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‚ NOTIKA

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti
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Atklāta zaļā dzelzceļa
zīme pie Mežvidu pamatskolas
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‚ NOTIKS

TRX nodarbības jūlijā

21. jūnijā Viļakas novadu
reģionālajā darba vizītē apmeklēja satiksmes ministrs Tālis
Linkaits. Mērķis bija pārrunāt
ceļu un sakaru infrastruktūru
Viļakas novadā.
Sākotnēji ministrs apmeklēja
z.s.Kotiņi Šķilbēnu pagastā, kur
uzklausīja īpašnieka Alda Ločmeļa stāstīto par saimniecību un
nākotnes plāniem. Rekovas dzirnavās tikās ar Balvu, Baltinavas,
Rugāju un Viļakas novada uzņēmējiem. Sarunā ar uzņēmējiem
ministrs T.Linkaits pastāstīja, ka

«pašlaik «Latvijas valsts ceļi»
strādā pie septiņu gadu plāna
valsts reģionālo ceļu sakārtošanai,
kopā ar jauno novadu pašvaldībām sarunu procesā būs jāpārskata vietējo ceļu piederības jautājums, un no nākamā gada mainīsies arī valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina formula, sakārtojot
un veidojot prognozējamu un
godīgu mērķdotācijas piešķiršanas sistēmu.»
Ceļā uz Viļaku, ministrs kopā
ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju
Edmundu Beļski, Viļakas novada
domes priekšsēdētāju Sergeju
Maksimovu apmeklēja Rekavas
vidusskolu, ko drīzumā pieslēgs
platjoslas optiskajam tīklam. Vidusskolā būs pieejams ātrs un
kvalitatīvs internets. Šis pakalpojums ļoti aktuāls kļuva attālināto
mācību laikā. VAS Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs uzlabojot radio un TV apraides kvalitāti Viļakas novadā Aizpurvē uzstādīja apraides mastu. Satiksmes
ministrs apskatīja arī to.
Vizītes laikā tika apskatīts
robežkontroles punkts «Vientuļi», atklāta Zaļā veloceļa Rīga–
Viļaka–Pitalova–Pleskava pirmā ceļa norāde Gulbenes – Viļakas posmā Viļakas novada Mežvidos.
(Turpinājums 2. lpp.)
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Viļakas novadā
Balvos
[..]

2021. gada jūnijs
sĒdes ProTokoLs
Nr.16
1.§

akTuaLiTĀTes Viļakas NoVadĀ
2021. gada 6. jūnijā

Par 2021.Gada 5.JŪNiJa BaLVu NoVada doMes
VĒLĒŠaNu rezuLTĀTu aPsTiPriNĀŠaNu

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits
apmeklē Viļakas novadu

i. Logins

(Sākums 1. lpp.)

Pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 44.panta pirmo daļu, ATKLĀTI
BALSOJOT: PAR – 9 (Ivars Logins, Ilona Blūma, Daina Tutiņa, Arta Ķerģe, Ērika
Baltiņa, Andris Ķerģis, Imanta Serdāne, Dace Zelča, Elita Mozule), PRET – nav, ATTURAS – nav, apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija NoLeMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 5.jūnija Balvu novada Domes vēlēšanu rezultātus un noteikt,
ka Balvu novada Domē ievēlēti deputāti (alfabēta secībā):
2. Lēmumu kopā ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem nosūtīt Centrālajai vēlēšanu
komisijai.
3. Lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu
komisijā triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas Smilšu ielā 4, Rīgā, LV - 1050.
[..].
Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas sekretāre

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

izraksTs Pareizs
Apvienotā Balvu novada
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Ivars Logins
Balvos 2021.gada 7. jūnijā

Nodarbību
cikls
«Veselīgs
uzturs
gadalaikos»

Projektā Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā» ir
uzsākta nodarbību sērija «Veselīgs uzturs gadalaikos».
izsludinātajā iepirkuma procedūrā uzvarēja uztura
speciāliste Baiba Bērtiņa no Madonas novada.
Nodarbību ciklā plānots noorganizēt 28 klātienes pasākumus «Veselīgs uzturs gadalaikos»:
- 7 pasākumi «Veselīgs uzturs pavasarī»,
- 7 pasākumi «Veselīgs uzturs vasarā»,
- 7 pasākumi «Veselīgs uzturs rudenī»,
- 7 pasākumi «Veselīgs uzturs ziemā».
Katrā Viļakas novada pagastā (Kupravas pagasta pārvaldē, Medņevas tautas namā, Susāju pagasta pārvaldē
vai Susāju pagasta kultūras norises vietā kultūrvēstures
lauku sētā «Vēršukalns», Šķilbēnu pagasta kultūras centrā
«Rekova», Borisovas tautas namā, Žīguru kultūras namā)
un Viļakā (norises vieta tiek precizēta katrai nodarbībai)
plānota 1 nodarbība konkrētajā gadalaikā. Katrā vietā
notiek 4 dažādas nodarbības.
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Ivars Logins

Ilona Blūma

Satiksmes ministrs Viļakā tikās ar iedzīvotājiem un jaunajiem uzņēmējiem Rēvaldu
Šakinu un Amandu Orlovsku. Rēvalds Šakins piedalījās Viļakas novada domes konkursā
par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2021.gadā.
R.Šakina projekts «Velosipēdu restaurācijas un pulverkrāsošanas darbnīca «Bushma
Bikes» izveidošana» saņēma finansējumu. R.Šakins: «Ideja par velosipēdu restaurāciju,
izmantojot pulverkrāsu, radās studējot Rīgā un redzot, cik daudz jaunieši izvēlas vecus
retro velosipēdus par saviem braucamajiem. Ņemot vērā, ka arī Ziemeļlatgales reģionā
ir daudz vecu, salauztu velosipēdu no dažādiem laika posmiem, šķita, ka jāizmanto
iespēja un jāpadara šie vecie velosipēdi atkal dzīvi – tos apkopjot un nokrāsojot rāmjus
izmantojot pulverkrāsu, kas ir gan kvalitatīvs, gan ekoloģisks risinājums. Rezultātā tas,
kurš pārvietojas ar šādu atjaunotu velo var justies gan stilīgs, gan arī gandarīts, jo nav
bijis nepieciešams iegādāties jaunu velo, kura izgatavošana prasa ievērojamus dabas un
darbaspēka resursus».
Satiksmes ministrs vizītes noslēgumā, tiekoties ar iedzīvotājiem un jaunajiem uzņēmējiem atzina, ka «Visā Latvijā ir vajadzīga laba ceļu infrastruktūra, labi sakari, it
sevišķi dubultsvarīga ir pierobežā. Tur kur ir laba infrastruktūra, tur ir darba vietas. Ir
darba vietas, ir arī ģimenes un maksā nodokļus.
Šodien bija gara darba diena un apskatot objektus, sākšu ar zaļajiem dzelzceļiem.
Tie labi strādā Vidzemē. Sekoju līdzi velosipēdistu entuziastiem. Mēs mērķtiecīgi palaidām vilcienus uz Madonu un Gulbeni. Pandēmijas laikā cilvēki vairāk apceļo Latviju.
Jāpiedāvā viņiem labs transports. Ir labi, ka ir Zaļais velo ceļš.»
Pozitīvas emocijas ministrs pauda par kompleksa veidošanos pie Viļakas ezera un
sakārtotajiem ceļiem, uzsvēra, ka «svarīgi ir, ka pašvaldība pati redz, kuri ceļi ir jāsakārto,
jo grūti to saredzēt no Rīgas.»
Uzsvaru arī ministrs lika uz sakariem: «Arī sakari ir ļoti svarīgi. Pašlaik labi pie
jums dzird Radio 1 un Radio 4. Es zinu, ka vēlme ir arī dzirdēt Radio 2, bet jābūt ļoti
neatlaidīgiem rakstot vēstules, lai iedzīvotāji to dzirdētu. Ļoti svarīgs ir interneta ātrums,
jo attālinātais darbs un mācības bija liels pārbaudījums mums visiem, it sevišķi bērniem,
kuri dzīvo kādā meža ielokā un viņiem nav interneta.»
Informāciju sagatavoja
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Nodarbību galvenais mērķis ir kā pagatavot veselīgu
uzturu katrā no gadalaikiem: pavasaris, vasara, rudens ziema,
kā pagatavot veselīgus ēdienus, izmantojot Latvijā audzētus
produktus atbilstoši gadalaikam. Uztura speciālistes vadītā
nodarbība sastāv no lekcijas teorētiskām zināšanām par veselīgu uzturu un tiek nodrošināta arī ēdienu degustācija, sezonas
ēdieniem, kurus ir sagatavojusi uztura speciāliste.
Pirmās nodarbības «Veselīgs uzturs vasarā» ir jau notikušas Kupravā, Borisovā, Žīguros un Viļakā. Nodarbības
notika ārtelpā pie tautas vai kultūras nama vai arī konkrētās
teritorijas estrādē. Tās noritēja ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos noteikumus.
Pēc pirmajām nodarbībām ir saņemtas ļoti pozitīvas
nodarbību dalībnieku atsauksmes. Dalībnieki esot ieguvuši
ļoti vērtīgu informāciju, kuru iepriekš nav zinājuši un par
kuru iepriekš neesat aizdomājušies. Īpaši ieinteresētas bija
jaunietes Viļakā, kuras pēc izsniegtajām receptēm vēlējās
degustētos ēdienus pagatavot arī pašas.

Aicinām Viļakas novada iedzīvotājus, ievērojot valstī
noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, apmeklēt turpmākās Veselīga uztura nodarbības «Vasara» jau 3. jūlijā no
plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Vēršukalnā, susāju pag.,
10. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 laukumā pie
Šķilbēnu pag. kultūras centra «rekova» un no plkst.
13.30 līdz plkst. 15.30 laukumā pie Medņevas pagasta
pārvaldes, Mežmalas iela 1, semenova.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Baibas Bērtiņas personīgais arhīvs
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2021. gada jūnijs

ProJekTi

Viļakas novadā

Plānotais īstenojas dzīvē rekreācijas zonā Viļakā

Viļakas novada dome 2021. gada maijā un jūnijā turpināja īstenot projektu Nr. 5.6.2.0/17/i/022 «uzņēmējdarbības attīstība austrumu pierobežā». Rekreācijas
zonas izveide Viļakā ir projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022
«Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» aktivitāte. Šī projekta vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.
Bijušās linu fabrikas teritorija ir sadalīta divās zonās
mierīgajā un aktīvajā zonā. Pie katras zonas ir pievadceļš
no blakus esošajām ielām. Aktīvajā zonā, kas atrodas
tuvāk Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksam, atrodas bērnu laukums ar dažādām bērnu rotaļu iekārtām,
pludmales zona pie Viļakas ezera, divi volejbola laukumi, strītbola laukums, apgriešanās laukums un auto

stāvlaukums. Mierīgajā atpūtas zonā, kas atrodas tuvāk
pie Viļakas kultūras nama ir uzbūvēts stāvlaukums,
t.sk. arī autobusu stāvvietas, 5 kemperu vietas ar ūdens
pieejas sūkni, 5 koka atpūtas mājiņas, būs iespējams teritorijā izvietot arī teltis, ir iespējams pa koka laipām ieiet
ezerā, ir sagatavota arī vieta laivu nolaišanas vieta Viļakas
ezerā.
Būvprojekta izstrādātāji SIA «BM projekts» sadalīja
teritoriju funkcionāli izmantojamās zonās, iestrādājot arī
jaunus gājēju celiņus gan gar Viļakas muižas vēsturisko
žogu, gan gar ezeru. Šobrīd grūti ir iztēloties, ka pirms
5 gadiem, kad 2016. gadā Viļakas novada dome iegādājās šo teritoriju, tajā atradās tikai ķieģeļu un akmeņu graustu kaudzes. Būvdarbus objektā veica SIA «ĢL Konsultants».

