stundu laikā izzināja Latvijas vēsturi, risināja rēbusus,
skatījās video un atklāja sev nezināmas vai piemirstas lie-
tas. 

Svētki noslēdzās ar skaisti klātu pusdienu galdu, par ko
īpaši bija parūpējušās skolas ēdnīcas meitenes Dzintra un
Gaļina kopā ar lietvedi Veru un ēku un teritorijas apsaim-
niekošanas pārzini Svet lanu. 

Žīguru pamatskolas kolektīvs

Patriotisma nedēļa
Žīguru pamatskolā

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2020_avize.qxd  24.11.2020  11:53  Page 6



7
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aK tu aLitāteS ViļaKaS NoVadā

Aktīvi būvdarbi turpinās ob -
jektā bijušajā linu fabrikas teri-
torijā, kur, realizējot projekta
Nr.5.6.2.0/17/i/022 «uzņēmēj -
dar bības attīstība austrumu
pierobežā» aktivitāti, tiks izvei-
dota rekreācijas zona pie Viļakas
ezera. Būvdarbus veic SIA  «ĢL
Konsultants». 

Padomju laikos Viļakas iedzī-
votāji atceras, ka Viļakā sekmīgi
darbojās linu fabrika, sākoties
juku laikiem fabrikas darbība tika
apturēta un tā nonāca privātīpaš-
nieka rokās. Daudzus, jo daudzus
gadus bijušās linu fabrikas teri-
torija kļuva arvien  degradējošā-
kā. Privātīpašnieks metālu node-
va metāllūžņos, sabruka ēkas,
izveidojās ēku drupas, teritorija
aizauga ar krūmiem un kokiem.
Šajos džungļos cilvēkam pat ne -
bija vietas, kur paspert kāju.
Privātīpašnieks gan pēc Nacio -
nālās kultūras mantojuma pārval-
des (jo teritorija atrodas kultūras
pieminekļu aizsardzības teritori-
jā), gan pēc Viļakas novada do -
mes norādījumiem sakopt īpašu-
mu nereaģēja un teritorija turpi-
nāja kļūt arvien vidi degradējo-
šāka.

Pēc garam, ļoti ilgstošām sa -
runām ar privātīpašnieku Viļakas
novada dome zemes gabalus ar
sadrupušajām ēkām Pils ielā 9 un
ēkām Pils ielā 9a iegādājās paš -
valdības īpašumā 2016.gada va -
sarā, ar mērķi sakārtot teritoriju.
Tikai 2018.gada vasarā, kad paš -
valdība par saviem līdzekļiem
novāca drupas, izgrieza krūmus,
nogrieza kokus, izrāva celmus
Viļakas Pils ielas iedzīvotāji uzzi-
nāja, ka viņi dzīvo pie ezera, jo
beidzot no Pils ielas privātmājām
atklājās skats uz ezeru, līdz tam
laikam caur krūmu džungļiem un
kokiem, bija tikai neliela nojaus-
ma, ka tur atrodas Viļakas ezers.

Šobrīd aktīvi strādā SIA  «ĢL
Kon sultants», lai teritorijā izvei-
dotu rekreācijas zonu, kurā tiks
izveidots plašs stāvlaukums, laivu
nolaišanas vieta Viļakas ezerā,
neliela pludmales zona, aktīvās
atpūtas zona sporta mīļotājiem,
bērnu rotaļu laukums. Tiks uzstā-
dītas 5 mājiņas, kuras būs iespē-
jams kādam (izsoles procesā
uzvarējušam uzņēmumam) uzņē-
mumam izveidot naktsmājas
tūristiem un arī vietējiem novada
iedzīvotājiem. Izveidos arī 5 pie-
slēguma vietas kemperiem, lai
tūristiem, kuri pārvietojas ar kem-
peru mājām, būtu iespēja iebraukt

teritorijā, nakšņot, pieslēgties
kanalizācijai un izbaudīt Latvijas
dabu. Jāatzīmē, ka arī šis būs
maksas pakalpojums.  

Šobrīd SIA «ĢL Konsul tants»
teritorijā ir ierīkojusi notekūdeņu
un drenāžas sistēmu, par 80 % ir
ierīkota arī ūdensvada un kanali-
zācijas sistēma. Tiek būvēts gājē-
ju celiņš un veidoti laukumi,
saklājot vajadzīgos seguma  slā-
ņus, gan asfalta seguma ceļu ierī-
košanai, gan pastaigu celiņu gar
ezera malas ierīkošanai, gan spor-
ta laukumiem. Būvnieku pārstā-

vis informē, ka cik vien iespē-
jams zemes darbus plāno veikt
šogad, jo, ja diennakts tempera-
tūra noslīdēs stabili zem mīnus
grādiem, būs jāņem tehnoloģis-
kais pārtraukums, un darbus
varēs atsākt tikai 2021.gada pava-
sarī. Svarīgi ir zemes kārtām
ziemā nostāvēt, lai pavasarī varē-
tu uzlikt plānotos ceļu un celiņu
segumus. 

«Top Viļakas promenāde, kas
būs pieejama Viļakas pilsētas ie -
dzīvotājiem, Viļakas novada ie dzī -
votājiem un tūristiem no tuviem

un tāliem novadiem un zemēm.
Esam lepni, ka Viļakas pilsētā
tiek sakopta vēl viena degradētā
teritorija un arvien pieejamāks
visiem interesentiem būs arī Vi -
ļakas ezers. Tā būs vieta tūrisma
pakalpojumu attīstībai,» teica Vi -
ļakas novada domes priekšsēdē-
tājs Sergejs Maksimovs.

