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Šajā izdevumā:

Ik gadu pirmajā februāra sestdienā Viļakas Valsts ģimnāzijā notiek Žetonu vakars, kad 12. klases abiturienti saņem piederības
apliecinājumu savai skolai – žetona zīmi. Kad dienas sāk stiepties uz pavasara pusi, divpadsmitās klases putni sāk vingrināt

spārnus lielajai izlidošanai. Šogad skolas žetonu saņēma 19 skolas audzēkņi, ar kuriem ikdienā strādā klases audzinātāja Ineta
Lindenberga. Šos jauniešus drīzumā sagaida karstais ieskaišu, eksāmenu laiks… un izlaidums.  (Turpinājums 6. lpp.)

Viļakas Valsts ģimnāzija 
aizvadījusi Atkalredzēšanās svētkus

Žetonu vakars Rekavas vidusskolā

Skanot mūzikai, klātesošie sagaidīja abiturientus – vakara ga viļ niekus un koncerta veidotājus. Jaunieši saņēma skolas piederības
zīmi – Žetonu gredzena formā. Tradicionāli uz Žetonu vakaru īpaši aicināti ik piecu gadu absolventi, kuri vakara gaitā dalās

savās skolas gaitu atmiņās, atceroties gan skolotājus, gan mācības, gan nedarbus. Bet nu jau ar citu pieredzi uz tiem raugoties. Bija
arī priekšlikums Žetonu vakaru svinēt divas reizes gadā!  (Turpinājums 6. lpp.)
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medņevas pagastā 
105 gadu jubileju nosvin

melānija dzanuška
Mūžīgais Dzīvais, dzīvini mani!
Vien Tevī gribu es spēku sev rast.
Ar dzīvības ūdeni spirdzini mani,
No Tevis izverd ar dievišķo spēku,
Kas dvēseli mazgā, aizskalo grēku,
No pašām mūžības dzīlēm kas irdz!
Ļauj manai būtnei no dievišķām akām,
Kas dzīvi ejot, veldzi sev gūt,
Ļauj man kā Tavas tuvības slāpstošai
Ar dievišķu prieku pildītai būt.

/Karmena Kurzemniece./
1. februārī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs

Maksimovs, izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Medņevas
pagasta pārvaldes vadītājs Juris Prancāns sumināja Medņevas
pagasta iedzīvotāju Melāniju Dzanušku 105 gadu jubilejā. 

Tāpat, kā pirms pieciem gadiem, arī šogad jubilāres meita
Emerita sagaidīja ciemiņus ar pašgatavotiem gardumiem.

Meita Emerita ir tā, kas ikdienā rūpējas par Melānijas kun-
dzi. Ikdienas solis vairs nav tik raits, tomēr jubilārei ir bagāts
dzīves gājums un ticība Dievam.

Melānija Dzanuška dzimusi 1915. gada 1. februārī Šķilbēnu
pagastā Rozālijas un Jāņa  piecu bērnu ģimenē kā jaunākais
bērns. Vecāki bija zemnieki un meitene izglītību ieguva vietējā

skolā. Bijusi laba dziedātāja, tolku bolsu skandinātāja. 
Apprecējusies 1947. gada novembrī. Ģime nē
piedzimuši, izskoloti divi bērni – meita Eme -
rita un dēls Zigfrīds. Visu mūžu nodzīvojusi
Medņe vas pagastā. 

Dzīve nav bijusi viegla, bet Melānijas
kundzes ticība Dievam ļāva tā klātbūtni izjust

ik brīdi gan priekos, gan bēdās. 
Melānijas kundzei  vēlam

veselību, Dieva žēlastī-
bām piepildītu ikdienu!

Vispārīgās 
nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne

Deputāta vārds, uzvārds Iedzīvotāju pieņemšanas, datums un laiks Pieņemšanas vieta, kontaktinformācija

Līna Barovska 6. martā no plkst. 14:00 līdz 16:00 Viļakas sociālās aprūpes centrs, Parka ielā 2, Viļakā, 2. stāvā, vadītājas kabinetā
3. aprīlī no plkst. 14:00 līdz 16:00 Tālr. 26 345 617

Valda Buzijana 18. martā no plkst. 9:00 līdz 11:00 Viļakas veselības aprūpes centrs, Tautas iela 6, Viļaka
13. maijā no plkst. 9:00 līdz 11:00 Tālr. 29169064

Leonids Cvetkovs Katru otrdienu  no plkst. 9:00 līdz 11:00 Balvu iela 2, Viļakā
Katru piektdienu no plkst. 16:00 līdz 18:00 Tālr. 27858833

Pēteris Kuzmans Par pieņemšanas vietu un laiku vienojoties pa tālr.26554160

Inese Circene 10. martā no plkst. 10.00. līdz 11.00 Viļakas novada dome, Abrenes ielā 26, Viļaka, 108.kabinets
21. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 14.00

anita Kokoreviča 12. martā no plkst. 11:00 līdz 13:00 Susāju pagasta pārvalde
16. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 13:00 Tautas iela 6, Viļaka

artjoms Kokorevičs Par pieņemšanas vietu un laiku vienojoties pa tālr. 26 434 534

Jaroslavs Kozlovs 18. martā no plkst. 10:00 līdz 12:00 SIA Ķira, Pils iela 2, Viļaka
25. martā no plkst. 10:00 līdz 12:00 Tālr. 26636868

andis Ločmelis Par pieņemšanas vietu un laiku vienojoties pa tālr. 29 449 22

uldis matisāns Par pieņemšanas vietu un laiku vienojoties pa tālr. 28 383760

Ināra Sokirka 7. aprīlī no plkst.10.00 līdz 14.00 Viduču pamatskola Skolas iela 1, Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads

andris Slišāns 13. martā no plkst. 10:00 līdz 14:00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upīte» Akas laukums 1,
17. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 14:00 Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.  Tālr. 29621058

raimonds Slišāns Par pieņemšanas laiku vienojoties pa tālr. 29116971 Abrenes ielā 38a, Viļaka

Apmeklētāju pieņemšana
domes priekšsēdētājs pieņem: pirmdienās no 10:00 līdz 12:00; ceturtdienās 9:00 līdz 11:00. Priekšsēdētāja vietniece pieņem: ceturtdienās no 9: 00 līdz 12:00
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt amatpersonas prombūtnes laikā. Uz pieņemšanu iepriekš var pieteikties Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā, 204. kab. 2 stāvā

Abrenes ielā 26, Viļakā vai pa tālruni 64507224.
Viļakas novada domes deputātu pieņemšanas laiki marta un aprīļa mēnesī:

22. reizi draudzīgais aicinā-
jums Cēsīs, kur pirms trīsdes-
mit gadiem atdzima šī latviskā
un unikālā ideja, sapulcināja
Latvijas lepnumu: izcilus skolu
absolventus, no kuriem lielākā
daļa šobrīd studē prestižākajās
eiropas augstskolās, viņu skolo -
tājus, augstskolu mācībspēkus,
sabiedriskos darbiniekus, mece-
nātus un mediju pārstāvjus.

Viļakas Valsts ģimnāzija bija
izvirzījusi divus pretendentus, no
kuriem nominācijai «Sabiedris-
kais darbinieks» bija izvirzīta un
apbalvojumu saņēma dzejniece,
lauksaimniecības zinātņu dokto -
re Genovefa Lakše (eva dortā -
ne) un nominācijā «Mecenāts»
apbalvojumu saņēma mecenāte
dagnija dalbiņa ar zviedrijas
humanitārās palīdzības organi-
zāciju  «GNoSJo HJaLPer».

Pasākumā Eva Dortāne klāteso-
šajiem veltīja pašas radītās rindas:

Draudzīgais Aicinājums
No dzimšanas līdz mūžībai,
Un vēl pēc tam
Ikviens no mums ir saukts,
Aicināts un gaidīts
Latvijas dvēseli kā līgavu rotāt.
Lai debesu ķēniņš savā pilī
Mūsu tautu var godā un svē-

tumā celt.
«Paldies visiem, kas rotājuši,

kas rotā un tiem, kas rotās Latvijas
dvēseli», savu uzrunu noslēdza
Genovefa Lakše - Eva Dortāne.

Eva Dortāne, īstajā vārdā Ge -
no vefa Lakše – dzejniece, lauk-
saimniecības zinātņu doktore, svēt-
ceļniece dzimusi Viļakas pagasta
«Ogukalnos», dzīvo Cēsu novadā.

«Mans ceļojums Cēsis – Viļaka –
Upmala – Ogukalni arī ir svētce-
ļojums», atzīst Eva. 

Eva Dortāne darbojas Cēsu
kultūras biedrībā «Harmonija»,
dzejas darbi publicēti laikrakstos,
grāmatās un kopkrājumos, gan
viena, gan kopā ar mūziķiem iz -
strādātajās programmās (dzeja-
dziesma – mūzika)  pēc aicināju-
ma dodas  uz tikšanos un uzstā-
šanos skolās, kultūras namos,
muzejos, pagastos utt., jo 

«Ja cilvēki mani gaida un tic-
Man viņi jāatrod un sevi jāat-

dod…» (E. Dortāne).
Sabiedriskā darbiniece ar savu

klātbūtni rosina klausītāju domāt
par mūžīgajām vērtībām, kā sak -
ņu izjūta, dzimtas un tautas stip-
rums, latvietības baltums un sirds-
siltums, harmonija un nepārtrauk-
ta sevis pilnveide, lai cilvēks caur

sevi var nest gaismu, mieru un
mīlestību.

Dagnija Dalbiņa arī ir Viļakas
novadniece, dzimusi un augusi
Žīguros. Viņa sniedz materiālu un
intelektuālu atbalstu Latvijas izglī -
tības iestādēm, tai skaitā Viļakas
novada skolām.

Ar mecenātes Dagnijas Dalbi -
ņas palīdzību skolu vairāku gadu
desmitus saņem humāno palīdzību
skolas mācību un ārpusstundu pro -
cesa nodrošināšanai, kā arī skolas
vides labiekārtošanai. Tie ir bijuši
gan skolēnu soli un krēsli, skapji,
kanclejas piederumi un materiāli,
tāfeles, gan mīkstās mēbeles, sko-
lēnu individuālie skapīši utt. Me -
cenāte sadarbojas ar Zviedrijas
humanitārās palīdzības organizā-
ciju «GNOSJO HJALPER».

S. Šaicāne. 
Foto: V. Medne

Saņemtas Draudzīgā Aicinājuma
nominācijas Viļakas novadniekiem
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Janvārī notika pieredzes apmaiņas brauciens, projekta Nr. LV-RU-
II-053 «Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasā-
kumus ru-LV pārrobežu reģionos» (akronīms «Zaļā palete» jeb
«Green Palette») ietvaros. Brauciens notika Valgā un no Viļakas novada
piedalījās Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs O. Kesks un Kupravas
pagasta pārvaldes vadītājs A. Tihomirovs, kuri apmeklēja Valgas pro-
fesionālo izglītības centru un Valgas slimnīcas ēkas, iepazīstoties ar
labākajiem risinājumiem  energoefektivitātes jomā un alternatīvu ener-
ģijas resursu izmantošanas.

O. Kesks par braucienu: «Apmeklējām Valgu (Igaunijā) ar mērķi
iegūt jaunu pieredzi energoefektivitātes un zaļās enerģijas jautājumos.
Seminārs un ekskursija bija ieskats par jaunākajām tehnoloģijām, kā tiek
iegūta un kur tiek izmantota saules, ūdens un zemes enerģija un siltums.
Pārsvarā visi projekti ir īstenoti un realizēti par Eiropas projektu finansē-
jumu. Guvām jaunus iespaidus, zināšanas un pieredzi, jo seminārā tika
atklāti gan plusi, gan mīnusi jauno tehnoloģiju uzstādīšanā un darbībā.»

Tekstu sagatavoja: Santa Komane
Foto: «Green Palette» projekta arhīvs

Pieredzes brauciens uz Valgu

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas
saņemšanai var pieteikties līdz 20. martam

Pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem Nr. 468
«Par Latvijas republikas valdības un Krievijas federācijas
valdības vienošanos par Latvijas republikas un Krievijas
federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo brau-
cienu vienkāršošanu» Viļakas novada domē un pagastu pār-
valdēs iedzīvotāji, kas atbilst nosacījumiem, var pieteikties vie-
tējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai. 

Pašvaldība papildsarakstus aktualizē reizi ceturksnī. 
Papildsarakstam var pieteikties līdz š. g. 20. martam Viļakas

novada domē 204. kabinetā vai pagastu pārvaldēs.
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

19. februārī  Viļakas novada bibliotēkā notika informatīvā
diena romiem. 

Par interesējošiem jautājumiem stāsta Romu mediatore Viļakā
Rasma Zaharenko: «Šajā informatīvajā dienā romu tautības pārstāvji
iepazinās ar jautājumiem par nekustamā īpašumu, sadzīves un sociā-
lajiem jautājumiem, bērnu un rīcībspēju darbībām, par pilnvaras tie-
sībām aizbildņiem,  kā arī mājokļu teritorijas sakopšanu.

Informatīvajā dienā piedalījās Attīstības plānošanas nodaļas nekus-
tamā īpašuma speciāliste A. Ķerģe, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
A. Astreiko, Pašvaldības policijas priekšnieks V. Vilciņš.»

Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Informatīvā diena romiem

Paziņojums
Sakarā ar SIA «Viļakas namsaimnieks» likvidēšanu turpmāk pēc informācijas, kas saistīta ar komu-

nālajiem pakalpojumiem un siltumapgādi, vērsties pie Viļakas novada domes izpilddirektora vietnieka
komunālajos jautājumos oļega Keska, mob. tel. 29289480

Jautājumos par līgumu pārslēgšanu vērsties pie Administratora komunālajos jautājumos Ingrīdas
zondakas, mob. tel. 28080730

Jautājumos par norēķiniem sazināties ar grāmatvedi Silviju Gorbačovu, mob. tel. 64507219 vai
e-pastu: silvija.gorbacova@vilaka.lv.

Norēķināties par komunālajiem maksājumiem būs iespējams pēc Jaunā līguma pārslēgšanas ar
Viļakas novada domi. Līgumus var noslēgt pie administratora Susāju pagasta pārvaldē, Tautas
ielā 6, Viļakā.

Norēķināties iespējams skaidrā vai bezskaidrā naudā:
Viļakas novada domes kasē, Abrenes ielā 26, 2. stāvā Viļakā, Viļakas novadā, LV–4583, 
tālr.: 64507214 vai ar pārskaitījumu uz norādītajiem kontiem rēķinā. 

Lūgums no 29. līdz 3. mēneša datumam nodot skaitītāju numurus pa tālr. 28080730 vai 
e-pastu: komunalie@vilaka.lv. Turpmākajos mēnešos norēķinu veikt pēc informācijas piestādītā
rēķina, kuri tiek nosūtīti uz norādīto e-pastu. Ja e-pastā nav rēķina, tad var saņemt domes kasē,
veicot maksājumus pēc 12. datuma. 
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Atskats uz 2019. gadā paveikto DI projektā 
Janvāra beigās Viļakas novada sociālajā dienestā, tikās dI ģi -

menes ar projekta komandu, lai pārrunātu un izvērtētu 2019. ga -
dā paveikto, kā arī uzstādītu jaunus mērķus 2020.g adam.

Projekts Nr. 9.2.2.1./15/I/005 «Deinstitucionalizācias pasākumu
īstenošana Latgales reģionā» plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ietvaros
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT), to
likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir iespēja saņemt sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai.

2019. gadā Viļakas novada iedzīvotājiem, kuri ir iesaistījusies DI
projektā, tika sniegti četru veidu  pakalpojumi 17 personām, kurām
bija iespēja apmeklēt kopā 209 pakalpojumu reizes: fizioterapiju, masā-
žu, psihologa konsultācijas, kā arī izmantot reitterapijas pakalpojumu. 

Bērni ar FT saņēma 60 fizioterapijas nodarbības, nostiprinot un
attīstot muskulatūru, 26 reitterapijas nodarbības, kuru laikā bērni
nostiprināja muskuļus un  attīstīja nervu sistēmu, jo nodarbības notika
jājot uz zirga, savukārt masāžas pakalpojumu bērni saņēma 15 reizes,
tādējādi atslābinot sasprindzinātos muskuļus un veidojot veiksmīgu
mijiedarbību ar pārējām nodarbībām.

Vecāki labprāt saņēma fizioterapijas speciālista, masāžas un psi-
hologa individuālās konsultācijas, tādējādi parūpējoties par sevi, savu
fizisko  un garīgo ķermeni.

Personas ar GRT saņēma 26 psihologa konsultācijas.
Bērnu ar FT vecākiem tiek atgādināts par pieejamajiem DI pro-

jekta pakalpojumiem, kura ietvaros sociālās Aprūpes un «Atelpas
brīža» pakalpojumi – projekta apmaksāti « pieejami ikvienam Viļakas
novadā dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (arī tiem,
kas nav DI projektā izvērtētiem), kuram izsniegts Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību.