Oficiāla objekta atklāšana notiks 2021. gada jūlijā,
kad valstī samazināsies epidemioloģiskie noteikumi, lai
ierobežotu pandēmijas Covid-19 strauju izplatīšanos
sabiedrībā.
Projekta īstenošanu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
«Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām»
sasniegšanā.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Jaunais uzņēmējs Elvijs Čeirāns
Šķilbēnu pagastā šogad ir pirmais projekta realizētājs Viļakas novada domes
atbalstīto projektu vidū uzņēmējdarbības
programmā. Viļakas novada dome atbalstīja projektu Nr. 2021-VNd-1-04 «dārzeņu lauku kopšanas tehnikas iegāde»
piešķirot 1905.75 Eur, Elvijs līdzfinansēja ar summu
211.75 Eur. Cilvēki, kuri pazīst jaunieti, zina, ka viņam
lauki un saimniekošana vienmēr ir bijuši tuvi. Mācoties
Rekavas vidusskolā, vienmēr steidzās uz dažādiem lauku
darbiem. Ģimenē visi centīgi strādā savā darbības virzienā,
audzē arī gaļas liellopus, graudus, cietes kartupeļus. Elvijs
nolēmis specializēties dārzeņu audzēšanā.

Darbības virziens ir izvēlēts pārdomāti, jo, lai nodarbotos ar graudkopību un gūtu peļņu ir nepieciešamas
apsaimniekot samērā lielas platības, taču Šķilbēnu pagastā
brīvas lauksaimniecības zemes būtiskā apjomā nav pieejamas. «Ķiplokus audzēju jau trešo gadu. Tēva saimniecībai pieder vagotājs, ecēšas, bet ar šo tehniku efektīvi
ierobežot nezāles var pamatā tikai kartupeļu laukā.
Sīpoliem un ķiplokiem ir citādāka audzēšanas tehnoloģija,
līdz ar to arī nezāļu apkarošanai ir nepieciešama citādāka
tehnika. Pirmajā gadā bija laba ķiploku raža, pagājušogad
tie tika iestādīti pārmitrā, smagā augsnē, daļa izslīka un
bija ražas zudumi. Ķiploki šogad ir iestādīti nedaudz vairāk kā 1 ha, sīpoli – 1,7 ha un kartupeļi – 0,64 ha platībā.
Galvenais bija atrast iekārtu, ko varu pielāgot dažādām
dārzeņu kultūrām. Primāri atbalstu Latvijā ražoto. Esmu
uzsācis sadarbību ar SIA «Metālcehs», uzņēmuma cehs
atrodas Ogrē. Tas izgatavo nepieciešamās iekārtas pēc
pasūtījuma, līdz ar to ir jāplāno pasūtījumi iepriekš, lai
tehniku saņemtu laikus. Projektā iegādājos dārzeņu rušinātāju un dārzeņu ķemmi (zaru kultivators). Svarīgākais,
ka abas šīs iekārtas varu pielietot kombinēti. Pirmos darbus
ķiploku un sīpolu laukos veicu ar katru iekārtu atsevišķi,
bet nākamās reizes laukus plānoju apstrādāt ar abām iekārtām vienlaicīgi. Nākotnē domāju turpināt sadarboties tieši
ar šo ražotāju. Skatīsies kā iekārtas sevi pierādīs darbā, ja
viss būs veiksmīgi var domāt par ķiploku stādāmā vai
ķiploku attīrītāja iegādi no šī ražotāja. Un svarīgākais, ka

arī nākamās iekārtas, kuras iegādātas pie Latvijas ražotāja
SIA «Metālcehs» varēs salāgot ar esošo tehniku,» aizrautīgi pastāstīja Elvijs Čeirāns. Jaunais uzņēmējs ir izpētījis
kāds platums der labāk sīpoliem, lai aprušinātu, kāds ķiplokiem, kurai kultūrai rušināšanas laikā labāk pievienot
vairāk zarus, kurai mazāk. Pieredze rodas darot.
Protams, laukos neesot viegli. Rīgā strādāt būtu vieglāk, bet tas tā neaizrauj kā iespēja darīt «kaut ko savu».
«Šobrīd vēl esmu arī algots darbinieks uz pilnu slodzi,
tomēr, jau pusotru gadu strādāju attālināti. Tā ir lieliska
iespēja strādāt attālināti. To sāku darīt līdz ar Covid-19
izraisīto pandēmiju. Esot algots darbinieks gūstu ienākumus, lai varētu uzsākt savu uzņēmējdarbību laukos. Kad
izdosies sasniegt noteiktos mērķus lauksaimniecībā, tad
visticamāk atteikšos no algotā darba un turpināšu strādāt
tikai savā uzņēmumā. Jau pagājušogad pamanīju pašvaldības konkursu. Tad, kad par to iedomājos, biju jau nokavējis pieteikšanos. Man bija vairākas idejas, ar ko startēt
pašvaldības konkursā. Iespējams pārējās idejas bija inovatīvākas, tomēr nolēmu startēt ar ideju, ko jau esmu
uzsācis īstenot, ir zināma pieredze, mazāks risks. Ieguldīju
lielu darbu, lai sagatavotu projekta pieteikumu, pārdomāju,
pētīju tirgu, konkurentus, iespējas. Šādi projektu konkursi
ir ļoti liels atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, lielisks pirmais
solis» paskaidroja Elvijs.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un personīgais arhīvs

Audzē ķiplokus,
sīpolus un kartupeļus
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Viļakas novadā
Viļakā realizēts projekts
«Rutas Muraškinas ģimenes
ārsta prakses modernizācija»

Ģimenes ārste Ruta Muraškina Viļakā ir realizējusi projektu
Nr. 9.3.2.0/20/a/003 «rutas Muraškinas ģimenes ārsta prakses
modernizācija».
Projekta kopējās izmaksas ir 7 100 euro, t.sk. 85 % ir ERAF
atbalsts, 9 % valsts atbalsts un 6 % privātais finansējums.
1) Par projekta līdzekļiem iegādātas medicīniskās iekārtas: elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru– 1 gab.;
ierīce redzes asuma pārbaudei – 1 gab.;
otoskops – 1 gab.;
ausu irigators – 1 gab.;
medicīniskā kušete – 1 gab.;
auguma mērītājs zīdaiņiem – 1 gab.;
aizslietnis – 2 gab.;
ierīce netiešai spiediena mērīšanai – 1 gab.
2) iegādātas mēbeles – skapis pacientu kartiņu uzglabāšanai – 2 gab.;
lampa ar palielināmo stiklu-1 gab.;
biroja krēsls-1 gab.;
krēsli-3 gab.;
3) iegādāta datortehnika: portatīvais dators – 1 gab.;
printeris (ar kopētāja un skenera iespējām) – 1 gab.;
printeris – 1 gab.;
viedtālrunis – 1 gab.;
Projekta ietvaros nodrošināta projekta publicitāte – 4 publikācijas
un 1 informatīvais plakāts.
Ar Viļakas domes atbalstu ārsta kabinetā veikts kosmētiskais
remonts, par ko, paldies. Par personīgajiem līdzekļiem iegādāts vēl
viens dators ārsta palīgam.
Informāciju sagatavoja: Ruta Muraškina
Foto: personīgais arhīvs
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ProJekTi

Piegādāta eholote publisko ūdeņu
pārvaldībai Viļakas novadā

Projekta Nr. 21-00-s0zf03-000013 «Maluzvejas mazināšana
Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs» realizācijas laikā, ir
iegādāta eholote, tādējādi sekmējot veiksmīgāku un efektīvāku publisko ūdeņu pārvaldību Viļakas novadā.
Eholotes iegādes iespēju nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību «ZZ Grupa», par kopējo attiecināmo summu 292190,00
EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 240,96 EUR.
Projektā iegādājās arī termokameru, lai pašvaldības policists veiksmīgi un efektīvi varētu veikt pārvaldes darbus Viļakas novada publiskajos ūdeņos, kā V. Vilciņš min, tad «šis projekts palīdzēs sekmīgi
īstenot aktivitātes, publisko ūdenstilpņu veiksmīgākai apsaimniekošanai Viļakas novadā, kā arī mazināt maluzjevu, tādējādi saudzējot
zivju resursus un rūpējoties par sugu daudzveidību ezeros.»
Laivu ar motoru Viļakas novada dome iegādājās pagājušajā gadā,
īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 «Publisko ūdenstilpņu
zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā».
Tekstu sagatavoja: Santa Šmite. Foto: Personīgais arhīvs

Piegādāta
termokamera
ūdenstipņu
pārvaldei

Projekta Nr. 21-00-s0zf03000013 «Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās
ūdenstilpnēs» realizācijas laikā,
ir iegādāta termokamera, kas
palīdzēs efektīvāk veikt publisko
ūdenstilpņu pārvaldi un mazināt
maluzveju.
Termokameras iegādes iespēju nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Omicron», par
kopējo attiecināmo summu
2999,99 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 330,00
EUR.
Projekta ietvaros tiks iegādāta
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arī eholote, lai pašvaldības policists veiksmīgi un efektīvi varētu
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Laivu ar motoru Viļakas novada
dome iegādājās pagājušajā gadā,
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Turpinās būvdarbi objektā angāra būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanos

Angāra būvniecība ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/i/017
«degradēto teritoriju revitalizācija austrumu pierobežā» aktivitāte. Projekta mērķis: Revitalizēt degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai nepieciešamo kvalitatīvu infrastruktūru.
Projekta vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība
un sadarbības partneris Viļakas novada dome.
2021.gada maijā un jūnijā ir sekmīgi turpinājusies objekta – angāra būvniecība Šķilbēnu pagasta Šķilbēnos. Būvuzraugs Vilhelms Pužulis informē, ka būvfirma SIA «Ozolmājas» ir atbilstoši būvnormatīviem izbūvējuši ēkas pama-

tus, veikuši smilts blietēšanu pamatiem. Turpmākie darbi ir
ēkas pieslēgšana pie Šķilbēnu pagasta ūdenssaimniecības.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs Aivars Rutmanis no SIA
«Ozolmājas» informēja, ka būtiski ir pieaugušas būvmateriālu izmaksas saistībā ar Covid-19 radīto krīzi pasaulē un
citām ieviestajām sankcijām, tērauda konstrukcijas ir pasūtītas, vēl jāgaida, kamēr tās tiks izgatavotas, lai varētu uzstādīt
projektā plānotos sendvičpaneļus un turpināt ārsienu montāžu, veikt jumta izbūvi un plānotos iekšdarbus. Materiālu
saņemšana šobrīd aizņem daudz reiz ilgāku laiku nekā pirms
pandēmijas. Tā kā būvdarbus ir plānots beigt līdz 2021.gada

beigām, tad SIA «Ozolmājas» cer, ka visi materiāli atnāks
un būvdarbus būs iespējams pabeigt plānotajā laikā.
Uzbūvētajā ēkā – angārā būs pieejama elektrība, ierīkota ūdens apgāde un kanalizācija. Pēc ēkas uzbūvēšanas
un pieņemšanas ekspluatācijā, tai tiks rīkota izsole un
nodota lietošanā nomniekam.
Teksts un foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Viļakas novada dome sadarbojoties ar daugavpils
Marka rotko mākslas centru un kuratoriem Māri
Čačku un elitu Teilāni no 2021. gada 12. līdz 23. jūlijam organizēs «5. starptautisko glezniecības plenēru
«Valdis Bušs 2021»».
Jubilejas plenēra laikā tapušo darbu izstādi atklās
22.jūlijā plkst. 16.00, Viļakas novada muzeja izstāžu zālē,
Klostera ielā 1, Viļakā. Plānots, ka plenērā piedalīsies seši
mākslinieki. Plenēra starptautiskās žūrijas izvēlētie māk-

slinieki savu dalību plenērā ir apstiprinājuši. Plenērā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un no tuvējām
Eiropas Savienības valstīm. Plenērs notiks ievērojot valstī
noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.
Plenēra noorganizēšana un izstādes izveidošana ir
mūsu apzināšanās, ka Valda Buša atstātais mantojums ir
nozīmīgs Latvijas un pasaules mērogā. Mēs vēlamies to
saglabāt, darīt pieejamu un lepoties ar to. Mēs apzināmies
savu atbildību mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, ieinteresējam vietējos iedzīvotājus
novērtēt novada unikalitātes. Jo tieši šajā pusē: Viļakas
novada Susāju pagasta Pokševas ciemā ir uzsācies izcilā
latviešu ainavu meistara Valda Buša dzīves ceļš.
Četru gadu laikā starptautiskajā glezniecības plenērā
«Valdis Bušs» ir piedalījušies dalībnieki jau no 16 valstīm:
Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Spānijas, Ungārijas/Rumānijas,
Slovākijas, Nīderlandes, Polijas, ASV, Austrālijas,
Indonēzijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas.
Kolekcijā Latgales ainava ir atspoguļota ar četru kontinentu – Eiropas, Āzijas, Austrālijas un Ziemeļamerikas gleznotāju acīm. Dalībniekiem plenēra laikā ir iespēja
apvienot savos darbos plenēra laikā gūtos gan personiskos,

gan dabas rosinātos pārdzīvojumus. Darbi atainos katra
plenēra dalībnieka atšķirīgo māksliniecisko rokrakstu un
skarto tēmu daudzveidību. Kopā četros gadus kolekcijā
ir iekļautas 75 gleznas. Šogad kolekciju papildinās vismaz
12 jaunas gleznas.
Realizētais projekts ir būtiska sadarbības platforma,
veidojot mākslas procesu tīklojuma paplašināšanos, nodrošinot Latgales kā kultūras telpas atpazīstamību un vietu
starptautiski nozīmīgu mākslas projektu norisei.
Pateicoties šim projektam, tiek atdzīvināta un celta godā
gleznotāja Valda Buša piemiņa un popularizēta glezniecība
Latgales reģionā un veicināta Viļakas atpazīstamība.
Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: plenēra logo

Projekta Nr. LV-ru-006 «GreeNWaYs riGaPskoV» (zaļie ceļi rīga – Pleskava) ir realizēta zaļā
ceļa infrastruktūras aktivitāte. Viļakas novada dome ir
atjaunojusi ēku Pils ielā 14, Viļakā, kurā atradīsies veloinfo punkts. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī
publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome
un tā var neatspoguļot 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 administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome,
Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada
dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris
ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.
Viļakā zaļā ceļa velo-info punktā ir izveidots pakalpojums ikviena velo-tūristam un vietējam velosipēdu īpašniekam. Pie ēkas ārpusē ir uzstādīts elektro – velosipēdu
uzlādes punkts. Iekštelpās ir pieejams sanitārais mezgls
ar dušu un WC velo ceļotājiem. Par projekta līdzekļiem
ir izremontēta telpa, kura ir iznomāta uzņēmējam, kurš
sniegs velosipēdu remontu pakalpojumu, kuru varēs
izmantot ikviens velosipēda īpašnieks. Telpās būs pieejama arī tūrisma informācija par tuvākā apkārtnē esošajiem
nakšņošanas, ēdināšanas pakalpojumiem un apskates
objektiem. Nākotnē ir iespējams atjaunot arī pārējās ēkā
esošās telpas. Jumta nomaiņu, iekštelpu atjaunošanu veica
būvfirma «SIA „AKVILONS Z», būvuzraudzību nodrošināja SIA «RS Property», būvuzraugs Uldis Stuklis.

Projekta kopējais budžets ir 793036.00 Eur, Projekta
līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 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
konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību
un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Jūlijā sāksies piektais starptautiskais glezniecības plenērs

Izveidots zaļā ceļa
velo-info punkts
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izlaidumi rekavas
vidusskolā

Jau otro gadu pēc kārtas izlaidumi notiek netradicionāli. Bērzu meijām, baloniem un ziediem izrotātā pļaviņā pie skolas baltajiem bērziem pulcējās tikai skolotāji,
absolventi un viņu vecāki. Šogad svētku dalībnieku nebija tik daudz kā parasti, jo ievērojām epidemioloģiskās
drošības noteikumus, bet svētku prieks jau neslēpjas
dalībnieku skaitā. svētku prieku mēs paši radām savās
sirdīs ar tuvo un mīļo cilvēku atbalstu un klātbūtni.
Šogad Rekavas vidusskolas 9.klasi beidza deviņi apzinīgi, talantīgi un erudīti skolēni. Par augstiem mācību
sasniegumiem, piedalīšanos un panākumiem olimpiādēs
četriem skolēniem Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs pasniedza atzinības rakstus.
Ar dziesmām jauniešus sveica Rekavas kultūras centra
vadītājs Normunds Orlovs, kā arī veiksmi un izdošanos
vēlēja 8.klase.
Kopā ar šo klasi piecus gadus bija audzinātāja Ingūna
Kaņepe: «Šodien ar prieku un lepnumu raugos uz jums.
Jūs esat saņēmuši savu pirmo izglītības dokumentu. Darba
prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība svin pirmo
lielo uzvaru. Pēdējais, pandēmijas ēnā pavadītais gads
mums, tāpat kā visiem, nav bijis viegls-attālinātās mācības,
motivācijas trūkums, nepietiekama savstarpējā komunikācija, pārmaiņas un neziņa. Bet, lai kā arī bijis, ar visu
tikām galā. Neapstājieties pie sasniegtā! Lai piepildās
sapņi! Esiet neatlaidīgi un mērķtiecīgi! Atcerieties, ka nav
svarīgi pārspēt citu cilvēku veikumu. Pats svarīgākais ir

izGLīTīBa

augt, pilnveidoties un pārspēt savu paša veikumu.
Nezaudējiet drosmi, ja kaut kas neizdodas, neskumstiet
par sīkām neveiksmēm, jo no kļūdām mēs mācāmies daudz
vairāk nekā no panākumiem. Esiet laimīgi un uz tikšanos
1.septembrī!» Audzinātāja atcerējās arī kopīgos pārgājienus uz Svātūnes ezeru ar nakšņošanu teltīs, peldēšanu,
makšķerēšanu, zupas vārīšanu, desiņu cepšanu un citām
jautrām izdarībām.
Vecāku vārdā runāja Inese Matisāne un pateicās par
atbalstu un palīdzību bērniem mācību procesā, kā arī par
iespējām, ko papildus mācībām piedāvā skola.
Skolas direktore 9.klases skolēniem teica viedus vārdus
par to, ka pamatizglītība ir tikai pamats turpmākajam izglītošanās procesam. Ir jāizvērtē, kas ir apgūts un kam vēl ir
jāvelta laiks, lai pamati būtu stingri un stabili.
Pēc pāris stundām svinīgs vidusskolas noslēguma pasākums bija divpadsmitajai klasei.
Uzsākot svinīgo pasākumu, skolas direktore A.
Golubeva uzrunāja klātesošos: «Ir noslēdzies šis neparastais mācību gads, kurā lielāko daļu mācību laika strādājāt attālināti. Tas bija liels izaicinājums gan jums, gan
skolotājiem, gan vecākiem. Taču tāda attālināta mācīšanās,
pašvadīta mācīšanās lika kļūt jums atbildīgākiem, deva
jaunu pieredzi un zināšanas, kas jums varētu noderēt arī
turpmākajās mācību vai darba gaitās.
Jums šogad izpalika tādi skaisti pasākumi kā Skolas zvana
svētki, Māmiņdienas koncerts, Žetonu vakars, taču tik un tā
jūs esat pilntiesīgi Rekavas vidusskolas absolventi.
Trīs vidusskolas gadi aizlidojuši vēja spārniem. Un…
kā turpināsies jūsu katra stāsts, ir tikai jūsu pašu ziņā,
Vidusskola, tas ir tikai ievads, turpinājums jāraksta pašiem.»
Direktore pateicās skolēniem par dalību dažādos pasā-

kumos – mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, mācību uzņēmumu veidošanā- un pasniedza pateicības.
Absolventu vārdā runāja Jurģis Milaknis. Katram skolotājam, kas mācīja klasi, bija atrasti pateicības vārdi par
kaut ko īpašu. Paldies vārdi tika veltīti arī pārējiem skolas
darbiniekiem un 11.klasei, kas parūpējās par izlaiduma
vietas noformējumu.
Divpadsmitās klases izpildījumā skanēja skolas Žetonu
vakaru himna – «Silavas valsis».
12.klases audzinātājs Jānis Dokāns sveica savus
audzēkņus ar vidusskolas beigšanu un vēlēja veiksmi turpmākā ceļa meklējumos.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs absolventiem vēlēja
dzīvē atrast vietu, kur tiks pieņemti, saprasti un atbilstoši
novērtēti. Neizpalika arī tradicionālā dāvana – ekskursija.
Nākamā divpadsmitā klase un audzinātāja Ilze Saidāne
sveica absolventus, vēlēja sapņu piepildīšanos un veltīja
viņiem M. Freimaņa dziesmu «Sapņu tilti».
Pasākuma noslēgumā skolas direktore teica: «Skolas
bezrūpīgais laiks nu aiz muguras. Tagad Jūs esiet jaunības
ceļā, kas vedīs pret kalnu un arī no tā. Ceļš nebūs gluds kā
iela vai taisns kā trotuāra mala. Bet ir jāpazinās, ka nav
tādas lietas kā neveiksme. Ja kaut kas neveicas, tad ziniet,
ka vienkārši dzīve jūs vēlas pagriezt citā virzienā. Savā
ceļā līdzi ņemiet ozola spēku un izturību, liepas diženumu
un mazo laimes pogu arī lieciet plaukstā, lai tā liek atcerēties, ka Jūsu izvēlētais ceļš būs Jūsu laime, Jūsu dzīve.»
Paldies KC «Rekova» vadītājam Normundam Orlovam
par atsaucību, pasākumu apskaņošanu un skanīgajām
dziesmām.
Sadarbībā ar 9.un 12.klases audzinātājiem, Aina Keiša
Rekavas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

ir noslēdzies 2020./2021. mācību gads, un priekšā vasara – sapņi, brīvība, atpūta!