Projekta īstenošanu atbalsta
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds darbības 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa «Teritoriju revita-
lizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību

integrētajam attīstības program-
mām» sasniegšanā.

Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022
«Uzņēmējdarbības attīstība Aus -
tru mu pierobežā» vadošais par-
tneris ir Balvu novada pašvaldī-
ba. Šajā projektā sadarbības par-
tneri ir Viļakas, Baltinavas un
Rugāju novada domes.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Mārtiņš Rēdmanis

(pirms būvdarbu veikšanas),
būvuzraugs 

Normunds Šteinbergs
un Vineta Zeltkalne

Pozitīvas pārmaiņas bijušajā Viļakas linu fabrikas teritorijā 

Saknes, kur turēties
Avots, kur pasmelties

Vēstījums

Dzimtas saites ir ciešas, –
Tās nevar pārraut,
Tās nedrīkst saraut.

Dzimtas saknes ir svētas, –
Tās nevar nopirkt,
Tās nedrīkst pārdot.

Dzimtas koka saknes
Ir dziļas, –
Tās nevar izrakt,
Tās nedrīkst nocirst.

Dzimtas koka zaros
Mājo putni
Un dzied Dievam
Slavas dziesmas.

Siesim un sargāsim
Dzimtas saites
Ar Mīlestības
Tautisku jostu.

Stādīsim un laistīsim
Dzimtas kokus
Ar Ticības un Cerības
Avota ūdeni.

Lai līdz ar zāli un ziediem,
Ar kokiem un putniem,
Līdzi ar Debesīm,
Ar svēto un Enģeļu kokiem –

Mēs varam Dievam
Pateicību sūtīt!

Dzimtas Dvēsele dzied …

Genovefa Lakše-Eva Dortāne
2020. gada novembris

h h h h h h

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Foto Mareks Šubenieks
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PRoJeKti

Arvils Zelčs īstenojis Viļakas novada
pašvaldības topošo, jauno un tūrisma uzņē-
mēju projektu konkursa atbalstīto projektu
Nr. 2020-VNd-1-11 «Caurspī dīgu kaja-
ku noma», kā rezultātā jaunajā tūrisma

sezonā Viļakas novada iedzīvotājiem un vie-
siem būs iespēja izmantot jaunu pakalpojumu-

trīs caurspīdīgu kajaku nomu, kas šobrīd pieejams tikai
vēl vienā novadā Latvijā.

Projekta kopējā summa ir 2550,00 eiro – par kuru
tika iegādāti trīs caurspīdīgi kajaki, pašvaldība sedza
2000,00 eiro no minētās summas, bet projekta īstenotājs
līdzfinansēja projektu 550,00 eiro apmērā.

Kajaki izgatavoti no polikarbonāta, kas ļauj aplūkot
ūdenstilpnes dzelmi, viens kajaks paredzēts divām per-
sonām un aprīkots ar mīkstiem un regulējamajiem sēdek-
ļiem un airiem. Līdz sezonas uzsākšanai kajaki tiks aprī-
koti ar LED apgaismojumu, kas vēlās vakara stundās pie-
šķirs laivošanai īpašu noskaņu vai iedvesmos doties nakts
ekspedīcijā.

Kajaki būs lieliska atpūta ūdens prieku cienītājiem
gan karstās vasaras dienās, gan īpašos pasākumos, pie-
mēram, vecpuišu/vecmeitu ballītēs, dzimšanas dienās vai

citos svētkos, lai neierastāk dotos uz Viļakas ezera salu
vai vienkārši baudītu ezera mieru divvientulībā, kopā ar
ģimeni vai draugiem. Tiem, kuri vēlēsies sagādāt prieku
kādam citam, varēs iegādāties dāvanu karti un radīt negai-
dītu pārsteigumu.

Priecājos, ka pašvaldība attīsta infrastruktūru un tūris-
ma nozari, kas veido patīkamu vidi iedzīvotājiem, veicina
novada atpazīstamību un piesaista tūristus, kuriem iedzī-

votāji sadarbībā ar pašvaldību var piedāvāt savus pakal-
pojumus. Paldies Viļakas novada pašvaldībai par atbalstīto
projektu!

Darbu uzsāksim nākamā gada vasaras sezonā,  sīkāka
informācija būs pieejama facebook lapā https://www.face-
book.com/laivotprieks un Instagram kontā @laivotprieks 
Informāciju sagatavoja projekta īstenotājs Arvils Zelčs

Foto no personīgā arhīva

«Laivotprieks» jaunajā tūrisma sezonā piedāvās ekskluzīvu pakalpojumu – caurspīdīgu kajaku nomu

Pieejama velosipēdu
noma Viļakas novadā

Jauniete Amanda Orlovska ir realizējusi
projektu Nr. 2020-VNd-1-12 «Velosipēdu
noma Viļakas novadā». Kopējās projekta
izmaksas 2004,84 Eur, pašvaldības finansē-
jums 1800,00 Eur un jaunietes līdzfinansējums

204,84 Eur. Amanda Orlovska bija novēro-
jusi, ka Latvijas lielākajās pilsētās, un arī tepat netālu
kaimiņos Krišjāņu pagastā «Norās» un Alūksnē, ir iespē-
jams iznomāt velosipēdus. Līdz šim velosipēdu nomu