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

Bērnu vecāki atzinīgi novērtē DI projekta lietderību, jo esot iegūti
jauni draugi, neesot sajūtas, ka esi viens ar savu problēmu. Sāras
mamma dalās pozitīvās emocijās: «Projekts ir pavēris jaunus apvār-
šņus, saņemti noderīgi bērnam pakalpojumi. Īpaši veiksmīga sadarbība
izveidojusies ar fizioterapijas speciālisti. Pateicoties DI pakalpoju-
miem, esam savākušies kuplākā pulkā, lai kopā sanāktu ar Balvu
Teritoriālo invalīdu biedrības vadītāju M.Duļbinsku. Pirmā tikšanās
Rotaļu istabā (Parka ielā 2,Viļakā) jau notikusi 18.janvārī, kas palika
atmiņā ar bērnu čalām un vecāku sirsnīgām sarunām.»

Arī 2020. gadā turpināsies DI projekts un projekta mērķa grupa
(bērni ar FT, to likumiskie pārstāvji un personas GRT) varēs turpināt
saņemt paredzētos pakalpojumus, jo projekta ietvaros bērni ar FT
projekta realizēšanas laikā var saņemt līdz 40 reizēm sabiedrībā bal-
stītus sociālos pakalpojumus un personas ar GRT līdz 50 reizēm
katru gadu līdz projekta noslēgumam.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane un Vita Prancāne
Foto: personīgais arhīvs

Atbalstīts projekts «Grants seguma ceļa 
«Upīte – Nikolajevka» pārbūve Viļakas

novada Šķilbēnu pagastā»
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā

projekta Nr.19-07-A00702-000095 «Grants seguma ceļa «upīte –
Nikolajevka» pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā» īsteno-
šanu līdz 2020.gada 26.novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir
36120,44 EUR, publiskais finansējums no ELFLA ir 30451,64 EUR,
līdzfinansējums ir 5668,80 Eur, kas tiks nodrošināts no Viļakas novada
domes budžeta. 

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību projektā nodrošinās
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Global Project». Būvdarbus veiks
iepirkumā uzvarējušais uzņēmums – Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību «LIEPAS Z». Pārbūvēs ceļa posmu 0,45 km garumā par summu
31328.84 Eur.  Visaktīvāk ceļu Upīte – Nikolajevka izmanto sākum-
posmā (~puskilometru), tāpēc šis posms ir viskritiskākajā stāvoklī.
Ceļam kopumā ir nodilis un nolietots segums, ceļam ir liela tehniskas
noslodze, dzīvo iedzīvotāji un brauc arī uzņēmēju traktortehnika
apkopt savas vai nomātās zemes. Veicot šī ceļa posma pārbūvi, uzla-
bosies ceļa kvalitāte, kur ieguvēji būs uzņēmēji un iedzīvotāji.

Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem par ceļa pārbūvi griezties
Šķilbēnu pagasta pārvaldē.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.  «Vairāk informācijas
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

No 10. līdz 13. februārim
Horvātijā – zināšanu, radošuma
un jauninājumu centrā «HuB 385»
norisinājās programmas eras -
mus+ projekta «do IT in Youth
Work» starptautiskas mācības
par digitālo kompetenču attīstī -
šanu darbā ar skolēniem un jau-
niešiem, kurās tikās dažādu jomu
pārstāvji no dažādām pasaules
valstīm. Latviju šajā projektā
pārstāvēja divas dalībnieces un
viena no tām bija Viļakas nova-
da jaunatnes lietu speciāliste un
skolotāja madara Jeromāne. 

Nav noslēpums, ka mūsdienu
vidē ikviens saskaramies ar digi-
tālo sfēru un, apzinoties tās plašās
iespējas, iespējams ne tikai atvieg-
lot savu ikdienu, bet arī sasniegt
jaunas virsotnes. Jauniešiem digi-
tālā pasaule nav sveša un viņi tajā
jūtas daudz ērtāk nekā pieaugušie,
tāpēc gan formālajā, gan nefor-
mālajā izglītībā jaunieša interesi
un uzmanību visefektīvāk iespē-
jams piesaistīt izmantojot digitālu
pieeju. Bet kā lai to izdara? Uz
šo jautājumu vēlējās rast atbildi
25 apmācību dalībnieki – jaunatnes
darbinieki, kuri darbojas nefor-
mālās izglītības sfērā, pedagogi,
kuri strādā formālajā izglītībā un
IT profesionāļi, kuri darbojas jau-
natnes izglītības jomā. Visus šos
dalībniekus vienoja darbs ar jau-
niešiem un interese par šī darba
uzlabošanu, sadarbības veidošanu
un kompetenču pilnveidi. Intere-
santi bija uzzināt kādas metodes
katrs pielieto, kas aktuāls jaunie-
šiem dažādās valstīs. 

Apmācību kurss deva  iespēju
attīstīt digitālās prasmes un iepa-
zīties ar metodēm un rīkiem, kas
noderīgi jauniešu, jaunatnes dar-
binieku un skolotāju digitālo kom-
petenču attīstībai. Izvērtējām savu
personīgo digitālo kompetenču
līmeni, atcerējāmies cik senā pa -
gātnē paši pirmo reizi saskārāmies
ar digitālajām iespējām un kā tās
mūs ietekmējušas bērnībā, kā arī
apzinājāmies savas stiprās puses
un izaicinājumus šajā sfērā. Patī-
kami bija apzināties, ka savas
prasmes visbiežāk novērtējam par
zemu, tomēr ir sarežģīti izprast
jauniešu vidū populāru termino-
loģiju, kas saistīta ar digitālo vidi,
piemēram, «lurker» interneta kul-
tūrā ir cilvēks, kurš lasa diskusi-
jas, komentārus, bet pats tajās ne -
iesaistās vispār vai nav aktīvs to
dalībnieks. «Digital footprint» jeb
«digitālās pēdas» nozīmē visu, ko
mēs darām interneta vidē-apmek-
lētās vietnes, meklētā informācija,
informācija, kuru iesniedzam tieš-
saistes pakalpojumiem, sūtītie e-
pasti, tīmekļa serveris var reģistrēt
mūsu IP adresi, kas identificē in -
terneta pakalpojumu sniedzēju un
aptuveno atrašanās vietu. Vairs
nav pārsteigums, ka meklētā pre -
ce interneta vidē pēc tam parādās
mūsu sociālo tīklu reklāmās.

Noderīgi bija iepazīties ar jau-
nām metodēm, platformām un rī -
kiem, ko izmantot digitālā darba ar
jaunatni pilnveidošanai, kas bija
šo apmācību lielākais ieguvums
un šīs zināšanas tiks izmantotas
praksē. Arī apmācību laikā izman-
tojām bezmaksas digitālo rīku
https://www.sli.do/, ar kā palīdzī-
bu ātri un vienkārši var veikt ap -
taujas vai uzdot jautājumu un sa -
ņemt uz to atbildes. Tāpat šis rīks
dod iespēju padarīt dinamiskāku
mācīšanās procesu, jo tajā iespē-
jams veidot viktorīnas, līdzīgi kā
tas iespējams kahoot.com interneta
vietnē. Pirms ierašanās uz apmā-
cībām, bija jāveic mājasdarbs un
jāiepazīstas ar informāciju e-vides
mācību rīkā https://www.black -
board.com/, kurā iespējams ievie-
tot mācību materiālus, pat uzde-
vumus, ko iespējams apgūt jeb-
kurā atrašanās vietā, kur pieejams
interneta pieslēgums, izmantojot
viedtālruni,  planšeti vai datoru.

Svarīgi bija rast digitālos risi-
nājumus arī tādai videi, kurā ir
jaunieši ar ierobežotām iespējām
un skolotājs vai jaunatnes darbi-
nieks izvēlētās metodes pielieto-
šanu var nodrošināt ar sev pieeja-
majiem resursiem, piemēram,
savu viedtālruni, izmantojot apli-
kāciju «Plickers», kas pieejama
https://www.plickers.com/. Šis ir bez-
maksas rīks, kurš sniedz piekļuvi
kartītēm, kuras vispirms izdrukā
skolotājs, tad izsniedz tās skolēniem,
lai ar to palīdzību skolēns var
sniegt atbildi uz skolotāja uzdoto
jautājumu (pieļaujami 4 atbilžu
varianti), jautājums un atbilžu
varianti tiek projicēti uz ekrāna,
skolotājs sniegtās atbildes skenē
ar savu viedtālruni un informācija
automātiski tiek apkopota tablo,
kurš pieejams tikai skolotājam, lai
viņš var izvērtēt, kuru jautājumu
auditorija saprot vismazāk, par ko
ir vērts runāt padziļināti, kā arī
kas ir izprasts vislabāk. Šo metodi
iespējams izmantot atgriezeniskās
saites gūšanai, tāpat to iespējams
personalizēt, kad skolotājs zina
kā ir atbildējis konkrētais skolēns,
bet tajā pašā laikā atbildes var
sniegt anonīmi, lai būtu redzams
kopējais rezultāts auditorijā.

Izvēloties digitālu darba meto-
di, vienmēr jāņem vērā tas, cik tā
ir piemērota attiecīgajai mērķau-
ditorijai – vai katram ir pieejams
viedtālrunis, ja tas ir nepieciešams,
vai esošā interneta pieslēguma
kapacitāte ļaus nodrošināt aktivi-
tāti, vai tā nav pārāk sarežģīta un
pats esi spējīgs pietiekoši labi pa -
skaidrot noteikumus.

Interesanti bija praktiski pamē -
ģināt Lego robota veidošanu un
programmēšanu, kā arī «Micro:bit»
programmēšanu, kas ļāva apzinā-
ties mūsdienu plašās iespējas, ko
izmantojot, cilvēks jau no mazot-
nes spēj attīstīt dažādas nākotnei
svarīgas prasmes, šajā gadījumā,

apgūt programmēšanas pamatele-
mentus interesantā un vienkāršā
veidā. Izmantojot šāda veida me -
todes, svarīgi ļaut skolēnam pa -
šam kļūdīties, izpētīt procesus sa -
viem spēkiem, rast jaunus risinā-
jumus un izpausties radoši.

Mācību laikā diskutējām arī par
digitālās sfēras satraucošo pusi –
datu aizsardzību, viltus zi ņām, kiber-
bulingu, datorspēlēm, sekstingu un
uzmākšanos interne tā, cik nopietni
to uzver jaunieši un kādus drošības
pasākumus iespējams veikt. Nonā -
cām pie secinājuma, ka gan jau-
nieši, gan pieaugušie reizēm rīko-
jas nepārdomāti: neapdomīgi lieto
sociālos tīklus, publicē tajos infor-
māciju, kas var negatīvi ietekmēt
nākotni, piemēram, stājoties kādā
nopietnā ama tā vai kļūstot par
politiski ietekmīgu personu, tāpat
ne vienmēr izlogojamies no sa -
viem sociālajiem tīkliem, lietojot
publiski pieejamus datorus. Popu -
lāra ir viltus ziņu izplatīšana, kas
reizēm no tiek tikai tāpēc, ka ar šo
ziņu ir da lījies mums zināms cil-
vēks, kas varbūt ir sava veida auto-
ritāte, tomēr arī šādos gadījumos
svarīgi ir pārliecināties par šo ziņu
izcelsmi, pirmavotiem un to vai
tā tiešām ir patiesa ziņa.

Apmācību noslēgumā atskatī-
jāmies uz ieguvumiem un saņē-
mām Youth pass sertifikātu, kā arī
pārrunājām digitālās kompetences
jēdzienu kā šī dokumenta sastāv-
daļu. Youth pass sertifikāts ir vēr-
tīgs pielikums jaunieša CV, jo tajā
ir apkopotas kāda projekta laikā
iegūtās prasmes, kas var būt sva-
rīgas darba devējam, īpaši, ja jau-
nietis savu pirmo darba pieredzi
vēl nav guvis.

2020. gada 19. martā Viļakas
Valsts ģimnāzijā notiks Metodis -
kā diena, kuras ietvaros notiks
nodarbība «Digitālo rīku izman-
tošana mācību procesā»- dalīša-
nās pieredzē ar apmācību laikā
iegūtajām zināšanām.

Aicinu ikvienu izmantot pro-
grammas Erasmus+ piedāvātās
iespējas, kas sekmē jaunatnes dar -
ba kvalitātes uzlabošanu un veici -
na prasmju, kompetenču un spēju
attīstību mūža garumā gan pašiem
jauniešiem, gan jaunatnes darbā
iesaistītajiem!

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

digitālo apvāršņu paplašināšana Horvātijā

Projekts «Do IT in Youth Work»
tika finansēts ar Eiropas Komisijas
«Erasmus+: Jaunatne darbībā», kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt at -
bildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vilakas novada_FEBRUARIS_2020_avize.qxd  24.02.2020  12:07  Page 4



5

Viļakas no vadā2020. gada februāris

IzGLīTīBa

Skolā ir pieņemts, ka mācību
gada laikā katra klase savai ve -
cuma grupai organizē kādu pa -
sākumu. Tradicionāli, ka 10. kla -
sei tiek uzticētas Valentīndienas
svinības.

Idejas radās, tika apspriestas
un fiksētas jau pāris mēnešus
iepriekš. Tika sadalīti un vairākas
reizes pārdalīti pienākumi, lai viss
izdotos.

Nedēļā pirms Valentīndienas
notika skolas telpu dekorēšana.
«Sirsniņu mākonis» un liela sirds

no daudzām mazām sirsniņām uz
sienas pie kāpnēm, kabinetu dur-
vju «sirsnīgie» noformējumi, sir-
sniņu virtene gaitenī – radīja īstu
svētku noskaņu. Sāka darboties
Valentīndienas pasts un starpbrī-
žos skolas gaitenī skanēja mūzika.
Viena diena bija veltīta «mir-
kļiem» – tika izveidota foto siena
un uzņemtas ļoti, ļoti daudz fotog-
rāfijas.

Valentīndienas rītā izskanēja
10.klases apsveikums skolas dar-
biniekiem, bet starpbrīžos, mūzi-

kas ritmos, notika aktivitātes, ku -
rās  vislabprātāk iesaistījās jaunā-
ko klašu skolēni. Valentīn dienas
izskaņā 7.–12. klases skolēni un
skolotāju komanda viktorīnā cen-
tās rast atbildes uz 20 jautāju-
miem par šiem svētkiem. Katrs
vik torīnas dalībnieks saņēma «sir -
di» un saldumiņu.

Paldies skolas vadībai par at -
balstu un visiem, kuri piedalījās
aktivitātēs.

10. klases skolēnu vārdā,
klases audzinātāja Ilze Saidāne

Valentīndiena ir viens no
Viļakas jauniešu tradi-

cionālajiem pasākumiem, kas
tiek svinēts Viļakas Valsts ģim-
nāzijā un rada patīkamus mir-
kļus ikviena sirdī. Jaunieši svin
draudzību, sapratni un savstar-
pēju cieņu, kas arī ir mīlestības
izpausme. Ik gadu pasākumu
organizē 10. klases audzēkņi
sadarbībā ar Viļakas jauniešu
iniciatīvu centru. Tas jaunie-
šiem vienmēr ir izaicinājums, jo
pasākuma plānošana nav viegls
darbs un vienmēr ir vēlme pa -
darīt šo dienu nebijušu un patī-
kamu. 

Svētku noskaņa bija jūtama
visas nedēļas garumā, par ko lie-
cināja skaists skolas noformē-
jums, kurš prasīja ne mazums
rūpju, tāpat notika Valentīndienas
pasta sūtīšana – ikviens skolēns
un skolotājs gan sūtīja, gan saņē-
ma apsveikumu no kāda skolas-
biedra. 

Kad mīlētāju diena bija klāt,
skolēni un skolotāji ieradās uzpo-
sušies svētkiem. Skolā darbojās
fotostūris, kuru bija sarūpējuši
11.klases audzēkņi. 

Šogad katra klase uzņēma
mīļbildi un visa skola balsoja par
vislabāk izdevušos fotogrāfiju.

Mīļbildes titulu ieguva 11. klase.
Katrs pasākuma dalībnieks, kurš
bija piedalījies balsošanā un bija
palicis līdz pasākuma beigām,
piedalījās loterijā. Laimīgā loze
bija skolniecei Egijai Kokorevičai
un skolotājai Inetai Lindenber-
gai, kuras tika patīkami pārsteig-
tas. Protams, neizpalika arī atrak-
cijas un uzdevumi, kur savu veik-
lību un atraktivitāti vislabāk parā-
dīja 9. klases audzēkņi Ingus
Pamils – Pamiljāns un Ramona
Kalniņa par ko saņēma patīkamas
dāvanas.

