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Šajā izdevumā:Mācāmies dzīvot jaunā pasaulē –
mācāmies attālināti

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos
riskus Latvijā, valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta
līdz 14. aprīlim, un tika pagarināta līdz 12. maijam.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiek īstenoti vairāki pie-
sardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglī-
tības iestādēs, tai skaitā arī Viļakas novadā, norisinās attālināti.
Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni),
kas joprojām norisināsies klātienē, izglītības iestādēs. 

Arī visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās darbojas tikai dežūrgrupa. Lai apmeklētu pirm-
sskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz rakstisks
apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19
skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai
kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem
nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Attālinātā mācīšanās ir jauns izaicinājums ne tikai bērniem un
vecākiem, bet arī pedagogiem. 

Attālinātā mācīšanās pedagogiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas
saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu, savukārt skolēniem šāds mācīšanās
modelis attīsta spēju uzņemties atbildību, pašiem pieņemt lēmumus,
plānot savu laiku un kļūt patstāvīgākiem. Noteikti netrūka tādu, kuriem
pirmajās mācību dienās tas likās neierasti, sarežģīti vai pat neiespējami,
bet  visiem – gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem šīs pras-
mes un iegūtā pieredze būs milzīgs ieguvums. 

Izglītības iestāžu darbs attālinātā mācību režīmā – tas ir jauns pie-
redzes stāsts, kurā mēs visi – gan pedagogi, gan skolēni, gan vecāki –
nonākam pie jaunām atklāsmēm, tveram jaunus izaicinājumus. Laikam
nekad izglītības iestādēm nav bijis tik radošs darba režīms, kad nemitīgi
jādomā un jāmaina savas jau ierastās darba metodes, jāmāk pēkšņi
atteikties no tikko uzsāktā, jo nonākam pie secinājuma, ka tomēr kaut
kas nedarbojas, jāmaina…

Jāsaprot visiem, ka mācību plānu nevar īstenot, kā tas ierasts klā-
tienes mācībās. Jāņem vērā gan skolēnu iespējas, gan ģimenes die-
nas režīms. Katrā ģimenē situācija atšķiras. Citā vecāki var būt klāt
mācību procesā, bet tajā pašā laikā vecāki pilda arī ikdienas dar-
bus, strādā attālināti vai arī klātienē. Šajā laikā, kā vēl nekad ir ļoti
svarīga komunikācija savā starpā, saziņa ar vecākiem un vecākiem ar
bērniem.  

Šis ir liels pārmaiņu laiks. Bet skaidrs ir viens – ja cilvēks ir īstajā
vietā, tad atrisināt var jebkuru problēmu. Mācoties attālināti, bērns
iemācās būt drosmīgs. Vajag drosmi, lai darbotos patstāvīgi, lai gan ir
bail kļūdīties. 

Mācības notiek mēģinot, kļūdoties, mēģinot vēlreiz, kamēr izdodas.  
Viļakas novada izglītības iestādēm vienots mācīšanās modelis nav

noteikts – katra izglītības iestāde veido savu rīcības plānu un izmanto
sev pieejamākos e-vides rīkus.

Šis laiks nav viegls ne skolēniem, ne vecākiem, ne arī pedagogiem.
Tāpēc gribu teikt lielu paldies ikvienam, kas ir iesaistīts šajā proce-
sā – pedagogiem, kuriem darba ir daudz vairāk nekā klātienes nodar-
bībās, skolēniem un vecākiem par sapratni, ieguldīto darbu, par laba-
jiem vārdiem, arī par sūdzībām, jo tās ļauj iespēju sadzirdēt un laboties,
pacietību un iecietību vienam pret otru. Kopā mēs visi izturēsim, jo
palicis pavisam nedaudz – tikai viens mēnesis, 9. klases un 12. klases
skolēniem mazliet vairāk! Un atkalredzēšanās prieks būs neaprakstāms,
jo neviens attālināts mācību process nespēj nodrošināt to saikni starp
skolotāju un skolēnu, tās emocijas, to saskarsmi, ko spējam viens
otram nodrošināt klātienē. 

Lai mums visiem izdodas! Lai ir veselība, darboties prieks, labs
noskaņojums neskatoties uz drūmo situāciju!  

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene

(Turpinājums 6. lpp.)
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26. martā notika Viļakas novada domes kārtējā sēde, kurā tika izskatīti un pie-
ņemti 41 lēmums.

Lēmums Nr.96
Viļakas novada pašvaldības Tehniskā nodaļa, pārņemot SIA» Viļakas namsaimnieks»

aktīvus, nodrošinās likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas pirmajā punktā
noteikto Viļakas novada teritorijā:

1. siltumenerģijas piegādi Viļakas pilsētā, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu snieg-
šanu ēku, būvju apsildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apstiprinātajiem tarifiem;

2. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu realizāciju nodrošināt atbilstoši nor-
matīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem  un apstiprinātiem tarifiem;

2.1 aukstā ūdens piegādi un  kanalizācijas pieslēgumu un pakalpojumu nodrošināšanu
Viļakas pilsētā, Vecumu pagasta Borisovas ciemā, Medņevas pagasta Semenovas ciemā,
Žīguru pagasta Žīguros, t.sk.:

2.1.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši dzerama ūdens obligātajām nekai-
tīguma un kvalitātes prasībām;

2.1.2.dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvadu tīklā ne mazāk
kā būvnormatīvos paredzēto;

2.1.3. no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizāciju;
3. notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos, atbilstoši noteiku-

miem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
5. siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izman-

tojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu un
rekonstrukciju; 

6. Pārvaldes lēmuma izpildi veikt līdz 2022.gada 31.decembrim
7. Informēt par pārvaldes lēmuma pieņemšanu Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministriju.
8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektores vietniekam Oļegam Keskam.

Lēmums Nr. 98
1. Piešķirt līdzfinansējumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 4500.00

Valsts kultūrkapitāla fonda projektam «Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcas ērģeļu restaurācija (5. posms)»  īstenošanai. 

2. Līdzekļus piešķirt no budžeta naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās.
3. Veikt grozījumus 2020. gada 28. janvāra Viļakas novada domes  Saistošajos notei-

kumos Nr.2/2020 «Par Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžetu».

Lēmums Nr. 99
1. Piešķirt līdzfinansējumu Viļakas novada muzejam Valsts kultūrkapitāla fonda

projekta «Ekspozīcijas «Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija» modernizēšana»
īstenošanai 10% apmērā no projekta izmaksām (11 830 EUR) jeb 1183 EUR;

2. Līdzekļus piešķirt no budžeta naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās.
3. Veikt grozījumus 2020.gada 28.janvāra Viļakas novada domes  Saistošajos notei-

kumos Nr.2/2020 «Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu».

Lēmums Nr. 100
1. Piešķirt Viļakas pilsētas labiekārošanai ēkas Viļakā, Tautas ielā 6, skursteņa

izbūvei 3453 eiro.
2. Līdzekļus piešķirt no budžeta naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās.
3. Veikt grozījumus 2020. gada 28. janvāra Viļakas novada domes  Saistošajos notei-

kumos Nr.2/2020 «Par Viļakas novada pašvaldības 2020. gada budžetu».

Lēmums Nr.108
Apstiprināt Ontona Slišāna Upītes Kultūrvēstures muzeja nolikumu.

Lēmums Nr.109
Pārcelt un noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus pēc šāda nekustamā

īpašuma samaksas grafika:
1.1. Pirmā maksājuma termiņu noteikt līdz 15.05.2020.
1.2. Otrā maksājuma termiņu noteikt līdz 17.07.2020.
1.3. Trešā maksājuma termiņu noteikt līdz 18.09.2020.
1.4. Ceturtā maksājuma termiņu noteikt līdz 16.11.2020.

Lēmums Nr.110
1. Piedalīties atklātā Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā Zivju resursu

aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) «Publisko
ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā» par kopējo attiecināmo summu
9449,47 EUR.

2. Nodrošināt projektam «Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas
novadā» projekta  priekšfinansējumu 50 % apmērā no projekta kopsummas – EUR
4724,74 (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro, 74 centi) apmērā. 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada domes līdzfinansējumu 11% apmērā
jeb EUR 1039,44 (tūkstoš trīsdesmit deviņi euro, 44 centi), saņemot 89% atbalstu –
EUR 8510,03 (astoņi tūkstoši pieci simti desmit euro, 3 centi) no Valsts Zivju fonda.

Lēmums Nr.112
1. Ierosināt nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsoli:
1.1. ēkas daļai ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0127 001, platībā 96,34 m2, kas

atrodas «Mežvidu skola», Sola, Susāju pagastā, Viļakas novadā;
1.2. ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3815 004 0087 001 (pirts), platībā 150,0 m2,

3815 004 0087 002 (šķūnis), platībā 76,0 m2, kas atrodas Abrenes ielā 19, Viļakā,
Viļakas novadā.

2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt
nekustamo īpašumu novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja, sagatavot iznomāšanas izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai Viļakas novada domei.

Saskaņā uz Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu
un 189. pantu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanas dienas to var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

6. aprīlī notika Viļakas novada domes ārkārtas sēde, kurā apstiprināja 5 lēmumus.

Lēmums Nr.113
1. Ievēlēt Daci Dzērvi, personas kods ***, Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas

locekļa amatā uz iepirkuma procedūras – divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu
Pils ielā 9A, Viļakā, organizēšanas laiku.

2. Piešķirt Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sekretārei Dacei Ločmelei,
personas kods ***, balss tiesības uz iepirkuma procedūras – divu ēku pārbūve par vies-
nīcas kompleksu Pils ielā 9A, Viļakā, organizēšanas laiku. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā līdz «Paziņojuma par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu» publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas-
lapā par iepirkuma procedūras – divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu Pils ielā
9A, Viļakā, rezultātiem.   

Lēmums Nr. 114
Atbrīvot Ilzi Šaicāni no pašvaldības iestādes «Viļakas novada Sociālais dienests»

vadītājas amata 2020. gada  30. aprīlī.

Lēmums Nr.115
1. Nodrošināt ēdināšanu Viļakas novadā deklarētajiem 1. – 4. klases izglītojamiem

ārkārtējās situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, piešķirot
pārtikas pakas  15,00 (piecpadsmit) euro vērtībā, mēnesī.

2. Nodrošināt ēdināšanu Viļakas novadā deklarētajiem 5.  – 9. klases izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, piešķirot
pārtikas pakas  15,00 (piecpadsmit) euro vērtībā, mēnesī.

3. Nodrošināt ēdināšanu piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem, kā arī 1.–
12. klases izglītojamiem, kas mācās Viļakas novada izglītības iestādēs, ārkārtējās situā-
cijas laikā,  piešķirot pārtikas pakas  15,00 (piecpadsmit) euro vērtībā, mēnesī.

4. Ēdināšanu nodrošināt līdz mācību gada beigām vai līdz ārkārtējās situācijas atcel-
šanai.

5. Pēc lēmuma pieņemšanas ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā publicēt mājaslapā
www.vilaka.lv.

Lēmums Nr.116
Atbrīvot bērnu vecākus no līdzdalības finansējuma maksas Viļakas mūzikas un māk-

slas skolā ārkārtējās situācijas laikā.

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

NOLIKUMS
Viļakā

2020. gada 26. martā N r. 6
(protokols Nr.5, 31.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 27.02.2020. nolikumā Nr. 5
«Viļakas novada domes konkurss

par finansējuma piešķiršanu  topošo, 
jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020. gadā»

1. Svītrot nolikuma 1.5. punktu.

2. Nolikuma 1.6. punkta numerāciju secīgi nomainīt uz 1.5. punktu.

3. Izteikt nolikuma 3.8.punktu šādā redakcijā:
«3.8. Projektu konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi projekti, kurus plānots īstenot

laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. novembrim.»

4. Izteikt nolikuma 4.4.punktu un apakšpunktus šādā redakcijā:
«4.4. Projektu pieteikumi no 2020. gada 28. februāra līdz 2020. gada 8. jūnijam

iesniedzami:
4.4.1. personīgi Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.),

Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583. 
4.4.2. nosūtot pa pastu adresētu Viļakas novada domei, Abrenes ielā 26, Viļakā,

Viļakas novadā, LV–4583 ar norādi – pieteikums Viļakas novada domes uzņēmējdarbības
konkursam (pasta zīmogs ne vēlāk kā 1. jūnijs). 

4.4.3. iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu),
nosūtot uz e-pastu: dome@vilaka.lv, ar norādi pieteikums Viļakas novada domes uzņē-
mējdarbības konkursam.»

5. Izteikt nolikuma 7.6. punktu šādā redakcijā:
«7.6. Projektu rezultātus apstiprina Viļakas novada domes 2020.gada jūnija sēdē.»

6. Izteikt 1. pielikuma veidlapas sadaļas par reģistrāciju tekstu šādā redakcijā:
«reģistrācija (aizpilda Viļakas novada domē attīstības plānošanas nodaļā)

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

l Domes sēžu lēmumi

reģistrācijas numurs Nr. 2020-VND-1-

reģistrācijas laiks
(datums, plkst.). 2020. gada ___............, plkst. ___:___”
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SaISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2020. gada 26. martā Nr. 4/2020
(protokols Nr.5, 30.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 2019. gada 23. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4/2019  

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība Viļakas novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 11. punktu
un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu,
Ministru Kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 384 «Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6.punktu

Izdarīt Viļakas novada domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļakas novadā»
šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu pirmo punktu ar 1.8. un 1.9. apakšpunktiem šādā redakcijā:
«1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
1.9. prasības minimumu asenizatoram.»
2. Papildināt noteikumu 24.punktu  un izteikt to šādā redakcijā: 

«24.Ja Pakalpojumu lietotāja, kas nodarbojas ar rūpniecisko ražošanu un ražošanas
procesā izmanto ūdeni, novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu pie-
likumā Nr.2 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:

24.1. Pakalpojumu lietotāja  ražošanas notekūdeņiem pirms to novadīšanas centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka
netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas
šo noteikumu  pielikumā Nr.2;

24.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var
atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā ražošanas note-
kūdeņus, kuros atsevišķi piesārņojošo vielu pieļaujamā koncentrācija ir augstāka par šo
noteikumu minētajā pielikumā Nr.2, ja netiek pārsniegta centralizētās notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas projekta jauda un, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma
koncentrācija un papildu maksa noteikta Pakalpojumu līgumā un, ja piesārņojuma kon-
centrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.»

3. 56. punktā aizstāt vārdus «64.punkta» ar vārdiem «65.punktā».
4. Papildināt 66. pantu ar 66.2. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
«66.2. Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana notiek saskaņā ar noteikumiem «Par

Viļakas novada pašvaldības siltumenerģijas piegādes, ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku».