2020./2021.m.g. Latvijas mācību
priekšmetu olimpiāžu sezonā kopumā
aizvadītas 13 mācību priekšmetu valsts
olimpiādes. olimpiādes tika organizētas
esf projekta «Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai» ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/i/002.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, olimpiādes norisinājās attālināti olimpiāžu vietnē edu.lu.lv.
Mūsu novada skolēni piedalījās 12 tiešsaistes olimpiādēs. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās arī tiešsaistes
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO), kurā viena skolniece ieguva
2.vietu.
Mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā
(novada) kārtā no mūsu novada 5.-12.klašu
piedalījās 71 skolēns (23,28% no 5.-12.kl.
skolēniem).
Šajā mācību priekšmetu olimpiāžu
sezonā ir iegūtas 23 godalgotas vietas:
Viļakas Valsts ģimnāzija - 7,
Rekavas vidusskola – 16.
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu
rezultāti:
1.vieta – 3 skolēniem,
2.vieta – 3 skolēniem,

3. vieta – 5 skolēniem,
Atzinība – 12 skolēniem.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8., 9.kl. 3.kārtā (valsts posms) mūsu
novadu pārstāvēja Rekavas vidusskolas
9.klases skolniece Viktorija Supe.
Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā
aktīvi zinātniski pētnieciskajā darbā piedalījās Viļakas Valsts ģimnāzijas un
Rekavas vidusskolas skolēni
Latvijas 45.skolēnu zinātniskajā konferencē reģiona līmenī piedalījās 7 skolēni
no mūsu novada – 2 Rekavas vidusskolas
un 5 Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni.
Rekavas vidusskolas viena skolniece ieguva 3.pakāpes diplomu. Savukārt Viļakas
Valsts ģimnāzijas skolēni ieguva divus
1.pakāpes diplomus, divus 2.pakāpes diplomus un vienu Pateicību.
Četri Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni
pārstāvēja mūsu novadu zinātniskajā konferencē Jelgavā 2021.gada 31.martā. Šajā
konferencē tiešsaistes režīmā piedalījās
vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku.
Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu
digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības

darba godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni.
No 216 godalgotajiem zinātniskās pētniecības darbiem pirmās pakāpes diplomus
ieguva 45 darbi, otrās pakāpes diplomus
ieguva 63 darbi, bet trešās – 108 darbi.
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Santa
Saida Valsts 45.zinātniski pētniecisko darbu
konferencē ieguva 3.pakāpes diplomu.
Mācību gadu noslēdzot Izglītības, kultūras un sporta pārvalde godināja Viļakas
novada «Laureāts» . Diemžēl ar esošajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem
nevarējām tikties klātienē, lai sajustu to
gandarījuma sajūtu un prieku ikviena izglītojamā, pedagoga un vecāka acīs. Šogad
Viļakas novada «Laureāts» saņēma 21
izglītojamais un 15 pedagogi par sasniegumiem izglītībā un sportā:
1. Egija Kokoreviča;
2. Anrijs Kokorevičs;
3. Santa Saida;
4. Edīna Kļava;
5. Simona Zaremba;
6. Antra Mūrniece;
7. Katrīna Ostrovska;
8. Kristiāna Kokoreviča;
9. Didzis Aleksāns;
10. Agija Grantiņa;

11. Viktorija Supe;
12. Amanda Buklovska;
13. Vineta Vizule;
14. Ardis Vizulis;
15. Jurģis Milaknis;
16. Rafaels Dmitrijevs;
17. Ēriks Circens;
18. Markuss Kozlovskis;
19. Emīls Pužulis;
20. Rolands Spridzāns;
21. Guna Ločmele.
Pedagogi:
1. Ingūna Kaņepe;
2. Maruta Brokāne;
3. Aina Cibule;
4. Ilze Saidāne;
5. Aija Leitena;
6. Klavdija Ivļeva;
7. Līga Leitena;
8. Evita Zaremba- Krīgere;
9. Sarmīte Šaicāne;
10. Gaļina Stepanova;
11. Lilita Šaicāne;
12. Veneranda Medne;
13. Madara Jeromāne;
14. Mārīte Supe- Tuča;
15. Ēvalds Vancāns.
Informāciju sagatavoja IKS
pārvaldes speciālisti

Viļakas novadā sagaidīti «Gaismas ceļš» lāpu skrējiena dalībnieki

sagaidot Vasaras saulgriežus, jau otro gadu, sadarbojoties biedrībai «1836», stirnubuks.lv un garo distanču skrējējam dinam Vecānam, norisinājās lāpu
skrējiens apkārt Latvijai - «Gaismas ceļš». katra pierobežas pašvaldība tika aicināta uzņemt lāpas nesējus,
sagaidot un pavadot skrējiena dalībniekus stafetes maiņas punktos un visiem kopīgi iedegot «Gaismas ceļa»
ugunskurus. 1836 «Gaismas ceļš» uzsākās 16.jūnijā
kolkā un noslēdzās 20.jūnija novakarē krāslavā.
19. jūnijā «Gaismas ceļš» izvijās cauri arī Viļakas
novadam cauri Žīguriem, Viļakai, Šķilbaniem un Upītei.
Lai gan no Liepnas skrienot nākamā ugunskura iedegšana bija tikai Viļakā, pie Viļakas un Alūksnes novada
robežas skrējēji tika apgādāti ar augļiem un ūdeni, kā arī
svinīgi tika sagaidīti un pavadīti Žīguros. Cauri Žīguriem
atbalstīt skrējējus devās meitenes – Alīna Šaicāne, Arīna
Nipera un Elza Gūtmane, savukārt pirms Žīguru estrādes,
pie nesen kā ieraktā jaunā 1836 stabiņa, kura iniciators
bija Ainārs Miņins, skrējējus ar dziesmām sagaidīja Žīguru
folkloras kopa «Mežābele» kopā ar pagasta darbiniekiem
un iedzīvotājiem. Ainārs Miņins arī pavadīja komandu
«Trejritenis» no Liepnas līdz Žīguriem un Viļakai, kopā
noskrienot 30 km garu posmu 30 grādu karstumā, kas bija
garākais posms «Gaismas ceļā». Pa posmiem pievienojās
arī Ralfs Ludikovs un Raitis Štotaks.
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Viļakā skrējējus pie Viļakas ezera sagaidīja tūrisma
speciāliste Inese Matisāne, Rekovas kultūras centra vadītājs Normunds Orlovs ar Alīnu Kalacku kā arī atbalstītāji
no Žīguriem.
Pasākuma organizatori un sagaidītāji Viļakā, iededzot
ugunskuru, vienojās kopīgā dziesmā «Visapkārt Gaisma
ausa» un jau pēc neilga mirkļa skrējēji no komandas
«Selga» uzsāka savu ceļu tālāk, nesot lāpu pretī nākamajai

komandai Šķilbanos un Upītē. Atskrējušie dalībnieki
devās kopīgā lēcienā Viļakas ezerā atveldzēties un pavadošā ekipāža, atpūtušies, devās tālāk.
Upītē skrējējus sagaidīja Slišānu ģimene, kur tālāk
jauno komandu līdz Zeļčiem ar velosipēdu pavadīja Uldis
Fogelis un līdz Baltinavai Kajs Fogelis.
Tekstu sagatavoja: Inese Matisāne
Foto: No dalībnieku un atbalstītāju arhīviem
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izGLīTīBa

Viļakas novadā

izlaidums Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

Ej, mazo, bērniņ, saules taku
Tev baltas dienas pretī skrien.
Būs vienmēr tavi mīļie blakus
Un ceļš pret kalnu vienmēr ies!

Maijā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» bija izlaidums. uz skolu jaunajā
mācību gadā dosies deviņi «Lāčuku» grupas
bērni.
Jau otro gadu izlaidumu svinējām nedaudz savādāk, kā tas bija ierasts. Grupas skolotājas, sadarbībā
ar mūzikas skolotāju, bija sagatavojušas interesantu,
izzinošu zināšanu un prasmju apguves apliecinošu

pasākuma programmu. Bērni aktīvi darbojās, izrādīja interesi par notiekošo un vienlaicīgi parādīja
apgūtās prasmes un zināšanas.
Otrajā dienas daļā bija bērnu ballīte – kūkas,
konfektes, dejas un burbuļu salūts.
Paldies izlaiduma bērnu vecākiem par skaistajiem pateicības vārdiem un sagādātajiem pārsteigumiem.
Liela pateicība par ieguldīto darbu visam iestādes darbīgajam kolektīvam!
Lai mūsu bērniem skolā veicas!
Medņevas PII «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Brokāne

Maijs Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

«Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena,
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.»

Pavasaris ir tas laiks, kad mostas ne
tikai daba, bet arī cilvēka sirds gavilē
līdzi saulei, raisot vēlmi darboties un
radīt kaut ko nebijušu.
Mūsu «Namiņa» ikdiena sastāv no
maziem priekiem, labiem vārdiem un
labiem darbiem, kurus dāvājam viens
otram, lai uzmundrinātu, aizbaidītu nogurumu un kādreiz arī īgnumu par kādu neizdevušos lietu. Tāpēc šogad jauks pārsteigums tika dāvāts mūsu iestādes visu grupu
bērniem, it sevišķi sagatavošanas grupas
«Kāpēcīšiem» – pirmsskolas beidzējiem.
26.maijā pie mums bija ieradies Pirāts
ar savu kuģi, kas atļāva uzkāpt uz klāja un
izpriecāties no sirds. No paša Pirāta (vecākās grupas «Raibumiņi» skolotāja Terēzija)
mazākie bērni sākumā mazliet bijās, taču
piedzīvojuma alkas ņēma virsroku. Tika
ievēroti visi noteikumi, atrodoties uz kuģa
klāja, lai droši un veseli atkal atgrieztos
savās grupiņās.
Sagatavošanas grupas bērni saņēma vēl

vienu prieka mirkli dāvanā – atļauju negulēt diendusu un vadīt laiku āra aktivitātēs.
Pirmsskolas beidzēji, mūsu izlaidumnieki «Kāpēcīši» arī bija sagatavojuši
skaistus mirkļus savā goda dienā 28.maijā,
kad gaidīja ciemos savus vecākus. Sirsnīgs
brīdis izvērtās, kad bērni iepazīstināja ar
sevi un sevi raksturoja. Ne vienmēr arī mēs
– pieaugušie, bez mulsuma protam pateikt
par sevi labu, kas mūsos mīt. Mūsu bērni
mācās to darīt, un izlaidums ir tas brīdis,
kad var parādīt un izcelt tieši to labo, kas
piemīt tikai viņiem.
Sakot «Ardievas!» bērnudārzam, bērnu
skandētie dzejoļi, dziedātās dziesmas un
izdejotās dejas uz jaunās pārnēsājamās āra
skatuvītes raisīja prieku ne tikai viesiem,
bet arī pašiem sev. Aizmirstot savu kautrīgumu un biklumu, bērni atvērās priekam
un gaidāmajam lielajam piedzīvojumam –
skolas gaitām.
Tika teikts «Paldies!» un veltīti īpaši
muzikāli sveicieni mūzikas skolotājai Elitai
un vecākiem. «Namiņa» kolektīvam tika
dāvātas mazas, pašu rokām veidotās piemiņas dāvaniņas – zvaigznītes.
Pēc izlaiduma pasākuma tika atklāts
mūsu iestādes logo, kurš tagad rotā

«Namiņa» ārsienu. Iepriekš izsludinātam
iestādes logo konkursam atsaucās daudzi
savējie no bērnudārza cilts, Liels
«Paldies!» viņiem! Izvēle bija liela, balsis
dalījās un izšķirties par šo vienu variantu
bija ļoti grūti. Mūs priecēja ikviena dalībnieka piedāvātais variants, un tos mēs
saglabāsim kā mīļu atmiņu no jums.