Pasākumā ģimnāzijas saimi
priecēja arī dažādi priekšnesumi,

kurus izpildīja Mairis Urbāns, Si -
mona Zaremba un Daniels Šai -
cāns, 12. klases zēni, kā arī topošā
mūziķe Jolanta Kuiko jeb MC
Jolka, kura izpildīja pašas sace-
rētu dziesmu.

Šogad pasākuma galvenās
organizatores bija skolēnu pašpār-
valdes prezidenta vietniece Simo -
na Zaremba un aktīviste Kristiāna
Kokoreviča, kuras atklāja, ka viss
ir paveicams, ja vien piedomā pie
pienākumu sadales, nekautrējies
lūgt palīdzību un sadarbojies ar
citiem. Protams, atbildīgākos dar-
bus vislabāk uzņemties pašām,
svarīgi jau pirms pasākuma visu

pārdomāt un izmēģināt, lai pasā-
kuma laikā jūtamies pārliecinātas
un drošākas.  

Skolotāja Ineta Lindenberga
bija priecīga par laimestu loterijā,
kas bija spēle «Mēmais šovs»,  jo
visbiežāk pati ir pasākumu orga-
nizatore, kas liedz iespēju būt
dalībniekam. Tāpat priecājas, ka
jaunieši izpaužas radoši un katru
gadu rod jaunus risinājumus un
pieejas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja
Viļajas JIC vadītāja 
Madara Jeromāne

Foto: Raivo Orlovskis un
Simona Zaremba

Valentīndiena rekavas vidusskolā

metodiskās apvienības un «atklātās dienas» 
pasākums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē «Namiņš»

11. februārī  iestādes vadī-
tāja Lilita Šnepere un grupu
skolotājas aicināja bērnu vecā-
kus apmeklēt pirmsskolas izglī-
tības iestādes «atklātās dienas»
pasākumus. dienas mērķis ir in -
formēt iestādes izglītojamo ve -
cākus par bērnu ikdienu pirms -
skolā. 

Vecākiem interesē, kā rit viņu
lolojumu diena, kā tiek apgūtas
zināšanas un prasmes, kādām
metodēm strādā grupu skolotājas
un kā jūtas bērni dienas garumā.
Lai vecāku klātbūtne rotaļnodar-

bībās nesagādātu lieku stresu bēr-
niem un nedarītu smagu atvadu
brīdi, lai bērnu vecāku neieraša-
nās dažādu iemeslu dēļ neliktu
viņiem vilties, tika nolemts filmēt
video materiālu un veidot filmiņu
par dzīvi pirmsskolā, ko demons-
trēt šīs dienas pasākumu ietvarā.

Notika tikšanās ar psiholoģi
Guntu Škapari un saruna par emo-
cionālo inteliģenci, par bērnu emo-
cionālajām vajadzībām, uzvedī-
bas paradumiem un vecāku uzma-
nību, lai palīdzētu bērnam vadīt
emocijas un regulēt spriedzi.

Paralēli «Atklātās dienas» pa -
sākumam notika novada pirms -
skolu skolotāju metodiskās apvie-
nības sanāksme. Kopīga filmiņas
skatīšanās ir viena no skolotāju
un vecāku sadarbības formām.
Video materiālā skolotājas centās
iekļaut jaunās kompetenču pieejas
metodes mācību saturā, apgūstot
pirmsskolas mācību programmu.
Kopā ar novada pirmsskolu iestā-
žu kolēģēm, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāju Inesi
Circeni risinājās sarunas par pirms-
skolas izglītības mācību saturu un

mācību satura apguves norisēm,
kā arī metodēm, kuras pielieto
skolotājas palīdzot bērniem apgūt
mācību programmu.

Paldies vecākiem, kuri bija
ko pā ar mums šajā dienā! 

Paldies Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājai Inesei
Circenei par piedalīšanos mūsu
pasākumā un dalīšanos pārdomās
par novada pirmsskolas iestāžu
skolotāju darbu, par jaunievedu-
miem mācību programmas apgu-
vē pirmsskolā.

Paldies mūsu kolēģēm un me -

todiskās apvienības vadītājai Ilzei
Brokānei par dalīšanos savā pie-
redzē un ieteikumiem turpmākajā
darbā.

Sadarbojoties visiem kopā –
vecākiem, bērniem, skolotājām
un skolotāju palīdzēm, mēs gūsim
panākumus kvalitatīvā izglītības
programmas apguvē pirmsskolā
un sekmēsim bērnu izaugsmi caur
rotaļām un pētniecisko darbību.

Viļakas PII skolotāja 
Guna Rižanova,

foto: iestādes vadītāja
Lilita Šnepere

Valentīndienas burvība Viļakā
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(Sākums 1. lpp.)

Svinīgajā pasākuma daļā jauniešus, skolas absol-
ventus un ciemiņus uzrunāja ģimnāzijas direktore
S.Šaicāne un Viļakas novada domes priekšsēdētājs
S. Maksimovs. Tad raisījās sirsnīgas uzrunas, jautri
mirkļi un laba vēlējumi, ko ikvienam klātesošajam
veltīja bijušie Viļakas skolu absolventi, kuri satiku-
šies pēc pirmā, tad 5, 10, 15, 20, 25, 35 un tālākajiem
jubilejas gadiem. Īpašs ciemiņš bija 1950. gada
absolvente un vēlāk vidusskolas skolotāja To kareva.

12.klases audzēkņi visiem pasākuma dalībnie-
kiem veltīja koncertprogrammu, kurā atainoja savu
pirmo tikšanos pēc prombūtnes dzimtajā novadā,

dalījās spilgtākajās atmiņās par skolu un vienam par
otru. Dziesmās, dejās un dramatizējumos jaunieši
atklāja savas prasmes un talantus, ko apguvuši skolas
gados. Rītdienas ceļi ir tāli un plaši – lai tie vienmēr
ik pa laikam atved mājās un uz dzimto skolu!

Absolventu tikšanos īpaši gai šu un sirsnīgu uzbūra
renovētās skolas telpas, jauns telpu aprīkojums, kā
arī 11. klases un audzinātājas V. Mednes veidotais
noformējums.

Paldies visiem par atbalstu, sadarbību un saprat-
ni, gatavojoties svētkiem! Pateicība visiem absol-
ventiem, ka radāt iespēju būt kopā ar 2020. gada
gaviļniekiem!

Klases audzinātāja I. Lindenberga
Foto: A. Zelčs

Viļakas Valsts ģimnāzija aizvadījusi atkalredzēšanās svētkus

(Sākums 1. lpp.)

Valsis ir deja, ko mūsu skolas jaunieši iemācās
gatavojoties Žetonu vakaram. Skečs «Dzirdes
aparāts» stāstīja par moderno tehnoloģiju ienākšanu
mūsu ikdienā. Intrigu saglabāja amizantā Puišu deja.
«Degpunktā» varējām vērot atgadījumus iz dzīves
mūsu pusē un Vizbulīšu pagastā. Vijoles, ģitāra un
klavieres pavadīja Tautas dziesmu popūriju.
Romantisma un sirsnības sajūtas radīja Tautu deja.
Skečā «Randiņš»  daudzi atpazina sevi un savas vec-
mammas. Kena un Bārbijas motīvs bija manāms
Meiteņu dejā. Tāpat kā dziesmā «Nekas nav neie-
spējams» arī mūsu jaunieši tic, ka viss ir iespējams,
ja tam tic un dara. Vakara noslēgumā visi kopā

nodziedājām tradicionālo «Silavas valsi».
Ļoti liels paldies 12.a klases jauniešiem par iegul-

dīto darbu gatavojoties skolas lielākajam pasākumam
Žetonu vakaram. Jūs esat malači! Paldies Jurģim un
Vinetai, Danielam, Valteram un Jānim, Ērikai, 11.a
klasei. Īpašs paldies Kristīnai. Dejot un dziedāt nevar
iemācītie vienā dienā, bet pusgadā var un par to sir-
snīgs paldies skolotājām Diānai un Ilonai. Skaisto
foto  mirkļu iemūžināšanā – paldies fotogrāfei
Tatjanai. Dejojām līdz rītam Laura Neilanda mūzikas
skaņās – paldies viņam.

Visa 12.a klase saka lielu paldies par atbalstu
skolotājiem un īpaši direktorei Ainai.

Teksts: 12.a klases audzinātāja Inese Cibule
Foto: Tatjana Vinogradova

Žetonu vakars rekavas vidusskolā

2020. gada 21. februārī daugavpils
novada kultūras centrā «Vārpa» nori-
sinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un
to konsultantu forums «Skolas parla-
ments – pilsoniskas sabiedrības pamats»,
kura mērķis bija aktualizēt skolēnu
pašpārvalžu darbības nozīmi pilsonis-
kajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu
iniciatīvu darboties pašpārvaldēs.

Skolēniem bija iespēja dalīties piere-
dzē, gūt jaunas idejas, pilnveidot prasmes
strādājot komandā ar citu skolu jauniešiem,
pārrunājot turpmākas starpnovadu sadar-
bības iespējas, kas ir svarīgi, lai stiprinātu
savas pašpārvaldes darbu. Skolēni dalījās
ne tikai savos veiksmes stāstos, bet arī dis-
kutēja par to, kas būtu jāpilnveido veik-
smīgākam darba rezultātam, darbojoties
astoņas dažādās darba grupās.

Forumā tika apspriestas jauniešiem
aktuālas tēmas: mācību uzņēmumi skolā,
Eiropas Komisijas piedāvājums skolām,
jauniešu iespējas Eiropā, darbīgu kopienu
atbalsts izaugsmes procesā, brīvprātīgais
darbs, MOT – programma skolēniem dzī-
votprasmes apguvei, skolēnu pašpārvaldes
atbalsta personas nozīme, kā arī projektu
iespējas. Viens no foruma galvenajiem jau-
tājumiem bija par pašpārvaldes būtību.
Skolēnu pašpārvaldes galvenie pienākumi
ir iesaiste skolēniem aktuālu jautājumu risi-
nāšanā skolā, iesaiste lēmumu pieņemšanas
procesos, sava viedokļa paušana un pama-
tošana, skolas vides uzlabošana jaunietim
pieņemamā veidā. Tikai pēc tam seko viss
pārējais, piemēram, pasākumu organizēša-
na un skolas noformējuma veidošana.

Viļakas novadu forumā pārstāvēja Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidus-
skolas skolēnu pašpārvalžu dalībnieki, kā
arī jaunatnes sfēras darbinieki, kuri pēc
foruma nonāca pie sekojošām atziņām:

daniels Šaicāns, Viļakas Valsts ģim-
nāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidents:
«Šajā braucienā mēs guvām ļoti daudz inte-
resantu un lietderīgu informāciju, kas no -
teikti mums būs noderīga turpmāk. Izvei -
dojās kontakts ar citu pašpārvalžu dalīb-
niekiem un apmainījāmies ar zināšanām
un pieredzi. Manuprāt, pieredzes apmaiņa
ir ļoti svarīga, jo gūtās idejas kāds jau ir
pielietojis praktiski, atliek vien tās pielāgot
saviem apstākļiem»

Simona zaremba, Viļakas Valsts ģim-
nāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidenta
vietniece: «Priecājos, ka man bija iespēja
pārstāvēt savu skolu šajā forumā. Pieredzes
apmaiņas pasākumi veicina mūsu darba
pilnveidošanu, liek aizdomāties par to, vai
tiešām darbojamies ar pilnu atdevi, vai ir
iespējams vēl kaut ko uzlabot. Pasākuma
laikā visi tikām sadalīti atsevišķās grupās,
kas lika darboties svešā vidē un iepazīt jau-
nus cilvēkus. Visvairāk prātā palika frāze
«galvenais ir sākt ar sevi», jo nekas pats
no sevis nesākas un vienmēr ir jābūt kā -
dam, kas ies un darīs. Vēlreiz pārliecinājos,
ka pašpārvaldei svarīga sava telpa, kas pa -
redzēta tikai pašpārvaldei, to apliecināja
arī forumā gūtā pieredze no citām skolām,
jo mēs to varam veidot tādu, kādu paši vē -
la mies, kā arī tajā justos ērtāk un piederīgi
tai. Priecājos, ka arī mūsu skolas vadība
mūs sadzird un cenšas meklēt risinājumu
šādas telpas izveidei.»

madara Jeromāne, jaunatnes lietu spe -
ciāliste: «Novērtēju, ka forumā tika runāts
arī par brīvprātīgo darbu, kas ir svarīga di -
mensija jaunatnes darbā, jo attīsta jau nieša
kompetences un prasmes, kā arī to iespē-
jams veikt savā skolā kā skolēnu pašpār-
valdes aktīvistiem. Joprojām pastāv izai-
cinājums skolēnu intereses noturēšanai, tas
lielā mērā atkarīgs no pašpārvaldes prezi-
denta, viņa degsmes un vēlmes sasniegt
izvirzītos mērķus, kā arī no pašpārvaldes
atbalsta personas atsaucības, kuras darbībai
būtu jābūt nemanāmai, bet motivējošai, jo
vislabākās sajūtas jaunietim rada patstāvīgi
paveikts darbs.»

Ērika Kalacka, Rekavas vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes pārstāve: «Pasākums
bija ļoti izdevies! Pateicoties tam, es attīstī -
ju savas prasmes runāšanā ar svešu sabied-
rību, pārvarēju bailes izteikt savu viedokli
un būt kritizētai. Es smēlos ļoti daudz labu
ideju par dažādiem pasākumiem, ko varētu
rīkot savā skolā, piemēram, varētu noor-
ganizēt skolēnu pašpārvalžu sadraudzības
vakaru, jo šādā, diezgan aizraujošā veidā,
varētu iesaistīt jauniešus iepazīties gan ar
jauniem cilvēkiem, gan ar jaunām zināša-
nām. Papildināju savas zināšanas par brīv-
prātīgo darbu un sava biznesa uzsākšanu.
Foruma laikā iemācījos atrast risinājumu

dažādās situācijās un ieklausīties citu vie-
dokļos. Izdevusies diena un ļoti noderīga
pieredze!»

Terēze maksimova, Rekavas vidus-
skolas skolēnu pašpārvaldes pārstāve:
«Šodiena man ļoti patika. Tagad es kon-
krēti zinu kā nokļūt no idejas līdz tās rea-
lizēšanai. Vienā no nodarbībām mēs izspē-
lējām spēles, kas ļoti noderētu tiem, kuri
vēlās veidot skolēnu mācību uzņēmumu,
bet nezin ko ražot. Tās palīdzēs saprast ko
ražot, kas būtu aktuāls tagad un pēc trīs
gadiem. Ieguvu jaunas idejas pasākumiem
skolā, piemēram, organizēt tikšanos skolai
ar cita novada skolēnu pašpārvaldi, lai dalī-
tos pieredzē. Skaidrāk izpratu ārvalstu brīv-
prātīgā darba iespējas, sīkāku informāciju
par to un citām jauniešu iespējām var atrast
interneta vietnē jaunatne.gov.lv. Pasākums
iedvesmoja jaunām idejām un aktīvāku
darbošanos manā novadā!»

elīna Sprukule, jaunatnes darbiniece:
«Pati esmu aktīvi darbojusies skolēnu paš -
pārvaldē un bijusi arī tās prezidents, tāpēc
zinu, ka tas ir darbs, kas jāveic komandā.
Prieks bija dzirdēt, ka uzsvars tiek likts uz
to, ka skolēnu pašpārvalde nav pasākumu
organizēšanas aģentūra, bet vieta, kur piln-
veidot savas prasmes, veidot vidi sev ap -
kārt, izvirzīt un īstenot mērķus. Priecājos,
ka arī skolotāji, kuri ir kā atbalsta personas
pašpārvaldei, tiek informēti par neformālās
izglītības sasaisti ar pašpārvaldi. Atbalsta
persona ir svarīga, jo dažreiz arī jaunieši
mēdz apjukt savās domās un darbos. Gūtā

pieredze Daugavpilī lika man saprast, ka
galvenais ir tas, lai komandai būtu kopīga
vīzija par darbu, darbs būtu vērsts ne tikai
uz pašpārvaldes vēlmēm, bet gan uz visu
sko lēnu vēlmēm un, protams, prasme sa -
dar boties savā starpā.»

Jauniešu līdzdalība ir sabiedrībā un arī
Viļakas novadā aktuāls jautājums, jo jaunie-
tim ir svarīgi izjust piederības sajūtu savai
vietai, ka viņa viedoklis ir svarīgs un viņš
tiek uzklausīts un ņemts vērā. Šobrīd Viļakas
jauniešu iniciatīvu centrs cenšas atbalstīt un
uzlabot skolēnu pašpārvalžu darbu, jo tas ir
viens no populārākajiem veidiem kā jaunieši
iesaistās līdzdalības procesos. 