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā  likuma «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Paskaidrojuma raksts
Viļakas novada domes 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2020

«Grozījumi Viļakas novada domes 2019. gada 23. aprīļa  
saistošajos noteikumos Nr. 4/2019  «Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas

un lietošanas kārtība Viļakas novadā»»

SaISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2020. gada 26. martā Nr. 5/2020
(protokols Nr.5, 40.&)

Grozījumi   2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1
«Viļakas novada pašvaldības nolikums»

Izdoti pamatojoties uz likuma  «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas  1. punktu
un 24. pantu

Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija Saistošajos notei-
kumos Nr. 1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums» un papildināt noteikumus ar punktu
26¹ un izteikt  šādā redakcijā:

«26¹. Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks var pieņemt lēmumu par
sēdes vai komitejas norisi videokonferences režīmā, nodrošinot attēla un skaņas pārraidi
reālajā laikā, ja: 

26¹.1. Tiek izdots Ministru kabineta vai citu augstāk stāvošo institūciju rīkojums par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, reģionā, vai novadā;

26¹.2.  ja domes deputāts domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un vese-
lības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā; 

26¹.2.1.domes deputātam pirms domes sēdes vai komitejas ir jāreģistrē sava dalība
pašvaldības lietvedības sistēmā «Lietvaris»;

26¹.2.2. Domes deputāts savu balsojumu reģistrē pašvaldības lietvedības sistēmā
«Lietvaris».»

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Paskaidrojuma raksts
2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr.5/2020 «Grozījumi 2009. gada

9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums»»

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pa -
matojums

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

7. Cita informācija

Norādāmā informācija

Viļakas novada dome ir saņēmusi VARAM minis-
trijas iebildumus par saistošajiem noteikumiem,
kuros ir lūgts precizēt noteiktus noteikumu pun-
ktus. Pamatojoties uz minēto,  nepieciešams  pie-
ņemt grozījumus  Viļakas novada domes 2019.gada
23. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4/2019
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Viļakas novadā» (turpmāk -
Saistošie noteikumi). 

Pamatojoties uz VARAM ministrijas atzinumu tika
veikti grozījumi Viļakas novada domes 2019.gada
23. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4/2019
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Viļakas novadā».

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiā-
lās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav
prognozēta.

Neietekmē

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieci-
nāms un var skart visus novada iedzīvotājus, nekus-
tamo īpašumu īpašniekus   un personas, kas dzīvo
un izmanto pakalpojumus novada teritorijā.

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav nepie-
ciešamas. Saistošie noteikumi tiks publicēti Viļakas
novada domes informatīvajā izdevumā un pašval-
dības mājas lapā www.vilaka.lv internetā.

Nav

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pa -
matojums

3. Informācija par plānotā pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu -
džetu

4. Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi sa -
gatavoti

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Norādāmā informācija

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. martā
izdoto rīkojumu Nr. 103 un grozījumus Nr. 104 un
Nr. 105 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu»
Saskaņā ar Rīkojuma 1. punktu visā valsts teritorijā
ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pie-
ņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim  ar
mērķi ierobežot Covid – 19 izplatību ārkārtējās
situācijas spēkā esamības laikā. Sakarā ar šiem
rīkojumiem pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par
klientu pieņemšanu klātienē un strādāšanu attāli-
nāti. Ņemot vēra esošo situāciju  un izvērtējot
pašvaldības tehniskās iespējas un nodrošinājumu
domes sēdes un komitejas var notikt attālināti t.i.
videokonferences režīmā, nodrošinot attēla un ska-
ņas pārraidi reālajā laikā. 

Pamatojoties uz ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī, lai netiktu apdraudēta iedzīvotāju, darbinie-
ku, domes deputātu veselība, Viļakas novada dome
pēc domes priekšsēdētāja pieņemta lēmuma domes
sēžu un komiteju darbību  nodrošinās videokonfe-
rences režīmā.

Nav.

Likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas
1. punkts un 24. pants, 34.un 56. pantiem

Nav.

Nav.

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

PazIņOjUMS
AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļa īpašumu
Nr.1 Upes ielā 10, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr.3860 900 0014.

Izsoles sākums – 17.04.2020., izsoles noslēgums – 18.05.2020. plkst. 13.00, izsoles
sākumcena EUR 660,00, izsoles solis – EUR 30,00, nodrošinājums – EUR 66,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums
AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» norēķinu kontā AS «Citadele banka»
Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta
lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles
noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/ upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā
avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā
divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor»
norēķinu kontā AS «Citadele banka» Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/ noteikumi/1. 
tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.
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aktuāLa iNformāCiJa

kopš šī gada 14.marta valstī ir noteikta ārkārtas situācija. Šajā laikā cilvēkiem
ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, iespējams, kādam pasliktinās ekonomiskā
situācija, kādam mainās ikdienas ritms. Viss iepriekšminētais daudziem var izraisīt
trauksmi. Šādā situācijā palielinās vardarbības risks ģimenē. ir ģimenes, kur saasi-
nās konflikti – starp vecākiem un bērniem, starp dzīvesbiedriem, pret vecākā gada-
gājuma ģimenes locekļiem. Cilvēki, kuri jau līdz šim cietuši no vardarbības ģimenē,
patreiz ilgstoši atrodas vienās telpās ar vardarbības veicēju. Vardarbīgajam ģimenes
loceklim ir vairāk iespēju kontrolēt upuri, viņa ikdienas gaitas, telefona zvanus,
kā arī traucēt saziņai ar atbalsta dienestiem.

atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā Viļakas novada Sociālā dienesta (turpmāk-
Dienests) speciālistu darbs turpinās un, jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt viņa
vajadzībām atbilstošus pakalpojumu.

Viļakas novada sociālais dienests piešķir bezmaksas sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas cietuši no dažāda veida (emo-
cionālas, fiziskas, ekonomiskas, u.c) pret sevi vērstas vardarbības. Bezmaksas
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir iespēja saņemt arī vardarbību veikušai
personai ar mērķi apgūt prasmi mazināt savu vardarbīgo uzvedību. 

Iesniegumu par pakalpojuma saņemšanu iesniegt rakstveidā – korespondences kastīte
ārpus Dienesta telpām, Parka ielā 2, Viļakā.

Ārkārtējās situācijas laikā ir iespēja pieņemt arī telefonisku lūgumu saņemt pakalpojumu,
ja vien Dienesta speciālistiem būs iespējas atpazīt iesniedzēju un viņa izteikto prasību.  

svarīgi! Iesniegumā norādīt telefona numuru, lai speciālistam ir iespēja sazināties
un sniegt nepieciešamo informāciju pakalpojuma personai, kura izteikusi šo lūgumu. 

Lēmumi par pakalpojumu piešķiršanu tiek pieņemti iespējami īsā laikā. Pakalpojumu
var saņemt gan rehabilitācijas centrā, gan attālināti – nodrošinot emocionālu atbalstu un
telefonisku krīzes intervenci gan no vardarbības cietušai, gan vardarbību veikušai per-
sonai.

Nepieciešamības gadījumā, lai pieprasītu pakalpojumu vai saņemtu papildinformāciju
zvanīt Viļakas novada Sociālajam dienesta sociālajai darbiniecei ar ģimenēm un bērniem
V. Mieriņai, tālrunis saziņai: 28359222 (LMT).

Papildus atbalsta iespējas:
Latvijas Bērnu fonds un pašvaldībā esošie krīzes centri turpina sniegt sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām ar izmitināšanu un dzīvesvietā. 
Biedrība «Centrs marta» pakalpojumus nodrošina attālināti, Tālr. 67378539,

centrs@marta.lv; Liepājas filiāles tālr. 29 195 442. 
sia «mācību centrs mkB» attālināti sniedz individuālās konsultācijas vardarbību

veikušām personām vardarbības uzvedības mazināšanai. Tālr. 29 419 787. 
Krīžu un konsultāciju centrs «skalbes» telefoniski nodrošina krīzes intervenci un

atbalstu.
Diennakts krīzes tālruņi: 67 222 922 (LMT), 27 722 292 Bite)1 bezmaksas Cietušo

atbalsta tālrunis 1160062.
Mājaslapā www.cietusajiem.lv ir tiešsaistes čata iespējas.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne
___________________________________________________________________
1 Maksa atbilstoši klienta teleoperatora tarifiem
2 Var zvanīt arī gadījumos, kad klientam ir ierobežots vai beidzies mobilā tālruņa kredīts

sociālais dienests informē par bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām

Ņemot vērā to, ka valstī līdz šī gada
12. maijam tika pagarināta ārkārtas
situācija Covid-19 vīrusa izplatības iero-
bežošanai, Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (NVa) informē, ka arī visās NVa filiālēs
saziņa ar klientiem un sadarbības par-
tneriem attālināti notiks līdz 2. maijam. 

Ir aktualizēts arī bezdarbnieku NVA
klātienes apmeklējumu datumu pārcelšanas
grafiks: bezdarbniekiem, kuriem klātienes
vizīte NVA ir bijusi ieplānota laikā no
16.marta līdz 12.maijam, savā NVA filiālē
būs jāierodas saskaņā ar jaunu grafiku, kas
ir pieejams NVA tīmekļvietnē. Mainās tikai
apmeklējuma datums, bet laiks paliek
iepriekš noteiktais. Ieplānotā apmeklējuma
pārcelšanas datumu klienti varēs redzēt arī
savā profilā CV un vakanču portālā
( h t t p s : / / c v v p . n v a . g o v. l v / # / p u b / ) .
Autentificēties NVA CV un vakanču por-
tālā var gan ar internetbankas autentifikā-
cijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās

bankas ikonas, gan ar elektronisko parak-
stu, gan ar eParaksts mobile.

Atgādinām, ka līdz 12. maijam arī
iesniegumi par bezdarbnieka statusa pie-
šķiršanu tiek pieņemti tikai neklātienē. 

Lai NVA CV un vakanču portālā pie-
teiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā
nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību
izbeigšanas jāveic šādi soļi:

1. solis
Atveriet NVA CV un vakanču portālu

(https://cvvp.nva.gov.lv);

2. solis
Autorizējieties, izmantojot vienu no

portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;

3. solis
Izvēlēties iespēju «Pieteikšanās bez-

darbnieka vai darba meklētāja statusam»;

4. solis
Izvēlēties iespēju «Pieteikties bezdarb-

nieka statusam» un norādiet NVA filiāli,
ar kuru vēlaties sadarboties;

5. solis
Lejupielādējiet un aizpildiet iesniegu-

mu bezdarbnieka statusa piešķiršanai
(paraksts nav vajadzīgs); IESNIEGUMS
bezdarbnieka statusa piešķiršanai

6. solis 
aizpildītu iesniegumu Word for-

mātā saglabājiet kā pielikumu un nosū-
tiet NVa. 

Atgādinām, ka attālināti iesniegumu
bezdarbnieka statusa piešķiršanai iespē-
jams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpo-
jumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpo-
juma Iesniegums iestādei starpniecību
(e-paraksts nav nepieciešams). 

Piesakoties bezdarbnieka statusam
portālā latvija.lv, neaizmirstiet augšu-
pielādēt aizpildītu iesniegumu un pie-
vienot to kā pielikumu! 

Ja klientam nav iespējas elektroniski
pieteikties bezdarbnieka statusam, to var
izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un
ieliekot filiāles pastkastītē.

saziņai ar NVa darbiniekiem lūdzam
izmantot tālruni, NVa pārvaldes un filiā-
ļu kontaktinformācija pieejama NVa
tīmekļvietnē. 

Bezmaksas informatīvais tālrunis –
80200206.

Saistībā ar bezdarbnieka pabalsta 
jautājumiem aicinām sazināties 

ar Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru www.vsaa.gov.lv

Līdz 12. maijam visās NVa filiālēs saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem notiek
attālināti, aktualizēts klientu klātienes NVa apmeklējuma datumu pārcelšanas grafiks

Viļakas novada sociālais dienests informē iedzīvotājus, par iespēju izmantot
brīvprātīgo palīdzības kustības #paliecmajas platformu, lai nodrošinātu papildus
palīdzību riska grupas iedzīvotājiem un tiem, kam ir jāievēro pašizolācija –
https://paliec-majas.lv/

Brīvprātīgo palīdzības kustības mērķis ir savest kopā brīvprātīgos ar cilvēkiem, kam
palīdzība nepieciešama ir visvairāk - senioriem un citiem cilvēkiem pašizolācijā, kuriem
noderētu kāds, kas aiziet uz veikalu vai aptieku. 

Visi brīvprātīgie un cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama, reģistrējas brīvprātīgo
palīdzības kustības platformā, līdz ar to saziņa ar starp cilvēkiem ir droša!

kas ir brīvprātīgo kustība #paliecmājās?
Brīvprātīgo kustība ir pašorganizēta grupa, kura caur zvanu centru un mobilo apli-

kāciju savieno jebkuru cilvēku apkaimē, pilsētā vai novadā, kam nepieciešama palīdzība,
ar brīvprātīgajiem – līdzcilvēkiem, kas vēlas palīdzēt. Šobrīd par brīvprātīgajiem ir pie-
teikušies 350 cilvēki visā Latvijā.

Brīvprātīgo atbalstam strādā reģionālie koordinatori, kas veido arī saikni ar vietējām
pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem.

kustība#paliecmājās šobrīd veido aktīvu sadarbību ar uzņēmējiem, lai atbalstītu
cilvēkus krīzes situācijās.

kā var veidot sadarbību?
Palīdzības tālrunis 25661991 darbojas visu diennakti un pieņem pieprasījumus lat-

viešu, krievu un angļu valodā. Saņemtie pieprasījumi nonāk mobilajā aplikācijā, kas
piesaistīta ģeogrāfiskai vietai.

drošība
Par brīvprātīgajiem var kļūt tikai identificējoties ar interneta banku vai e-parakstu.

Pēc reģistrācijas brīvprātīgais saņem tālruni saziņai ar palīdzības lūdzēju tikai tad, kad
ir piekritis šo uzdevumu izpildīt. Sistēmā ir iespējams izsekot, pie kura brīvprātīgā ir
nonācis kurš pieprasījums. Tādējādi tiek nodrošināta datu aizsardzība un personu iden-
tifikācija.

Brīvprātīgais darbs tiek veikts pēc «aizvērto durvju» principa – ir iespējams sazināties
pa tālruni – brīvprātīgais vienmēr piezvanīs iepriekš, atstāt naudu ārpus dzīvesvietas,
paņemt produktus, kad brīvprātīgais jau ir aizgājis.