Viļakas novadā piedāvāja Balkanu dabas parkā. Šī gada
jūnijā Balkanu dabas parkā netika sniegts velosipēdu
nomas pakalpojums. Dodoties velobraucienos plašākā
draugu lokā, ir nācies saskarties ar problēmu, ka ne katram
ir savs velosipēds un ne vienmēr to iespējams aizņemties,
vēl mazāka iespēja ir tos iznomāt, tāpēc Amanda izdomāja,
ka būtu labi startēt pašvaldības izsludinātajā projektu kon-
kursā topošajiem uzņēmējiem ar ideju par velosipēdu
nomu. Raugoties uz pieejamajiem resursiem un savām
interesēm, Amanda bija secinājusi, ka Viļakas novada
dome ir nomarķējusi velo maršrutus: Nr.777 «Ar velo uz
Lozdovas gravu», Viļakas novadu šķērso Ziemeļlatgales
velomaršruts Nr. 34 «Rypojvasals», šogad nomarkēts
«Tepenīcas aplis» un pašvaldība realizē pārrobežu sadar-
bības projektu «Green way» jeb marķēts veloceļš pa bijušo
dzelzceļa līniju. Tā kā apkārtnē veidojas arvien draudzī-
gāka vide velo tūrismam, tad Amanda uzskata, velomar-
šruti veicinās velotūrismu, bet velosipēdu pieejamība vei-
cinās uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novadā.  

Pirmie projekta īstenošanas mēneši pagāja kā izmē-
ģinājums. Projektu atbalstīja tikai jūlija beigās. Kamēr
tika iegādāts viss papildus vajadzīgais aprīkojums (piegādi
arī aizkavēja ar Covid-19 valstī saistītā situācija), tikmēr
velosezona jau noslēdzās. Aktīvā velosezona ir maijs –
oktobris, ja laika apstākļi atļauj, tad velosezona var sākties
arī martā vai aprīlī un noslēgties novembrī, bet ir arī dros-
mīgi velobraucēji, kuri ar velosipēdu pārvietojas visu
gadu. «Projektā iegādājos 8 «Ofo»velosipēdus, kas ir
ražoti tieši velosipēdu nomas vajadzībām. Tā uzbūve vei-
dota tā, lai velo būtu izturīgāks, kalpotu ilgāk un tā uztu-
rēšana tehniskā kārtībā nesagādātu lielas rūpes.
Velosipēdam priekšā ir piestiprināts grozs, kur velo cie-
nītājs brauciena laikā var novietot personīgās mantas.

Iegādājos arī 8 velosipēdu ķiveres, kas piemērotas sie-
vietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Ir pieejamas arī atsta-
rojošās vestes. Pakalpojuma mērķauditorija ir pieaugušie,
jaunieši un bērni, jo velosipēds ir  piemērots no 12 gadu
vecuma.  Par projekta līdzekļiem iegādājos arī vienu velo-
sipēda piekabi. Jāņem vērā, ka ne visur tiek pievadāta
velosipēda piekabes noma.  Ja ģimenē ir  kāds mazāks
bērns, tad, dodoties veloizbraukumā, viņu nevar paņemt
līdzi. Tāpēc nodomāju, ka velo piekabe būtu drošākais
veids, kā mazajam līdzbraucējam parādīt apkārt esošo.
Velo piekabē var sēdēt viens vai divi bērni vecumā no 18
mēn. līdz 7 gadiem. Piekabes kravnesība ir līdz 26 kg.
Šajā piekabē, ja nepieciešams, varēs vest arī personīgās
mantas. Piekabe ir funkcionāla, to var pārveidot arī par
stumjamajiem bērnu ratiņiem.  Nākamgad, uzsākot aktīvo
velo sezonu, aktivizēšu reklāmu par pieejamo pakalpo-
jumu Facebook lapā, kā arī domāju par vides reklāmu –
plakātu pie Viļakas ezera jaunā pontona tilta un Viļakas
ezera pludmalē,» pastāstīja Amanda.

Amanda atzina, ka vēlētos savu nākotni saistīt ar Viļaku.
Šobrīd ir neskaidrs, kādas nodokļu izmaiņas valdība plāno
pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem, bet, ja šāds
biznesa veids izrādītos veiksmīgs, tad nākotnē varētu iegā-
dāties bērnu un kalnu velosipēdus. «Domāju veikt arī klien-
tu aptauju, lai, saņemot šo velosipēdu nomas pakalpojumu,
uzzinātu, kādas ir klientu atsauksmes, kas būtu jādara savā-
dāk, lai klients saņemot pakalpojumu paliktu apmierināts.
Jau no vidusskolas laikiem esmu par aktīvo atpūtu, tāpēc
to centīšos popularizēt jau kā uzņēmējdarbību,» nākotnes
nodomus nedaudz atklāja Amanda Orlovska.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Jauns velomaršruts
«Tepenīcas aplis»

Viļakas novada dome ir īstenojusi Lauku atbalsta die-
nesta atbalstīto Leader 7. konkursa kārtas projektu Nr.
20-07-aL19-a019.2206-000004 «Vietējā velomaršruta
«tepenīcas aplis» izveide». 

Projekta «Vietējā velomaršruta «Tepenīcas aplis»»
izveide» kopējas izmaksas ir 2024.48 EUR. Projekta attie-
cināmie izdevumi ir 1599.96 EUR,  no tā publiskais finan-
sējums sastāda 1439.96 Eur un pašvaldības līdzfinansē-
jums 248.33.00 Eur, projekta neattiecināmie izdevumi
PVN – 336.19 Eur. 

Vietējais velomaršruts tika izveidots Susāju pagastā,
kura teritorijā ir daudz interesantu dabas un kultūras objek-
tu. «Tepenīcas aplis» ir maršruts dabas un kultūrvēstures
baudītājiem –  paredzēts apļveida un izbraucams vienā
vir zienā – 30 km garumā 50 % asfalta un 50 % grants se -
gums, vidējas grūtības pakāpes. Ieticams maršrutu uzsākt
no Viļakas novada muzeja, Klostera ielas 1. Vietējam velo-
maršrutam Vidzemes tūrisma asociācija piešķīra nr. 788.