Vairākos novados darbojas jauniešu
dome, kas idejiski līdzinās skolēnu pašpār-
valdei, jo arī tā veicina jauniešu līdzdalību,
tikai darbojas plašākā mērogā un risina
daudzveidīgākus jautājumus. Arī mūsu
novadā kādu laiku pastāvēja šāda organi-
zācija, bet šobrīd esam nonākuši pie seci-
nājuma, ka vērtīgāk ir stiprināt skolēnu
pašpārvalžu darbu, paplašinot to darbības
mērogus. 27. februārī Rekovas dzirnavās
notiks Viļakas novada skolēnu pašpārvalžu
pieredzes apmaiņas pasākums, kā ietvaros
viens no jautājumiem būs regulāras sadar-
bības nepieciešamība un darbība visa nova-
da jauniešu interesēs, iesaistoties arī ar
skolu nesaistītu, bet jauniešiem aktuālu,
jautājumu risināšanas procesos.

Informāciju sagatavoja jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto no pasākuma arhīva

Latgales skolēni tiekas skolēnu pašpārvalžu forumā
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IzGLīTīBa

Šogad mūsu skolas projektu nedēļas
mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju
atbilstoši savām interesēm attīstīt indi-
viduālās spējas un prasmes. Ja iepriekšē -
jos gados katrs strādāja kādu vienu no -
teiktu projektu, tad šogad projektu ne -
dēļā varēja mācīties plānot laiku un pa -
spēt veikt vairākus nelielus projektiņus.

Darba plānošanu sākām ar to, ka sko-
lotāji, apspriežoties ar skolēniem, piedāvāja
dažādas projektu tēmas un veidus. Skolēni
varēja izvēlēties piedāvāto vai arī sameklēt
skolotājus – konsultantus pašu izvēlētiem
projektiem. Uzsākot darbu, katram 5.–11.
klašu skolēnam bija jāvienojas ar skolotā-
jiem par to veikšanas laiku un jāaizpilda
darba plānošanas lapas.

Skolēni, kas jau bija iesākuši strādāt zi -
nātniski pētnieciskos darbus skolotāju I. Sai -
dānes un S.Bondares vadībā, šajā nedēļā
tos pabeidza un prezentēja. Vairāki skolēni
vēlējās iemācīties rakstīt referātu, piemē-
ram, 6.–8. klašu zēni skolotāja J. Dokāna
vadībā rakstīja referātus par interesējošiem
sporta veidiem. 

Šo nedēļu radošā darbā pavadīja sko-
lēni, kas izvēlējās skolotājas T.Bistrjakovas
vadībā  pilnveidot gleznošanas prasmes.

Skolēni labprāt piekrita palīdzēt skolo-
tājiem izgatavot mācību materiālus vairā-
kos mācību priekšmetos. Piemēram, mate-
mātikā tika izgatavota spēle «Kāpināšanas
īpašības» 7. klasei. Angļu valodā izgata-
votas 13 mazas spēles par dažādām tēmām.
Paši skolēni atzina, ka ar interesi veidoja
mācību materiālus, tā labāk apgūstot izvē-
lēto mācību priekšmetu. Darba grupa, kas
veidoja mācību materiālus angļu valodā,
papildu apguva arī prasmi strādāt ar lami-
nētāju. 

Skolotāja M.Brokāne kopā ar 8. klases

meitenēm  izpētīja tēmu «Kara pēdas Re -
ko vā»: sameklēja internetā un skolas muze-
jā pieejamo informāciju par piemiņas vie-
tām skolas apkārtnē, apmeklēja tās un saga-
tavoja prezentāciju, ko turpmāk varēs iz -
mantot vēstures stundās. Kopā ar sk. A. Lei -
tenu meitenes sāka veidot krustvārdu mīklu
par skolas vēsturi un apkopoja informāciju
par mūsu valsts svētku un atceres dienām.  

5. klase kopā ar klases audzinātāju A. Ko -
niševu šo nedēļu pavadīja, attīstot lasīt-
prasmi un padziļināti mācoties latviešu
valodu. Īpaši skolēniem patika spēlēt valo-
das spēles.

9. klases meitenes kopā ar skolotāju 
A. Cibuli sistematizēja un noformēja laik-
rakstu izgriezumus par aktivitātēm, kurās
piedalījušies mūsu skolas skolēni. Apko -
potais materiāls glabāsies skolas muzejā.

Mājturības kolotājs Raimonds Leicāns
kopā ar četriem 8. un 9. klases skolēniem
devās nelielā ekspedīcijā ar mērķi atrast
Šķilbēnu pagastā dižkokus. Tika izmērīti
vairāki lieli koki un starp tiem atrasti seši,
kuru izmēri atbilda dižkoku parametriem.
Kokus reģistrēja pirms Latvijas simtgades
izveidotajā dižkoku apzināšanas vietnē
www.dizosanas.lv  

Meitenes, kam ir interese par rokdar-
biem, kopā ar skolotāju I.Cibuli gatavojās
16.atklātajai dizaina un tehnoloģiju olim-
piādei, izpētot olimpiādes nolikumu un
labāk iepazīstot cimdu un zeķu etnogrāfis-
kos rakstus. Meitenes veidoja skices plā-
notajam olimpiādes darbam – maciņam.

Projektu nedēļas laikā savus ieplānotos
darbus veica skolēnu mācību uzņēmumu
komandas. Piemēram, 11a. klases zēnu ko -
manda izgatavoja Eko prāta spēli, kas iein-
teresēja gan skolēnus, gan skolotājus. Arī
pārējās komandas gatavojās braucienam uz

skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu «Cits
Bazārs» Daugavpilī. 

Projektu nedēļā vairāki skolēni izman-
toja iespēju padziļināti apgūt interesējošos
mācību priekšmetus, kā arī gatavojās mācī-
bu priekšmetu olimpiādēm. Bija arī skolē-
ni, kas vienojās ar skolotājiem un papildu
apguva mācību vielu, kas nepadodas.

Ļoti lielu un nopietnu darbu veica 12a. kla-
se audzinātājas I. Cibules vadībā. Viņiem
bija  jāpabeidz gatavoties Žetonu vakaram.
Viņu prezentācija bija šis skolas lielākais
pasākums, kurš  raiti noritēja sirsnīgā un
pozitīvā gaisotnē.

Sākumskolas klasēm šajā nedēļā bija
plānota veselīga un aktīva dzīvesveida no -
sacījumu izpēte un tā iespējas savā novadā.
Vispirms iepazināmies ar jēdzienu «dzīve-
sveids» un, veicot informatīvu materiālu
izpēti, secinājām, ka no tā, kā tu dzīvo jau
bērnībā, ir atkarīgs tavs mūža ilgums un
veselība. 3. un 4. klases skolēni kopā ar
vecākiem veica ieradumu izpēti, pierakstot,
cik ilgi bērni guļ, ko ēd, cik ilgi uzturas
svaigā gaisā un cik laika pavada kopā ar
TV un telefonu. Iegūtos datus salīdzinot ar
speciālistu ieteikumiem, varēja  secināt,
kurus ieradumus vajadzētu mainīt.

Tika organizētas vairākas tikšanās. Lai
labāk saprastu, kā tiek veidota skolas pus-
dienu  ēdienkarte, tikāmies ar pavāri Maiju
Priedeslaipu. Kopā mēģinājām izveidot
ēdienkarti, kas atbilstu visiem noteikumiem.
Bērni saprata, kāpēc katru dienu nevar ēst
karbonādes,  gurķu un tomātu salātus, kas
visiem tik ļoti garšo (ir ierobežoti līdzekļi).
Skolas direktore, kas ir arī veselības mācī-
bas skolotāja, pastāstīja par kaitīgajām vie-
lām pārtikā, kas bērniem īpaši  garšo, –
kolā un čipsos- un iedeva materiālus par E
vielu iedarbību uz cilvēka organismu.

Lai šī nedēļa būtu interesantāka un ie -
spaidiem bagātāka, trešdien devāmies uz
Re kovas dzirnavām, lai apskatītu un ne -
daudz arī izmēģinātu topošo fitnesa zāli.
Pēc muskuļu iesildīšanas visi tika  pacienāti
ar zāļu tēju un  veselīgu  maizīti. Sākum -
sko las skolēni un skolotājas saka paldies
Vijai Kuļšai par izglītojošo ekskursiju un
atsaucību. Ceturtdien devāmies uz Viļakas
novada muzeju un kopā ar tā darbiniecēm
labāk iepazinām mūsu novada centru.  

Projektu nedēļa sākumskolā bija inte-
resanta un spraiga, jo bez iepriekš minēta-
jiem pasākumiem  notika arī jautrie starti,
pastaigas svaigā gaisā, zīmēšana, rakstīša-
na, spēļu spēlēšana. 

Izmantojot brīvāku laika režīmu, tik
organizēti arī citi pasākumi. Matemātikas
un informātikas skolotājas noorganizēja un
novadīja konkursu 5.–7. klasēm «DZM
eru dīts». 7. – 11. klašu skolēni tikās ar Viļa -
kas novada jauniešu iniciatīvu centra vadī-
tājām Madaru un Elīnu  Rekovas jauniešu
centrā «Zvaniņi». Jaunieši uzzināja par da -
žādām iespējām, darbojoties projektos,
iesaistoties brīvprātīgo darbā un citās jau-
niešiem organizētajās aktivitātēs.

Izvērtējot projektu nedēļā paveikto,
skolotāji atzina, ka skolēni  pārsvarā ir strā-
dājuši godprātīgi, ar interesi. Skolēniem
tika veikta aptauja, kurā bija jāatbild uz
jautājumiem par šīs nedēļas ieguvumiem.
Tās rezultāti liecina, ka skolēniem šādi
organizēts projektu darbs ir paticis, ka arī
mācoties citādāk, var iemācīties ļoti daudz.
Vairākās aptaujas lapās minēts, ka patiku-
šas darba plānošanas lapas, jo, rūpīgi saplā-
nojot darbu, var izdarīt daudz vairāk.

Rekavas vidusskolas direktora 
vietniece Aina Keiša

rekavas vidusskolā projektu nedēļā katrs dara, ko grib…

Pateicoties iniciatīvas «Lat vi jas skolas soma»
finansējumam, 5. un 6. klašu skolēni ap meklēja
rēzeknes pilsētas teātrī Joriks iestudēto  izrādi
«Nezā le» pēc r. Blaumaņa darba motīviem. 

Izrādē piedalījās  STOP TIME Dance Studio dejo-
tāji, Jāņa Ivano va Rēzeknes mūzikas vidusskolas
audzēkņi, tāpēc visa norise bija kustību un muzikālā
darbībā.  Izrāde bija neparasta un aizraujoša. Par to
skolēni rakstīja savos vēstījumos: 

Teātris man ļoti patika. Es tur pirmo reizi ierau-
dzīju kā dejo hip-hop stilā. Izrāde ilga veselu stundu,
bet man tā pat tā bija pārāk maz.

Izrādes sākumā izslēdza ārā visu gaismu, tāpēc
man bija ļoti bail un interesanti.

No visa brauciena man visvairāk palikusi prātā
neparastā teātra izrāde.

Teātris bija super, jo man patika kā aktieri dejoja.
Es to izbaudīju ar lielāko prieku. Teātris bija apburošs
un iespaidīgs.

Man teātrī patika tas, ka aktieri ļoti prasmīgi attē-
loja emocijas.

Fotografēt un filmēt nedrīkstēja, bet atmiņa noteik-
ti saglabās piedzīvoto, sajūtas vēl ļoti ilgi!

Dienas otro daļu pavadījām izzinošā Rēzeknes
tehnikuma ap meklējumā. Mūs sagaidīja un laipni izrā-
dīja telpas, pastāstīja par mācību norisi paši tehnikuma
audzēkņi. Acīgākie un uzmanīgākie pat varēja nopel-
nīt balvas par pareizajām atbildēm uz viņu jautāju-
miem. Un visvairāk pārsteidza tas, ka par labām sek-
mēm un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē tehnikuma
audzēkņi var saņemt labas stipendijas. Tikai ir ļoti
jācenšas. Tāpēc viens no mūsu skolēniem atzina: …
bet mācīties vajag vairāk…

Teksts – sk. Mārīte Supe-Tuča un Ilze Šaicāne

Viļakas pamatskolas skolēni rēzeknē

8. februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar
jaunatnes darbinieci elīnu Sprukuli
devās uz Valsts ģimnāziju Skolēnu Par -
lamentu salidojumu madonā. 

Salidojumā piedalījās skolēni no 9 Valsts
ģimnāzijām.

Rīts sākās ar aktivitāti, kurā skolēni
tika sadalīti 4 komandās, kuru uzdevums
bija iemācīties sadarboties tad, kad nav

iespējama nekāda veida savstarpējā komu-
nikācija. 

Dienas otrajā daļā darbs turpinājās ko -
mandās, bet šoreiz tika attīstīsi dažādi
komunikācijas veidi. Noslēgumā visas gru-

pas prezentēja paveikto. Jaunieši bija prie-
cīgi par produktīvi pavadīto dienu, iegūta-
jām prasmēm un pieredzi. 

Informāciju sagatavoja jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule

Viļakas
Valsts
ģimnāzijas
skolēni
Skolēnu
Parlamentu
salidojumā
madonā
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VIļaKaS NoVada PaŠVaLdīBaS BudŽeTS 2020

28. janvārī Viļakas novada dome kārtējā sēdē apstiprināja Viļakas novada
pašvaldības budžetu. 

Novada sociālekonomiskais raksturojums
Viļakas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km

garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos – ar mazāko novadu Latvijā –
Baltinavas novadu, rietumos – ar Balvu novadu un ziemeļos – ar Alūksnes novadu. Ar
Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.

Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem Viļakas novadā dzīvo 4908 (uz 01.01.2020) iedzīvotāji.
Iedzīvotāju blīvums – 7,68 iedzīvotāji/km2.

Iedzīvotāju skaits Viļakas novada pagastu pārvaldēs 2016.–2019. gads

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās vidēji par 118 iedzīvotājiem gadā,
savukārt salīdzinot ar 2016. gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 10,73%.

Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2016. gads – 2020. gads

Avots: NVA dati

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas  statistikas dati liecina, ka 2019.gadā novadā
reģistrēti 39 jaundzimušie un 94 mirušie,  2018. gadā – 29 jaundzimušie un 120 mirušie,
2017. gadā – 30 jaundzimušie un 113 mirušie. Šie dati norāda uz negatīvu iedzīvotāju
pieauguma koeficientu, kas liecina par iedzīvotāju skaita samazināšanos arī turpmākajos
gados.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas
uz 2019.gada 31.decembri sasniedza 10.3% (t.i. reģistrēti 303 bezdarbnieki). Bezdarba
līmenis Latgalē – 10.3%, valstī – 4.9%.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā 2016.-2020. gads, %

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums pēc problēmgrupām Viļakas novadā 
uz 2019. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums  pēc vecuma struktūras Viļakas novadā 
uz 2019. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa Viļakas novadā 
uz 2019. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums sadalījums pēc bezdarba ilguma 
Viļakas novadā uz 2019. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Uzņēmumi
Pēc Lursoft informācijas Viļakas novadā 2019.gadā ir reģistrēti 11 uzņēmumi tsk.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 9, ārvalstu komersanta filiāle – 1, individuālais
uzņēmums – 1, bet likvidēti arī 21 uzņēmums. 

Kopumā Viļakas novadā darbojas 341 dažādu tiesisko formu juridiskas personas
t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības un draudzes. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību
novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 84 vienības, otrā vietā Viļakas
pilsēta 54 vienības, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 23 vienības un Kupravas
pagastā 17 vienības. 

Viļakas novadā strādā 1 lauku attīstības speciālists, kurš sniedz konsultācijas lauk-
saimniekiem un rīko informatīvos seminārus. 

uzņēmumu un iestāžu skaits Viļakas novadā 2019. gadā

Avots: Lursoft

Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Visizplatītākā ir
jauktā lauksaimniecība, saimniecības nodarbojas gan ar augkopību, gan lopkopību. Nākamā
izplatītākā nozare ir mazumtirdzniecība, tad seko dažādi pakalpojumi un citas nozares.

uzņēmējdarbības tiesiskās formas Viļakas novadā 2019. gadā

Avots: Lursoft

Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžetu
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VIļaKaS NoVada PaŠVaLdīBaS BudŽeTS 2020

BUDŽETS
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Viļakas novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedo-
jumu un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru interesess un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Viļakas novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz
2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa prioritātes un Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024. gadam. Ir
ņemtas vērā attīstības programmas stratēģisko mērķu prioritātes: 

Sm1 efektīva pārvaldība un Cilvēkresursu attīstība – izglītībā, kultūrā, sportā,
jauniešiem, veselības un sociālā aprūpe, sociālie pakalpojumi, sadarbības veidošana ar
pašvaldībām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem un efektīva pārvalde;

Sm2 Novada savienojumi – komunālā saimniecība, ceļu un publiskās infrastruktūras
attīstība, teritorijas pievilcība paaugstināšana; 

Sm3 rentabli uzņēmumi – tūrisma infrastruktūras, tūrisma produkta pakalpojuma
papildināšana, uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un atbilstība budžeta
klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu «Par Viļakas novada
pašvaldības 2020. gada budžetu» pielikumos.

PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti eur 6 805 510 kopsummā un tos veido nodokļu ieņē-
mumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem
par izglītības pakalpojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri – eur 811 859.

Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2020. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 731 534, kas ir par EUR
158160 jeb 8,372% mazāk nekā 2019. gadā tika plānots.  IIN no kopējiem ieņēmumiem
sastāda 25,44%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze – EUR 262 469, kas ir par EUR 5500
jeb 2.14 % vairāk nekā 2019. gada sākumā ieplānots. NĪN no kopējiem ieņēmumiem
sastāda 3.86%.  Nodokļa atvieglojumi vēl joprojām piemēroti trūcīgām ģimenēm, maz-
nodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 3 971 192, kas ir par EUR 85 854 jeb
2,12% mazāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Šie ieņēmumi no kopējiem ieņē-
mumiem sastāda 58.35%. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
EUR 690 634 apmērā.  Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei  tiek plānota
EUR 9 069 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klases skolē-
niem – EUR 15 477 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no
Labklājības ministrijas – EUR 19 509 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu
uzturēšanai – EUR 16 697 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai – EUR 8 337 apmērā, pārējās dotācijas – EUR 132 816. Mērķdotācija
pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai – EUR 248 288. Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem – EUR  936 736.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 1 893 629
apmērā, kas ir par 19,45%  vairāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots.  

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 125 261 apmērā, kas ir par EUR 
52 400 jeb 2.38% mazāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots.  Šie transferti no kopē-
jiem ieņēmumiem sastāda 1,84%.

Pārējos ieņēmumus EUR 91 730 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
tiek plānoti EUR 623 324 apmērā, kas ir par EUR 106 670 jeb 20.65% vairāk nekā
2019. gada sākumā tika ieplānots. Iepriekš minētie ieņēmumi no kopējiem ieņēmu-
miem sastāda 9.16%. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem 
EUR 18 160, ieņēmumi par nomu un īri EUR 60 721, tsk. ieņēmumi par zemes nomu
EUR 19 969, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
EUR 501 710 un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 29 958 apmērā.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti eur 8 522 321 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņē-

mumu pamatsummas atmaksas).
Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2020. gadā

Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2020. gadā

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 825 050 apmērā. Šis izdevumu veids no kopējiem izdevumiem

sastāda 9,68%. 2018.gadā šie izdevumi sastādīja 10.11%.  Šie izdevumi paredzēti pašval-
dības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību
vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:

• domei un pārvaldēm EUR 799 128;
• aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 14 800;
• komisiju darba atalgojumam EUR 7850;
• pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem

EUR 73 644.
• Vēlēšanu komisijai EUR 3272.
Izvērtējot budžeta iespējas un lai pašvaldības darbinieku algas būtu konkurēt spējīgas,

tās tika paaugstinātas vidēji par 10%.

Sabiedriskās attiecības
Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, interneta mājaslapas,

laikraksta, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti  EUR 23 065.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Lai sekmētu un pilnveidotu sabiedrisko kārtību un drošību Viļakas novada dome ir

nodibinājusi pašvaldības policiju. Šai aktivitātei budžetā atvēlēti EUR 23 065, kas ir
par EUR 4859 mazāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots.

ekonomiskā darbība
Izdevumi tiek plānoti EUR 2 094 209 apmērā, kas par EUR 441 650 jeb 26,76%

vairāk nekā 2019. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
• Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram – EUR

16 188;
• Topošo un jauno uzņēmēju projektu konkursam – EUR 16 000;
• Būvvaldes uzturēšanai – EUR 25 922; 
• Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem – EUR 72 923;
• Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – EUR 36 121, tiks īstenots LAD,

ELFLA projekts «Grants seguma ceļa «Upīte-Nikolajevka» pārbūve Viļakas novada
Šķilbēnu pagastā;

• Dabas parkam «Balkanu kalni» – EUR 24 156;
• Latgales programmas projekts «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» –

EUR 1 411 594;
• Projekts «Green Palette» – EUR 68 000;
• Projekts «Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu

veikšana» – EUR 20 414;
• Projekts «Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un

pontonu tiltu»- EUR 71 03;
• Projekts «Green Way» – EUR 123 218.
• Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai – EUR 198 455, tsk

tiks ierīkots ielas apgaismojums Borisovas ciemā – EUR 7000;
Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu mērķdotācija pašval-

dības autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:
Viļakas pilsēta – EUR  39 003;
Kupravas pārvalde – EUR 18 568;
Medņevas pārvalde – EUR 25 577;
Susāju pārvalde – EUR 21 134 ;
Šķilbēnu pārvalde –EUR 38 068;
Vecumu pārvalde – EUR 15 518;
Žīguru pārvalde –EUR 15 934;

Novada kopējiem attīstības projektiem – EUR 74 486.
• u.c. aktivitātēm – EUR 7 248.

Vides aizsardzība
Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas

iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai,  atkritumu un kā arī citi vides aizsardzības
pasākumi. Šie izdevumi plānoti EUR 50 844 apmērā, tsk. vides aizsardzības pasākumiem
no dabas resursu nodokļa – EUR 12 028. 
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 767 954 apmērā. Šo izdevumu daļu
sastāda izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un
apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas
apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.

Veselība
Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 34 012. Kupravas feldšeru

un veselības punktam ieplānoti – EUR 10 132, Upītes feldšeru un veselības punktam –
EUR 12 378, projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» īstenošanai – EUR 6 502, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā» īstenošanai – EUR 5 000.

atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 1 028 642 apmērā. Novada muzeju darbības nodrošināšanai

ieplānoti EUR 130 630. Viļakas novada muzejā tiks īstenoti šādi projekti: projekts
«Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī «Stiglovas
atsegumi»» – EUR 7690, projekts «Vietējā velomaršruta «Tepenīcas aplis» izveide» –
EUR 1 937, projekts «Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana» – EUR 11 036, kā
arī tradicionālo  – 4.Starptauskais mākslas plenērs «Valdis Bušs 2020» – EUR 9 680.
Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR 25 737. Viļakas
novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 126 152, t.sk bibliotēku krā-
jumu palielināšanai – EUR 4990, periodikas iegādei – EUR 3153. Kultūras un Tautas
namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti  EUR 658 252, t.sk. pašdarbības kolektīvu
un pulciņu vadītāju atalgojumam  EUR 34 223. Nemateriālās kultūras mantojuma centrs
«Upīte» īstenos LV-LT_Belarus programmas projektu «Neighbors together» («Kaimiņi
kopā») Upītes tautas nama rekonstrukcija – EUR 419 000 (377100EUR no fonda)
Jauniešu un iniciatīvu centram ieplānoti EUR 44 226. 

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR  2 414 501 apmērā. Šos izdevumus veido:
o Pirmsskolas izglītības iestādēm – EUR 369 007;
o Novada pamatskolām un vidusskolām – EUR 1 333 763;
• Projektam «Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā» – EUR 14 000;
o Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 11 2613;
o Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 147 184;
o Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR 102000;
o Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 110 807, t.sk. kul-

tūras sadaļas izdevumiem EUR 34 300,
o  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde īsteno šādus projektus: «Atbalsts priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»; «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs; «Latvijas skolas soma»; «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai».

o XII skolēnu dziesmu un deju svētkiem – EUR 4749.
o Izglītības papildus pakalpojumiem t.i. skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu

pārvadājumiem utml. – EUR 121 51.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi 2020.gadā plānoti EUR 1 284 044. No asignējumiem

sociālajai aizsardzībai EUR 127 540 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju
nodrošināšanai – EUR 19 252.  Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR
143 658. Bāriņtiesai – EUR 56 551.  

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2020. gadā pašvaldība
nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa
EUR 19 509 apmērā.

Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti
EUR 378 507. 

Viļakas novada dome īstenos projektu «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infras-
truktūras izveide un attīstība Viļakas novadā» – EUR 526 6865, kura rezultātā tiks atjaunotas
un pielāgotas divas dzīvojamās mājas Viļakas pilsētā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pašvaldības aizņēmumi 
2020. gadā pašvaldība plāno aizņemties EUR 2 295 445 dažādu projektu realizēšanai. Veiksmī-

gi īstenojot projektus 2020. gadā kopējā aizņēmumu atmaksa plānota EUR 1 281 143. 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Saskaņā ar Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024. gadam turpmāka-

jos 2 saimnieciskajos gados kā viena no galvenajām prioritātēm noteikta sociālās ap-
rūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošu pa-
kalpojumu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Kā otra prioritāte ir pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšana, tas ir grāvju atjaunošana, grants seguma pastiprināšana un finanšu iespēju
robežās arī ielu un ceļu rekonstrukcija. Kā trešā prioritāte – tūrisma infrastruktūras un
tūrisma pakalpojumu papildināšana, sadarbojoties ar uzņēmējiem un citām pašvaldībām. 

Domes priekšsēdētājs S. maksimovs

Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadī-
tājs Andris Mežals:

– Par Eiropas līdzekļiem ir pārbūvēti
un nodoti ekspluatācijā ceļš Plešova –
Sičova un Dīķa iela Šķilbanos.

– Tika veikta satiksmes intensitātes uz-
skaite uz visiem pagastā reģistrētajiem ce-
ļiem, lai noteiktu ceļu uzturēšanas klasi.
Visiem pagasta ceļiem ir D uzturēšanās klase.

– Visu gadu tiek greiderēti ceļi, pļautas
ceļmalas, skalotas caurtekas. Grūti izbrau-
camos ceļa posmos tiek uzvesta grants.

– Šķilbēnu un Upītes ciemos tika
remontētas bedres asfaltā. 

– Upītes ciemā uzstādīja 6 apgaismo-
juma laternas.

– Tika nomainītas caurtekas uz ceļiem:
– Peksīne – Gaiļukalns (0,1 km)
– Upīte – Nikolajevka (3,2 km)
– Šķilbēni – Ančipova – Lotuši – Balti-

navas pagasta robeža
– Atklātā izsolē ir pārdoti 2 pašvaldībai

piederoši īpašumi:
– Vecā sociālās aprūpes māja Rekovā
– Upītes pamatskola
– Šķilbanos pie Dīķa ielas tika pagari-

nāts dīķis un izveidota neliela peldvieta.
– Rekovas ciemā tika iztīrīts kanalizā-

cijas nosēdumdīķis.
– Regulāri tiek tīrītas kanalizācijas

nosēdumakas Rekovas un Upītes ciemā.
– Rekovas ciemā ūdens apgādei tika

uzstādīts jauns dziļurbuma sūknis un no -
mainīti atdzelžošanas tilti.

– Šķilbēnu pagasta iedzīvotājiem tiek
sniegti traktora un asinizācijas mucas
pakalpojumi.

– Ir uzstādīti jauni ūdens skaitītāji paš -
valdības īpašumos.

– Veikts kosmētiskais remonts Rekovas
katlu mājā. 

– Regulāri tiek pļauta zāle Rekovas, Upī -
tes un Šķilbanu ciemos. Iespēju robežās tiek
sniegta palīdzība 13 pagasta kapsētu teri-
torijas sakopšana.

– Tiek remontēti Rekovas, Šķilbēnu un
Upītes dzeramā ūdens vadu plīsumi. 

– Tika sagatavota malka Rekovas katlu
mājai, Upītes TN, Upītes feldšerpunktam
un «Balkanu kalniem».

– Tiek remontēta un uzturēta kārtībā
pagastam piederošā tehnika.

Plānotie darbi 2020. gadā
– Esam iesnieguši projektu ceļam Upīte

– Nikolajevka no 0 līdz 1 kilometram.
Projekts ir apstiprināts un pavasarī tiks
uzsākta ceļa pārbūve. 

– Ir plānots izrakt sāngrāvi ceļam
Šķilbani – Ančipova – Lotuši – Baltinavas
pagasta robeža no 6,9 līdz 7,5 km un ierakt
divas caurtekas.

– Ir plānots atjaunot vienas puses
sāngrāvi Upītes ciema Parka ielā.

– Ceļam Upīte – Ivabovka – Borisova
no 0 līdz 0,5 km tiek plānots atjaunot
sāngrāvjus abās ceļa pusēs. Šajā ceļa posmā
ir plānots arī atjaunot ceļa braucamās daļas
virskārtu ar grants segumu.

– Ceļam Upīte – Pakaševa – Stabļova
plānots atjaunot ceļa braucamās daļas virs-
kārtu ar grants segumu posmā no 0,7 līdz
1,2 km.

– Plānots saremontēt asfaltā bedrītes
Alejas ielā Šķilbanu ciemā. 

– Ceļam Fabriki – Maļinovka tiks uz -
vesta grants kārta grūti izbraucamajās vie-
tās.

– Ceļam Upīte – Dubļova 0,3 kilometrā
tiks iemontēta caurteka un uzbērta grants
kārta.

– Upītes ciema kanalizācijas nosēdum-
dīķu teritorijai tiks uzlikts jauns žogs un
vārtiņi.

– Ir plānots uzstādīt uz pagasta ceļiem
iztrūkstošās ceļazīmes.

– Ir iesniegts projekts ugunsdzēsēju
ūdens ņemšanas vietu sakārtošanai Upītes
un Šķilbanu ciemos. 

Kupravas pagasta pārvaldes va -
dītājs Aleksandrs Tihomirovs:

2019. gadā – pagasta ceļu un ielu uztu-
rēšana un remonts, brīvā dzīvojamā fonda
remonts, bibliotēkas remonts.

Ieplānotie darbi: bruģa ieklāšana Rūp -
nī cas un Draudzības ielā, ceļu un ielu uztu-
rēšana un remonts, piebūves uzcelšana pie
katlu mājas malkas glabāšanai, katlu mājas
tekošie remonti, dzīvokļu remonti.

Medņevas pagasta pārvaldes va -
dītājs Juris Prancāns:

2018./2019. gada ziemas sezonā uz
pagasta ceļiem tika veikta pilna, vai daļēja
sniega tīrīšana piecas reizes.

Veikta grāvju atjaunošana un divu caur-
teku iebūvēšana uz ceļiem Aizpurve –
Semenova un Rogovski – Dagunova.

Uz ceļiem Semenova – Medņeva un
Aiz purve – Bahmatova veikta izskalojumu
labošana. Uz ceļa Semenova – Loduma –
Truļļova – Bahmatova veikts caurtekas re -
monts. Uz pagasta ceļiem pirms krustoju-
miem uzstādītas 20 iztrūkstošās ceļazīmes
«Dodiet ceļu» ar papildplāksnīti – 100 m.

Jūnija mēnesī veikta ceļu grāvmalu ap -
pļaušana uz visiem pagasta ceļiem.

Uzvesta un iestrādāta grants 80 m3 uz
ceļa Janapole – Bronti – Tereškova.

Sākot no marta mēneša 6 x veikta pilna
vai daļēja ceļu planēšana. Aizlāpītas bed-
rītes uz Tautas ielas.

Realizēts LAD projekts uz ceļa Se me -
nova – Loduma – Truļļova – Bahmatova,
veikta ceļa pārbūve 3,5 km garumā.                                   

Pagasta teritorijas labiekārtošana:
– Veikta zālāju appļaušana Semenovā,

7,3 ha 3– 5 reizes, pēc vajadzības un apstā-
dījumu sakopšana.

– Veikta 7 pagasta kapsētu sakopšana,
kapsētu un aizsargjoslas appļaušana, žogu
remonts un vējam nogāzto koku sazāģēša-
na un izvākšana.

– Veikts āra tualetes, pie stadiona, re monts.
– Bērnu rotaļu laukuma sakārtošana,

sa kopti apstādījumi, veikts soliņu remonts
pie smilšu kastes.

– Izgatavoti un uzstādīti 10 jauni koka
soli pagasta centrā.

– smilšu volejbola laukuma uzturēšana,
zāles ravēšana un smilšu uzirdināšana uzrokot.

– Jauniešu lapenes pārkrāsošana.
– Pastaigu taku sakopšana un izpļauša-

na mežā pie bērnudārza.
– Vecā ābeļdārza teritorijas, pie Viduču

pamatskolas, izpļaušana, bojāto ābeļu un
sauso zaru izzāģēšana un sadedzināšana.