Gadījumos, kad ir nepieciešama profesionāla vai cita veida palīdzība, #paliecmājās
vienmēr sazināsies ar pašvaldību, sociālo dienestu vai citu organizāciju.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem: https://paliec-majas.lv/buj/
Plakāti drukai: https://paliec-majas.lv/plakati/
Vairāk informācijas: Inese Vaivare, inese@paliec-majas.lv

aicinām brīvprātīgos pieteikties koordinēt kustību #paliec mājās Viļakas novadā,
sazinoties ar sociālo dienestu: tālrunis 27823247. 

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

sociālais dienests informē par brīvprātīgo palīdzības kustību #paliecmajas

Skaidras naudas darījumi –
PazIņOjUMS

No 14.04.2020 Viļakas novada domē un pagastu pārvaldēs,
otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 

un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
iedzīvotāji var veikt norēķinus skaidrā naudā par nekustamo
īpašumu, komunālajiem pakalpojumiem u.c pakalpojumiem.

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 12. maijam
pašvaldība strādā kā līdz šim 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta (MK) rīkojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu»
saistībā ar Covid-19 izplatību un MK 7. aprīļa grozījumiem, kas paredz, ka ārkārtējā situācija tiek
pagarināta līdz 12. maijam. Arī Viļakas novada pašvaldība līdz 12.maijam strādā kā līdz šim. 
Pašvaldībai adresētos iesniegumus, dokumentus u.c. nosūtīt elektroniski dome@vilaka.lv.

Jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālr. 64507224 vai 26540024.
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Viļakas no vadā2020. gada aprīlis

aktiVitātes NoVadā

Pirms pasaules un ikdienas ritma
pārmaiņām, šī gada februārī, bija iespē-
ja doties uz apmācībām austrijā kādā
mazā ciematā, lai mācītos starptautiskā
vidē treniņkursā tosCa un iegūtu zinā-
šanas, prasmes un attieksmes par un ap
brīvprātīgo darbu projektiem, jo šobrīd
īstenojam jau otro projektu. Bijām 28
dalībnieki no 24 valstīm, kas pārstāvēja
dažādas organizācijas: jauniešu un attīs-
tības centrus, biedrības, nodibinājumus
un  nacionālās aģentūras, lai kopīgi
izprastu, kā mēs varam uzlabot brīv-
prātīgā darba projektus, kas ir ieintere-
sētās puses un kā panākt, lai visi iegūtu
pozitīvu starptautisko pieredzi. 

Apmācības ilga trīs pilnas dienas (+2
ceļošanas dienas, lai atbrauktu un aizbrauk-
tu), līdz ar to katra diena bija pārpildīta ar
dažādām jaunām metodēm, «lielajiem jau-
tājumiem» un mācīšanās dimensijām.

Šīs dienas viennozīmīgi bija pārpildītas
ar jaunām metodēm, piemēram, ledus lau-
šanas un iepazīšanās metodes: «speed
dating» – visiem dalībniekiem bija jāuzzī-
mē pulkstenis un katrā stundā jāsarunā
kāda persona, ar kuru tiksies un izrunās
uzdoto jautājumu 2 minūšu laikā, kad būs
pienācis noteiktais laiks, tādējādi gūstot
vispārēju priekšstatu par apmācību dalīb-
niekiem, plaši izmantojām «nostājas meto-
des», kad telpas ziemeļos nostājās cilvēki,
kas piekrīt apgalvojumam un dienvidos,
kas pilnībā nepiekrīt, veidojot diskusiju un

pamatojot, kāpēc šāds lēmums, tādējādi
gūstot izpratni par dalībnieku viedokli un
nostāju dažādos brīvprātīgā projekta jau-
tājumos, «asociāciju kartīte» – katrs dalīb-
nieks izvēlās vienu asociācijas kartiņu par
konkrētu tēmu un tad iepazīstas ar kādu
citu dalībnieku, izrunājot šīs kartiņas nozī-
mi solidaritātes kontekstā. Praktiskajā daļā
tika izmantotas šādas metodes un mācīša-
nās veidi: «learning kit» mācīšanās mācī-
ties- katrs dalībnieks kādā no dienas daļām
izvērtēja sevi – ko vēlos iemācīties, ko
iemācījos un kā es vislabāk mācos, tādējādi
uzstādot reālus mācīšanās mērķus, ko
sasniegt. Grupu darbi, piemēram, TOP 10
ieteikumi brīvprātīgo projektu realizēšanai,
domu kartes, «pasaules kafejnīca» atbildot
uz jautājumiem un pēc noteikta laika dodo-
ties uz nākamo staciju, «simulācija» un
projekta rakstīšana, «open space» metode,
atstājot laiku tēmām, kas ir svarīgas gru-
pām un brīvi pārvietojoties uz tēmām,
apspriežot jautājumus, piemēram, par men-
toru atlasi, nestandarta situāciju risināšanu,
partneru meklēšanu, motivācijas uzturēša-
nu projektā utml. Apguvām arī digitālās
kompetences, izmantojot «padlet.com»,
kurā bija jāaizpilda jautājumi un jāsameklē
mazo komandu dalībnieki, ar kuriem pēc
tam tika komunicēts e-pastā un skype, lai
sagatavotu mājasdarbu uz TOSCA treniņ-
kursu, kā arī pirms apmācībām bija online
kurss, lai visi dalībnieki apgūtu vienādu
informāciju un būtu «uz viena viļņa»

apmācībās Austrijā, nekavējot laiku un
runājot par konkrēto tēmu – brīvprātīgā
darba projekti un solidaritāte.

Apmācību laikā guvu dažādas atziņas
par brīvprātīgā darba projektiem, kas
ietekmē to kvalitāti:

1. Ir svarīgi apzināties visas ieinteresē-
tās puses jeb «stakeholders» un to vajadzī-
bas projekta ietvaros;

2. Empātija un «iejušanās citu kur-
pēs» – pamats veiksmīgam projektam;

3. Organizācijām IR jābūt elastīgām un
gatavām pārmaiņām;

4. Veidojot saturu publicitātēm, jāņem
vērā visas iesaistītās puses;

5. Savstarpējās attiecības ir jāveido visa
projekta garumā;

6. Skaidru nosacījumu izvirzīšana
pirms projekta uzsākšanas;

7. Caurspīdīguma principa ieviešana;
8. Jautājumu uzdošana visām iesaistī-

tajām pusēm;
9. Katram ir sava loma, atbildības un

uzdevumi, ko nespējam veikt, to iegūstam
pie speciālistiem;

10. Sadarbība visā projekta dzīves ciklā.

atziņas par solidaritātes jēdzienu un
izpratni:

1. Cieņa un empātija pret visām iesais-
tītajām pusēm;

2. Solidaritātes jēdziena izpratne starp
organizācijām un brīvprātīgo jaunieti;

3. Dažādība un starpkultūru saskarsme,

kā vērtība organizācijās;
4. Vienojošo vērtību stiprināšana, atšķi-

rīgo uzskatu izprašana;
5. Drošas vides veidošana partneriem

un brīvprātīgajiem jauniešiem, stimulējot
komunikāciju un motivāciju.

Šis bija pirmais TOSCA treniņkurss
Eiropā un šīs apmācības notiks sešas rei-
zes! iesaku organizācijām, kas strādā ar
brīvprātīgā darba projektiem vai plāno
īstenot šādus projektus nākotnē, apmek-
lēt šo treniņkursu, jo īsā laikā Jūs iegūstat
ļoti vērtīgu pieredzi un izpratni par: kvali-
tātes jēdzienu un solidaritāti; iesaistītajām
pusēm (stakeholders) – to vajadzībām,
šaubām, jautājumiem un ieguvumiem; par
sevi un mācīšanās veidiem; neformālajām
metodēm , ko izmantot darbā ar jauniešiem
un īstenojot dažādus projektus; par dažā-
dām organizācijām, kas var kļūt par Jūsu
partneriem; par to, cik daudz un dažādos
veidos var īstenot brīvprātīgos projektus
... ko vēl? Tas pašiem jānoskaidro, apmek-
lējot apmācības!

Solidāru un veselīgu šo pavasari!
Teksta autore: Santa Komane

(Viļakas novada dome/ Biedrība
«Kalmārs»)

Foto: personīgais arhīvs 

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtos Leader pro-
jektus 7.konkursa kārtā. Viļakas novada dome, nodrošinot projektiem līdzfinansējumu
10 % apmērā un sedzot PVN izmaksas, 2020. gadā realizēs:

1) projektu Nr.20-07-aL19-a019.2201-000010 «Viļakas viduslaiku pils maketa
izgatavošana», projektā kopējā summa  11035.20 Eur, publiskais finansējums no
ELFLA -8208.00 Eur. Viļakas ezera sala ar pilsdrupām ir unikāls dabas un kultūrvēstu-
riskais mantojums. Sala ar savām pilsdrupām ir nozīmīgs Viļakas novada identitātes
simbols. Kādreiz uz salas 13. gs tika uzbūvēta Marienhauzenas (Viļakas pils), kuru
nocietināja 16. gs. Pils bija tā laika sabiedrības un sociālais centrs, kad pamazām ap

salu ezera krastos sāka attīstīties Viļakas miests, laika gaitā kļūstot par pilsētu. Uz salas
pašlaik var apskatīt tikai pilsdrupas, informācijas stendus, uzstādītas laipas pa salas
perimetru. Šajā projektā izgatavotu un izstādītu pils maketu, kas ļautu ikvienam iztēloties
kāda šī pils ir bijusi 13. gs. SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa», arhitekti izstrādāja
tehnisko specifikāciju un vizualizāciju pils maketam.

2) projektu Nr.20-07-aL19-a019.2201-000009 «kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī «stig lovas atsegumi»», projekta
kopējās izmaksas ir  7689.95 Eur, publiskais finansējums no ELFLA – 5719.80 Eur.
Esošajā Stiglovas gravas iestaigātajai takai ~1,7 km garumā paredzēts uzstādīt infor-
matīvās zīmes, norādes, informatīvos stendus un atjaunot esošās kāpnes. Lai nodrošinātu
apmeklētāju uzskaiti – iegādāsies apmeklētāju skaitītāju.

3) projektu Nr.20-07-aL19-a019.2206-000004 «Vietējā velomaršruta «tepenīcas
aplis» izveide», projekta kopējā summa ir 2024.48 Eur, publiskais finansējums no
ELFLA – 1439.96 Eur. «Tepenīcas aplis» ir maršruts dabas un kultūrvēstures baudītājiem
– maršruts paredzēts apļveida, izbraucams vienā virzienā – 30 km garumā 50 % asfalta
un 50 % grants segums, vidējas grūtības pakāpes. Velomaršruta marķēšana atvieglos
velotūrista orientēšanos apvidū, jo maršruts ir skaidri nolasāms un marķēts dabā.
Brošūras izstrāde nodrošinās karti (svarīga braucot ir izdrukāta karte, jo var nebūt inter-
neta, izlādējas telefons) un aktuālo informāciju tūristiem. Nomarķēto vietējo velo mar-
šrutu atpazīsiet pēc numura 788. 

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

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Labiekārtos Stiglovas gravu, nomarķēs jaunu velo maršrutu
Tepenīcas apli un uzstādīs pils maketu

Brīvprātīgā darba projekti – kvalitāte un neformālās metodes
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(Sākums 1. lpp.)

Lasot skolotāju dienasgrāmatas,  pētot bērnu darbus

Viļakas pamatskolas skolotāju dienasgrāmatas lasīja, bērnu darbus pētīja un apkopoja
direktore a. Ločmele: «Nu jau vairāk kā mēnesi kopā ar pārējām Latvijas skolām
Viļakas pamatskolā 80 skolēni un 18 skolotāji ikdienu strādā līdz šim mazpazīstamajā
attālinātās mācīšanas un mācīšanās laukā. Ko saka skolotāji? Ko saka skolēni? Ko saka
skolēnu vecāki?

No attālinātās mācīšanās laika skolotāju dienasgrāmatām:
Sākums nebija viegls. Neziņa. Sajūtas kā «Mērnieku laikos». Bet izaicinājumi neļauj

«ierūsēt». Sapratne, ka ir jāpieņem jaunā situācija, kaut gan ir grūti bez klātienes
saskarsmes ar cilvēkiem. Vajag tikai pierast pie situācijas, pieņemt to un ļauties tai. Tas
gan vēl jāiemācās.

Apjukums, dažkārt arī panika vecāku vidū – «kā?», «ko?», «kad?», «viņš taču
negrib!» Un smags, smags darbs daudzbērnu ģimenēs. Arī tāpēc, ka nav tik daudz vie-
dierīču, cik vajadzētu. Un arī sakaru tīkls dažkārt nav tāds, kāds būtu vajadzīgs. Ja vēl
elektrība pazūd!..

Visbiežāk dzirdamie vārdi no skolēniem: «Skolotāj, kur?», «Es neko nesaprotu!!!
«Un sērīgas nopūtas: «Žēl, ka nevarēju pētīt putnus kopā ar klasi», «Skolā mācīties ir
vieglāk», «Es vēl joprojām mācos saplānot savu dienu». Daudzi bērni prasās uz skolu.
Saka: «Es labāk ar skolotāju divatā mācīšos!»

Bet kopumā, lēnītēm viss nostājās savās vietās. Šobrīd saprotu, ka ar skolas kolēģu,
bērnu un vecāku atbalstu viss izdodas. Rīti sākas ar «cāļu» sasaukšanos. Bērni pilnveido

pašvadītas mācīšanās prasmes, mācās atbildību un lietišķo etiķeti. Ļoti priecē bērnu
atbildības sajūta par mācībām. Vecāku un bērnu atbalsts un labie vārdi, liek saprast, ka
viss, ko darām, ir pareizi un vajadzīgs. Reizēm uznāk skumju un nomāktības brīži, kad
šķiet, ka neko nevar paspēt. Nevar saprast, vai pareizi saplānots un pareizi dari. Darba
diena dažkārt beidzas pēc plkst. 24.00, tas ir atkarīgs no mana radošuma un ideju krā-
tuvītes piepildīšanas.  Ir bijis spraigs darbs arī plkst. 2.00 naktī. 

Šis laiks ļauj pašam pilnveidot savas prasmes – darba plānošanā, organizēšanā,
dažādu materiālu meklēšanā virtuālajā vidē. Mācos! Kopā ar bērniem! Darbiņa ir
daudz, bet esmu apradusi ar domu strādāt attālināti un man tas iepaticies! Tomēr nekas
neaizstās klases vidi un darba garu. Ļoti, ļoti, ļoti gribas uz skolu! Pietrūkst skolēnu
jautājošo acu un kolēģu atbalstošo smaidu, aktivitāšu, kuras būtu notikušas. Ir nožēla,
ka nevar daudz ko jēgpilnu un interesantu realizēt. Un katru dienu domāju par situācijas
nopietnību plašā aspektā, par nākotnes perspektīvām.