Cik pasaule šī skaista –
Zum bites un kamenes dūc,
Un liekas, ka sidraba birzī
par mums kāds ik vakaru lūdz.»

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova
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Vasaras nometnes bērniem

Biedrība «saules stari Viļakai» ir saņēmusi finansējumu projekta Nr. 2021.LV/ĢdP/005/01 «Ģimenes – miera un prieka osta»
īstenošanai. Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētā
programmā «Ģimenei draudzīga pašvaldība». Programmas
administrēšanu nodrošina sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu «Ģimenes – miera un prieka osta» biedrība «Saules stari
Viļakai» kopā ar sadarbības partneri biedrību «SAVI» realizēs no
2021.gada 1.jūnija līdz 15.oktobrim. Darbības virzieni 1.5.1. Pasākumi
bērniem, t.sk. nometņu rīkošana ģimenisku vērtību godināšanai un
1.5.2. Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai. Kopējais budžets ir
7428.71 Eur. Mērķis ir popularizēt ģimenes vērtību sabiedrībā un pašās
ģimenēs, veidot draudzīgu vidi un sadarbību starp dažādām paaudzēm
ģimenē, veicināt sabiedrības līdzdalību, iesaistoties brīvprātīgajā darbā
projektā. Mērķa grupa ir Viļakas novada bērni vecumā no 9 līdz 12
gadiem, bērnu vecāki un vecvecāki. Projekta norise ir Viļaka.
Neskatoties uz sarežģītajiem un mainīgajiem valstī noteiktajiem
epidemioloģiskajiem noteikumiem, ievērojot tos ir iespējams noorganizēt nometnes. Nometņu vadītāja būs Anita Vjakse, kurai ir derīga
nometņu vadītāja apliecība, pieredze nometņu vadīšana un pieredze
pedagoga darbā.
Pirmā nometne ir plānota no 28. līdz 31.jūlijam Viļakā. Otrā
nometne ir plānota augustā, par tās norises datumiem informēsim.
Un projekta noslēgumā ir paredzēts viens visu ģimeņu godināšanas
pasākums «Ģimenes – miera un prieka osta».
Projektā aicinām pieteikties bērnus vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Par
dalību projektā ar katru bērna vecāku noslēgsim līgumu, kas dos iespēju
tiem bērniem, kuri nav izslimojuši, kuri nav potēti, pieteikties uz bezmaksas Covid-19 pārbaudes testu. Dalība nometnē ir bezmaksas. Par
projektā piešķirtajiem līdzekļiem iegādāsimies nepieciešamo aprīkojumu
nometnei un radošajām darbnīcām, kā arī ēdināšanas firma nodrošinās
nometnes dalībniekiem kafijas pauzes. Aicinām jauniešus pieteikties un
kļūt par brīvprātīgajiem palīgiem nometnes un meistardarbnīcu vadītājiem.
Arī ar jauniešu vecākiem noslēgsim līgumu par dalību nometnē, lai būtu
iespējams pieteikties bezmaksas Covid-19 testiem.
Aicinām bērnus līdz 19.jūlijam pieteikt pie skolotājas Initas
Raginskas, mob.t. 29207926. Sīkāka informācija zvanot Initai.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

«Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publikācija ir sagatavota ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība «Saules stari Viļakai».

izGLīTīBa

kopā ar LaTViJas skoLas soMu
attālinātā režīmā

sarunāties var nemaz neesot blakus, mācīties
var attālināti, arī mākslu var baudīt, nebraucot
uz rīgu vai rēzekni. Tā arī darīja Viduču pamatskolas skolēni, kas kopā ar saviem ģimenes locekļiem starptautiskās ģimenes dienas un Māmiņu
dienas priekšvakarā noskatījās teātra/cirka izrādi «alise Brīnumzemē» – radās izdevība visiem
kopā ieslīgt brīnumu pasaulē, ko radīja iluzionisti
dace un enriko Pecolli.
Papildus teātrim mazākajiem skolas skolēniem
bija piedāvāts noskatīties animācijas filmu programmu Zelta Pavasaris: Grieķijas dārgumi;
Rezgalības 2; Pavasaris Vārnu ielā; Hugo un viņa
neticamie piedzīvojumi; Putnubūris.
Lielākie skolasbērni bija nodarbināti zinātniskā
teātra LABOROTORIUM tiešsaistes stundā, kad
varēja uzzināt, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot
filmas un teātra izrādes.
Jautājām, kā patika izrāde, multiplikācijas filmas, nodarbības. Lūk ko atbild skolēni!
– Man ļoti patika zinātniskā teātra LABOROTORIUM nodarbība!
– Īsi, interesanti pastāstīja par filmu un kino
aizkulisēm. Ļoti noderīgi !
– Labdien, bija ļoti interesanti, it sevišķi kad
sāka radīt dažādas reakcijas, gribētos piedalīties
vēl kaut kādā līdzīgā stundā.

– Bija interesanti un tagad es apsveru domu
saistīt savu profesiju ar šo.
– Un tas uguns vienkārši superīgi. Ļoti, ļoti patika!

Paldies LATVIJAS SKOLAS SOMAI no Viduču pamatskolas!!!
Skolēnu atsauksmes un zīmējumus apkopoja
A. Ločmele

Tapis topošā Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments

Jau kopš 2020. gada rudens topošā Balvu novada
jaunatnes darbinieki, jaunieši un interesenti piedalās
projektā nr.VP2020/1.2-8 «atpakaļ nākotnē», lai izstrādātu Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu 2021.-2027.gadam.
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Apzināta esošā situācija, izzinātas jauniešu vajadzības
un vēlmes jauniešiem uzrunājošas vides veidošanai,
uzklausīts jauniešu un speciālistu viedoklis, jaunatnes darbinieku redzējums, lai dokumentā tiktu ietverta ikviena
svarīga joma un nākotnes sadarbība tiktu vērsta uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, izaugsmes veicināšanu un jauniešu līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos.
25.maijā izstrādātais plānošanas dokuments tika
apspriests jaunatnes konferencē „Atpakaļ nākotnē», lai
tālāk apstiprināšanai to iesniegtu jaunievēlētajai Balvu
novada lēmējvarai.
Aicinām ikvienu jaunieti paust savu viedokli un izteikt
vajadzības arī turpmāk, jo tikai tā ir iespējams jūs sadzirdēt
un zināt, kas jums ir aktuāli. Īpaši vēlamies uzklausīt jauniešus, kuri vairs nemācās skolā, uzsākuši darba gaitas
un veido savu patstāvīgo dzīvi novadā.
Tuvākajā laikā tiks veidota Jauniešu dome, kā dalībnieki pārstāvēs visa Balvu novada jauniešu intereses un
regulāri tiksies ar novada lēmējvaru, domes speciālistiem,
lai kopīgi risinātu jauniešiem aktuālus jautājumus un

iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos.
Pateicamies ikvienam, kurš ieguldīja darbu plānošanas
dokumenta izstrādē un nebija vienaldzīgs, pārstāvot jauniešu intereses un diskutējot par nākotnes vīzijām.
Šobrīd dokuments ir apskatāms Baltinavas, Balvu,
Rugāju un Viļakas novadu mājaslapās, taču tuvākajā laikā
tiks izveidota tā gala versija, kas tiks iesniegta lēmējvarai.
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste
Madara Jeromāne

Informācijai «Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros».
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akTuaLiTĀTes Viļakas NoVadĀ

Viļakas novadā

uzlabots un nomarķēts «Green Way riga – Pskow» posms Viļakas novadā
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada
dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.»
aktīvi strādājot Viļakas novada pašvaldības speciālistiem, ir izdevies uzlabot, zaļā ceļa posma no kupravas
tilta līdz robežkontroles punktam, infrastruktūru, projekta Nr. LV-ru-006 «GreeNWaYs riGa-PskoV»
ietvaros. svarīgi šo posmu bija sakārtot līdz vasaras
sezonai, kas ir arī velobraucēju aktīvākais ceļošanas
laiks, lai nodrošinātu tūristu un vietējo iedzīvotāju ērtu
pārvietošanos «zaļā dzelzceļa» posmā.
21. jūnijā ar satiksmes ministra Tāļa Linkaiša un
Viļakas novads priekšsēdētāja Sergeja Maksimova dalību
tika atklāta «GREENWAYS RIGA-PSKOV» krustojuma
zīme pie bijušās Mežvidu pamatskolas. Tika apskatītas
arī atjaunotās telpas Viļakā, Pils ielā 14, kur tiks ierīkota
velosipēdu restaurācijas un pulverkrāsošanas darbnīca, kā
arī noma.
Viļakas novadā, posmā Kuprava – Žīguri – Mežvidi,
pavasarī tika veikta ceļa tuvumā esošo krūmu izgriešana.
Pēc tam tika veikta posma greiderēšana un uzlabošana, pievedot un iestrādājot granti konkrētās vietās. Par darbu veikšanu tika noslēgts līgums ar SIA «AVK Group». Tika nomarķēts posms no robežkontroles punkta Vientuļi līdz Viļakai
un bijušajai Mežvidu pamatskolai, ar velo maršruta zīmēm
Nr. 15 abos virzienos. Šis posms ir savienojošais posms,

kas ved pa Latvijas valsts un pašvaldības ceļiem. Uzstādīšanas darbus veica SIA «Makfors». Savukārt pa bijušo
dzelzceļa līniju no Kupravas tilta līdz Žīguriem un Mežvidu
pamatskolai ir uzstādīti gulšņa kilometra stabiņi no 154 km
līdz 171 km, krustojuma un informācijas gulšņu stabi, kā
arī uzstādītas posma marķējuma zīmes. Par gulšņu izgatavošanu tika noslēgts līgums ar SIA «Taka M» un marķējuma
zīmju izgatavošanu ar «I&L Reklāmdruka», savukārt gulšņu
uzstādīšanas darbus veica SIA «Kalna nami».
Viļakas novada pašvaldība projektā vēl plāno:
•
turpināt uzlabot infrastruktūru bijušā dzelzceļa
posmā no Kupravas tilta līdz robežkontroles punktam,
•
esošie gulšņi tiks papildināti ar informāciju par
nozīmīgām dabas vērtībām un vēsturiskiem objektiem
trases tuvumā,
•
Kupravā un Žīguros pie bijušajām dzelzceļa stacijām un Viļakā tiks uzstādīti informatīvie stendi,
•
pie Žīguru stacijas tiks labiekārtota atpūtas vieta,

•
paredzētas mārketinga aktivitātes un dalība tūrisma izstādēs.
Aicinām doties aktīvajā atpūtā, dodoties pastaigā vai
velobraucienā pa «zaļajiem ceļiem», un, lai varētu ar prieku baudīt apkārtējo dabu, būsim atbildīgi un savāksim
aiz sevis, ievērojot principu «ko atnesi, to aiznes».
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 konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.
Informāciju sagatavoja: Inese Matisāne
Foto: Inese Matisāne

«aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām»

Aizrestotie ešeloni,
Liekas, ka pār sirdi pāri
Braucat, tumši dunēdami.
Visur izmisums un bāri.
Aizrestotie ešeloni,
Ko jūs sevī slēgtus turat?
Tiem, kam svēta latvju zeme,

Moku ugunis jūs kurat!
Aizrestotie ešeloni,
Kā jūs negrūstat aiz ļauna,
Nelūstat no bēdu svara,
Nezūdat no dziļa kauna!
Aizrestotie ešeloni,
Kam jūs durvis neatverat!