Projekta izstrādes gaitā tika piesaistīta profesionāla
nozares speciāliste Santa Paegle, kas 2019. gada rudenī
izbrauca un kartēja maršrutu, izstrādājot maršruta vizua-
lizāciju un ieteikumus tehniskajai specifikācijai. Projekta
īstenošanas laikā 2020. gada vasarā SIA Makfors veica
zīmju Nr.788 uzstādīšanu un šobrīd velomaršruts ir skaidri
nolasāms un marķēts dabā, kā arī tika izveidota brošūra
ar karti un aktuālo informāciju velotūristiem, ko izstrādāja

SIA Poligrāfserviss. Velomaršruta brošūra pieejama
Viļakas novada muzejā Balvu ielā 13 un Klostera ielā 1.

Velotūrisms un ar velotransporta jomu saistīta tematika
ir ļoti aktuāla, jo velotransporta lietotāju skaits Latvijā ar
katru gadu pieaug gan pilsētās gan arī lauku teritorijās.
Velotūrisms piedāvā aktīvo atpūtu dabā. Viļakas novadā
mērķtiecīgi tiek attīstīta velotūrisma joma. Viļakas novadu
jau šķērso reģionālais velomaršruts Nr.34 «Rypoj vasals»,
kā arī šķērsos Reģionālais velomaršruts Nr.11, kas pie-
slēgsies starptautiskajam Euro velo 11 maršrutam (Norkaps
–Atēnas, šobrīd notiek projekta realizācija). 2019.gada
septembrī uzsākts zaļo dzelzceļu projekts Rīga –Pskov.
Tāpēc bija svarīgi izveidot arī vietējo velomaršrutu tīklu,
kas pieslēgtos jau reģionālajiem velomaršrutiem, tā aicinot
tūristus un vietējos iedzīvotājus vairāk izzināt dabas bagā-

tības un kultūrvēsturisko mantojumu lauku apvidos. Ja
reģionālie maršruti lielākoties iet pa Latvijas Valsts ceļiem,
tad vietējo velomaršrutu mērķis ir novirzīt no maģistrāles
un izvest tūristu vairāk pa mazākas noslodzes ceļiem un
takām, atklājot lauku teritoriju burvību.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: Viļakas novada tūrisma speciāliste
Inese Matisāne
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VēStuRe

Pirmais 11. novembra lāpu
gājiens Viļakā notika 1937. gadā,
kurā 7. Siguldas kājnieku pulks
kopā ar skolām, mazpulkiem sā -
kumā devās uz brāļu kapiem.  Pēc
tam visi devās uz garnizonu, kur
tika sveikti Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri, tika lasīts referāts un
cilvēkiem bija iespēja noklausīties
koncertu. Diemžēl par 11. novem-
bra lāpu gājienu 1938. un 1939.
ga dā nav.

Interesanti tika svinēti paši
valsts svētki – 18. novembris. Tos
svinēja vairākas dienas. Piemē -
ram, 1936. gadā svētkus sāka svi -
nēt 17. novembra vakarā ar gājie-
nu no Vienības laukuma (tirgus
laukums, mūsdienās – skvēra teri-

torija) uz Viļakas brāļu kapiem.
Pie pieminekļa atradās karavīru
goda sardze. 18. novembrī Vien -
ības laukumā notika parāde ar
dažādu organizāciju piedalīšanos.
Runu teica garnizona priekšnieks
Pone, notika radiofona pieslē-
gums Valsts prezidenta runai.
Svētku dalībnieku skaits bija ap
4000 cilvēku. 1937. gadā svētku
svinības ievadīja Viļakas ev.-lut.
draudzes baznīcā, kur tika iesvē-
tīts Viļakas 6. klasīgās pamatsko-
las karogs, kuru garnizona kara-
vīri uzdāvināja skolai. Neiz palika
svētku parāde Vienības laukumā,
kurā svinīgi arī pasniegts karogs
skolai. 1938. gadā svētkus turpi-
nāja atzīmēt ar svētku parādi

Vienības laukumā. Intere santi, ka
šajā gadā ciemu mājas rotāja ka -
rogi, zaļumu vītnes un pierobežā
vairāk kā 100 km garumā tika
dedzināti spoži ugunskuri. 1939. ga -
dā arī notika svētku lāpu gā jiens
uz Brāļu kapiem, gājiena piedalī-
jās ap 2000 dalībnieku.  Vienības
lau kuma kā parasti notika parāde
un noslēgumā garnizona zālē
varēja noskatīties svētku izrādi.
1939. gadā valsts svētki tika atzī-
mēti pēdējo reizi, jo 1940. gada
jū nijā Latviju okupēja sarkanā
armija. Padomju laikā piemineklis
līdz ar pamatiem tika nojaukts,
taču 1990. gada 11. novembrī to
at klāja no jauna.

Tekstu sagatavoja: 
Viļakas novada 

muzeja vadītāja R.Gruševa,
foto: Viļakas novada

muzeja krājums
Atsauces:Atsauces:
1. Viļakas novada muzeja krājuma

materiāli;
2. Maksimova, L, «Viļaka un tās ļaudis

gadsimtu ceļos», Rēzekne: Latgales kul-
tūras centra izdevniecība, 2018, 223 lpp;

3. «Svinības», Ugunskurs, Nr.11,
1937. gads;

4. «Spožas valsts svētku svinības pro-
vincē», Latvijas kareivis Nr. 264, 1936. gads;

5. «Karavīru dāvana skolai», Latgales
vēstnieks Nr.135, 1937. gads;

6. «Viļakas garnizona karavīri»,
Latgales vēstnesis Nr.138, 1938. gads;

7. «Viļakas ciemā», Latgales vēstne-
sis Nr.56, 1939. gads.