Šobrīd priecē viss, kas labi padarīts un, protams, būtu neinteresanti, ja nebūtu tādu,
kas neko negrib darīt. No vecākiem nejūtu negatīvismu, viņi ir pretimnākoši, atsaucīgi.
Kaut gan paskatoties Facebook, varētu domāt pavisam citādi. Viennozīmīgi – man klasē
ir Lieliski bērni un Lieliski bērnu vecāki!

Tad nu turpināsim ar ķīniešu gudrību «Nebaidies no iešanas uz priekšu lēnām.
Baidies vienīgi no stāvēšanas uz vietas.» Lai visiem spēks un izturība!»

jauna situācija – jaunas iespējas
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju arī Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni,

skolotāji un vecāki mācību procesu realizē attālināti, saskaņā ar darba plāniem II semes-
trim,  un vecāku loma šajā laikā īpaši aktualizējusies. Bērns vai jaunietis pavada dienu
mājās, un miega, mācību darba realizēšanu un atpūtas laika veselīgu sabalansēšanu pār-
rauga vecāki. Klašu audzinātāju, skolotāju  un skolēnu vecāku sadarbība šajos apstākļos
ir individualizēta, lai ikviens skolēns justos atbalstīts un sekmīgi turpinātu apgūt mācību
gada programmu. Sarunas ir gan par darba laika plānošanu un darbu izpildi, gan par
informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu un alternatīvu atrašanu saziņai ar mācību priekš-
metu skolotājiem.       

Attālinātajā apmācības procesā palielinājies individuālā atbalsta apjoms, ko sniedz
skolotāji pēc vajadzības. Tas nav vairs noteiktais laiks, tāpēc skolotāji šajā laikā ir vairāk
noslogoti nekā klātienē mācoties – kāds iekavējis iepriekšējo darbu, kādam «kavē inter-
nets», citam viens dators ar māsu jādala, kāds pašreiz nejūtas labi utt. Tomēr, kā rāda
skolas vadības iknedēļas aptaujas par mācību darba plāna realizāciju, mācību process
notiek plānveidīgi un sekmīgi. Skolas vadība uztur saziņu ar klašu audzinātājiem prob-
lēmu izzināšanai un risināšanai. Jāatzīst arī, ka neklātienes mācības bez komunikācijas
skolēns-skolotājs klātienē traucē mācību programmu apguvi skolēniem spēju līmenī un
palielina skolēnu individuālā ieguldītā darba apjomu. Rezultātā skolēns var iekrāt nepa-
veiktos darbus un nonākt laika trūkumā. Tad seko individuālā saziņa ar skolotāju.

Mācību priekšmetu skolotāji, atbilstoši mācību priekšmetu specifikai, izmanto daudz-
veidīgas darba formas- tiešsaistes stundas, mācību video, populārzinātniskus raidījumus,
mācību grāmatas, kā arī internetvietnes  uzdevumi.lv, tavaklase.lv, soma.lv, kimijassko-
lotajs.lv, siic.lv, youtube.lv u.c.

Ļoti lietderīgi ir TV  platformas «TAVA KLASE» raidījumi ReTV un Sportacentrs
kanālos 9. un 12. klasei, kurus var izmantot arī citu klašu skolēnu vajadzībām, ietverot
jautājumus arī pārbaudes darbu veidošanā.  Saziņa ar skolēniem notiek e-klases pastā
un WhatsApp.

Mācāmies dzīvot jaunā pasaulē – mācāmies attālināti

«Es domāju, mēs katrs ļoti labi sapratām, ka mēs grēkojam gan pret sevi, gan viens
pret otru, gan pret dabu un pret Dievu. Tā ir liela Dieva mīlestība, kas palīdz šodien cil-
vēkiem apstāties, lai saprastu, ka problēma nav vīruss, bet mūsu dzīvesveids,» pauž
priesteris Andrejs Mediņš.

«Nesakārtotās attiecības, jukšana prātā, strādāšana tāpēc, lai visu laiku var mest
kaut ko ārā un pirkt jaunu. Kad nav vairs ne pieticības, ne cieņas, ne svētuma. Jebkurā
gadījumā mēs visi ļoti skaidri apzinājāmies, ka tas, uz ko gāja pasaule, bija kaut kas
nenormāls,» pārdomās dalījās Mediņš.

«Es domāju, ka šis ir laiks, kas beidzot fantastiski satuvina kopā cilvēkus, ģimenes.
Mēs, pirmsskola, šajā atbildīgajā laikā esam norīkoti pārkārtot savu darbu dežūrgrupā,

lai tiem vecākiem kam jāstrādā būtu iespēja bērnus atvest un atstāt uz visu darba dienu.
Visgrūtāk ir vecākiem, pašiem bērniem, kas tik ļoti noilgojušies pēc savām grupiņām.

Paldies, domei, ka rod iespēju pabalstīt ģimenes kam vairāki bērniņi.

Jau pašā sākumā intuitīvi jutu, ka sekos lielas pārmaiņas un naudiņas būs tik cik būs.
Visus savus darba gadus esmu mācījusies taupīt, plānot un nenovirzoties doties 
uz mērķi. Man ir izteikuši atzinību par prasmi ar mazām naudiņām paveikt lielus 
darbus. Tāda situācija izveidojās pirmsskolā martā un aprīlī. Izdevās atrast cilvēku, 
kurš par samērīgu naudiņu piekrita veikt remontu iestādes vējturī un gaitenī. Gāju,
braucu, gādāju un viss izdevās līdz rīkojumam par taupīšanu. Daži darbi iesākti un 
nepabeigti, kas gaida naudiņu, bet, paldies, darītājiem par paveikto. Mūsu bijušajiem
vecākiem Urbānu ģimenei, paldies par darbu un par uzdāvināto elektrisko plīti. 

Manan tehniskajam personālam, paldies, par tīrīšanas un sakārtošanas darbiem. 
Mēs novadā protam ziedot naudu cēliem un skaistiem mērķiem, bet kā lai es lūdzu

naudu ziedot šūpolītēm, karuselim, kāpnēm, rotaļlietām?

Mīļu, paldies, vēlos teikt gru pu vecākiem un skolotājām. Vē roju, kā meitenes meklē,
fotografē, skenē un sūta un mazuļu vecāki dara, fotografē un priecē mūs ar bērnu
darbiem. Veidojam attālinātās darbošanās mapes, tās būs ļoti biezas.

Esam darbu iestādē sakārtojuši tā, ka puse darbinieku šobrīd izmanto atvaļinājumu
un tā spēsim nodrošināt darbu visu vasaru, ja tas būs vajadzīgs.

Šobrīd arī mēs ar vīru esam uzņēmušies rūpes par mazbērniem, redzu kā norit mācības
Mārupes ģimnāzijas ceturtajā klasē, Mārupes mūzikas skolā attālināti un Mār upes pirms -
skolas audzēkne mums neatļauj atslābt ne uz brīdi. Arī mājās katru dienu top darbiņi,
foto, kas aizceļo pie vecākiem, kas vēl strādā.

Mēs izbaudām vecvecāku ko pā būšanas prieku ar saviem mazbērniem. Ļoti pietrūkst
ceļojumi – tuvāki un tālāki, toties varam izpētīt visus apkārtnes putnus, dzīvniekus, jo
mums ir tā laimējies dzīvot mežam blakus, sakoptā, sakārtotā vidē.

Mācīsimies šo laiku dzīvot mīlestībā, pateicībā un taupīsim to naudiņu, veselību,
kas mums vēl ir.

Savās sajūtās dalījās, fotografēja Viļakas PII vadītāja, Lilita Šnepere

īsu brīdi pirms…
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aktiVitātes NoVadā
Attālinātais mācību process ir kā neplānots eksperiments pirms kompetenču izglītības

programmu ieviešanas sākuma rudenī. Tātad tā ir arī iespēja gatavoties pašvadītam
mācību procesam, tātad tā ir arī iespēja mums visiem.

Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs turpina darbu un cer uz situācijas uzlabošanos
valstī, lai skolēni un skolotāji varētu atgriezties darbam skolas telpās.

VVģ direktores vietniece izglītības jomā V. Medne

Rekavas vidusskālā attālināta mācīšana, mācīšanās –
jauna pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem

Ārkārtas situācijas ieviešana valstī radīja situāciju, ko varētu nosaukt par vienu lielu
pārbaudījumu visām sistēmām, arī izglītības sistēmai.

Uzsākot attālinātās mācības, tāpat kā visas skolas ar rīkojumu noteicām saziņas un
mācību darba platformas. Respektējām Izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas
ieteikumus un centāmies izvēlēties tās darba platformas, kuras skolēni labāk pārzina.
Jau pēc pirmās darba nedēļas sapratām, ka jaunā situācija prasa jaunas metodes un
iepriekš izmantotajām mācību platformām pievienojās jaunas, galvenokārt tiešsaistes
nodarbību vadīšanai (Zoom, DISCARD).

Skolotāji plāno un organizē mācības, izmantojot savam mācību priekšmetam vispie-
mērotākās darba metodes. Pamatā darbs notiek ar ierastajiem mācību līdzekļiem, tiek
uzdoti mācību grāmatās un darba burtnīcās atrodamie uzdevumi, bet populāra mācību
vide ir arī uzdevumi.lv, soma.lv,  u.c. Skolotāji ieraksta balss ziņas ar komentāriem,
filmē video. Uzdodot darbu, vairāki skolotāji veic arī stundas gaitas – darbu veikšanas
secības aprakstu, lai skolēni, it īpaši pamatskolas jaunākajās klasēs, varētu strādāt arī
bez vecāku palīdzības.

Sākumskolas klasēs skolēniem darbi tiek nogādāti arī papīra formā (1. klase, 4. klase)
Skolēni tiek rosināti mācīties mācību stundu laikā pēc saraksta, šajā laikā mācību

priekšmetu skolotāji sniedz konsultācijas konkrētajai klasei. Protams, konsultācijas tiek
sniegtas arī citā laikā, pēc vienošanās. 

Atgriezenisko saiti saņemam ne tikai e-klases pastā, WhatsApp ziņās, uzdevumi.lv
atbildēs, tiešsaistēs, bet arī telefonsarunās, balss ierakstos u.c. veidos.

Mācību vielu skolotāji ir pārplānojuši, un, lai skolēniem nebūtu pārslodze, esam
izveidojuši pārbaudes darbu grafiku, kas ir redzams e-klasē.

Mācīšanās mājas apstākļos skolēniem ir nopietns  izaicinājums. Mācību rezultātus
ļoti lielā mērā ietekmē pašdisciplīna, prasme organizēt un plānot darbu, vecāku atbalsts
un prasības. Pārsvarā skolēni mācās apzinīgi, atbilstoši spējām, bet ir arī tādi, kas darbus
sūta ar novēlošanos, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem, tādējādi radot skolotājiem
vēl lielāku pārslodzi un klašu audzinātājiem lieku darbu.

Ja skolēns ir saslimis vai ir kāds cits attaisnojošs iemesls, kāpēc darbu nevar veikt,
vecāki piesaka kavējumu e-klasē, tad klases audzinātājs WhatsApp grupā informē pārējos
mācību priekšmetu skolotājus un šajā dienā liekam n.

Vispopulārākās saziņas platformas ar skolēniem ir e-klases pasts un WhatsApp, bet
ļoti bieži komunikācija notiek telefoniski, tiek veikti videozvani, sūtītas sms ziņas.

Kamēr nav pieņemts lēmums par eksāmeniem, gatavojamies tiem. Jautāju par darbu
attālināti un gatavošanos valsts pārbaudes darbiem skolotājiem, kas māca  izlaiduma klasēs.

Valodas un literatūras skolotāja anita koniševa: Lielākoties tiek izmantoti uzde-
vumi.lv, soma.lv un letonika.lv, dažreiz uzdevumi tiek fotografēti, skenēti un aizsūtīti.
Jaunākajās klasēs labāk patīk, ja uzdod uzdevumus no mācību grāmatām.  Sadarbojos
ar informātikas skolotāju, kopīgi veidojām uzdevumus latviešu val. un informātikā. 12.
klasei maija sākumā būs kopīgs pārbaudes darbs ķīmijā un latviešu valodā. 12. klasē
tiek izmantoti VISC veidotie uzdevumi, raidījumu sērija – literatūra.

Grūtības sagādā tas, ka uzdevumi jāskaidro katram atsevišķi. Protams, ir arī tādi
skolēni, kas visu šo laiku paši tiek veiksmīgi galā un palīdzību nav prasījuši, un tādi,
kam regulāri jāskaidro un jāatgādina.

aina Cibule: 9. klasei latviešu valodā un literatūrā ir daudz jāmācās patstāvīgi, jo,
piemēram,  literatūrā ir jālasa daiļdarbi un jāuzraksta konspekti, lai labāk atcerētos
izlasīto. Kā mēs zinām, lasīšana ne visai patīk. Būs jānoskatās arī filma «Bille», jo ne
visi to ir redzējuši. Izmantojam arī letonika.lv. Latviešu valodu mācās no mācību grā-
matām, dažas tēmas var apgūt soma.lv. Mājās izpildītos darbus sūta uz e-klases pastu
vai WhatsApp, tos izlaboju un aizsūtu atpakaļ. Ja ir kādi jautājumi, visbiežāk sazināmies
telefoniski vai WhatsApp. Uzdevumus pilda arī uzdevu mi.lv. Skatāmies mācību stundas
tavaklase.lv. Skolēniem ir arī kopētas darba lapas mācību vielas atkārtošanai, gatavojoties
eksāmenam. Domāju, ka visgrūtākais skolēniem attālinātās mācīšanās laikā ir prasme
patstāvīgi organizēt savu mācību darbu, īpaši no rīta.

matemātikas skolotāja ingūna kaņepe: Jau no pirmajām attālinātās mācīšanās
dienām filmēju video, kur skaidroju jauno vielu un uzdevumu risināšanas paņēmienus,
jo, vienkārši izlasot teoriju un apskatot uzdevumu risināšanas paraugus, ne vienmēr
izdodas saprast. Tad šos video sūtīju skolēniem WhatsApp grupā. Esmu apguvusi jaunas
digitālās prasmes un nu jau trešo nedēļu vadu stundas arī  tiešsaites platformā Zoom 8.–
12. kl. Mācību procesā izmantoju uzdevumi.lv, skola.lv un tavaklase.lv piedāvātās
iespējas. Veidoju arī savus uzd., kas pildāmi elektroniski tiešsaitē. Izaicinājums ir arī
kontroldarbi, jo tiem jāsagatavo tik varianti, cik skolēnu klasē, lai pēc iespējas objektīvāk
varētu novērtēt un nenotiktu «špikošana».