2020. gadā Medņevas pagasta pārvalde
paredz veikt ceļu uzturēšanas darbus: pla-
nēšanu, grants uzvešanu un iestrādi, zāles
appļaušanu ap ceļu grāvmalām visiem ce -
ļiem, caurteku labošanu (kur nepieciešams).
Uz vairāk noslogotajiem ceļiem paredzēts –
veicot ceļu planēšanas darbus noņemt ceļa
apmaļu vaļņus starp grāvi un ceļu, iestrādāt
materiālu ceļa virsmā. Veikto darbu apjoms
būs atkarīgs arī no klimatiskajiem apstāk-
ļiem, kuri būtiski ietekmē veicamo darbu
daudzumu, nepieciešamību un lietderību.
Jāsaprot, ka ir jāiekļaujas valsts piešķirtajā
budžetā, kurš paredzēts ceļu uzturēšanas
darbiem, tāpēc precīzi prognozēt darbu apjo -
mu un daudzumu nav iespējams. Iespēju ro -
bežās tiks izcirsti krūmi ceļu grāvmalās.

Pagasta teritorijas labiekārtošanā ir pare-
dzēta pašvaldībai piederošo teritoriju appļau-
šana un sakopšana Semenovas cie mā, kā
arī Medņevas pagasta kapsētu teritoriju sakop-
šana pirms kapusvētkiem. Pare dzēts daļēji
sakopt veco ābeļdārzu pie Vi du  ču pamatsko-
las, nozāģēt vecās ābeles, izzāģēt vecos un
bojātos zarus paliekošajiem augļu kokiem.

Katlu mājā, kura apsilda Tautas namu,
Jauniešu centru un pagasta pārvaldi, paredzēts
nomainīt veco apkures krāsni, kā arī veikt pa -
gasta pārvaldes ārsienu kosmētisko remontu.

Pašvaldībai piederošajā mežā, pie bērnu -
dārza, sadarbojoties ar Viduču pamatskolas
jaunsargiem, paredzēts atjaunot pastaigu
takas, iztīrīt mežu no atkritumiem un brikšņiem,
tā lai šīs mežs kļūtu piemērots gan jaunsargu
nodarbībām gan atpūtai un pastaigām.

Paveiktie darbi pagastu pārvaldēs 
un Viļakas pilsētā 2019. gadā un ieplānotie 2020. gadā
Pirms Viļakas pašvaldības budžeta pieņemšanas finanšu komitejas sēdē notika deputātu un iestāžu vadītāju tikšanās, lai iepazītos ar iestāžu paveiktajiem

darbiem 2019. un ieplānotajiem šajā gadā. Ieskats pagastu pārvalžu un Viļakas pilsētas paveiktajos  un ieplānotajos darbos:
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Viļakas no vadā2020. gada februāris

aKTIVITāTeS NoVadā / KuLTūra
Susāju un Vecumu pagasta pārval -

des vadītājs Ilmārs Locāns: 
Vecumu pagastā padarītie darbi:
– Algoto sabiedrisko darba veicēju

darba organizēšana un pārbaude pagasta
ceļa grāvju attīrīšanai no krūmiem, malkas
sagatavošanai.

– Ceļa zīmju uzstādīšana, greiderēšana,
sāngrāvju appļaušana pagasta ceļiem.

– Sakārtotas caurtekas, nozāģēti bīstami
koki.

– Kanalizācijas sistēmu uzraudzīšana,
tīrīšana.

– Saremontēts pagasta ceļš Repkova –
Ņemecki.

– Teritorijas sakopšana un labiekārto-
šana Vecumu stacija, Jaškovas, Rejevas
kapi, Borisovas vecdārzs, Sūkņu stacija,
Attīrīšanas iekārtas, Sporta un atpūtas kom-
plekss, Tautas nams.

– Veikta dižkoku audzes kopšana Jaškovā.
– Borisovas estrādes soliņu remonts.
– Pagasta iedzīvotājiem dažādu prob-

lēmu risināšana.
– Sporta spēles veterāniem – futbols.
– Kultūras pasākumu organizēšana –

Ielīgošanas pasākums, Atvadas vasarai…
Ziemassvētku pasākums.

Plānotie darbi šogad:
– Turpināsim sakārtot pagasta ceļus,

sadarboties ar novada iestādēm. 
– Atbalstīsim vientuļos pensionārus.
– Organizēsim kultūras pasākumus.
– Estrādes, katlu mājas jumta labošana.
– «Vīgriezes» – ūdens ņemšanas vietas

remonts.
– Dīķa tīrīšana Borisovas NAI.
– Laternu uzstādīšana pie «līvānu»

mājām Borisova– Vecumi
– Remontdarbi 4 pagasta tiltiem, ceļa zīm-

ju uzstādīšana pirms Vjadas un Kiras tiltiem.
Susāju pagastā padarītie darbi:
– Algoto sabiedrisko darba veicēju

darba organizēšana un pārbaude pagasta
ceļa grāvju attīrīšanai no krūmiem, malkas
sagatavošanai.

– Ceļa zīmju uzstādīšana uz pagasta
ceļiem.

– Sakārtotas caurtekas, nozāģēti bīstami
koki.

– Saremontēts pagasta ceļš Viļaka –
Kra vaļi

– Piedalīšanās teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā Mežvidu skola, Katoļu, Lu -
terāņu baznīcas, Viļakas ezera sala, pagas-
tam piegulošā teritorija, pieminekļi.

– Izgatavoti vārti novada jaunajiem fut-
bolistiem.

– Talkojam pirms pasākumiem «Vēršu -
kalns», «Baltais Briedis».

– Pagasta iedzīvotāju dažādu problēmu
risināšanā.

– Ziedojumi novada, pagasta iedzīvo-
tājiem (apģērbs).

– Kultūras pasākumu organizēšana–
Stompaku kauju pieminot…, Senioru va -
kars, pagasta iedzīvotāju saieti, sporta svētki.

– Novadā nepieciešamo pārvadājumu
organizēšana ar autobusiem Ford Transit
un BMC 215 SCB, autobusu apkope un
uzturēšana tehniskā kārtībā.

Plānotie darbi:
– Turpināsim sakārtot pagasta ceļus, 
– Sadarboties ar novada iestādēm, zie-

dotājiem.
– Atbalstīsim vientuļos pensionārus.
– Organizēsim kultūras pasākumus.
– Vēdeniešu kapos krusta uzstādīšana.

Žīguru pagasta pārvaldes vadī-
tājs Oļegs Kesks:

Padarītie darbi 2019. gadā:
– Žīguru Parka 6 daudzdzīvokļu mājas

jumta tekņu labošanas darbi un daļēja mai -
ņa sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem,
ieguldīta pašvaldības domājamā daļa. 

– Dažādi pašvaldības dzīvokļu kārtējie,
plānotie remonti.

– Kanalizācijas aku remonts un drenā-
žas tīrīšana Upes ielā.

– Dažādi neatliekamie, kārtējie ikdienas
darbi, avārijas seku novēršanas gan ūden-
sapgādes, gan kanalizācijas sistēmu nodro-
šināšanā.

Šajā gadā ieplānoti šādi darbi:
– Pagasta meža kopšanas darbi (retinā-

šana).
– Caurtekas un gājēju celiņa remonts

Viļakas un Parka ielu krustojumā, kas atro-
das avārijas stāvoklī, šogad iedalīti līdzekļi
6000 eur remontdarbiem.

– Pašvaldības dzīvokļu dažādi remont -
darbi, kuri atrodas kritiskā stāvoklī (skur-
steņu, krāšņu, jumtu, grīdu, durvju u.c.)

– Ikdienas tekošie darbi – pagasta grāv-
ju kopšana, zāles pļaušana, ielu – ceļu uztu-
rēšana.

– Turpināsies sadarbība ar pagasta bied-
rībām.

Padarītie darbi 2019. gadā:
– Parka 6 daudzdzīvokļu mājas jumta

tekņu labošanas darbi un daļēja maiņa
sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, iegul-
dīta pašvaldības domājamā daļa.

– Dažādi pašvaldības dzīvokļu kārtējie,
plānotie remonti.

– Kanalizācijas aku remonts un drenā-
žas tīrīšana Upes ielā.

– Dažādi neatliekami, kārtējie ikdienas
darbi, avārijas seku novēršanas gan ūden-
sapgādes, gan kanalizācijas sistēmu nodro-
šināšanā.

Tehniskās nodaļas vadītājs Mār -
tiņš Rēdmanis:

esam veikuši sekojošus labiekārto-
šanas darbus Viļakas pilsētas teritorijā:

– Pilsētas teritorijas sakopšana. Vasaras
sezonā teritorija tiek pļauta atkarībā no lie-
tošanas intensitātes un laika apstākļiem līdz
pat četrām reizēm mēnesī.

– Apsaimniekojām Pareizticīgo kapsētu
3 ha, Miera kapus 2,88 ha, Ebreju atdusas
vietu Jaunatnes ielā 0,08 ha, Ebreju atdusas
vietu Medņevas pagastā 0,5 ha un piemiņas
vietu Jaškovā, kā arī tām pieguļošās terito-
rijas.

– Marijas tiltiņa teritorijas labiekārto-
šanai savācām ziedojumus. Pateicoties
iedzīvotāju atsaucībai, vajadzīgā summa
tika savākta ātri un teritorijas vizuālais
skats uzlabots. No saziedotajiem līdzekļiem
tika izgatavots un uzstādīts «Jaunlaulāto
koks», bet no budžeta līdzekļiem izgata-
vojām un uzstādījām «Ziedu ratus».

– Esam piedalījušies «Meža dienu» pro-
jektā  un daļēji pie Estrādes to realizējām
2019. gadā, jo naudas līdzekļi tika iedalīti vē -
lu rudenī. Iekavētos darbus pabeigsim pava -
sarī, kad būs būvniecībai piemēroti laika
apstākļi.

– Kopjam pašvaldības zemi aizaugušajā
ezera krastā, saglabājot vērtīgos kokus
ainavas veidošanai. Kopšanas procesā
sagatavoto malku izmantojam pašvaldības
telpu apkurināšanai.

– Veicam avārijas remontus pašvaldības

dzīvokļos un iestādēs un iespēju robežās
kārtējos remontus.

– Sakārtojām teritoriju pirms būvdarbu
uzsākšanas Viļakas Valsts Ģimnāzijas
ERAF projektā.

– No atbērtnes grants Liepnas ielā 44A
tika izveidota piebrauktuve un stāvlaukums
Viļakas ezera salas projektu pieejamībai.

– Tika demontēti vecie un uzstādīti jau-
nie skatītāju soli pie Viļakas pilsētas estrādes.

– Tika demontēts vecais un uzbūvēts
jauns Viļakas pilsētas estrādes tualetes jumts.

– Veicam Viļakas pilsētas ielu apsaim-
niekošanu. Šajā darbā ietilpst arī ceļmalu
un novadgrāvju appļaušana.

– Nomainījām Viļakas pilsētas ielu
apgaismojuma 100 vecos gaismas ķerme-
ņus pret ekonomiskiem jauniem.

– Pēc iedzīvotāju lūguma uzstādījām
papildus vienu apgaismojuma laternu
Balvu un vienu Pils ielā.

– Viļakas novada pagastu ceļu remontu
darbi.

– Viļakas un Viļakas novada pagastu
teritoriju meliorācijas darbi.

– Viļakas un Viļakas novada pagastu
kanalizācijas un ūdensvada remontu darbi.

– Skolēnu pārvadājumi un transporta
pakalpojumi pašvaldības iestādēm.

Tehniskās nodaļas plānotie darbi
2020. gadā:

Uzrakstīts un iesniegts projekts «Meža
dienām» par liepu alejas atjaunošanu uz
Parka ielas un skvēra apstādījumu un koku
atjaunošana. 

Paredzēta skvēra sakopšana, veco apstā -
dījumu, koku sakņu izņemšana un veco
soliņu demontāža.

Pilsētas degradēto teritoriju sakopšana. 
Ezera krastu un tam piegulošo teritoriju

sakopšana.
2020. gada 25. aprīlī kopā ar «Lielā

Talka» pilnveidosim 1836 ceļu. Aicināsim
ikvienu piedalīties, ierokot vienu no 1836
ceļa stabiem un sakopjot konkrēto teritoriju.

Iegādāti stabu dekori, lai papildinātu ie -
lu apgaismojumu svētkos.

Tiks veikta veco ielas apgaismojuma
spul džu nomaiņa pret jaunajām ekonomis-
kajām LED lampām.

Informāciju apkopoja Vispārīgās
nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

mīlestības
nekad nav
par daudz!

Literātu biedrība «Viļakas
Pegazs» februārī svin savu dzim-
šanas dienu. Lai sajustu labo
vār du pieskārienus dvēselei un
ar tiem sildītu sirdis, Valentīn-
dienas pēcpusdienā vārda māk-
slinieki un dzejas draugi pulcē-
jās Viļakas novada bibliotēkā.
Par romantiskiem tikšanās brī-
žiem, kad «gadi ar tevi plūst īsi
kā sprīži», dzejā runāja biedrī-
bas vadītāja antoņina Ločmele.
Ilze Keiša klausītājus priecēja
ar izjustu miniatūru. rutta
Jeromāne vēlas atmiņā iesiet
«mūžības skaistākos mirkļus»
ar gadalaiku maiņu un perso-
nīgajiem pārdzīvojumiem. Ilga
Bukovska dzejā krievu va lodā
apraksta dabas ainavu bur vību. 

Mūsu ciemiņš, Ilgas kundzes
meita, Viļakas novada Sociālā die-
nesta vadītāja Ilze Šaicāne klau-
sītājiem atklāja sirsnīgus vārdus,
ko  veltījusi mātei jubilejā. Dažā -
dos dzīves posmos māmiņa salī-
dzināta ar kādu ziedu, kura krāš-
ņumu ar mīlestību veltījusi vis-
pirms saviem bērniem. Ilze atslo-
dzi un iedvesmu rod pie dabas.

Viņas miniatūrās un dzejā atspo-
guļojas dvēseles ilgas, domu brī-
vais lidojums Visumā. Vārdi plūst
viegli un melodiski.

Ar savām pārdomām par dzī vi,
laika vērtību un katra mirkļa skais-
tumu dalījās žurnāliste Zi naīda
Logina, kura labprāt ap meklē dze-
jas pasākumus Viļakā. No viņas al-
laž staro sirsnība un dzīvesprieks.

Par tikšanos liriskās noskaņās
prieku pauda Gulbenes literātu
kluba «Autogrāfs» dalībnieks
Arvis Degums.

Starp daudziem ikdienas dar-
biem un priestera pienākumiem
laiku dzejas pasaules baudīšanai
atrada arī Viļakas katoļu draudzes
prāvests Guntars Skutels, kurš
savā uzrunā lakoniski pateica
būtiskāko: «Mīlestības nekad nav
par daudz!»

Pasākumu kuplināja lasītāju
klubiņa «Mantinieces» dalībnie-
ces. Bibliotēkas darbinieces vie-
siem dāvināja laminētas grāmat-
zīmes ar sirsniņām un citātus par
mīlestību. Sirsnīgas sarunas tur-
pinājās pie aromātiskas zāļu tējas
tases.

Paldies visiem par gaismu,
sirds siltumu un mīlestību, ko visi
kopā varējām baudīt Mīlestības
svētkos!

Liriskajās emocijās dalījās 
Viļakas novada bibliotēkas 

vadītāja Rutta Jeromāne 
Foto: V.  Bukšs, R. Jeromāne
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IzGLīTīBa / KuLTūra

Griežam
deju

karuseli
Viļakas

Kultūras
namā!

Valentīndienas noskaņās 
15. februārī Viļakas kultūras
namā pulcējās dažādu žanru
dejotāji, lai atklātu dejas daudz-
veidību, ķermeņa plastiku un
dvēseles bagātību. 

Mīlestība ir vajadzīga ne tikai,
lai atrastu savu otro pusīti un lai
veidotu ģimeni. Ar mīlestību mēs
varam atklāt savu iekšējo pasauli,
rast prieku un gandarījumu par
dzīvi. Dejotprieks, draudzīga no-
skaņa un kopā būšana, radošās
dzirksts meklējumi, emocionāls
gandarījums un dejas soļos ieaus-
tā enerģijas deva raksturo visus
koncerta dalībniekus, kas priecēja
ikvienu pasākuma apmeklētāju.
Viļakā visi jūtas kā savējie, jo šeit
ierodas tie, kam dejas ir sirdslieta,
smags darbs un mirklis, kura laikā
var izrauties no ikdienas rutīnas
un justies brīvi.