īss ieskats valsts svētku svinēšanā Viļakā brīvvalsts laikā

Valsts svētku svinēšana 20. gs 30-tajos Brāļu kapu pieminekļa atklāšana 1935. gada 22. septembris

18. novembra svētku gājiens 20. gs 30-tajos

Grāfienes
vēsturiskais ceļš

Jau kopš 2018. gada Vi -
ļakas novada dome strādā
pie leģendas par grāfienes
alinas Lippe – Lipskas ceļa
atjaunošanu. Leģenda vēs -

tī, ka grāfienes ģimene no
marienhauzenas muižas devās pa Parka
ielu, pāri Pušnicas upītes tiltiņam uz
Viļakas Romas katoļu baznīcu, lai baz-
nīcas teritorijā ieietu pa mazajiem vār-
tiņiem, kas veda uz ieeju baznīcā pie
altāra, kur 2.stāvā atradās grāfu loža,
lai dievkalpojumu viņi varētu uzklausīt
netraucēti no vienkāršās tautas.

2018.gada 23.oktobrī Viļakas novada
dome atklāja grāfienes tiltiņu pāri upītei,
kas ir skaisti izgaismots un kļuvis par iecie-
nītu pastaigu vietu vietējiem iedzīvotājiem
un iemīļotu fotografēšanās vietu tuviem un
tāliem viesiem un Viļakas pilsētas ciemi-
ņiem.  2020.gada pavasarī Viļakas Romas
katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels
kopā ar palīgiem, noņemot augsnes virs-
kārtu, atraka vēsturisko bruģa celiņu līdz
baznīcas žogam, tālāk celiņu caur priežu
audzi neatklāja, tas nebija saglabājies.
2019.gadā, veicot Viļakas pilsētas centrālo
Balvu un Abrenes ielu pārbūvi, būvnieki
atklāja un izraka vēsturisko bruģi. Tas no -
nāca pašvaldības īpašumā.

Viļakas novada dome sadarbībā ar
Viļakas Romas katoļu draudzi un prāvestu
Guntaru Skutelu plānoja, kur šo bruģi varē-
tu izlietot. Sākotnējā ideja bija visur, kur
vien iespējams ap katoļu baznīcu atjaunot
vēsturisko bruģi. Taču, veicot padziļinātu
izpēti, secinājām, ka tas ir laukakmeņu bru-
ģis, kurš nav speciāls, senais, kvadrātiņu
bruģis, bet īsti laukakmeņi, ļoti nevienmē-
rīgi un neviendabīgas formas, kāds lielāks,
kāds mazāks, kāds slīpāks, kāds apaļāks.

Tāpēc nolēmām, ka vēsturisko bruģi iestrā-
dās kā īpašas līnijas pie baznīcas centrālās
ieejas (2020.gadā realizētais Leader pro-
jekts Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000006
«Kultūras pakalpojumu pieejamības,
sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana
Viļakas katoļu baznīcā») un atjaunos vēs-
turisko grāfienes ceļu. Ikdienas staigāšanai
vairāk piemēroti ir mūsdienu, vienādais
bruģa segums vai asfalta segums. Bet grā-
fienes vēsturisko ceļu vairāk izmantotu
tūristi. Tā, pateicoties veiksmīgai draudzes
un pašvaldības sadarbībai, ir atjaunots
segums ceļam, kas ved ap baznīcu un
2020.gada 18.novembrī atklāts atjaunotais
grāfienes vēsturiskais ceļš. Pateicoties
draudzes ziedojumiem un labdariem, pie
baznīcas centrālajiem vārtiem ir labiekār-
tots stāvlaukums, paplašinot asfalta seguma
daļu.

«Paldies Dievam, kurš vada un organizē
lietas un sadarbību tā, lai apkārtne ap baz-

nīcu kļūtu arvien skaistāka. Paldies ikvie-
nam par ieguldīto darbu un lūgšanām, kas
palīdz tapt skaistām lietām. Paldies Viļakas
novada domei par sadarbību. Ir iecere
nākamgad vēsturisko bruģa celiņu turpināt,
lai savienotu vēsturiskā bruģa ceļu ar baz-
nīcas iebraucamo asfalta ceļu un  lai vēs-
turiskais bruģa celiņš aizvestu arī uz pie-
miņas vietu nacionālajiem partizāniem.
Atgādinu, ka Viļakas katoļu baznīca ir
valsts nozīmes kultūras piemineklis, tas
nozīme, ka visiem darbiem ap baznīcu un
baznīcā ir jābūt saskaņotiem ar Nacionālo
kultūras mantojuma pārvaldi. Jāatzīst, ka
labiekārtošanas idejas lido daudz ātrāk nekā
pārvalde spēj izskatīt draudzes iesniegtos
iesniegumus. Kā atzina pārvaldes darbi-
nieki, tad tik daudz iesniegumu kā saņemts
no Viļakas draudzes pēdējos trijos gados,
nav bijis saņemts agrāk. Aicinu ar lūgšanu,
pateicību un pacietību turpināt labiekārto-
šanas darbus. 18.novembrī piedzīvojām