Šobrīd jau nedaudz esam pieraduši pie neierastās situācijas un ceru, ka būs labi un
12. klase eksāmenus nokārtos, bet, ja eksāmena darba saturs netiks atvieglots, iespējams,
vērtējumi būs nedaudz zemāki par tiem, kādi būtu, mācoties tradicionāli.

9. klases matemātikas skolotāja klaudija ivļeva. Pēdējās nedēļās katru stundu
izmantojam tiešsaistes platformu DISCORD. Darbus bērni sūta uz klases e-klases pastu.
Kļūdas tiek labotas WhatsApp. Izmantojam arī video no O-Skola.lv un portālu
tavaklase.lv. Ir skolēni, kas visu saprot un ar uzdevumiem tiek galā, bet ir arī skolēni,
kam šādas mācības sagādā grūtības. 

skolotāja ruta duļbinska: Angļu valodā 9. klasē pašvadītā mācīšanās notiek,
izmantojot saziņu eklasē, WhatsApp un telefonsarunas. Lasīšanu, klausīšanos, gramatiku
un rakstīšanu skolēni trenējas, izmantojot Pearson moderno mācību platformu
MyEnglishLab. Labi ir tas, ka šajā platformā skolēniem turpat ir pieejami skaidrojumi
par attiecīgajiem gramatikas likumiem, viss izpildītais, izņemot rakstīšanu (t.i., vēstules,
stāstiņus), tiek izlabots automātiski, ir vairāki mēģinājumi, skolēni var apskatīt savas
kļūdas un pareizās atbildes uzreiz pēc iesniegšanas. Fakts, ka skolēni uzreiz var redzēt
uz cik procentiem (un ballēm) viņi ir izpildījusi katru atsevišķo uzdevumu, kā arī to, ka
visi izpildītie (un neizpildītie!) uzdevumi summējas kopvērtējumā, ir ļoti motivējošs.
Protams, pietrūkst komunikācijas «dzīvajā» un grūti bija pirmajās nedēļās, bet šobrīd ir
jāatzīst, ka skolēni veic skolas uzdevumus pat apzinīgāk nekā sēžot skolas solā.

12. klases angļu valodas skolotāja santa Bondare: Kopumā darba apjoms ir ievē-
rojami pieaudzis un mācīšana un mācīšanās kļuvusi nedaudz sarežģītāka nekā ierasts,
taču mācību darbs ir kļuvis individuālāks, un katrs skolēns var izvēlēties sev atbilstošāko
darba tempu, plānojot savu laiku. Ikdienas gaitās ļoti pietrūkst ikdienišķu sarunu gan ar
kolēģiem, gan skolēniem, garāmejošo smaidu un daudzo «labrīt», kurus bija ierasts
dzirdēt ik rītu. 

Angļu valodā ir pieejams bagātīgs elektronisko materiālu un platformu krājums,
tāpēc skolēni jau iepriekš mācību stundās ir izmantojuši piedāvātos materiālus, un
tas viņiem nav nekas jauns. Novitāte, ko esam izmēģinājuši, ir tiešsaistes nodarbības 
konferenču platformā Zoom. Tas nedaudz atvieglo atgriezeniskās saites sniegšanu sko-
lēniem, to varam darīt kopīgi. Joprojām nemainīga vērtība attālināto mācību procesā ir
mācību grāmata un darba burtnīca, kas ir pieejama katram skolēnam. 

Lai arī satraukums par atcelto CE svešvalodās un neziņa par tālāko Valsts pārbaudes
darbu norisi dažkārt ņem virsroku, 12. klasē turpinām gatavoties eksāmenam, atkārtojot,
pilnveidojot un nostiprinot svarīgākos un aktuālākos tematus. Izmantojam tavaklase.lv
piedāvāto saturu, integrējot to mācību stundās ar mērķi. Tāpat priecē saziņa ar skolēniem
tiešsaistes nodarbībās. 

Vēstures skolotāja atzīmē, ka viegli nav. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan
vecākiem. Katram savs izaicinājums un savas grūtības. Katrai mācību stundai sagatavoju
detalizētu pašvadītas stundas plānu, lai viņiem būtu vieglāk apgūt konkrēto stundas
tēmu. Norādu sasniedzamos rezultātus. Sīki izplānoju un uzrakstu stundas gaitu. Tiek
norādīts, kādi uzdevumi jāpilda, ar  kādiem dokumentiem, kartēm, attēliem vai  karika-
tūrām jāiepazīstas. Gatavoju prezentācijas. Sūtu dažādus papildmateriālus, kas noder,
lai precīzāk izprastu tēmu. Sūtu attēlu galerijas, kas ļauj precīzāk atklāt stundas tēmu.
Izmantojam atbilstošu materiālu no YouTube (dziesmas, filmas). Rosinu skolēniem ska-
tīties raidījumus tavaklase.lv. 

Lai saprastu, vai skolēns ir apguvis doto tēmu, atgriezeniskajai saitei dodu uzdevumus.
Uzdevumus cenšos izveidot nelielus. Saņemot skolēnu atbildes, cenšos katram atbildēt,
norādot, kas bija pareizi, kur vēl jāpiestrādā. 

Trūkst dzīvās saziņas klātienē. Strādājot klasē, tūlīt redzi, kurš skolēns saprot vielu,
kuram vēl kaut kas jāpalīdz. Skolēniem ir tūlītēja iespēja pajautāt un noskaidrot neskaidros
jautājumus. Tagad tas ir apgrūtinoši. 

Šajā laikā spilgti parādās skolēnu atbildība, prasme veidot un ievērot dienas režīmu.
Esmu pateicīga visiem vecākiem, kas palīdz, uzmundrina, atbalsta savus bērnus. Manuprāt,
skolēni sāk pagurt no šīs attālinātās mācīšanās. Par to liecina paviršāk pildītie uzdevumi.  

9. klasei nav viegli sagatavoties eksāmenam, mācoties attālināti. Pirmkārt, pašiem
skolēniem ir jābūt ļoti motivētiem strādāt, gatavoties eksāmenam patstāvīgi. Otrkārt,
skolotājam grūti konsultēt attālināti, jo par katru jautājumu jau nesazvanīsies. Strādājot
klasē, protams, var sagatavoties kvalitatīvāk.

12. klases audzinātāja un abiturienta mamma inese Cibule: Nenoliedzami šis ir
izaicinājumu laiks visiem – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Tas ir arī inovāciju
laiks, jo mācās visi. Daudz neskaidrību ir izlaiduma klasēm,  īpaši 12. klases skolēniem.
Viņiem gan vidusskola jāpabeidz, gan jāstājas augstskolās. Uz šo laiku vēl nav nekādas
konkrētības. Attālināti mācībās iesaistījušies visi 12. klases skolēni. Metodes ir dažādas,
rīki, ar ko strādā, arī daudzveidīgi. Katrs skolotājs mēģina atrast optimālas darba formas,
lai būtu interesanti un izglītojoši gan skolēniem, gan arī pašiem skolotājiem. Jaunieši
atzīst, ka ir nepierasti, bet interesanti. Uz skolu, lai mācītos klātienē, visiem gribas!
Noilgojušies pēc klases biedriem, skolotājiem un skolas pusdienām. Vecākiem, kuriem
skolēni ir vidusskolas klasēs, domāju, šajā laikā ir vieglāk, nekā tām ģimenēm, kurās
mācās bērni līdz 6. klasei. Ja ģimenē ir skolēni, bērnudārza audzēkņi un vēl vecākiem ir
attālināts darbs… neapskaužama situācija. Paldies viņiem par prasmi to visu savienot
un vēl paspēt noorganizēt atpūtu.

4. maijā valstī svinēsim Latvijas Republikas Neatka rības atjaunošanas dienu. Tad
pieņemtie lēmumi prasīja drosmi un varonību. Kopš šīs dienas ir pagājuši 30 gadi.
Zīmīgi, ka arī šis laiks prasa no mums ikdienišķu varo nību – skolēniem tā parādās, pār-
varot savu negribēšanu, nevarēšanu,  izdarot laikus un kārtīgi. Vecāku varonību redzam,
palīdzot bērniem, uzmundrinot un atbalstot tos, izvirzot prasības, kas veido atbildīgu
attieksmi pret saviem pienākumiem. Skolotājiem šis ir īpašs laiks, kad darba ir daudz
vairāk, kad ir jāatrod pareizie risinājumi, pareizā pieeja, pareizie vārdi… Es domāju, ka
šo laiku mēs vēl ilgi atcerēsimies. 

Par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai visā Latvijā tiek svinēti Baltā gal-
dauta svētki – paceļot valsts karogu, pulcējoties pie balti klātiem galdiem. Pirmssvētku
dienā arī mūsu skolā pusdienas notika pie balti klātiem galdiem. Aicinu mūsu skolēnus
un viņu ģimenes saglabāt šo tradīciju!  Saulainus un optimisma pilnus svētkus!

Rekavas vidusskolas direktora vietniece Aina Keiša

Ko iemācāmies, mācoties attālināti?
Neparasts laiks, notikumi, darbi, domas un sajūtas. Aprīļa beigās skolā pārsva-

rā valda klusums. Lielākā daļa skolotāju un visi skolēni strādā attālināti. Un šai mācību
procesā ir ļoti nopietni iesaistījušies arī vecāki. Katras skolas sapnis – trīspusēja sadarbība!

Ko esam iemācījušies pa šo laiku? Daudz rūpīgāk plānot savu laiku, taču diennaktī
vienalga pietrūkst stundu. Apguvuši vairākas jaunas tehnoloģijas un saziņas rīkus.
Turklāt saziņa notiek katru dienu līdz pat vēlam vakaram. Atbalstīt viens otru daudz
biežāk un vairāk nekā parasti. Mācāmies sapratni un pacietību.

Un te jāsaka milzīgs paldies par operatīvu darbu un papildus slodzes uzņemšanos sko-
lotājiem, kuru darba laiks šobrīd ir ļoti pagarinājies un arī pats darbs kļuvis jūtami sarežģītāks. 

Milzīgs paldies vecākiem par atsaucību, sapratni, labiem vārdiem un ļoti nopietno
iesaistīšanos attālinātajā mācību procesā.

Un protams, paldies pašiem galvenajiem – skolēniem! Par to, ka aktīvi darbojas,
sazinās, zvana, sūta prezentācijas, dzied dziesmas, runā svešvalodās, zīmē, raksta diktātus
caur videozvanu, ar skolotāju pa telefonu rēķina rūķu nosoļotos kilometrus, mēra trijstūru
leņķus, filmē kopā ar mammu gatavotās pusdienas, skatās sportiskas multenes, mācās
skaitīt pulsu, pēta strēlnieku kaujas, lasa par banku darbību, apbrīno Renesanses mākslu,
loka divdabjus un…vēl… daudz, daudz visu ko citu. 

Īstenībā, šobrīd jau ir iestājies nākamgad plānotais, kompetencēs balstīts mācību
process un pašvadīta mācīšanās. Un nekas! Tiekam galā! Jo strādājam visi kopā: skolotāji,
skolēni un vecāki. Vēlreiz PALDIES visiem! Arī novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei par atbalstu. Mēs tiksim galā arī ar šo neparasto situāciju. Galvenais – lai
Dievs sargā mūs visus un dod gudru prātu pašiem sargāt savu, savu tuvinieku un kolēģu
veselību! Gaidām bērnus skolā! Saulainu pavasari!

Ar cieņu, Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka 
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Latvijas teritorijā maršrutam dots no -
saukums «Viļaka–Gulbene–Ērgļi–rīga
Green Ways» un piešķirts 15 reģionālās
nozīmes velomaršruta numurs, bet posms
no bijušās mežvidu pamatskolas caur
Borisovu uz Viļaku un Vientuļiem tiks
marķēts kā vietējais velomaršruts. Pro -
jektu līdzfinansē Latvijas–krievijas pār-
robežu sadarbības programma 2014.–
2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavo -
ta ar Latvijas-krievijas pārrobežu sadar -
bības programmas 2014.–2020. gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnī -
bā atbild Viļakas novada dome un tā
var neatspoguļot Programmas, Progra -
mmas dalībvalstu Latvijas un krievijas,
kā arī eiropas savienības viedokli.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie infor-
mācijas apkopošanas. Tā kā trase lielāko-
ties ir taisna un, lai potenciālā maršruta
apmeklētājiem zaļā ceļa izbraukšana būtu
aizraujošāka, dodoties  pa  maršrutu, varēs

uzzināt izzinošu informāciju gan par netālu
esošajiem dabas objektiem, gan vēsturis-
kiem faktiem. Viļakas novadā maršruts pa
bijušo dzelzceļa līniju būs 17,5 km garš, pos-
mā Kuprava – Žīguri 11,4 km un Žīguri –
Mežvidu bijusī pamatskola 6,10 km, Trase
tiks marķētā gan ar koka norādes stabiem,
gan koka km stabiņiem. kā arī tiks izvietoti
vairāki informatīvie stabi gan pie objektiem,
gan krustojuma un pagrieziena vietās!

Pirms uzsākt marķēšanu svarīgi ir apse-
kot trasi dabā un novērtēt esošo situāciju.
Nozīmīgi bija atrast arī kādas vēstures lie-
cības, kā piemēram bijušos dzelzceļa 100
m stabiņus, lai jaunie km stabiņi sakristu
ar vecajiem. Devāmies meklēt vēstures lie-
cības un vairākkārtējā trases izbraukšana
attaisnojās ar rezultātiem, jo atradām vai-
rākus nozīmīgus 100 m stabiņus. Veicām
stabiņu fotografēšanu un GPS koordinātu
noteikšanu. Visi iegūtie dati tika savadīti
digitālajā kartē. Apsekojām arī posmu

Vīksna – Kuprava. Visvairāk vēsturisko
liecību saglabājušās Kupravas un Vecumu
pusē. Izbraucot posmu var palaimēties
ieraudzīt arī kādus meža zvēriņus, mums
paveicās, jo sastapām lapsu, dzērves un
ērgļus pāri. Liels paldies dabas pazinējai
Andrai Korņejevai par tehnisko atbalstu.
Projekta gaitā tiks veikta arī trases tīrīšana,
līdzināšana un atpūtas vietas labiekārtoša-
na pie Žīguru dzelzceļa stacijas.