Vēl šī zeme redzēs sauli,
Vaidus kaut un asras dzerat.
Aizrestotie ešeloni,
Liekas, aizgājāt pār sirdi...
Viņu tumšo dunēšanu,
Dvēsele, nu mūžam dzirdi!

(elzas Ķezbere «aizrestotie ešeloni»)

Jūnijā, ziedu un smaržu mēnesī, mēs svinam vasaras saulgriežus
un Jāņus – vienas no skaistākajām tautas svētku tradīcijām. Bet
1941.gada 14.jūnijs bija viena no traģiskākajām un drūmākajām
dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. diena, kurā pirms 80
gadiem Padomju savienības okupācijas režīms veica nežēlīgu noziegumu pret latviešu tautu – pirmo deportāciju. Vēsturnieku jaunākie pētījumi liecina, ka izsūtīti tika 15 443 cilvēki.
Šāgada atceres pasākumos 14. jūnijā visā Latvijā tiešsaistēs notika
izsūtīto personu vārdu lasīšana, arī Borisovā pie tautas nama Alvils
Baltiņš lasīja no Viļakas un Šķilbēnu pagasta izsūtīto 37 cilvēku vārdus.
Tautas nams atrodas ēkā, kura līdz izsūtīšanai piederēja Staņislavam
Cunskim – strādīgam zemniekam. Diemžēl saimnieks mājās neatgriezās – mira Novosibirskas slimnīcā.
Par mūspuses tā laika vēsturiskajām liecībām atceres pasākumā
stāstīja Viļakas novada muzeja direktore Rita Gruševa un Meža muzeja
īpašniece Anna Āze, bet jautājumu «Kas ir patiesība?» savā emocionālajā stāstījumā vairākkārt uzsvēra novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs.
Skanot vijoles spēlei Ilonas Bukšas izpildījumā, klātesošie izsūtīto
piemiņai nolika ziedus un svecītes.
Teksts – pasākumu organizatore Silvija Kupriša

Tapis videoklips folkloras kopas «upīte» dziesmai «Gar upes molu staigoju»

Tieši pirms gada Viļakas novada folkloras kopa
«upīte» izdeva ziemeļlatgales vīru dziesmu albumu
«Padzīdam i…», un nu tiek atrādīts piektais kopas
videoklips dziesmai «Gar upes molu staigoju», veiksmīgi turpinot ceļu uz mērķi par visu albuma dziesmu
iemūžināšanu video versijās.
Dziesmas «Gar upes molu staigoju» stāsts ir par jaunekļa došanos kara gaitās un šķiršanos no mīļotās meitenes, dziesmas teicēja ir Marija Supe no Mukaušovas
ciema, kas ir Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā iekļautās Upītes kultūrtelpas daļa, bet tās apdari
folkloras kopas «Upīte» izpildījumam veidojuši kopas
dalībnieki Kate un Domeniks Slišāni. Dziesmas ierakstā
piedalījies arī Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels. «Gar upes molu staigoju» videoklips tapis šī gada
pavasarī vienā no ievērojamākajiem Ziemeļlatgales dabas
objektiem – Šķilbēnu pagastā esošajā Stiglavas gravā, turpinot vēl vienu folkloras kopas ieceri – klipos līdzās dziesmām parādīt arī tuvākās apkārtnes skaistākās vietas.
Folkloras kopas «Upīte» vadītājs Andris Slišāns saka:
«Visu albuma dziesmu iemūžināšanas videoklipos vēlme ir,
lai klipu skatītājiem un dziesmu klausītājiem kļūst saprotamākas un tuvākas Ziemeļlatgales dziesmas un paša albuma
stāsts. Gribas, lai katram klipam ir sava sajūta, savs stāsts un
garša! Albumā «Padzīdam i…» kopā ir 17 dziesmas un nu
esam tikuši līdz piektajam profesionāli veidotajam klipam.»
Dziesmas «Gar upes molu staigoju» videoklipu veidojis Ivars Utināns, klipa producente Evika Muizniece.

Folkloras kopa pateicas par atsaucību, sarūpējot nepieciešamos rekvizītus, Jānim Spridzānam, Rēzeknes teātrim
«Joriks», Aldim Prancānam, kā arī Ontona Slišāna Upītes
kultūrvēstures muzejam.
Pērn izdotajā ceturtajā folkloras kopas «Upīte» albumā
«Padzīdam i…» iekļautas 17 Ziemeļlatgales dziesmas.
Tās savas dzīves laikā no Upītes puses teicējiem pierakstījis novadpētnieks, dzejnieks, folklorists Ontons Slišāns
(1948–2010). 2020. gada novembrī, sadarbojoties ar portālu TVNET, tapa videoklipi dziesmām «Tāvs dālam i
naudu deve», «Treis jaunas meitas sied rūžu duorzā» un
«Jau rudins atnuoce» (piedaloties Renāram Kauperam),

bet šī gada februārī kopā ar grupu «Unknown Artist»
video versijā iemūžināta dziesma «Dzīdet meitas puļcinie». Par albumu un tā dziesmu videoversijām folkloras kopa «Upīte» saņēmusi augstāko apbalvojumu latgaliskajā kultūrā – Latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks
2020».
Papildu informācija: Andris Slišāns
Nemateriālās kultūras mantojuma centra «Upīte» direktors
Mob. tel. +371 29621058
e-pasts: andris.slisans@gmail.com
https://www.facebook.com/NKMCupite
#UpītieDzeiveJauka
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Viļakas novadā

iesvēta atjaunoto
susāju ciema krustu

«kalpojot Viļakā, man par tradīciju jau ir kļuvis katru gadu
maijā iesvētīt kādu atjaunotu un labiekārtotu ciema krucifiksu.
esmu iesvētījis arī pilnīgi jaunu krustiņu vai arī iesvētījis krustu
kādā ciemā, kur daudzus gadus krusta nebija, bet uzņēmīgi cilvēki
nolēma to atjaunot. arī šodien, 31.maijā, pozitīvas pārmaiņas ir
piedzīvojis susāju ciema krusts, pateicoties emeritas uzcītībai,
Jura un Valda atbalstam. skaistākajā mēnesī gadā – maija mēnesī,
kad viss dabā mostas, plaukst un ir tik dzīvs, novēlu arī susāju
ciema iedzīvotājiem piedzīvot dieva piepildījumu dabas skaistumā.
Vēlu Jums visiem arī stipru veselību, lai ilgi vēl varētu kopā pulcēties un lūgties pie krusta,» iesvētot krustu, teica Viļakas romas
katoļu draudzes prāvests Guntars skutels.

Garīgās Baznīcu
naktis

10
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BazNīcas draudžu ziņas

Pats svarīgākais, lai iniciatīva, atjaunot krustu,
nāktu no pašiem cilvēkiem, priesteris ir padomdevējs, atbalsta persona. Darītiem darbiem no sirds
būs arī nākotnes piepildījums un atbildība par uzstādīto krustu un tā sakopšanu. Susāju ciema ļaudīm
krusta iesvētīšana bija īpašām svētībām piepildīta,
jo kopā dziedāja un lūdzās jauniesvētītais Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteris Grigorijs, kuram
dzimtajā pusē Daugavpilī nav tik spēcīgas un raksturīgas maija lūgšanas pie ciemu un ceļmalu krucifiksiem, tāpēc pr. Grigorijs bija priecīgs iepazīt
šo tradīciju Viļakas pusē.
«Svarīgi atcerēties un pārdomāt Dievmātes lomu

2021. gada 29. maijā Viļakas
katoļu dievnams individuāliem,
ģimeņu, vienas saimniecības apmeklējumiem bija atvērts no plkst. 12.00
dienā. «Paldies dievam, ka šogad
mums baznīcu nakti ir iespējams
organizēt. No sirds vēlējos izveidot
plašu programmu un izziņot pasākuma laikus, bet, lai ievērotu epidemioloģiskos nosacījumus, ziemeļlatgales pērlē visu dienu notika aktivitātes, bet tikai dievs zināja cikos
katra aktivitāte sāksies un pats galvenais šogad bija aicinājums iet dvēseles dziļumā,» teica Viļakas romas
katoļu draudzes prāvests Guntars
skutels.
Ikvienam apmeklētājam bija
iespējams iepazīties ar foto izstādi,
kas bija izvietota baznīcas dārzā. Foto
izstādē atspoguļots Viļakas katoļu
dievnams dažādos gadalaikos un
fotogrāfiju autori ir foto konkursa
«Mana pērle» laureātu un dalībnieku
foto. Pie katras no fotogrāfijām ir speciāli atlasīts attiecīgs Svēto Rakstu
fragments. Pāris fotogrāfijām autors
ir arī dedzīgais draudzes prāvests
Guntars Skutels, kuram ir tā laime
dzīvot tik tuvu baznīcai, lai varētu
notvert neparastas dabas parādības un
tās iemūžināt fotogrāfijā. Pasākuma
«Baznīcu nakts» laikā notika arī foto
konkursa uzvarētāju apbalvošana, jau
martā noskaidrojām sociālā tīmekļa

pasaules atpestīšanas vēsturē un mūsu personīgajā
dzīvē. Caur Dievmāti mēs varam izlūgt sev daudz,
daudz žēlastību. Uzturēsim un rūpēsimies par savu
ticību. Lūgšana ir komunikācija ar Dievu. Tikai
Dievs zina, kas ar mums būs. Svarīgi, lai katru dienu
sāktu un pabeigtu ar īsu pateicības lūgšanu.
Cilvēkiem svarīga ir miesīgā un garīgā veselība.
Aicinu katru rožukroņa noslēpumu veltīt kādam
nodomam. Lūgsimies, lai būtu atvērti Svētajam
garam un cilvēkiem,» aicināja pr. Grigorijs, katram
dalībniekam dodot arī īpašo jauniesvētītā priestera
svētību.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