vēsturisku notikumu, jo tika atvērtas baz-
nīcas sānu durvis, pa kurām baznīcā ienā-
kusi grāfu ģimene, un tās pēdējo reizi biju-
šas atvērtas pirms 50 gadiem. Šogad
18.novembrī atklājam vēl vienu metālka-
lēja Igora Trešutina veidoto lukturi pie baz-
nīcas centrālajiem vārtiem. Un nākamgad
plānojam, ka mazos, nolietojušos koka vār-
tiņus nomainīs jauni metāla vārtiņi, pa
kuriem kādreiz cienīgi bija baznīcas teri-
torijā ienākusi grāfu ģimene. Labprāt gai-
dīsim atbalstītājus darbiem, gan ar lūgša-
nām, gan materiāli. Lūgsim Dieva palīdzī-
bu, lai labiekārtošanas darbi, neskatoties
uz plānoto novadu reformu, nākamgad aiz-
ritētu veiksmīgi,» izskaidroja paveiktos
darbus, pateicās un nākotnes ieceres iezī-
mēja Viļakas Romas katoļu draudzes prā-
vests Guntars Skutels.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels 

un Vineta Zeltkalne

Viļakas novada iedzīvotāji un viesi katru gadu 11. novembrī dodas lāpu gājienā uz Brāļu kapiem, lai izrādītu cieņu un atcerētos brīvības cīnītājus, kuri krita 1919/1920.
gadā kaujās par Latviju. Visi šie karavīri krita Viļakas apkārtnē un jau 1923. gadā Jaškovā 18.novembrī svinīgā pasākumā tika likts Brāļu kapu pieminekļa pama-

takmens. Šajā dienā Viļakas katoļu baznīcas dekāns P.apšinīks noturēja dievkalpojumu. Pēc dievkalpojuma notika svinīgs gājiens, nesti vainagi, spēlēta himna. 1924. gadā
uzbūvēja pieminekļa pamatus. 1929. gada 3.novembrī kritušie karavīri pārapbedīti topošajos Brāļu kapos. Vairākus gadus turpinājās ziedojumu vākšana pieminekļa
celtniecībai. Pieminekli atklāja 1935. gada 22. septembrī, tajā guldīti 31 Latvijas armijas 8. daugavpils kājnieku pulka karavīrs un 14 igauņu  karavīru mirstīgās atliekas.
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izGLītīBa

es Latvijā un
Latvija manī!
mums ir dota vienreizēja dāvana –

dzirdēt, just un redzēt, tajā pašā laikā
arī dota lieliska iespēja dzīvot tieši te –
Latvijā. Varam teikt, ka dzīvojam laimī -
gi, jo, paveroties sev apkārt, redzam lie-
tas, kuras patīk, kuras iepriecina un
iedvesmo, lietas, kuras slēpj sevī daudz
at miņu. tās atgādina par visu mums sva-
rīgo un nepieciešamo, tās ir lietas, kuras
piepilda ikdienu, tās ir lietas, kuras
glabā sevī Latviju un neļauj to aizmirst.

Novembrī jo īpaši ikviens no mums
izjūt savu piederību Latvijai, jo svinam
savas dzimtenes dzimšanas dienu. Kaut arī
šogad ierobežojumu dēļ nevarēja notikt
plaši kopīgi skolas pasākumi, tomēr svētku
sajūta Viļakas Valsts ģimnāzijā neizpalika.
17.novembra rītu skolēni sāka ar Latvijas
himnas dziedājumu un gaismas karoga vei-
došanu no sveču liesmiņām. 

Dienas gaitā 1.– 4.klašu skolēniem no -
tika sportiskās aktivitātes «Mazais Lāč -
plēsis» un pēcpusdienā pa klasēm tika
organizēts erudīcijas konkurss par Latviju.
5. – 6. klašu skolēni klases stundas aizva-
dīja ar moto «Visur redzu, jūtu un dzirdu
Latviju». Turpretī 7.–12. klašu skolēniem
attālinātajā mācību procesā kā pirmā notika

klases stunda = Latvijas stunda.
Dienas noslēgumā 1.–6. klašu skolē-

niem svētku sajūtu sarūpēja arī skolas
pavāres – mielojāmies ar kūciņām un kar-
stu tēju.

Paldies literārās jaunrades pulciņa
dalībniekiem par tēlainiem un radošiem
veltījumiem Latvijai, ko ikviens var izlasīt
uz skolas stenda. Paldies skolas vadībai,
klašu audzinātājiem, pavārēm par ieguldīto
darbu.

Skolā valdīja sirsnīga, silta un patrio-
tiska gaisotne. Būsim vienoti ik dienu,
mīlēsim Latviju un mīlēsim viens otru.

Ārpusklases darba koordinatore
I. Lindenberga
Foto: L.Ozola

Latvija sākas 
ar ikvienu no mums

Latvija sākas ar ikvienu no mums. Latvija ir  tavas
domas un tavi darbi. tā ir tavas ilgas un centība, spītība
un neatlaidība. Latvija ir gandarījums par savu un citu
sasniegumiem. tu esi Latvija!

Tā arī notika Viļakas PII, vadot svētkus vienas nedēļas

garumā. Mēneša pedagoģiskā darba plānojumā paredzējām
runāt, dziedāt, klausīties, uzklausīt un praktiskus darbiņus
darīt Latvijai – mūsu Dzimtenei.

Svinīgs saviļņojums visam kolektīvam radās jau Lāčplēša
dienā – mūsu varoņus pieminot, iededzām svecītes pie pirms -
skolas ieejas durvīm. Tās sildīja mūsu sirdis un izgaismoja
mūsu mājupceļu.