Aicinām vietējos iedzīvotājus iesaistī-
ties. Varbūt kādam saglabājušās fotogrāfi-
jas, kas uzņemtas uz dzelzceļa līnijas
Kuprava–Žīguri–Vecumi, kad vilciena kus-
tība vēl notika, bildes noderētu noformējot
informatīvos stendus. Informāciju sūtīt uz
turisms@vilaka.lv.

Projekta kopējais budžets ir 793036,00 Eur,
Projekta līdzfinansējums no Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014–2020. gadam ir 713732,40 Eur
(90 % no projekta budžeta)un projekta par-

tneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā –
79303,60 Eur.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmu 2014.–2020. gadam līdz-
finansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija. 

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programma 2014.–2020. gadam finan-
siāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konku -
rētspēju, izmantojot to potenciālu un atraša -
nās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Program -
mas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. 

Informāciju sagatavoja: Tūrisma spe-
ciāliste Inese Matisāne

turpinās sagatavošanas darbi projekta Nr. LV-ru-006 «GreeNWaYs
riGa-PskoV» (zaļie ceļi rīga – Pleskava) trases marķēšanai

Viļakas novada dome ir saņēmusi
iedzīvotāju sūdzības par mājdzīvnie-
kiem-suņiem, kuri apdraud skrienot
līdzi gan pieaugušiem iedzīvotājiem, gan
maziem bērniem, gan gājējiem, gan
riteņbraucējiem. 

Atgādinām, ka Ministru kabineta notei-
kumi Nr.266 «Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai–  paredz, ka pilsētās
un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā
īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turē-
jumā esošajā teritorijā:

• suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina
pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu
no publiskai lietošanai paredzētās teritori-
jas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās;

• pie norobežotās teritorijas ieejas ierīko

zvanu vai citu ierīci, kas rada iespēju sa-
zināties ar teritorijas īpašnieku vai valdī-
tāju.

Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teri-
torijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai
vai citam aksesuāram, piemēram, iemauk-
tiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sar-
kanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīsta-
mu suni.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās
teritorijas suns bez pavadas var atrasties
zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo
pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar
vietējo pašvaldību saistošajiem noteiku-
miem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpaš-
nieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Ārpus pilsētām un ciemiem: 
• viensētās suni var turēt ārpus telpām

nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neap-
draud cilvēkus un dzīvniekus;

• ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā
uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi «Suns!»;

• ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā
vai turējumā esošās teritorijas suns bez
pavadas var atrasties pastaigas laikā īpaš-
nieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 106.pants paredz:

dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas

prasību pārkāpšana
Par dzīvnieku turēšanas, labturības,

izmantošanas un pārvadāšanas prasību pār-
kāpšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no sep-

tiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām – no piecpadsmit
līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus
vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts
fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no piec-
padsmit līdz septiņsimt euro, bet juridis-
kajām personām – no septiņsimt līdz tūk-
stoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus
vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pār-
kāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām – no simt
desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfis-
cējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.

Terēzija Babāne,
Vispārīgās nodaļas vadītāja

Būsim atbildīgi par mājdzīvniekiem

6. aprīlī Viļakas novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu «Par ēdināšanas
nodrošināšanu ārkārtējā situācijā Viļakas novadā».

1. Nodrošināt ēdināšanu Viļakas novadā deklarētajiem 1.– 4. klases izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, piešķirot
pārtikas pakas 15,00 ( piecpadsmit ) euro vērtībā, mēnesī.

2. Nodrošināt ēdināšanu Viļakas novadā deklarētajiem 5. –9. klases izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, piešķirot
pārtikas pakas 15,00 ( piecpadsmit ) euro vērtībā, mēnesī.

3. Nodrošināt ēdināšanu piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem, kā arī 1. –
12. klases izglītojamiem, kas mācās Viļakas novada izglītības iestādēs, ārkārtējās

situācijas laikā, piešķirot pārtikas pakas 15,00 (piecpadsmit) euro vērtībā, mēnesī.
Lielajā piektdienā 10.aprīlī Viļakas novada dome ar Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes un Viļakas novada pagastu pārvalžu palīdzību organizēja Skolēnu pārtikas
paku piegādi.

Pēc Viļakas novada domes organizētā iepirkuma pārtikas pakā ietilpa tikai Viļakas
novadā ražotās pārtikas preces.

1. Atsaucoties uz Zemkopības ministra un valdības rekomendācijām atbalstīt savējos
ražotājus un iegādāties preces, ko ražo vietējie ražotāji.

2. Iegādājoties vietējo ražotāju preces iespēju robežas tiek izslēgta lieka loģistika, preču
pārvietošana, starp Latvijas novadiem un ES valstīm, kas šajā situācijā ir ļoti svarīgi.

3. Iegādājoties pārtikas preces maksimāli tika ievērot, lai tā būtu veselīgāka, ražota
bioloģiskajās saimniecībās un nav ģenētiski modificēta (bez GMO).

4. Viens no svarīgākajiem noteikumiem bija ražotāja un preces atbilstība normatī-
voaktu prasībām, sertifikācija.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs sergejs maksimovs: «Pasauli nevar izglābt,
glābjot pasauli. Pasauli var izglābt, strādājot ar sevi. /Bils Plotkins./

Vēlos pateikties Viļakas novada uzņēmējiem, kuri šajā sarežģītajā laikā turpina
strādāt un dod darbavietas iedzīvotājiem, turpina maksāt nodokļus ar kuru palīdzību
pašvaldība var sniegt palīdzību gan daudzbērnu ģimenēm, gan trūcīgām un maznodro-
šinātām personām.

Vispirms vēlos uzsvērt to, ka ne valdībai, ne pašvaldībām un arī iedzīvotājiem nav
šādas pieredzes, kā rīkoties šādas epidēmijas laikā. Kā pasargāt katram sevi un mūsu
tuvākos, kuri pakļauti lielākam riskam. Varam būt pateicīgi, ka vīruss šobrīd vēl nav
sasniedzis mūsu novada teritoriju. 

1. Atbalsts darbos. Pieņemot lēmumu par atbalstu skolēnu ēdināšanā ārkārtējās situā-
cijas laikā, vēlējamies uzsvērt, mūsuprāt, ļoti svarīgas lietas:

• Ka novada teritorijā ir pārtikas krājumi, kas būtu nepieciešami, situācijā, ja būtu
noteikti vēl stingrāki pārvietošanās ierobežojumi. Šobrīd pārtikas krājumi ir pietiekoši. 

• Ikviens no mums piekrīt viedoklim, ka jāatbalsta savi valsts uzņēmumi, vietējie

ražotāji, nodokļu maksātāji. Šādās situācijās ļoti uzskatāmi, ka mūsu darbi sakrīt ar vār-
diem, vai mūsu lokālpatriotisms ir patiess vai tas beidzas pie ieejas veikalā, vai tad, kad
skar mūsu finanšu intereses. Paldies ikvienam iedzīvotājam, kuram atradās pateicības
vārdi, par labu Viļakas novada uzņēmējiem. 

2. Turpinot atbalstīt skolēnus, Viļakas novada dome 23. aprīlī Finanšu komitejā
skatīja jautājumu par skolēnu ēdināšanu maija mēnesī. Tika pieņemts lēmums domes
sēdē grozīt  domes lēmumu par Skolēnu pārtikas pakām un maija mēnesī noslēgt sadar-
bības līgumus ar visiem Viļakas novadā strādājošiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
Šoreiz atbalstu sniegsim tirgotājiem. Vairāk informācijas sniegsim pēc Viļakas novada
domes pieņemtā lēmuma.

3. Varam piekrist, ka pārtikas pakas saturs ne katram bērnam bija mīļākie produkti, bet
svarīgākais bija, lai būtu iespēja bērnu sātīgi un iespējami veselīgāk paēdināt. Uz jautājumu –
Ko darīt, ja manam bērnam negaršo kāds vai arī visi pakā esošie produkti, izņemot gan, ja
bērnam ir veselības problēmas, atļaušos komentēt: Kāpēc es nezinu, kā pagatavot tā, lai
tas garšotu manam bērnam? Iespējams, ka dažos gadījumos tas būtu atrisinājums.

Mums katram ir kādi trūkumi vai slimības. Parasti mēs cenšamies šīs slimības
izārstēt. Ja neizdodas izārstēt, nekas neatliek, kā iemācīties sadzīvot ar slimību. 

Mācīsimies sadzīvot ar Covid-19, strādāsim ar sevi, atbalstīsim viens otru, būsim atbildīgi.»
Terēzija Babāne, Vispārīgās nodaļas vadītāja

Skolēnu pārtikas pakas
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Viļakas no vadā2020. gada aprīlis

VĒsture

Pēc ii pasaules kara lielākā daļa
Viļakas tika nopostīta, pāri pali-

kušas bija tikai dažas mājas. Viļakā pēc
kara tika izveidotas un darbojās daudzas
iestādes – linu fabrika, šūšanas ceha «sar -
kanais rīts «filiāle, kokapstrādes cehs
«suvenīrs», strādāja daudz skolotāju,
ārstu un citu  darbinieku, kuriem bija
vajadzīga dzīvojama platība. dzīvokļu
trūkums vienmēr ir bijusi īpaša problē-
ma. Par dzīvokļu celtniecību rūpējās
Viļakas namu pārvalde un Viļakas re -
mon tu un celtniecības kantoris. dzīvokļu
celtniecībai lielas naudas summa piešķī-
ra valsts, jo padomju laikā dzīvojamais
fonds bija prioritātē. tajā laikā uzskatī-
ja-jo labāki un ērtāki dzīves apstākļi cil-
vēkiem, jo labāk viņi veic savu darbu
jeb (kā toreiz teica)  pilsonisko pienākumu.

Pilsētai pēc kara vajadzēja augt un attīs-
tīties lai atbilstu apriņķa centra vajadzībām.
It īpaši svarīgi bija paplašināt dzīvokļu
fondu. Tāpēc Ministru Padome uzdeva
1949. gadā Viļakā uzcelt 4, bet 1950. gadā
6 mājas apriņķa rūpniecības kombināta
strādniekiem. Uzdots Vieglās rūpniecības
ministrijai celt 3 mājas Viļakas linu fabrikas
strādniekiem. Tāpat ēku būvniecība jāpap-
lašina dažādām sagādes un sakaru organi-
zācijām, bet Mežu un papīra rūpniecības
ministrijai jāceļ Viļakā un Žīguros 14 mājas
mežrūpniecības darbiniekiem. Laika posmā
no 20. gs 40. gadu beigām – 20.gs 90 ga -
diem Viļakas pilsētā tika uzceltas vairākas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

1948. gadā ievērojami uzlabojās  dzīvok -
ļu skaits  Viļakas pilsētā. Te daudzi strādnie -
ki un kalpotāji uzsāka ģimenes māju būvi.
Šo pasākumu atbalstīja arī valsts, piešķirot
individuālajiem apbūvētājiem naudas kre-
dītus.  1947. gadā apriņķa komunālā daļa
Viļakas pilsētā uzcēla 3 jaunas dzīvojamās
ēkas ar 15 dzīvokļiem (mūsdienās sagla-
bājusies Garnizona iela 3, agrāk Padomju
iela). Šajā gadā Viļakas pilsēta  saņēma
pir mo ģeneratoru, jo pirms tam šeit nebija
elektrības. Arī 1948. gadā jaunu dzīvojamo
ēku būvei un dzīvokļu remontiem bija ieda-
lītas krietnas summas. 1950. gadā tika uz -
celta 8 dzīvokļu dzīvojama māja Abrenes
un Garnizona ielas krustojumā (mūsdienās
Garnizona iela 1, agrāk Padomju iela).

1951. gada 23. oktobrī  Abrenes rajona
darbaļaužu deputātu padomes izpildu ko -
miteja lēma par elektroenerģijas lietošanas
kārtību Viļakas pilsētā. Tika noteikts limits,
uz katru dzīvokli mēnesī varēja tērēt 9 kilo-
vatstundas elektrības. Dažām profesijām
bija papildus limiti, piemēram, priekšsē-
dētājiem, skolotājiem, armijniekiem ar aug-

stu dienesta pakāpi,  rūpniecības uzņēmu-
mu direktoriem un galvenajiem inženie-
riem, kā arī ģimenēm ar maziem bērniem
un skolniekiem.

Zemnieku ielas daudzdzīvokļu māju
sāka celt 20. gs 50-to gadu sākumā un tā
nodota ekspluatācijā 1952. gadā.  Šīs mājas
celtniecību veica  rajona būvremontkantora
celtnieki. Mājas celtniecības darbus vadīja
vecākais meistars N. Aļeksejevs un des-
mitnieks B.Belindžens.  1952. gada nodota
ekspluatācijā māja (mūsdienās Pļavu iela
2).  Māju būvniecība turpinājās arī 1955.
gadā, kad uzcēla  dzīvokļu māju (mūsdie-
nās Garnizona iela 7a, agrāk Padomju iela).

1957. gadā novembra mēnesī Viļakas
pilsētas iedzīvotājiem nodeva ekspluatācijā
astoņu dzīvokļu ēka Komjaunatnes ielā 5
(tagad Abrenes iela 5). Cilvēki priecājās,
bija arī par ko priecāties, jo dzīvokļi bija
ar visām ērtībām, ar ūdensvadu , kanalizā-
ciju, vannas istabu utt. Viļakas remontu un
celtniecības kantoris 1958. gadā nodeva
ekspluatācijā jaunu dzīvojamo māju  Ab -
renes ielā (mūsdienās Abrenes iela 23).
Šajā mājā dzīvoja Viļakas remontu un celt -
niecības kantora strādnieki. Tika uzcelta
arī daudzdzīvokļu māja (Pils ielā 1), kurā
dzīvoja linu fabrikas strādnieki. 1959. gadā
tika nodota lietošanā daudzdzīvokļu māja
(tagad Abrenes iela 34), darbus veica Rē -
zeknes celtniecības tresta darbinieki. Šajā
mājā dzīvoja patērētāju biedrības darbinie-
ki, dzīvokļiem ir ūdensvads un kanalizācija.
1960.gadā nodota ekspluatācijā arī 8  dzī-
vokļu māja Abrenes un Tautas ielas stūrī,
kā arī  dzīvokļu māja Komjaunatnes un
Liepnas ielas stūrī. Celtniecības darbus
vadīja brigadieris Kokorevičs.