Veronika ( I.Lindenberga) un
Roberto ( N.Orlovs), pasākuma
vadītāji, iepazīstināja visus gan ar

novada kolektīviem, gan attālā-
kiem viesiem. Dažādas savā rak-
sturā, izpildījumā un ārējā spilg -
tumā sevi pieteica līnijdejotājas –
kolektīvs «Raganiņas» no Gul -
benes, Mālupes kolektīva «Nāc
līdz!» dejotājas, Žīguru kolektīvs
«Punktiņi» un pašmāju līnijdeju
grupa «Ziemeļmeitas». Savijot
gan tautiskus elementus, gan
moderno deju soļus, skatītājus
priecēja Rugāju dāmu deju kolek-
tīvs «Junora» un Vīksnas dāmu
deju kopa «Kaimītes». Kā vien-
mēr ar eleganci izceļas Viļakas
kultūras nama seniora dāmu ko -
lek tīvs «Intriga». Interesantas de -
jas izdejoja Upītes eksotisko deju
grupa «Samia» un Viļakas modes
deju grupa «Nola». Deju pro-
grammu papildināja arī sarīkoju-
mu deju izpildītāji, dažādu kon-
kursu dalībnieki Alise un Kris -
tiāns Keiši.

Skatītāju vidū valdīja emocio-
nāla gaisotne – kājas piesita rit mu,
pleci kustējās un rokas aplaudēja.
Bet klāt varēja uzvilkt arī kā du
meldiņu kopā ar jaukām un dzie-

došām dāmām – Larisu Kļa viņu
un krievu dziesmu kvartetu, kā arī
Roberto izcēlās ar solista prasmi.

Paldies visiem dalībniekiem par
raitu dejas soli un kopā būšanu!

Paldies skatītājiem par aktīvo
atbalstu dejotājiem!

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga 

Foto  J. Pužulis, A. Zelčs

draudzīga domu apmaiņa medņevas bibliotēkā

Lai dalītos ar sava amata no -
slēpumiem, veiksmes stāstiem
un iecerēm, Viļakas novada bib-
liotekāres ciemojās pie kolēģes
anitas Smuškovas  medņevā.

Apskatījām skolotājas, novad-
pētniecības darba entuziastes Lili -
tas Šaicānes savāktās un saudzī-
gi glabātās vēstures pērles no sko-
las un novada vēstures. Darāmā
viņai vēl daudz, bet tam neatliek
laika. Varbūt kādreiz... Lai Lilitai
izdodas!

Viduču pamatskolas direktore
Ināra Sokirka mums ar prieku un
saimnieces gādību ļāva aplūkot
visas mācību un atpūtas telpas,
stāstot par darba ikdienu lauku
skolā.

Viļakas jauniešu centra filiālē
«Sauleszieds» jaunatnes speciā-
liste Antra Prancāne pastāstīja, kā
skolas bērni un jaunieši pavada
savu brīvo laiku.

Medņevas pagasta bibliotēkā
pārliecinājāmies, cik ērti un gau-
mīgi visu var iekārtot nelielās tel-
pās. Dzērām tēju un našķējamies,

bet runājām arī par darbu. 
Mums veidojās savdabīgs «grā -

matu apskats» – centāmies atcerē -
ties grāmatu nosaukumus, kuros
ir vārds «roze» – «Sniega ro ze»,
«Pusnakts roze», «Poga ar sudra-
ba rozi». Ķīmiskas vielas grāmatu
nosaukumos – «Svina garša»,
«Zelta būrītis», «Alvas kliedziens».
Krāsas – «Zaļā krūze», «Tik balta
sirds», «Zilā aploksne», «Melnais

taurenis», «Pelēkā akmens stāsti».
Tie ir tikai daži piemēri. No ielami -
nētām kartītēm veidojām rindu:
grāmatas autors, nosaukums, tēls.
Uzreiz katrai radās doma, kā šos uz-
devumus varēs izmantot savā darbā.

Paldies Anitai par viesmīlību!  
Informāciju sagatavoja

Viļakas novada bibliotēkas 
vadītāja Rutta Jeromāne. 

Foto: R. Jeromāne

«Vingro ar zvaigzni!» –  
Sergeju un Žannu maksimoviem 

Viļakas Valsts ģimnāzijā
Viļakas Valsts ģimnāzijas spor-

ta hallē valdīja patīkams satrau-
kums – tika apskaņota zāle, kārtots
nepieciešamais sporta aprīkojums
Latgales plānošanas reģiona pro-
jekta «Vingro ar zvaigzni!» norisei.

Ģimnāzisti ar nepacietību gaidīja
iespēju piedzīvot veselīgi izkustēties
Viļakas novada domes priekšsēdē-
tāja Sergeja Maksimova un viņa
kundzes Žannas Maksimovas vadī-
bā. Mak simovu ģimenes nodarbību
vadīšanā iesaistījās arī jaunākās
atvases Anna un Meinards, kuri ar
savu klātbūtni atraisīja klātesošos. 

Kā atzīst S. Maksimovs: «Veselā
garā – vesela miesa! Ja mēs vēlamies dzīvot piesātinātu un jēgpilnu
dzīvi, tad fiziskai slodzei tajā ir svarīgākā loma.» Vingrošana mūzikas
pavadījumā, vērtīgas sarunas par veselīgu domāšanu un veselīgu spor-
tošanu, balvu saņemšana, kopfoto  raisīja interesi divu stundu garumā.
«Tas, ko mēs darījām, bija lieliski!» atzina skolēni un nodarbību vērotāji.

Ģimnāzijas saimes vārdā pateicamies Maksimovu ģimenei par vel-
tīto mums laiku un aizraujošām aktivitātēm, par dalīšanos savā piere-
dzē, kāpēc ir pievērsušies aktīvam dzīvesveidam, trenējoties un skrienot
maratonus, kas uz to pamudinājis, cik nozīmīgs ir tuvu cilvēku atbalsts
aktīva dzīvesveida uzturēšanā un cik svarīgi dažādi vingrinājumi vis-
pārējai fiziskai attīstībai.

Viļakas Valsts ģimnāzijas Skolēnu parlamenta prezidenta 
vietniece Simona Zaremba

Foto: Alise Dvinska, Dinija Šimanovska
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TūrISmS

akcija «Izbaudi ziemu ziemeļļlatgalē» šogad
notika jau 5 gadu un pasākuma ietvaros arī

Viļakas novadā norisinājās dažādas aktivitātes, kā pie-
mēram 15. februārī jau otro reizi norisinājās pārgā-
jiens dabas lieguma «Stompaku purvi» teritorijā, šoreiz
gan vairāk liekot uzsvaru uz dabu , ne vēstures faktiem.
Pārgājiena dalībnieki kopā ar dabas aizsardzības pār-
valdes dabas izglītības centra «rāzna» vadītāju regīnu
Indriķi ceļā apskatīja varenās priedes, bērzus un apses
un uz tiem augošus ķērpjus un sūnas, aplūkoja augus,
kas raksturīgi šai videi. Lūk ko par pārgājienu stāsta
pati vadītāja:  «Purvs tā ir viena varena, interesanta
būšana. Tas slēpj sevī neskaitāmas dabas un vēstures
vērtības, purvam ir ārkārtīgi liela nozīme klimata pār-
maiņu regulēšanā. Purvā visbiežāk dodamies ogot
rudenī, tomēr arī citos gadalaikos tas ir interesants.
Kā sarkanas podziņas uz zaļajiem sfagniem gozējās
dzērvenītes- laba vitamīnu deva. Ceļā apskatījām dzīv-
nieku atstātās pēdas- gan ekskrementus (meža cūkas,
vilka, medņa), gan dzeņu kalumus, gan nograuzumus,
runājām par purva nozīmi un dabas lieguma aizsar-
dzību. Pārgājiena laikā apmeklējām gan 1. latviešu
partizānu brigādes 2.vienības pirmās nometnes vietu,
gan nacionālo partizānu nometnes vietu Stompaku
purvā. īsti par ziemas pārgājienu to nevarēja nodēvēt,
jo no sniega un sala ne miņas.  Pārgājiena dalībnieki
vienis prāt atzina, ka vislielāko gandarījumu sniedza
iespēja būt dabā un bez steigas izstaigāt purva un meža
takas, kopā mērojot  10,7km garu ceļu.» Pārgājiena
dalībnieki bija sabraukuši no rēzeknes, Gulbenes un
Balviem.

Pārgājiena vadītāja Regīna Indriķe pauž pārliecību, ka
interese par dabā iešanu dažādos gadalaikos pieaug, pār-
gājieniem piesakās arvien vairāk cilvēku. Vien mazs
lūgums no organizatoru puses – ja esat pieteicis dalību un
netiekat, lūdzu paziņojiet par neierašanos.

Savukārt «Rekovas dzirnavas» pie sevis aicināja 
15. un 16. februārī, šogad piedāvājot piedalīties ēdienu
gatavošanas meistarklasēs, kopā ar pavārīti gatavojot jau
iecienītus ēdienus, interesentiem tika atklātas receptes, kā
arī varēja piedalīties tikai ēdienu degustācijās.  Dzirnavu
gardumus kopā nobaudīja gandrīz 100 cilvēki no visas
Latvijas. Šogad tika uzņemti arī īpaši viesi, 68 pārgājiena
dalībnieki no visas Latvijas, kas apmīļo Latviju ar saviem
soļiem un domām. Šo pārgājienu organizē «Jēkaba ceļo-
jumi», kas turpina iet apkārt Latvijai pa projekta «1836»
nesen izveidoto tūrisma taku – katru mēnesi rīkojot divu
dienu pārgājienus gar Latvijas pierobežu un tieši šobrīd
viņi ir uzsākuši skaisto Māras ceļu pa Latgales pierobežu,
un tā nu ir iekritis, ka tieši «Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē»
laikā. 

Divu dienu pārgājiens tika uzsākts Katlešos, pirmajā
dienā mērojot apmēram 27 km līdz Viļakai un otrajā dienā
turpinot ceļu gar pierobežu līdz Rekovai mērojot 25 km.
Kā stāsta pārgājiena vadītāja Olita Jakovele: «Jau no pirmā
brīža, kad izkāpām no saviem auto, mēs sajutāmies ļoti,
ļoti gaidīti un tikām sirsnīgi uzņemti ar pīrāgiem, tēju,
ugunskura siltumu, šmakovku enerģijai un mīļu sagaidī-
šanu! Jau šajā brīdī bija skaidrs, ka Māras ceļš ir ļoti dāsns
un ar steigu jāatver savas sirdis, lai spētu uzņemt visu, ko

pieredzēsim. Neizsakāmi liels paldies Annai Āzei, Mārai
Āzei un  īpaši novada tūrisma speciālistei Inesei Matisānei
par mūsu aprūpēšanu 2 dienu garumā! Divās dienās pie-
redzētais ir tik jaudīgs un bagātīgs, ka šķiet – esam pabijuši
vismaz nedēļu garā ceļojumā!»

Noslēgumā vēlos padalīties ar «Jēkaba Ceļojumu» pār-
gājienu projekta «Apkārt Latvijai» vadītājas Olitas
Jakoveles iespaidiem: «Divās dienās pieredzētais ir tik
jaudīgs un bagātīgs, ka šķiet – esam pabijuši vismaz nedēļu
garā ceļojumā! Sestdien pusceļā baudījām gardas pusdie-
nas Annas Āzes Meža ekspozīcijā Žīguros un bagātinājā-
mies ar izzinošiem meža stāstiem. Pirmās dienas laikā
mums bija jāpieveic 27 km, tāpēc raitā solī devāmies ceļā
līdz Viļakai, ejot gan pa meža ceļiem, gan pa takām. 

Mīļš paldies Viļakas Sporta skolas direktorei Inesei
Petrovai par mūsu izguldināšanu plašajā sporta zālē, pal-
dies kafejnīcai «Pierobeža» par bagātīgajām ēdienreizēm.
Paldies Viļakas folkloras kopai «Atzele» par pārsteigumu
un skaisto koncertu, kuru baudījām pēc vakariņu maltītes,
paldies par iespēju apmeklēt Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīca un iepazīties ar mūsdienīgi domā-
jošo un tik ļoti harizmātisko mācītāju Guntaru Skuteli.
Viņa aizraujošajā stāstījumā un sarūpētajā ērģeļu muzi-
kālajā pavadījumā laiks paskrēja nemanot. Kā vēl viens
pārsteigums bija talantīgās un skaistās eņģeļu balss īpaš-
nieces, Viļakas novadnieces, Viktorijas Agneses Vancānes
dziedājums baznīcā. Dienas noslēgumā vēl iegādājāmies

Viļakas mājražotāju produkciju, bet izturīgākie, protams,
devās uz Valen tīndienas balli un no sirds izdejojās, radot
šaubas gan vietējiem, gan pašiem sev par dienā noietajiem
27 km.  

Pārgājiena otrā diena pārsteigumu ziņā uzņēma jaunus
pagriezienus – pēc pirmajiem noietajiem kilometriem ceļa
malā mūs pārsteidza muzikāls priekšnesums, kurš mūsu
sirdīs radīja tik lielu prieku, ka visi metāmies dejā turpat
uz ceļa! Par šo pārsteigumu paldies Medņevas tautas nama
vadītājai Skaidrītei Šaicānei ar atbalsta grupu. Izdejojušies,
ar priekpilnu sajūtu un neviltotiem smaidiem sejā, devā-
mies tālāk, lai pēc pāris km saņemtu kārtējo negaidīto
pārsteigumu no Rundzānu ģimenes, kuri, dzīvojot mūsu
maršruta ceļa malā, nolēma mūs iepriecināt ar pašceptiem
gardumiem, dzērieniem un, protams, garšīgo tradicionālo
enerģijas dzērienu – šmakovku. Paldies Gatim un Kristī-
nei par prieku, par sirsnību un atvērtību. Priecājamies
par to, ka tālu Latvijas laukos Krievijas pierobežā dzīvo
jaunas ģimenes, kas prot radīt prieku savā ikdienā un dalās
arī ar citiem – atklāsim, ka Rundzānu ģimene šogad saņē-
ma «Bez Tabu» raidījuma balvu par visskaistāko izro-
tāto māju konkursā «Lampiņu drudzis». Apsveicam un
vēlam jaunajai ģimenei būt tikpat enerģiskiem, sirsnī-
giem un radošiem! Devāmies tālāk, kur jau atkal pēc pāris
kilometriem – dienas maršruta pusceļā, mēs atkal tikām
lutināti ar vismaz trīs veidu svaigi ceptām plātsmaizēm
un tēju. 

Otrās dienas 25 km noslēdzās Rekovā pie restorāna
Rekovas Dzirnavas, kur nobaudījām veselīga uztura vaka-
riņas – zirņu kotletes ar grūbām, zirņu humusu un pašceptu
maizi, kā arī pupu miltu plātsmaizi. Atpūtušies no abās
dienās godam pieveiktajiem 52 km, piepildījušies ar
saņemto mīlestību, atvadījāmies, lai tiktos turpat Rekovā
21. martā. Turpināsim apmīļot Latviju un atvērtām sirdīm
priecāties par latgaliešu dāsnumu. Piedzīvotie sirsnības
apliecinājumi mūs ir pilnība savaldzinājuši – Latgale ir
brīnišķīga! Latgales ļaudis ir sirdssilti, dzīvespriecīgi un
dāsni, un nav iespējams palikt vienaldzīgam un neielaist
savā sirdī gaišas domas, prieku un mīlestību. Ikviens tiek
mīļi gaidīts pieredzēt Latvijas pierobežu skaistumu – ceļā,
cilvēkos, notikumos! Paldies visiem pārgājiena dalībnie-
kiem un īpaši sirsnīgs paldies mūsu takzinim Jānim
Jagubkovam par iepriekš izpētītajiem ceļiem un ceļa mar-
ķējumiem!»

Kopējās aktivitāte parāda, ka cilvēkiem aizvien vairāk
patīk atpūta dabā, aizrauj doties jaunos piedzīvojumus un
pārgājienos ar pievienoto vērtību, kā arī nobaudīt vietējos
ēdienus!

Informāciju apkopoja: Tūrisma speciāliste 
Inese Matisāne

Foto: No pasākumu organizētājiem
un dalībniekiem

Pārgājieni un meistarklases 
«Izbaudi ziemu ziemeļlatgalē» Viļakas novadā!
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TūrISmS

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Latgales
reģiona Tūrisma asociācijas «ezerzeme» iesniegto pro-
jektu «mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku
tūrisma attīstībai un popularizēšanai» ar kopējo summu
144 812,00 eiro. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību
starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares
izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko un
inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu.

Projekta aktivitāšu ieviešanai ir paredzēti divi gadi un
šajā laikā Latvijas un ārvalstu tūristu prātos Latgale iezī-

mēsies kā nesteidzīgas, bet nemitīgas attīstības reģions,
kurā var «ienirt», lai atpūstos no pilsētas steigas, nestei-
dzīgi ar ģimeni izbaudīt atvaļinājumu, ieklausīties dabā,
apmeklēt kultūras pasākumus un tūristu iecienītas vietas,
bagātinot sevi ar vēl nenojaustām sajūtām.  LRTA «Ezer -
zeme» mērķis ir parādīt Latgali kā viesmīlīgu un patīkamu
dzīves telpu, kas ir bagāta ar aizrautīgiem cilvēkiem, skais-
tām ainavām, attīstītu tūrisma vidi, komfortablām nakts-
mītnēm, gardiem ēdieniem, iespaidīgu kultūrvēsturi un
aizraujošiem tūrisma objektiem. Tā ir Latgale, kuru mēs
pazīstam un, kuru vēlamies, lai redz arī citi!