Saviem kolēģiem svētku koncertu sniedzām pa grupām.
Divu kolēģu darbu cildinājām un priecājāmies par viņu god-
prātīgo darbu iestādes labā.

Nedēļu sākām ar saldumu, kūku gatavošanu grupās.
Katras grupas mazuļi kopā ar savām skolotājām un skolotāju
palīgiem gatavoja savu kūku Latvijai.

Pirmssvētku dienā iededzām sveces par godu mūsu
Latvijai un mielojāmies ar dzimšanas dienas kūkām.

Paldies, skolotājām un vecākiem par atbalstu kūku tapšanā!
Daudz laimes Tev, mūsu Latvijai dzimšanas dienā!
Visu uzmanīgi dokumentēja, koncertu vēroja  un patei-

cības sniedza, Viļakas PII vadītāja Lilita Šnepere.
Foto sava un kolēģu bildēti un apkopoti

Katra mazpulka darbībā ru dens ir
īpašs ar to, ka notiek reģionālie forumi,
kuros mazpulcēni prezentē savus darbus.
epidemioloģiskās drošības ap svērumu
dēļ šajā rudenī maz pulku padome ietei-
ca pasākumu organizēt skolā. 

Dienu pirms plānotās pēcpusdienas maz-
pulks organizēja informatīvu izstādi «Aug -
ļi». Katrs maz pulcēns (šogad mazpulkā dar-
bojas 13 skolēni) atnesa izstādei iz vēlēto
augli vai dārzeni. Sarunās atklājās, ka zināša -
nas par augļiem ir jāpapildina. Tika pieņemts
lē mums, ka izstādei jābūt informatīvai. Ar
aprakstiem varēja iepazīties visi interesenti,
jo izstāde bija izvietota skolas gaitenī. Tika
aktualizēti arī interesantie fakti par tēmu. 

Katrs mazpulka pasākums sākas ar
Mazpulka himnu. Re ka vas vidusskolas
mazpulcēni nolēma to nodziedāt bez pava-
dījuma, pēc notīm, un viņiem tas izdevās.

Pasākumu vadīja Aleksandra un to iesā-
ka ar Kornēlijas Apškrūmas dzeju «...kad
bērzi gaisā met zeltainu lapu saujas, kad
pagalmi raibos asteru lindrakos spīgo, –

tad pa ceļu, kas balts vēl un gludens, pie
mums nāk rudens...» Mazpulcēnus uzru-
nāja skolas direktore un  pateicās par izda-
rīto, un ieteica darbiņus, ko varētu veikt
tieši mazpulks. 

Jurģis prezentēja savu darbu «Zero
waste jeb bezatkritumu dzīvesveids Šķil -
bēnu pagastā». Jaunietis bija arī apkopojis
visus savus 6 pētījumus lielā mapē un
uzsvēra ieguvumus no zinātniski pētnie-
ciskās darbības, akcentējot veiksmīgas pre-
zentācijas ieteikumus.

Diskutējot par bezatkritumu dzīvesvei-
du, Mareks piedāvāja ideju citādākai atkri-
tumu šķirošanas iespējai skolā. Šo domu
di rektore solījās virzīt un atbalsīt.

Viktorīnā «Augļi» tika vērtētas gan
pareizās atbildes, gan darba iesniegšanas
laiks. Pirmā darbu iesniedza Dana, bet vis-
vairāk punktu ieguva Amanda. Gandrīz visi
zināja, ka kartupeļus Latvijā ieveda Kur -
zemes hercogs Jēkabs, bet tas, ka Lielbri -
tānijas salas zemes Velsas nacionālais sim-
bols ir puravi, daudziem bija atklājums.

Dalībniekiem šķita interesants jautājums par
bumbierkoka šķirni un mūsu sko las skolo-
tājas vārdu – Tatjana. No skaidro jās, ka da -
žu mazpulcēnu ģimenēs,  nosaucot bum-
bierkoka augļus bumbierus, lieto lietuviešu
valodas atvasinājumu «krau ses».

Pasākuma vadītāja bija arī sagatavojusi

spēles: jautājumi-atbildes, kahoot.it un citas.
Pēc noslēguma dzejas vārdiem sekoja

fotografēšanās un mazpulcēnu atziņa, ka
ir patīkami kopā pavadīt laiku un iedves-
moties jauniem darbiem.

Rekavas vidusskolas mazpulka vadītāja
Ilze Saidāne

Rekavas vidusskolas mazpulka pēcpusdiena «Rudens»
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Viļakas no vadā2020. gada novembris

JauNieŠu aKtuaLitāteS

2012.gada 1.novembrī aizsākas Viļakas jauniešu
iniciatīvu centra stāsts, kas turpinās nu jau devīto gadu,
jo 2020. gada 1. novembrī centrs svinēja savu 8 gadu
dzimšanas dienu. 

Jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne šo laiku
atceras kā piedzīvojumiem un dažādas pieredzes bagātu,
jo viss iesācies no nelielām telpām Viļakas Valsts ģimnā-
zijas pagrabstāvā, bet nu jau iekārtota mājīga un patīkama
ēka Viļakas Parka ielas 42 namā. Protams, viss veidojies
pateicoties jauniešu entuziasmam un ieguldītajam darbam –
paši izcīnījuši un izveidojuši savu ielu vingrošanas lauku-
mu, labiekārtojuši teritoriju, veikuši uzkopšanas darbus,
ģenerējuši idejas interesantām aktivitātēm. Pateicoties
pašvaldības atbalstam, ēkai nomainīts jums, logi un izvei-
dots ūdens pieslēgums, kā arī drīzumā tiks pabeigti cen-
trālās apkures ierīkošanas darbi. 