vietnes apmeklētāju balsojumu, maija
sākumā noskaidrojām draudzes simpātiju, bet mēs zinājām tikai, kuras
fotogrāfijas ir godalgotas, bet nezinājām fotogrāfiju autorus.
«Ļoti pārliecinoši godalgoto
1.vietu izcīnīja Aivars P. ar fotogrāfiju, kurā redzams Ziemassvētku rotā
tērpts dievnams ar kāda cilvēka atstātām pēdām sniegā dodoties uz to.
Otro vietu spraigā cīņā izcīnīja Sandis
L. un ieguva vērtīgu dāvanu karti.
Trešā vietā Annija K. varēs doties
interesantā piedzīvojumā garšu
pasaulē. Paldies mūsu uzņēmumiem,
kas atbalstīja ar dažādiem labumiemSIA Senda, z.s. Stārķi un Kotiņi un
turklāt, pateicoties maiznīcai «Flora»,
katrs dalībnieks saņems kādu našķi.
Īpaša pateicība Baznīcu nakts komandai par specbalvu, ko saņēma Alvils
B. Lielajam septiņniekam dāvanu
pasniedza jauniesvētītais priesteris
Grigorijs. Kopumā balvu fonds
sasniedza aptuveni 500 euro. Paldies
arī Zigrīdai par gardumiem, kas ielīksmoja daudzu sirdis! Kopumā konkursā tika iesniegtas 44 fotogrāfijas!
Pārējie foto konkursa dalībnieki piemiņas balvu var izņemt katru dienu,
sākot no 29.maija līdz 1.jūlijam katru
dienu 10 minūtes pirms vai pēc Sv.
Mises Viļakas katoļu baznīcā pie galvenā altāra pa labi ieejot zakristijā.
Aicinu neatlikt dāvanas saņemšanu

uz pēdējo dienu. Paldies SIA «Amati
print» par palīdzību, lai taptu tehniski
kvalitatīva foto izstāde,» ziņoja prāvests Guntars Skutels.
Daži «Baznīcu nakts» apmeklētāji
kļuva par lieciniekiem labiekārtotās
kapa vietas pasvētīšanā bīskapam
Kazimiram Duļbinskim, kuram šogad
atzīmējam 115.dzimšanas dienu. Citi
apmeklēja sestdienas vakara Sv. Misi
un satikās ar jauniesvētīto priesteri
Grigoriju, kurš bija laimīgs atkal
satikties ar viļacēniem un atcerējās
aizvadīto prakses laiku vēl būdams
Garīgā semināra audzēknis. Laimīgie
kļuva arī par draudzes vecākās un
ērģelnieces Inetas Raginskas organizēto Slavēšanas stundu kopā ar koristiem un aktīvistiem. Prieks, ka baznīcu apmeklēja pēc ilgas un garas
pauzes kaimiņi – Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītnieki, kuri neslēpa savu saviļņojumu par doto iespēju.
Kopumā baznīcas izstādi 2 dienās
apmeklēja aptuveni 350 cilvēki, kas
bija mērojuši patālu ceļu pat no
Tērvetes un Valmieras, Līvāniem un
Limbažiem, arī no Rīgas.
Pateicība Dievam par mums dāvātajām žēlastībām un lūgsimies, lai
mums visiem būtu droši tikties, pulcēties, apskauties un organizēt līdzdalības piepildītus pasākumus.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels
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ProJekTi / iedzīVoTĀJu ziNĀŠaNai

Ikvienam pieejama
kinozāle

Jauniete Guna Žurauska ir realizējusi
Viļakas novada domes atbalstīto uzņēmējdarbības projektu Nr. 2021-VNd-108 «cineplace». Pašvaldības atbalsts
projektam ir 2000.00 Eur un jaunās
uzņēmējas līdzfinansējums ir 639.99 Eur.
Vai tici, ka arī tev ir pieejama sava
kinozāle gan brīvā dabā, gan iekštelpās? Guna Žurauska
ir realizējusi ļoti inovatīvu ideju, iegādājoties vienu lāzerprojektoru un 4 pufus ar granulu pildījumu, un uzsākusi
jaunu biznesu, lai piepildītu daudzu cilvēku sapni par
savu kinozāli.
«Esmu ļoti pateicīga Viļakas novada domei, ka atbalstīja manu inovatīvo ideju. Pētot dažādus lāzerprojektorus,
izvēlējos tieši šo modeli ar tā piedāvātajām funkcijām.
Esmu sajūsmā, jo iegādātais aprīkojums pārspēj manas
cerības. Lāzerprojektors ir tik jaudīgs, kvalitāte lieliska,
tam ir pašam sava operētājsistēma - nav nepieciešamības
papildus pieslēgt datoru. Lai pakalpojums būtu pieejams

ikvienam, ir vajadzīgs tikai elektrības pieslēgums, jo
pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts arī mobilais internets. Aprīkojums ir pieejams vairākos nomas līmeņos klientam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko komplektu
atbilstoši vajadzībām un budžetam. Visās nomas paketēs
ietilpst piekļuve Play Movies, Netflix un Amazon Prime
Video filmu serveriem. Ir iespēja pieslēgties arī Spotify.
Ar šiem filmu un mūzikas straumēšanas pakalpojuma
sniedzējiem esmu noslēgusi līgumus, lai filmas būtu iespējams skatīties legāli. Ārā attēla kvalitāte ir tik laba, ka
nav jāgaida pilnīga tumsa, lai skatītos filmas,» mirdzošām
acīm aizrautīgi par realizēto projektu pastāstīja Guna.
Jautāju Gunai, kāpēc viņa Viļakas novada domes izsludinātajā uzņēmējdarbības konkursā nestartēja agrāk. Guna
atzina, ka viņas dzīvē korekcijas ieviesusi pandēmija. Viņa
bija ievērojusi, ka Viļakas novadā jauni cilvēki realizē
dažādus projektus, taču nebija iedomājusies, ka arī viņa
varētu būt no tiem cilvēkiem, kuri piedalās uzņēmējdarbības projektu konkursā. Pagājušajā ziemā Guna sakarā ar

Noslēdzies pirmais «Trip– Trip» pierobežā

Viena mēneša garumā no 8. maija līdz 8. jūnijam, Viļakas un Baltinavas novada iedzīvotāji un
arī viesi, varēja nedaudz savādāk pavadīt brīvo
laiku un vairāk iepazīt arī savus kaimiņus uzspēlējot spēli – paslēpi «Trip – Trip» pierobežā, kuras laikā dalībniekiem bija jāatrod foto detaļās
paslēpušies gan populāri, gan mazāk zināmi objekti, kas ikdienas steigā iespējams palikuši nepamanīti. spēle norisinājās brīvā dabā Baltinavas
un Viļakas novada teritorijās.

Kopumā bija paslēpušies 30 objekti un jāizpilda
papildus 5 uzdevumi un kā gala rezultātā izrādījās
papildus uzdevumi arī izšķīra uzvarētājus. Dalībnieki
atzina, ka bija interesanti. Vairākums objektus sākumā meklēja internetā un tad sastādot savu maršrutu
brauca meklēt dabā. Visviltīgāk bija paslēpušies nr.
2, 5, 9,10, 11, 15 un 29.

rezultātu apkopojums un apslēptie objekti –
1. vieta – Elīna Sprukule, Sigita Kokoreviča,
Klinta Orlovska 34 punktiem,
2. vieta – Vineta Zeltkalne 33 punkti un Ingrīda
Zondaka un Sandra Dvinska ar ģimenēm 33 punkti,
3.vieta – Evija Keiša ar ģimeni 32 punkti.
Pirmās 3 vietas ieguvēji balvās saņēma dāvanas
no «Ezertūre» un «Sajūtu pļavas», bet pateicības un
suvenīru no Visit Viļaka saņēma arī 4. un 5. vietas
ieguvējas – Aiva Šoliņa un Madara Vasiļevska.
Pareizās atbildes –
1.Baltinavas pareizticīgo baznīca (54 – 58 ložu
atstātas vietas uz ēkas fasādes).
2. Meiteņu kalniņš Grīvas mežos, Baltinavas novads.
3. Laternas ceļā uz Baltinavas Romas katoļu baznīcu.
4. Plakāts uz ēkas pie hokeja laukuma MRS garāžas, Žīguri.
5. Dabas parks «Balkanu kalni»– skulptūra vectēvs.
6. Dabas parka «Balkanu kalni» – takas zīme.
7. Kafejnīca «Pierobeža» Viļakā.
8. Baltinavas vēsturiskā centra laukums [papildus
punkti visiem, kas skaitīja, arī mums katru reizi skaitot sanāca cits skaits, tāpēc katram pa 1 p.)
9. Somugru senkapi pie Viļakas Luterāņu baznīcas.
10. Ģeodēziskais punkts nr.317 pie Šķilbēnu muižas.
11. Koka laipa uz Motrīnes ezeru.
12. Uz viena no deķiem, kas atrodas uz bijušās
Upītes pamatskolas ēkas.
13. Ceļā uz motokrosa trasi «Baltais briedis» no
«Vēršukalna» puses.
14. Pietura Žīguros.
15. Šķilbēnu muiža.
16. Viļakas katoļu baznīca (šādi būves elementi
kā foto fragmentā – 19 gab.)
17. Gaismas objekts uz pontonu tilta Viļakas ezerā.
18. Mīlestība koks Viļakā (23 sirsniņas).
19. Aldara 57.paralēle, Zelču ciems.
20. SIA «Ķira» skatlogs, Viļaka.
21. Baltinavas Romas katoļu baznīcas pagalma aka.
22. Abrenes istabas, Viļaka (durvis ir sarkanā krāsā).
23. Brīvības cīnītāju brāļu kapi (Jaškovas kapi),
Vecumu pagasts.
24. Uz Amatnieku centra sienas, Baltinava.
25. Rekovas dzirnavas logs.
26. Vides instalācija «Zeme», Baltinava.
27. Kultūrvēsturiskā lauku sēta «Vēršukalns»,
Susāju pagasts.
28. Bijusī Baltinavas internātskola.
29. Uzraksts pie bijušās Žīguru mežniecības.
30. Grīvas partizānu mītnes piemineklis, Baltinavas novads.
Paldies par dalību un pozitīvām atsauksmēm!
Spēli organizēja Viļakas novada tūrisma speciāliste (Viļakas novada muzejs) un Baltinavas novada
pašvaldības tūrisma organizatore.
Tekstu sagatavoja Viļakas novada tūrisma
speciāliste Inese Matisāne
Foto: Dalībnieku personīgais arhīvs

Viļakas novadā
Covid-19 izraisīto krīzi zaudēja darbu un sāka domāt, ko
varētu darīt. «Februārī nopirkām māju Medņevas pagastā
un domājām ar vīru izveidot tur nelielu viesu namiņu.
Sākām iztēloties, kā likt tam izcelties starp pārējām naktsmītnēm. Iedomājos, ka varētu piedāvāt brīvdabas kino.
Kamēr māja vēl top, jo būvmateriāliem ir ļoti pieaugušas
izmaksas, realizēju ideju par brīvdabas kino nomu.
Domāju, ka iesācēju projektiem 2000.00 Eur ir labs
atbalsts, taču droši vien ir uzņēmējdarbības idejas, kuru
realizēšanai ir nepieciešams arī lielāks kapitāls. Domāju
šo biznesa ideju attīstīt arī tālāk. Noskaņas radīšanai iegādājos arī lampiņas un papildu sēžammaisus, lai ir ērti un
omulīgi,» par idejas rašanos padalījās Guna Žurauska.
Ziemeļlatgalē šāds pakalpojums līdz šim nebija pieejams, taču visā Latvijā ir tikai viens šāda veida pakalpojuma sniedzējs, kas ir uzsācijs darbību šovasar. «Ir sajūta,
ka šis pakalpojums vairāk būs pieprasīts vasarā, bet varbūt
beigās izrādīsies, ka tas kļūs par populāru izklaides veidu
arī ziemas sezonā, jo iespējas, ko sniedz projektors, nebeidzas tikai ar filmu skatīšanos. To varēšu vērtēt pēc pirmā
darbības gada. Ja līst lietus, tad iekārtai ir obligāti jānodrošina nojume vai jānes istabā, taču tā nav liela bēda, jo
telpās ekrāna izmērs šķiet vēl iespaidīgāks – pa visu sienu.
Slēgšu nomas līgumu ar katru nomnieku, kuru parakstot,
klients uzņemsies pilnu atbildību par iekārtas pareizu
ekpluatāciju. Apmācīšu arī kā to lietot un iepazīstināšu ar
lietošanas noteikumiem,» piebilda Guna.
Līdz ko epidemioloģiskie noteikumi atļaus, tad Guna
ir gatava rīkot publiskos filmu vakarus. Pagaidām iekārtu
var iznomāt tikai privātiem pasākumiem.
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: no Gunas Žurauskas personīgā arhīva