Šī projekta pievienotā vērtība ir sadarbība starp Latgales
reģiona lauku tūrisma uzņēmējiem, īstenojot vairākas apjo-
mīgas aktivitātes, svarīgākā no kurām ir – četri tematiskie
tūrisma ceļi, kas ceļotāju izvedīs caur visiem Latgales
novadiem. Atpazīstamības veicināšanai tiks izstrādāta jauna
tūrisma vizuālā identitāte un mārketinga kampaņa, kas tiks
īstenota ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs- Lietuvā un
Igaunijā. Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta visaptveroša
Latgales reģiona lauku tūrisma mārketinga koncepcija un
jauns tūrisma produkts ar mērķi izcelt Latgales identitāti,
padarīt Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi, attīstīt
reģiona lauku tūrisma un viesmīlības nozari un sekmēt
tūristu skaita pieaugumu Latgales reģiona uzņēmumos. 

Projektā ir iesaistītas visas Latgales pašvaldības un
novadi, kā arī vienpadsmit stratēģiskie projekta partneri –
tūrisma uzņēmumi. Projekta rezultātā Latgales tūrisma
nozares pārstāvji iegūs jaunu vizuālo identitāti un mārke-
tinga rīku, ko varēs izmantot ikviens tūrisma uzņēmējs
vai pašvaldība sava novada tūrisma piedāvājuma popula-
rizēšanai. 

* Projekts «Mārketinga kampaņa Latgales reģiona
lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai» (Nr. 19-00-
A01630-000003 tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma «Sadarbība» apakšpasākuma
«Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai» ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja: Mārīte Orniņa
Latgales reģiona Tūrisma asociācijas  «Ezerzeme»

Projekta vadītāja (tālrunis: 26451959, e-pasts:
marite.ornina@rugaji.lv) 

Latgales reģiona Tūrisma asociācija «ezerzeme» 
īsteno vērienīgāko mārketinga kampaņu tās vēsturē

Janvāra beigas un februāra sākums tūrisma
nozarē strādājošajiem vienmēr bijis aktīvs, jo
sākās Tūrisma izstāžu laiks, un arī šis gads nebija
izņēmums, kad Latgales reģiona tūrisma asociā-
cija  kopā ar tūrisma speciālistiem piedalījās
dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs.  

Viļakas novada tūrisma speciāliste aktīvi pieda-
lījās gan «Balttour 2020» izstādē Rīgā, gan «Tourest
2020» Igaunijā. Jaunajai tūrisma sezonai tika saga-
tavota, atjaunota Viļakas novada tūrisma karte lat-
viešu, angļu un krievu valodā. Par galveno vāka
bildi izvēloties Kristas Gavrilovas fotogrāfiju, ko
viņa bija iesūtījusi, piedaloties Viļakas novada muze-
ja rīkotājā fotokonkursā «Izbaudi rudeni Viļakas
novadā». Tā kā klāt nākuši daudz jauni tūrisma
objekti, kopā ar Ziemeļlatgales tūrisma nozares kolē-
ģēm, tika atjaunotas «Rypoj vasals» reģionālā velo-
maršruta kartes, kā arī kopējā Ziemeļlatgales tūrisma
karte latviešu un angļu valodā. 

Viļakas novads  starptautiskajā tūrisma izstādē
«Balttour», kas šogad norisinājās no 31. janvāra līdz
2. februārim, bija atrodams Latgales reģiona stendā
kopā ar pārējiem Ziemeļlatgales novadiem – Balvu,
Rugāju un Kārsavas novadiem. Arī šogad Latgales
reģionam bija kopējais atvērtais stends, kur lielu
uzmanību apmeklētāju vidū guva z/s «Kurmīši»
saimnieki Ivars un Sandra Geibas no Krāslavas
novada. Lavandas smarža, kas plūda no hidrolātu
ražošanas aparāta, raisīja interesi par saimniecības
jauno piedāvājumu – hidrolātiem un bišu vaska kos-
mētiku. Kā arī trīs dienu garumā apmeklētājiem bija
iespēja iepazīties ar šmakovkas ražošanas noslēpu-
miem. Vairāki izstādes apmeklētāji izrādīja interesi
par pastaigu taku uz Viļakas ezera salas un par iespē-
jām nokļūt uz tās, kā arī par citām iespējām atpūsties
pie dabas.    

Savukārt no 7.-9. februārim Igaunijā (Tallinā)
jau 29-to reizi norisinājās tūrisma izstāde «Tourest
2020». Tūrisma izstāde apmeklētājiem ir pieejama
bez maksas, tā piesaistot vairāk apmeklētāju.
Dodoties uz izstādi, Asociācija sagatavoja īpašus
materiālus igauņu valodā – Latgales reģiona labāko
pasākumu apkopojums, kā arī reģiona top objektu
apskatu.

Kā arī Latgales reģiona tūrisma asociācija –
No 13.–19. janvārim piedalījās vienā no lielā-

kajām tūrisma izstādēm Eiropā – «Vakantiebeur
2020», uz kuru ik gadu dodas vairāk nekā 100 tūk-
stoši apmeklētāju, uzrunājot Rietumeiropas tūristus. 

No 24.-26. janvārim Viļņā norisinājās Lietuvas
tūrisma izstādē «Adventur 2020»pulcējot ap 30 tūk-
stošiem apmeklētāju. 

Latgales reģiona tūrisma asociācijas iespaidi pēc
dalībām izstādēs: «Secinājumi, ka ceļotāji no Rie-
tumeiropas ir disciplinēti un prasīgi, tādēļ, arī tur-
pmāk ir jāattīsta produktu un pakalpojumu kvalitāte,
ko kā problēmu norādīja tie izstādes viesi, kuri
Latgali ir apmeklējuši iepriekš. Lietuviešiem esam

pievilcīgs un sasniedzams galamērķis, tomēr ir
nepieciešamas sistemātiskas pūles, lai kaimiņi būtu
informēti par visām atpūtas iespējām, ko piedāvā
reģions. Tomēr arvien biežāk un vairāk nākas sastap-
ties ar attieksmes maiņu arī tūristu vidū. Proti – vai-
rums tūristu vairāk neinteresējas par standartizētu
atpūtas piedāvājumu, tiek meklēti jauni, savādāki,
pārsteidzoši piedāvājumi. Arvien vairāk cilvēku
novērtē autentisku vidi un tradicionālas vērtības,
kas tiek pasniegtas mūsdienīgā veidā, ārzemju tūristi,
jo īpaši, uzteic reģiona neskartās ainavas un dabu,
kulināra mantojuma tīkla piedāvājumu, kā arī sagla-
bātās tradicionālās kultūras un amatniecības tradī-
cijas. Mūsdienās tūrists vēlas būt jaunatklājējs, kā
iespaidu, tā vietu un emociju ziņā. Tie ir jauni kon-
cepti, kam jāspēj pielāgoties arī tūrisma uzņēmējiem,
ja tie vēlas būt veiksmīgi nozares spēlētāji.»

Prieks, ka Latgales tūrisma nozare kļūst arvien
atpazīstamāka un tiek novērotas kopējas tendences
– apmeklētājam interesē jaunumi reģionā, pasākuma
plāni, jo lieliski ir saplānot braucienu apvienojot ar
kādu sev interesējošu pasākumu, kā arī ceļot gribē-
tājus visvairāk interesēja dažādas dabas takas, pār-
gājieni, makšķerēšana iespējas, muižas, aktīvā atpūta
ar bērniem. Labas atsauksmes jau saņēmām no cil-
vēkiem, kas jau viesojušies reģionā, kas ir ļoti pozi-
tīvi. 

Jaunās Viļakas novada tūrisma kartes bez maksas
pieejamas gan Viļakas novada muzejā, gan Klostera
ielā 1, Viļakā.

Informāciju apkopoja: Tūrisma speciāliste 
Inese Matisāne

Foto: Latgales reģiona tūrisma asociācija un
Inese Matisāne

Tūrisma izstādēs aicina «pazust Latgalē»
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IedzīVoTāJu zINāŠaNaI

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šā gada 7. februāra lauksaimnieki var

veikt lauku bloku un ainavu elementu precizē-
šanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt
līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad,
ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu pla-
tību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību
vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku
precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauk-
saimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķi-
rot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku pre-
cizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par
0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā
platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta,
tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks

veikta atkārtota platības apsekošana. Piemēri sakop-
tai un nesakoptai platībai.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimnie-
kotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas
sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu ele-
mentiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv vai
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību
maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos platību mak-
sājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt
Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt ti -
kai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir
vismaz 0.30 ha.

Rokasgrāmatas un pamācības pieejamas LAD
mājaslapā – http://www.lad.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību
daļa (tālrunis: 67095000, e-pasts: prese@lad.gov.lv)

No 11. februāra  izmaiņas maršrutā Rīga–Viļaka–Baltinava
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku nokļūšanu Litenes aprūpes centrā, no 2020. gada 11. feb-

ruāra maršruta Nr.7912 rīga–Viļaka–Baltinava autobuss, kas no rīgas starptautiskās autoostas
izbrauc plkst.17.20 un no pieturas Baltinava – plkst. 2.00, veic pasažieru apmaiņu arī pieturā Speģi.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību speciāliste Valsts SIA Autotransporta direkcija

Balvu teritoriālā invalīdu biedrība piedāvā ar roku regulē-
jamas funkcionālās gultas. Gulta nāk komplektā ar matraci.
Pašizvešana. Nepieciešamības gadījumā griezties pie vadītājas
marijas duļbinskas – 28347903.

Tekstu sagatavoja Līna Barovska
Bilde: https://www.slaugivita.com/  

Latvijā joprojām ir pietiekoši liels skaits
bērnu, kas palikuši bez vecāku gādības un bēr-
nu bāreņu. Statistika rāda, ka 627 bērni atrodas
ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā -
cijas institūcijās jeb kā mēs tos mēdzam saukt –
bērnu namos. 

Viļakas novadā bez vecāku gādības ir palikuši 45
bērni, no kuriem 30 aug aizbildņu ģimenēs, 13 audžu -
ģimenēs un 2 ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās. Mūsu novadā ir tikai
viena audžuģimene, kas nodrošina ģimenisku vidi
un iespēju, bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
uzaugt ģimenē.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez
vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi
līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē
vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam
tiek nodibināta aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt
vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja
tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neat-
bilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti
nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (per-
sonas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veik-
šanai.

Ko nozīmē būt par audžuģimeni?
• jūs dodat mīlestību un mājas sajūtu bez vecāku

gādības palikušam bērnam;
• jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bēr-

nam, kura vecāki nevar vai negrib par viņu rūpēties;
• jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā, ģime-

niskā vidē, nevis ilgstošas  sociālās aprūpes un sociā-
lās rehabilitācijas institūcijā.

Kā kļūt par audžuģimeni?
• jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot per-

sonu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesnie-
gums noteiktā formā par audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu, kā arī ārsta izziņa par veselības stāvokli;

• bāriņtiesa, mēneša laikā, izskata dokumentus,
izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī
motivāciju un spējas audzināt bērnu;

• bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas)
piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;

• audžuģimene – bez maksas noklausās mācību
kursu.

• bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa bei-
gām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pie-
ņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu; 

• kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija
par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā
un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt
bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēne-
si tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā;

• ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts
līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

audžuģimene saņem:
• atlīdzību 113,83 eiro  mēnesī neatkarīgi no

audzināšanā nodoto  bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā

Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlī-
dzekļu apmērs bērnam); 

• pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegā-
dei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var
izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepiecie-
šamas lietas;

• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un
palīdzību problēmu risināšanā.

UZDĀVINI BĒRNAM IESPĒJU UZAUGT ĢIMENĒ  – KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI

ar noteikumiem par audžuģimeni var iepazīties Bāriņtiesu likuma 25. un 25.' pantos un
ministru Kabineta noteikumos Nr.354 «audžuģimenes noteikumi».

Kultūras pasākumi novadā
v 6. martā plkst. 13.00 Viļakas kultūras namā

Pirmajai teātra izrādei  Viļakā – 110. 
Viļakas novada bērnu un jauniešu teātra

kolektīvu saspēle «Skatuves kalambūrs».
v 6. martā Žīguru kultūras namā plkst. 19.00

Koncerts «Sieviete – tu esi skaistākā starp pu -
ķēm»; plkst. 21.00 Atpūtas vakars «40+» kopā
ar Zinti Krakopu.

v 7. martā plkst. 19.00 Viļakas kultūras namā
Starpnovadu dramatisko kolektīvu SAIETS-
KONCERTS»SMEJIES VESELS!» ar režisores
Žurkas Kornēlijas ierašanos. Atpūtas vakars.

v 8. martā plkst. 12.00 Kupravas pagasta pār-

valdes zālē pasākums «Saturieties, vecmāmiņas!».
v 13. martā Viļakas kultūras namā – diskotēka.
v 20. martā Borisovas tautas namā Pavasara

diskoballe.
v 21. martā Kultūras centrā «Rekova» «Sud-

rabs». Folkloras kopai «Rekavas dzintars» – 25.
v 21. martā plkst. 19.00 Medņevas tautas

namā «Anekdošu vakars». Piedalās Baltinavas,
Briežuciema, Medņevas u. c. anekdošu stāstnieki.
Muzikāli priekšnesumi.

v 25. martā plkst. 11.00 Pie Vecumu stacijas
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

v 27. martā Upītes tautas namā Kūkovas
novada bērnu un jauniešu folkloras svētki «Pulkā
eimu, pulkā teku».
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Novadnieces, tekstilmākslinieces A. Slišānes
«Zeļčusolas» izstādes atklāšana

Viļakas novada muzejā 4.februārī
tika atklāta novadnieces, tekstil-

mākslinieces a. Slišānes darbu izstāde.
mākslinieces neparasti skaistie darbi
plaši pazīstami visā Latvijā. Izstādes
nosaukums ir «zeļčusola»,  mākslinieces
mājas. Izstādē var apskatīt vairāk kā 35
mākslas darbus. mākslas darbi ir nepa-

rasti un interesanti – to veidošanā ir
izmantoti- konfekšu papīrīši, telefonu
austiņas, rāvējslēdzēji, lego klucīši un
daudzi citi. Izstāde ir ļoti interesanta, jo
tajā tiek iekļauta daba un viss tas, ko
mēs izmantojam ikdienā.  

Izstādes atklāšanā mūs priecēja E. Za -
rem bas Krīgeres un S.Zelčas muzikālais

pavadījums. Novadnieces talants ir apbrī-
nojams, tas ir Dieva dots talants redzēt
skaisto dabā un prast to ielikt mākslā. Lasot
un skatoties šos darbus, katrs no mums var
aizdomāties par savu bērnību, ģimeni, kas
mums ir apkārt un cilvēkiem kurus mēs
satiekam savas dzīves ceļā, par sapņiem,
dabu un tas ir fantastiski, jo izstāde ir arī

reizē kā atgādinājums, ka mums nekad
nevajag aizmirst tos cilvēkus, kas mums
bija, ir un būs līdzās, un galvenais tās sajū-
tas, kādas tas ir atstājis uz mums.

Novadniece dalījās savās pārdomās par
saviem darbiem, pieminot arī savu projektu
100 deči Latvijai, kura laikā viņa noauda
100 deķus, kur katram ir veltīts savs īpašs
stāsts. Māksliniece atcerējās savas dzīves
gaitu- bērnības mājas un savu ģimeni, jo
izstādē ir darbi, kas veltīti mākslinieces
ģimenei. Izstādē ir dažāda veida mākslas
darbi- vilnas velšana, izšuvumi, adīšana un
aušana, taču autorei vistuvāk ir tieši aušana,
kurā viņa var izteikt savas domas un emo-
cijas caur mākslu.

Izstādi kuplināja Viļakas mākslas sko-
las audzēkņi, kuri ar lielu interesi pētīja
mākslinieces darbus un uzdeva dažādus
jautājumus. Izstāde būs skatāma Viļakas
novada muzejā no 5.februāra līdz 3.aprī-
lim (Klostera ielā 1). Izstādi var apskatīt
katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz
16.00. Izstādes apmeklējums bezmaksas.  

Lielu paldies sakām novadniecei A. Sli -
šānei, Ontona Slišāna kultūrvēstures muze-
ja vadītajai L.Spridzānei, Viļakas Valsts
ģimnāzijas pavārēm, šoferītim Ziģim.

Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja vadītāja R.Gruševa 

un tūrisma speciāliste I. Matisāne.
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