1960. gadā uzcēla māju Viļakas–Ve -
cumu ceļa malā. Šinī mājā dzīvoja lopu
sagādes punkta darbinieki. Par dzīvokļu
mūrēšanu bija atbildīgs P. Slišāns, galdnieki
brāļi Bocini. Māja bija paredzēta četrām
ģi menēm. 1962. gadā padomju saimniecī-
bas «Viļakas» strādniekiem uzcēla 2-stāvu
divstāvu māju Eržepoles ielā, kurā atradās
8 dzīvokļi.

1965. gadā Viļakā tika izveidota Zie -
meļ austrumu elektrisko tīklu iecirknis div-
stāvu administratīvi – dzīvojamā māja, dar-
bnīcas, garāžas un materiālu noliktavas.
Māju cēla Rēzeknes celtniecības pārvaldes,
kā arī Rīgas l CMP kolektīvi. (mūsdienās
Balvu iela 6).

1967. gadā izveidoja Balvu pārvietoja-
mo mehanizēto kolonnu (PMK). Meha -
nizētai kolonnai bija savs iecirknis arī
Viļakā. 20. gs 70 gados Viļakas (PMK)  ie -
cirknī strādāja aptuveni  25 celtnieki.

1970. gadā tika nodota 12 dzīvokļu mā -
ja Liepnas ielā. Šīs mājas celtniecību veica
Balvu pārvietojamās mehanizētās kolonnas
Viļakas iecirkņa celtnieku brigāde V. Ti -
šanova vadībā. Mājas celtniecībai izlietoti
82 000 rubļu. Jaunajā ēkā dzīvokļus saņē-
muši Viļakas skolotāji un ārsti, kā arī viens
no šīs mājas celtniekiem.  Starp celtniekiem
valdīja laba disciplīna, ja kāds nebija izgājis
darbā, viņam vajadzēja atstrādāt sestdien.
Bet, ja vainīgais arī sestdien neatnāca uz
darbu, iekavētais bija  jāatstrādā visai bri-
gādei. Projektētās ķieģeļu starpsienas aiz-
stāja ar gāzbetonu (mūsdienās Liepnas iela
10).  Arī otrās mājas, kas paceļas tepat blakus,
par pusmetru vairāk iedziļināja mājas
pamatus. Līdz ar to radīti labvēlīgāki ap -
stākļi  pret pamatu caursalšanu (mūsdienās
Sporta iela 2).

1980. gadā uzsāka Abrenes ielas 1 mā -
jas celtniecību, to cēla  Balvu 6. pārvieto-
jamās mehanizētā kolonna. Šo māju eks-
pluatācijā nodeva 1981. gadā. Mājā iekār-
toti 24 dzīvokļi. Mājā dzīvoja PMK strād-
nieki.

1985. gada ekspluatācijā nodots daudz-
dzīvokļu nams Sporta ielā 4 (mūsdienās tā
pati adrese). Mājai bija pievilcīga vide, jo
pagalmā sastādītas rozes. Māju cēla Vis -
pārēja celtniecības tresta pārvietojamās
mehanizētās kolonnas un galvenokārt dzī-
voja pienotavu darbinieki.

Padomju saimniecībā Viļaka 1986.
gadā tapa divas 18 dzīvokļu 467.sērijas
mājas Eržepolē. Eržepoles mājas tika celtas
ar lielām grūtībām. Apmetējiem bija jās-
trādā caurvējā, problēmas ar materiāliem.
Abas ēkas uzmontēja Balvu pārvietojamās
mehanizētās kolonnas brigadiera Br. Šai -
cāna vīri. (Eržepoles 3-stāvenes). (Mūs -
dienās Eržepoles ielas 62 un 64). Par māju
vecākajiem tika ievēlēti – A. Matulis un
A. Korņejevs. Viņi abi līdz ar to saņēma ne
tikai dzīvokļa, bet arī pagrabu un ieeju
atslēgas. Saimniecības direktors Dz. Put -
niņš līdz ar novēlējumiem izsniedza atslē-
gas un orderus. Eržepoles daudzstāvu mā -
jās dzīvoja padomju saimniecības Viļaka
strādnieki.  Padomju saimniecībā «Viļaka»
bija paredzēta arī viesnīca, jo viens dzī-
voklis no šīm mājām tika rezervēts iebrau-
cējiem. Sešos dzīvokļos, kuros ir 21 istaba
– bija kopmītnes.

1993. gadā tika uzcelta pēdēja daudz-
dzīvokļu māja Viļakā (Garnizona ielā 9).
Tā kā arhīvos tikt pagaidām nav iespējams,
lasītājiem tika nodots lasīšanai neliels
ieskats Viļakas daudzdzīvokļu celtniecības
vēsturē. Dziļāks izpētes darbs pie šīs tēmas
vēl turpināsies, jo dzīvokļu jautājums ir

viena no daudzajām izpētes tēmām, kuru
paredzēts iekļaut lielajā Viļakas novada
vēstures ekspozīcijā. Viļakas novada mu -
zejs aicina, ja kādam ir sīkāka informācija
vai kāds attēls par daudzdzīvokļu namiem
Viļakā,  mēs noteikti Jūs priecāsimies
redzēt Viļakas novada muzejā, bet tikai pēc
ārkārtas situācijas beigām. Pamazām izpē-
tes darbs notiek arī pie visa novada dzī-
vokļu celtniecības tendencēm.

atsauces un avoti:
1. Buža, A., «Lai ātrāk mirdzētu spāres»,

Vaduguns, 1971.gads;
2. Neipreiss, I., «Mūsu veikums»,

Vaduguns, 1980.gads;
3. Meistera,I., «Gaiši dzīvokļi», Latgales

zemnieks Nr. 63, 1958. gads;
4. Ziedonis, J., «Viss iedzīvotāju labā»,

Vaduguns, 1984. gads;
5. «Celtniecība Viļakā vēršas plašumā»,

Latgales zemnieks Nr. 147, 1950. gads;
6. «Būs dzīvokļi», Latgales zemnieks  Nr. 80,

1959. gads;
7. «Viļakas izaugsme», Latgales zemnieks

Nr.52, 1959. gads;
8. «Padomju saimniecībā Viļakā», Va du -

guns, 1986.gads;
9. Lapiņa, P., «Palielināts dzīvokļu skaits

Viļakas pilsētā «, Latgales zemnieks Nr. 1, 1949.
gads;

10. «Būs labi un ērti dzīvokļi», Vaduguns,
1962. gads;

11. Gureviča, V., «Palielinājies dzīvokļu
fonds», Latgales zemnieks Nr. 12, 1952. gads;

12. «Jaunas celīnes Viļakas ielās», Balvu
taisnība, 1960. gads;

13. Ruško, J, «Sekmīgi pabeigsim saimnie-
cības gadu», Latgales zemnieks Nr. 138, 1959.
gads;

14. Gugāne, A, «Saņemti 12 dzīvokļi», Va -
duguns, 1970. gads;

15. Riekstiņa, K, «Šodien par to celtniekim –
paldies», Balvu taisnība, 1960. gads;

16. «Viļaka aug», Cīņa, 1953. gads;
17. «Jauni dzīvokļi pilsētas iedzīvotājiem»,

Latgales zemnieks Nr. 127, 1951. gads;
18. «Jauna celtne Viļakā», Latgales zem-

nieks Nr. 131, 1952. gads;
19. Krakupe L., «Ērti dzīvokļi četrām ģime-

nēm», Balvu taisnība, Nr. 36, 1960. gads;
20. Grauds, J., «Palīdz apriņķim tikt uz

augšu», Cīņa, Nr.213, 1949. gads;
21. Antonova, O, «Par elektroenerģijas lie-

tošanas kārtību Viļakas pilsētā», Latgales zem-
nieks Nr.152, 1951. gads;

22. Kalve, M, «Atslēgu svētki», Vaduguns,
Nr.11, 1987. gads;

23. Bozovičs, A, «Novatora ieteikumi»,
Vaduguns, Nr.60, 1970. gads

24. Viļakas novada muzeja krājuma nepub-
licētie materiāli.

Informāciju sagatavoja:  Viļakas nova-
da muzeja vadītāja R.Gruševa

dzīvokļu celtniecība Viļakā 
(20.gs 40-to gadu II puse-20.gs 90-to gadu I puse)

Māja Liepnas ielā 1Daudzdzīvokļu māja Liepnas ielā 10 un Sporta ielā 2
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aktiVitātes NoVadā / iedzīVotāJu ziNāŠaNai / BazNīCas draudžu ziŅas

Noslēgti līgumi par ēku vienkāršotu atjaunošanu Viļakā
Šajā pavasarī tiek uzsākta divu ēku vienkāršota atjaunošana

abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10, Viļakā, lai izveidotu sociālo
pakalpojumu infrastruktūru – grupu dzīvokļus un dienas aprū-
pes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem (turp-
māk – personas ar Grt), projekta Nr.9.3.1.1/18/i/017 «sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
Viļakas novadā» realizācijas ietvaros. 

Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumus ar uzņēmēju SIA
«OZOLMĀJAS», kas abās iepirkuma procedūrās iesniedza visizde-
vīgākos un tehniskajai specifikācijai atbilstošus piedāvājumus, un
tika atzīts par uzvarētāju.

Abrenes ielā 9 paredzēts izveidot dienas aprūpes centru. Līgums ar
uzņēmēju SIA «OZOLMĀJAS» tika noslēgts 30.martā, būvdarbu kopē-
jās izmaksas – EUR 215 778,01 bez PVN. Šobrīd te ir uzsākti pirmie
sagatavošanās darbi – teritorijas norobežošana drošības pasākumu īste-
nošanai. Dienas aprūpes centra mērķis ir veicināt 8 personām ar GRT,
prasmju un pašdarbības spēju attīstīšanu, sniegt palīdzību pašaprūpē,
rīkot fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes, kas piln-
veidos personu ar GRT prasmes un veicinās iekļaušanos sabiedrībā.

Balvu ielā 10 paredzēts izveidot grupu dzīvokļus. Līgums ar
uzņēmēju SIA «OZOLMĀJAS» tika noslēgts 15. aprīlī, būvdarbu
kopējās izmaksas – EUR 186 702,32 bez PVN. Aktivitāšu mērķis ir
nodrošināt 10 personām ar GRT mājokli Viļakas novadā, atbalstot
tos sociālo problēmu risināšanā – prasmju pilnveidošana, pašaprūpe
un darba meklēšana, saskarsmes iemaņu apgūšana. Grupu dzīvokļos
tiks nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts aktīva dzīvesveida
veicināšanai un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Projekts «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Viļakas novadā» tiek īstenots darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» realizācijas
ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane

dārgais lasītājs! esam visā pasaulē vienoti ar
kopējo ienaidnieku Covid-19. kādam tas ir tikai
kārtējais nelielais šķērslis, kuram tikt pāri. kādam
kaut kas nopietnāks, un ir mazāk vai vairāk izmai-
nījis ikdienas ritmu. kādam tās ir beigas… 

Jebkurā gadījumā, pēdējā laika notikumi ir zīme
tam, ka tā vairs nevaram turpināt. Nevar turpināties
ne tikai mana sliktā kaimiņa mājā vai mana nelab-
vēļa ģimenē. Nevar turpināties ne Sīrijā, ne Sudānā,
ne arī Amazonē. Nevar turpināties pat manī pašā,
vienalga vai esmu darbīgs iedzīvotājs vai aktīvs
priesteris. Pārāk bieži cilvēks nespēj labi pārvaldīt
pasauli, jo to piesārņo un egoistiski izmanto dabas
resursus. Ne velti, lai šo situāciju pārvarētu mums
jābūt sociāli atbildīgiem un jādomā daudz plašāk,
kā vien tikai par savu labumu.

2019.  gada decembrī tika uzsākta kampaņa
Viļakas katoļu draudzes plebānijas lieveņa atjauno-
šanai. Tā sākās ar vienkāršu sociālā tīkla Facebook
akciju- daloties ar šo ziņu un to atzīmējot ar «patīk»
ikviens varēja palīdzēt 2 euro vērtībā. Noslēdzoties
šai akcija tika savākti 1571 euro. Šo daudzu personu
sarūpēto summu solīja noziedot viens diskrēts uzņē-
mējs. Kopumā šī akcija izgaismoja ne tikai Viļakas,
bet arī pasaules situāciju, ka tikai mazai daļai cilvēku
ir svarīgs kopīgs labums. 

Kāds no maniem kolēģiem pēcāk rakstīja – vai
ir vērts darīt to, kas vairākumam vietējās sabiedrības
nešķiet svarīgi? Kāpēc kādu vietu padarīt skaistu
un sakoptu, jo tad jau uzreiz pamanīs zemē nomestu
izdzertu pudeli vai kādu citu atkritumu. Tad taču
nebūs iespējas tik viegli un neuzkrītoši aizzagties
pie ābeles un salasīt riekšavu gardumu. Tad jau
nebūs veca grausta par ko pasmiet un mierināt sevi
ar to, ka mana māja ir tomēr diezgan skaista (šim

graustam blakus). Un ko tik vien atkal nevarēs pār-
mest priesterim, draudzei utt. … Tomēr šim pro-
jektam ir izvēlēts spēcīgs nosaukums – «Cerību
spārni». Ar Dievpalīgu un daudzu entuziastu palī-
dzību ir uzsākti pirmie teritorijas apsekošanas un
sakopšanas darbi. Tuvējā apkārtnē savākts piegru-
žojums un izcirsti krūmi. Restaurācijas un atjauno-
šanas darbi tiks veikti ar rūpīgu vēsturisko izpēti
un saglabājot lieveņa orģinālās, nebojātās daļas.
Liels darbs ir izdarīts, izpētot lieveņa pamatus, un,
atrokot vairāk nekā metru kultūrslāņa. 

Brāļu Puncuļu koncertā Žīguru kultūras namā
saziedoja līdzekļus 493 euro apmērā. Daudzi cilvēki
ziedoja gan draudzes kontā, ieskaitot kādu summu,
gan arī baznīcā ieliekot ziedojumu kastē, kopumā
2171,58 euro. Tādēļ ir iegūti 3742,58 euro un daudz
dažāda cita veida atbalsta gan no attālākiem, gan
vietējiem labdariem. Diemžēl, sakarā ar valstī
noteikto ārkārtas situācijas stāvokli ir nedaudz aiz-
kavējies solītais atbalsts 7000 euro apmērā no dažā-
dām organizācijām un uzņēmumiem, jo kopējā
nepieciešamā restaurācijas summa ir 12 000 euro.