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

22. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas)
izMekLĒJuMi

Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
• Bez nosūtījuma – 29,00 EUR
rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.) ar ģimenes ārsta nosūtījumu
• 1 projekcija – 11,00 EUR

PacieNTieM LŪdzaM VeikT
PieraksTu pa tālr. 25431313

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

Nodokļa atvieglojums vecākiem
par vasaras brīvlaikā strādājošiem
bērniem saglabājas

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Par bērniem līdz 19 gadu vecumam, kuri strādā tikai
vasaras brīvlaikā un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iestādē, vecākiem ir tiesības saglabāt
nodokļa atvieglojumu.
Ja skolēns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai
vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam algas
nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, arī
atrašanās vecāka apgādībā automātiski netiks pārtraukta. Tādējādi
vecāks saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu personu, un ar nodokļiem neapliekamā vecāka algas daļa palielinās par 250 eiro mēnesī.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās
un strādā arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā automātiski
tiek pārtraukta tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.
Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā:
https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/nodokla-atvieglojums-vecakiempar-vasaras-brivlaika-stradajosiem-berniem-saglabajas.
Informācijas sagatavotājs Aleksis Jarockis, Komunikācijas departamenta direktors (tālr. 67083850, e-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija Smilšu iela 1, Rīga, LV1919, Latvija, mājaslapa: www.fm.gov.lv, e-pasts: pasts@fm.gov.lv
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2021. gada jūnijs

Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana Viļakas novadā

Viļakas novadā 18.novembrī
bija izveidojusies tradīcija pasniegt atzinības un Pateicības
rakstus. 2020. gada novembrī
pasākums un svinīgais koncerts
nenotika ar valstī noteikto ārkārtas situāciju. Godinot darba
darītājus, 19. jūnijā Viļakas pilsētas estrādē tika pasniegti 2020.
gada atzinības un Pateicības
raksti. atzinības rakstus saņēma:
Maruta Brokāne par pašaizliedzīgu un atbildīgu darbu izglītības jomā.
sandra Ločmele par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā
Viļakas novadā.
rudīte zelča par Viļakas novada pārstāvēšanu pajūgu braukšanas un rikšošanas sacensībās un
Viļakas novada tēla popularizēšanā.
zigrīda Vancāne par kompetentu, inovatīvu un radošu ideju
realizāciju un ieguldījumu Viļakas
novada pašvaldībā.
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Viļakas kolektīvs par pašaizliedzīgu darbu
Covid-19 pandēmijas seku likvidēšanā.
«Bior» kolektīvs par cilvēcīgu un pretimnākošu attieksmi, un
pašaizliedzīgu darbu Covid-19
pandēmijas seku likvidēšanā.
Janīna zute par cilvēcīgu un
pretimnākošu attieksmi, un pašaizliedzīgu darbu Covid-19 pandēmijas seku likvidēšanā.
daces un raimonda Vilciņu

ģimene par nesavtīgu mīlestību
un sirds degsmi, atbildīgi pildot
audžuģimenes pienākumus.
Māris Čačka par Viļakas novada tēla popularizēšanu, atpazīstamību un starptautisku kontaktu
veidošanu.
sandis Ločmelis par Viļakas
novada tēla popularizēšanu video
materiālos.
Juris supe par ieguldījumu
uzņēmējdarbības izaugsmē un attīstībā.
Viļakas novada domes Pateicības raksts saņēma:
elita Teilāne par Viļakas novada tēla popularizēšanu, atpazīstamību un starptautisku kontaktu
veidošanu.
Mārīte Bukovska par ieguldījumu sabiedriskajā darbībā.
Virgīnija riekstiņa par ilggadēju darbu publiskajā un skolas
bibliotēkā.
ināra kokoreviča par ilggadēju darbu Vecumu pagasta pārvaldē.
Melita Martinova par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darba veikšanu.
atzinības rakstu saņēma cilvēki, kuri Covid-19 krīzes laikā
veica pašaizliedzīgu un nesavtīgu
darbu novada aprūpes centros:
•
Inese Vizule
•
Iveta Korņejeva
•
Mārīte Kokoreviča
•
Viļakas novada Tehniskās
nodaļas kolektīvs

Spēle «Ziemeļlatgales detektīvi»

aicinām piedalīties spēlē, kura tapusi Balvu
centrālajai bibliotēkai sadarbībā ar Balvu un Viļakas
novadu tūrisma informācijas speciālistēm, projekta
interaktīva spēle «ziemeļlatgales detektīvi» ietvaros.
Spēlējot šo spēli Tev būs iespēja iejusties detektīva
lomā un interaktīvā veidā iepazīt Ziemeļlatgales dabas
un kultūrvēstures objektus, kā arī tūrisma piedāvājumu.
Detektīviem atklāšanai tiks piedāvāts veikt kopumā 121
uzdevumu – misiju dažādās Ziemeļlatgales vietās.
Vairumā misiju tiks atstāti pavedieni, lai acīgākajiem meklētājiem palīdzētu atrast atbildi. Tādejādi paralēli varēsi
ceļot un kļūt arī par ekspertu grāmatu, žurnālu un avīžu
pasaulē! Attīstīsi sevī arī fotografēšanas prasmes.
Spēle pieejama elektroniski aplikācijā «Actionbound»
no 3.jūnija, un sev ērtā laikā to varēsi turpināt spēlēt līdz
pat 31. oktobrim.
kā spēlēt šo spēli?
1) Pārliecinies, vai Tavs telefons ir uzlādēts un vai
Tev ir pieejams internets! Tas lieti noderēs ceļā, meklējot
informāciju.
2) Lejupielādē savā viedtālrunī aplikāciju «Actionbound» (to var izdarīt
Apple App Store vai Google Play Store)!
3) Atrodi aplikācijas «Actionbound»
meklētājā spēli «Ziemeļlatgales detektīvi» vai arī aplikācijā noskenē spēles qr
kodu!
4) Ieraksti savu spēlētāja vārdu!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alīna Logina
Lienīte Straume
Sanita Lele
Sņežana Košļeva
Jeļena Bukovska
Liene Babāne
Sindija Logina
Daiga Kravale
Tatjana Prancāne
Inna Nikutaite
Anita Logina
Jūlija Haritonova
Iveta Langovska
Ainis Kokorevičs
Ilona Koņahina
Inese Petrovska
Elvīra Kokoreviča
Ilze Brokāne
Aivars Bērziņš
Iveta Astreiko
Tatjana Baikova

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5) Sāc pildīt spēles uzdevumus! Spēle sākas Balvu
pilsētā (Balvu Centrālā bibliotēka, Tirgus iela 7) un tālāk
spēles pavedieni «detektīvus» aizved aizraujošā ceļojumā
pa visu Ziemeļlatgali!
6) Spēles laikā veicamais maršruts: Balvi – Balvu
pag. – Rugāju pag. – Lazdukalna pag. – Bērzpils pag. –
Krišjāņu pag. – Tilžas pag. – Vectilžas pag. – Baltinava –
Briežuciema pag. – Šķilbēnu pag. – Lazdulejas pag. –
Susāju pag. – Viļaka – Vecumu pag. – Žīguru pag. –
Kupravas pag. – Medņevas pag. – Vīksnas pag. – Kubulu
pag. – Bērzkalnes pag.
7) «Detektīvam» piedāvātās misijas seko cits citai.
Gadījumā, ja nezini vai neatrodi atbildi uz kādu, tad ir
iespēja to izlaist. Taču vēlāk pie tā atgriezties vairs nevarēsi. Lai pārietu pie nākamā uzdevuma jāspiež «Beigas».
Spēlē saglabājas atvērtais jautājums, un tu vari atsākt
pildīt to arī pēc kāda laika.
8) Piesakies tūrisma objektos, kur tas ir norādīts!
9) Iemūžini redzēto dabā un tūrisma objektos fotogrāfijās, jo dažos jautājumos kā atbilde būs jāpievieno foto!
10) Iegriezies bibliotēkās, jo vairāku jautājumu atbildes
atradīsi, ielūkojoties grāmatu lappusēs, presē un datu bāzēs!
Lieliski sabiedrotie Tev būs Balvu Centrālās bibliotēkas
veidotā Kultūrvēstures datu bāze, Novadpētniecības datu
bāze, kā arī LNB Digitālā bibliotēka.
11) Ievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!
12) Uz balvām var pretendēt tie spēlētāji, kas izspēlējuši šo spēli līdz 31.oktobrim!
Aiziet! Dodies «ekspotīcijā», lai atklātu Ziemeļlatgali
vienatnē, divatā, ar ģimeni, radiem, draugiem!

Ina Bukša
Olga Bukša
Tatjana Dadžāne
Svetlana Dmitrijeva
Daiga Harkova
Asoļa Kalniņa
Alla Kuiko
Inese Logina
Nellija Maderniece
Nadežda Polosina
Kristīna Pumpa
Ārija Rudziša
Tamāra Semjonova
Gunārs Skotka
Inese Slišāne
Ivita Zujeva
Rudīte Slišāne
Silvija Slišāne
Valentina Slišāne
Ņina Somova
Sandra Šaicāne

•
Svetlana Šakina
•
Jeļena Ūseniece
•
Anda Zaremba
•
Ivita Slišāne.
«Es apstājos un skatos – cik
bagāta šī zeme, šī vienkāršā zeme,
cik tā mīļa un skaista! Cik sena!
Cik nezināma – kā pasaules brīnums.
Es izstiepju rokas, atveru acis,
atdaru ausis un kļūstu bagāta.
Sudrabs pie manām kājām, zelts
man virs galvas, dimanti rīta rasā.
Dabas skulptūras - sirmi koku
stumbri un upju klintis, ezera spogulis, saules akvareļi atvarā un
rieti debesīs, ievu un lakstīgalu
simfonijas ielejā.»
Vispārīgās nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne
Foto: Mareks Šubenieks

Rezultātā iegūsi ne vien bagātīgus ceļojuma iespaidus
un zināšanas, bet arī būs iespēju saņemt vērtīgas balvas
no «Zvaigzne ABC».
Aktuālāko informāciju saistībā ar spēles norisi meklē
Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā: https://ej.uz/7yx6.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā raksti:
sarmite.vorza@inbox.lv!
Projekta Interaktīva spēle «Ziemeļlatgales detektīvi»
vadītāja, Sarmīte Vorza

Viļakas novadā, iznāk 1 reizi mēnesī. izdevējs: Viļakas novada dome, abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV–4583.
Tirāža: 2001. Bezmaksas. Par raksta saturu atbild tā autors.
atbildīgā par izdevumu – Terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. iespiests: sia «Latgales druka», rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