Centra vadītāja atzīst, ka viņas komanda un ideju īste-
notāji ir jaunieši, taču būtiski ir arī darbinieki, kas veic
jaunatnes darbu kā savu darba pienākumu, jo jauniešu
centrs ir vieta, kur jaunieši darbojas periodiski, kad viņiem
ir šāda iespēja, pēc tam tiek uzsāktas studijas vai darba
gaitas, nāk vietā nākamie jaunieši un komanda veidojas
atkal no jauna. Šobrīd Viļakā un arī Rekovā jaunatnes
darbu veic jauniete Elīna Sprukule, interesanti ir tas, ka
Elīna no aktīvas jaunietes «izaugusi» līdz jaunatnes darbi-
niekam: «Jauniešu centrā darbojos jau no pašiem pirmsā-
kumiem. Agrāk kopā ar draugiem patika pavadīt laiku jau-
niešu centrā starpbrīžos, pēc stundām un dažreiz arī brīv-
dienās. Kopā realizējām pat visneprātīgākās idejas un piln-
veidojām savas prasmes, kas neapšaubāmi noder arī ikdie-
nā. Vislielākais gandarījums bija par uzvaru konkursā, kas
deva iespēju izveidot ielu vingrošanas laukumu pie jauniešu
centra. Tas bija īsts komandas darbs, jo uzvarētāju noteica
pēc balsu skaita. Prieks, ka mans aktīvisms ir novērtēts un
šobrīd man ir iespēja strādāt jauniešu centrā – vidē, kur
jūtos vislabāk. Jauniešu centrs ir reāla iespēja apgūt pras-
mes, ko neiemācīs skolā, jo te katrs sapnis un iecere var
kļūt par realitāti, ja vien pats izrādīsi savu iniciatīvu».

Lai strādātu jauniešu centrā, ir nepieciešama liela deg-
sme un jaunība sirdī, jāspēj pieņemt viss jaunais, jāizprot
jauniešu vēlmes un reizēm jāpārkāpj «pareizrakstībai» un
«etiķetei», lai taptu lielas lietas un tiktu realizētas trakas

idejas.  Neformālā izglītība paver plašas iespējas personī-
bas pilnveidošanā, šī vide ir nepiespiesta un bez rāmja,
tāpēc jauniešu centra vadītājai patīk darboties ar jauniešiem
tieši šajā formātā. Paralēli izklaidei šo gadu laikā ir veikts
ieguldījums jauniešu pašizaugsmes veicināšanā, karjeras
izaugsmē un dažādu kompetenču attīstīšanā. Protams,
nepieciešama jauniešu vēlme darboties, bet tie, kas uzņe-
mas iniciatīvu, organizē, vada un īsteno jauniešu aktivitātes,
ir vislielākie ieguvēji, jo realizēt ideju un saskarties ar izai-
cinājumiem ir vērtīgāk, nekā atnākt uz gatavu pasākumu.

Šo gadu laikā jaunieši izveidojuši lieliskas un jauniešiem
iemīļotas tradīcijas, kuras ar nepacietību gaida gan lieli,
gan mazi – citiem tas ir piedalīšanās prieks, citiem organi-
zēšanas, bet visiem kopā gandarījums par paveikto. Īpašs
paldies jauniešiem, kuri regulāri bijuši aktivitāšu organiza-
tori, jo atņēmuši sev pārsteiguma momentus, ieguldījuši
lielu daļu sava brīvā laika, lai citiem būtu interesantāk.

Regulāri notiek sadarbība ar kaimiņu novadu jaunie-
šiem, tiekamies pasākumos, kopīgi īstenojam projektus
un veicinām jaunatnes jomas attīstību. Arī šobrīd darbo-
jamies ar skatu nākotnē un kopā ar Rugāju, Baltinavas un
Balvu novadiem īstenojam projektu, kā ietvaros pētām
jaunatnes jomas situāciju un plānosim tālāko sadarbību
pēc Administratīvi teritoriālās reformas.

Esam veiksmīgi sadarbojušies ar Viļakas novada
pašvaldību un deputātiem, piedalījušies neformālās saru-
nās, esam uzklausīti un atbalstīti. Deputāti un priekšsēdē-
tājs nekad nav atteikuši dalību arī mūsu starpnovadu un
projektu aktivitātēs ar ko ļoti lepojamies, jo ne visos nova-
dos tā ir. Tikai tā iespējams veicināt jauniešu līdzdalību
sabiedriskajos procesos, jo jaunietim jājūtas brīvi komu-
nikācijā ar lēmējvaru.

Pēdējais gads ir bijis saspringts, jo bijuši dažādi jau-
niešu aktivitāšu ierobežojumi pandēmijas dēļ, taču izstrā-
dāti vairāki nozīmīgi un interesanti projekti, kurus īsteno-
sim līdzko būs šāda iespēja. 

Jaunatnes joma ir interesanta un izaicinājumu pilna!
Jaunatnes darbs ir komandas darbs, tāpēc priecājamies,
ka ir aktīvi jaunieši, lieliski kolēģi, sadarbības partneri un
kopā esam daudz paveikuši! 

Informāciju sagatavoja centra vadītāja 
Madara Jeromāne

Viļakas jauniešu iniciatīvu centram 8 gadu jubileja

Vilakas novada_NOVEMBRIS_2020_avize.qxd  24.11.2020  11:53  Page 11



Viļakas no vadā 2020. gada novembris

Valsts svētki fotoreportāžā
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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.

Foto: Mareks Šubenieks
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