Paldies ikvienam, kas ar labiem vārdiem un
dedzīgu lūgšanu atbalsta šos darbus. Paldies katram,
kas kaut vai ar 1 euro ziedojumu palīdz šajā projektā.
Vēlu jums mieru sirdī un cerību, pacietību un vese-
lību. Grūtības mūsu dzīvē nav atceļamas, bet stiprs
gars, kas tās palīdz pārvarēt, gan ir iegūstams. Jēzus
Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā 33.pantā mūs uzrunā, ka
«Viņš ir uzvarējis pasauli, kurā ir bēdas.» Turēsimies
pie labā un skaistā, pie Dieva un lūgšanas, lai pēc
šīs situācijas mēs varētu teikt – lūk, augšāmcelšanās
ir notikusi visā pasaules mērogā…

Sirsnībā un svētībā – Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels

krīze krīzē vai upuris un augšāmcelšanās?

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai
No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta

klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar
samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai –
ir jāaizpilda akcīzes degvielas iesniegums
elektro niskajā pieteikšanās sistēmā. iesniegumā
jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas par 2019. gadu. 

No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā
uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai
akvakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši Valsts
ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu dek-
larācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriek-
šējo taksācijas gadu. Ja līdz šim piesakoties dīzeļ-
degvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi bija
jānodrošina vismaz 285 eiro par ha, tad 2020.gadā
tie ir 350 eiro par ha. Savukārt, sertificētām biolo-
ģiskajām saimniecībām – 210 eiro par ha līdzšinējo
200 eiro vietā.

svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īster-
miņa ekonomiskās grūtības lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem,
kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību mak-
sājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 2020. gadā,
sākot ar šā gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt dīzeļdeg-
vielu 50% apmērā no 2019./2020 saimnieciskajā
gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā dau-
dzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts no
piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.
saimnieciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecī-
bas tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražo-
šanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

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

Valsts meža dienests ar 24. aprīli nosaka meža
ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teri-
torijā.* meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdī-
tājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos
ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību
ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laik-
posmā, šogad tas ir no 24. aprīļa,  uzturoties mežā,
ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu
meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, atrodoties
mežā, ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi,
par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo,
civiltiesisko un arī kriminālatbildību. 

Uzturoties mežos un purvos  aizliegts:
• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus,

izsmēķus vai citus priekšmetus;
• kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas

vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas;;

• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem

pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt

ugunsgrēku. 
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada

dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta
mežniecības, jo dūmi var maldināt uguns novēro-
šanas torņu dežurantus.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža

ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas
atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa
ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem
ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti
no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepiecieša-
mības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām
būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpaš-
niekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas
viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža
ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Šogad no gada sākuma pavisam ir reģistrēts 121
meža ugunsgrēks un kopējā izdegusī meža zemes platība
ir 51,4  hektāri, tajā skaitā jaunaudzes 23,7 hektāri.

Pirms dažām dienām izcēlās liels meža uguns-
grēks apmēram 6,08 hektāru platībā Dienvidlatgales
virsmežniecības teritorijā. Līdz ar tumsas iestāšanos
ugunsgrēks tika ierobežots, bet likvidācijas darbi
turpinās arī nākošajā dienā. 

2019. gadā meža ugunsgrēki dzēsti 1110 reizes,
pavisam 821,67 hektāru platībā.

Kopumā 87,6%  gadījumu meža ugunsgrēka
izcelšanās iemesls  ir bijusi neuzmanīga rīcība ar
uguni, bet 4,3% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga
dedzināšana.

Valsts meža dienests aicina būt īpaši uzmanīgiem
ar uguni mežā!

* MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības
noteikumi» 412. punkts

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, 
tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

meža ugunsnedrošais laikposms sākas 24. aprīlī
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iedzīVotāJu ziNāŠaNai

Ņemot vērā informāciju par nenoskaid-
rotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājok-
ļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda,
vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests informē, ka
ārkārtējas situācijas laikā VuGd amatper-
sonas neveic dzīvojamā sektora plānotās
ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas
par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē
par ugunsdrošību objektā atbildībās perso-
nas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrnie-
kus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrā-
dīts VUGD lēmums.

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amat-
persona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un

uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības
pārbaudes tiek veiktas dienesta formas
tērpā. 

Ugunsdrošības inspektors nekad nepra-
sīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes
veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas
ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zva-

niet pa tālruni 67075824 vai meklējiet
informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par
aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts
policijai, zvanot 110.

Plašākai informācijai: Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības

informēšanas nodaļa (tel.: 27899657,
67075871, prese@vugd.gov.lv)

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju
Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaug-
stinātas drošības un sociālās distancēša-
nās apstākļus, Lielā talka šogad tiek
organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz
individuālo talkošanu. kā iepriekš tika
ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču
visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu
no sev piemērotākajiem un pašreizējos
apstākļos pieļaujamajiem talkošanas
formāliem. 

Arī šogad Lielās Talkas moto ir «mēs
piederam nākotnei – Latvija pieder
nākotnei!» un šogad šim sauklim ir arī
papildus vēstījums: «sakop savu sētu,
tava sēta – Latvija». Tā mērķis ir veicināt
izpratni, ka mums jārūpējas par savu sētu
un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo
visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa.
Šogad visus aicinām vairāk pievērsties
savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot
visus sociālās distancēšanās noteikumus,

un izvēloties kādu no sekojošajiem formā-
tiem: 

soLo talkas: talkojiet vienatnē, pa -
staigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot
savas mājas apkārti;

duo talkas: talkojiet divatā. Ja esat
vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad tal-
kojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas,
ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢimeNes talkas: talkojiet visa ģime-
ne kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas
mājsaimniecības pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadī-
tāja: «Esmu gandarīta, ka neskatoties uz
sarežģītajiem apstākļiem, mēs tomēr esam
spējuši turpināt gadiem ilgo tradīciju un
arī šogad aicinām cilvēkus uz Lielo Talku.
Uzsvars tomēr tiek likts uz individuālajām
talkām, lai cilvēki varētu justies droši,
neapdraudētu ne sevi, ne citus. Mūsu pie-
nākums ir būt veseliem, pietiekami daudz
laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt
Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm.
Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet
nezaudēsim optimismu. 16.maijā Lielā
Talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzības
apstākļus, ja tādi uz talkas brīdi joprojām
būs aktuāli. Bet gatavojamies arī talkot
kopā ar visu pasauli š.g.19.septembrī
Pasaules talkā!»

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa
pāriem ar ģimeni vai individuāli, nozīmē
arī vairāk individuālo talkas vietu pietei-
kumu. Tāpēc visus talkotājus aicinām atzī-
mēt savas talkošanas vietas interaktīvajā
kartē, kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas
lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā
šogad ir notikušas izmaiņas:

– labiekārtošanas talkas var pieteikt
ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas
notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās
var būt talkas, kuras notiek uz privātas

zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņo-
jums ar pašvaldību, un kurās atkritumus,
ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji; 

– uzkopšanas talkas ir tās, kuras
notiek publiskās teritorijās un kurām ir
nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai
saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek
nodrošināta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas
talkas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks
saņems pieeju savam talkas profilam, kas
ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto
talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī
koordinatoriem ļaus labāk komunicēt tal-
košanas vietas, kā arī apzināt potenciālo
talkotāju skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs
jāievēro visi valstī pašreiz noteiktie, vai
jebkādi citi piesardzības pasākumi – ievē-
rosim tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies talkot,
būs iespējams pieteikties bezmaksas talkas
atkritumu maisu saņemšanai savā pašval-
dībā, tur informēs arī par atkritumu savāk-
šanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagā-
jušajā gadā, būs pieejami divu krāsu atkri-
tumu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir
paredzēti visa veida plastmasas atkritu-
miem, kur vēlāk nonāks otrreizējā pārstrā-
dē, bet baltie maisi – pārējiem atkritumiem.

esiet veseli, uzturiet možu garu,
rūpējieties par sevi un saviem 

tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi
pret līdzcilvēkiem. 

uz tikšanos visā Latvijā 
16. maijā un uz tikšanos 19. septembrī

Latvijā un visā pasaulē!
Vairāk info www.talkas.lv 

Papildu informācija: Jana Kralliša,
sabiedrisko attiecību konsultante 

(mob. 26462844, e-pasts: 
jana.krallisa@onecom-latvia.com)

iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VuGd neveic
plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Lielā talka kā plānots norisināsies 16. maijā

No šā gada 8. aprīļa līdz 15. jūnijam Lauku
atbalsta dienesta klienti elektro niskajā pieteik-
šanās sistēmā (ePs) var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesnie-
gumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas
darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt 
klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu
nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa
tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultāci-
jas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā
klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesnie-
gumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa
tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriek-
šējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzība
iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palī-
dzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks
sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt
iesniegumu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts,
pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma
datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par
izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pār-
runā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., dek-

larēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, dekla-
rētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta
veidus. 

Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums
ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna
ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums
datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, die-
nesta specialisti pārliecināsies par klienta identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai,
tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aiz-
pildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu. 

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aiz-
pildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz pla-
tību sezonas sākumam (no 14.februāra varēja pildīt
«Provizorisko iesniegumu»), tad šis iesniegums
tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksā-
jumiem var saņemt pa tālrunu 67095000. 

Informatīvais materiāls platību maksājumu
saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājas-
lapā izvēlnē «Platību maksājumi» – «Rokasgrāmatas
un veidlapas».

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

(tālrunis: 29420515, e-pasts:
kristine.ilgaza@lad.gov.lv)

Var pieteikties platību maksājumiem. 
iesniegumus Lad palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni 
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Laikā, kad aizvien vairāk
tiekam mudināti doties

dabā un mežos, mums iesaka
apmeklēt mazāk zināmas un
mazāk apmeklētākas vietas, tā-
pēc tūrisma speciāliste izvērtēja
Viļakas novada piedāvājumu. 

Mūsu novadā ir vairākas dabas
takas un atpūtas vietas, kur doties,
bet šoreiz uzmanību pievērsu vie-
tējās nozīmes dabas liegumam
Liepnas upes ielejā, kas atrodas
Žīguru pagastā pie Katlešiem, iz -
veidots jau 1997. gadā. Agrāk šeit
vides gides, Meža muzeja saim-
nieces Anna Āzes pavadībā ir no -
vadītas vairākas izzinošas ekskur-
sijas gan bērniem, studentiem,
pensionāriem, gan ārzemniekiem
un pat ornitologiem, kas bija iera-
dušies zivju dzenīti lūkoties, bet
jau kādu laiku  šī vieta, varētu teikt,
bija mazāk apmeklēta un tāpēc
vēlējos atsvaidzināt maršrutu. Arī
pieejamā informācija un vizuālais
materiāls nav tik bagātīgs, tāpēc
Viļakas novada tūrisma speciālis-
te, pieaicinot dabas pazinēju Andru
Korņejevu, devās ekspedīcijā, pa
ainaviski skaisto Liepnas upes
ielejas vidus posmu, kas ir īpaši
līkumots. Mērķis bija piefiksēt
maršrutu digitāli, kā arī tikt pie jau-
nām skaistām bildēm, iemūžināt
pavasara augu daudzveidību un
krāsu gammas. Katram gadalaikam
ir sava burvība – pavasarī, kamēr
lapas vēl nav saplaukušas skatam
paveras daudz vairāk nekā, kad
viss būs jau sazaļojis. Vēlējāmies
arī atgādināt, ka te pat pie mums
ir skaistas neiepazītas dabas takas
un nekur tālu nav jādodas.

Tik jārēķinās ar to, ka šis ir
ekotūrisma maršruts, dabā taka
nav marķēta. Liepnas upe, kas sā -
kas mežā uz ziemeļiem no Kudi -
navas un ietek Vjadā (Krievijā),
ir 47 km gara. Tās gultne ir līku-
maina, praktiski cilvēka nepārvei-
dota. Aptuveni 5 km augšpus
Katlešiem plūst pa šauru ieleju,
kas ir interesanta gan no ģeoloģi-
jas, gan dzīvās dabas viedokļa. Tā
ir iekļauta lieguma teritorijā.

Mēs pārgājienu uzsākām no tā
sauktā vecā Golodnīka ceļa, kur
pa skaisto koku aleju un vizbulīšu
ceļu devāmies gar Liepnas upi
lejup līdz pat iespaidīgajam Ka -
ķīšu akmenim, kopā ar atpakaļceļu
mērojot 5 km – gandrīz 3 stundās.
Maršrutā var redzēt daudz dažāda
lieluma laukakmeņu, kuri veido

krāces un straujteces, skatāmi arī
mālu atsegumi un pazemes avoti.
Pie Katlešiem upes krastos un gul-
tnē atrodas Katlešu iezīši – dolo-
mītu atsegumi, aiz tiem gabaliņu
uz leju vietu atradis Kaķīšu dižak-
mens – oficiāli ak mens nav atzīts
par dižakmeni, bet tā izmēri ir
iespaidīgi. Nāko šajā pārgājienā
noteikti vajadzēs noņemt izmērus.
Protams, neiztikt bez dažādām
putnu dziesmām – kur saklausījām

gan žubīti, peļkā jīti, paceplīti,
melno meža strazdu, peļu klijāna
saucienu, iztraucējām meža tilbīti.
Krastos ļoti daudz dzīvnieku pēdu.
Liela augu daudzveidība – izdevās
ieraudzīt gan apdziras, ārstniecī-
bas lakaci, ziedošu zalkteni (indīgs
augs), sārtās bezlapes, strauspa-
pardes, zilās vizbulītes, baltu un
dzelteno vizbuļu «pļavas» un
citus. Tāpat var atrast dižkokus un
palieņu pļavas. Lieguma teritorijā

savas m ājas ir atraduši arī melnais
stārķis un zivju dzenītis, ja būsi
kluss, var palaimēties ieraudzīt.
Vairākās vietās pa akmeņiem ie -
spējams šķērsot upi, tāpēc ietei-
cams uzvilt piemērotus apavus.
Maršruts būs piemērots īstiem
dabas vērotājiem un baudītājiem,
kas nesteidzīgi vēlas iepazīt vie-
tējo dabas daudzveidību.

Kad pārgājieni un ekskursijas
būs atļautas iesakām šo ekotūris-

ma maršrutu iziet gida pavadībā,
kā arī noteikti tiks sarīkots kāds
kopīgs pārgājiens.

Protams, pirms doties dabā jā -
atceras piemēroti saģērbties un
jāpievērš uzmanība ērcēm. Jāie -
vēro la bas uzvedības ABC, ko ie -
nesi, to iznes!

Informāciju sagatavoja: Tū -
risma speciāliste Inese Matisāne

Paldies par papildinājumiem
Andrai Korņejevai un Annai Āzei

Pārgājiens pa Liepnas upes ieleju
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