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Šajā izdevumā:

Viļakā atsākušies ceļa būvdarbi 

Viļakā pēc ziemas pārtraukuma atsākušies pārbūves darbi
uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža

(Vientuļi) (P35) posmā no Keišiem līdz Kiras upei (59,60.-63,04.
km). Būvdarbu zonā noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h un
brauktuves joslas platuma ierobežojums 3,5 m. Vienā posmā satik-
sme ar priekšrocības zīmēm tiek organizēta pa vienu joslu.
Remontposma izbraukšanai jārēķinās ar 20 minūtēm.

Būvdarbu ietvaros līdz pamatiem būs pārbūvēta ceļa konstrukcija,
ko pārklās divas kārtas asfalta. Vienlaikus Viļakā ir izbūvēts lietus
ūdens kanalizācijas tīkls, uzlabots ceļa apgaismojums un pagarināta
gājēju ietve. Šogad vēl atlicis visā posma garumā ieklāt asfalta virs-
kārtu, pabeigt gājēju ietves izbūvi, uzstādīt satiksmes organizācijas
un drošības līdzekļus, sakārtot nobrauktuves un veikt ceļa nogāžu
apzaļumošanas darbus.

Darbus veic SIA Ceļi un tilti pa līgumcenu 4,34 miljoni eiro (ar PVN),
finansējums nāk no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt līdz augustam.

Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa
Foto: Mareks Šubenieks
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Viļakas no vadā 2020. gada maijs

aK tu aLitātes ViļaKas NoVadā

Projektu konkurss 
Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2020.gadā izsludina projektu konkursu topošo, jauno un
tūrisma uzņēmēju projektiem Viļakas novadā.  Konkursa mērķis ir sekmēt uzņē-
mējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunus uzņē-
mējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā
jauniešu karjeras izvēli.

Aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties fiziskas personas, kuras
vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas novadā, pašnodarbinātos, mājražotājus, individuālos
komersantus (IK), zemnieku saimniecības (z/s), mikro un mazos uzņēmējus, kuri uz
projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem gadiem, bet ja projekta
iesniedzējs projektu īsteno tūrisma nozarē, projekta iesniedzējam kopējais apgrozījums
nevar būt lielāks pēdējā noslēgtajā gadā līdz 5000,00 Eur.

Projektu pieteikumi no 2020. gada 28. februāra līdz 2020.gada 8. jūnijam iesnie-
dzami personīgi Viļakas novada domes attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.),
abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583, nosūtot pa pastu adresētu Viļakas
novada domei (pasta zīmogs ne vēlāk kā 1. jūnijs) vai iesniedzot elektroniskā veidā
(parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@vilaka.lv.

Projekti ir jāīsteno no 2020. gada 1.jūlija līdz 2020. gada 30.novembrim.
Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada

pašvaldības budžeta ir 16000,00 EUR. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz
2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu. Līdzfinansējumu pro-
jekta iesniedzējs nodrošina 10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējums
ir naudas līdzekļi. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti paredz
ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamat-
līdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves
būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus un iegādājoties
būvmateriālus.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216, rakstot uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv
vai interesējoties Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.).

Projekta nolikums, pieteikuma anketa, pielikumi atrodami Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv .

l Domes sēžu lēmumi

29. aprīlī notika kārtējā domes sēde, kurā tika apstiprināti 55 lēmumi. domes
sēdē nolēma:

Lēmums Nr. 118
Iecelt Dzintaru Čerbakovu, p. k.***,  Viļakas  novada Sociālā dienesta  vadītāja

amatā  ar  2020. gada 30. aprīli.

Lēmums Nr. 126
1. Dot piekrišanu mirstīgo atlieku izzondēšanai teritorijā, kas atrodas pie Viļakas

Romas katoļu baznīcas aiz pieminekļa Pēterim Supem.
2. Saskaņot minētās darbības ar blakus esošo zemju īpašniekiem, Viļakas Romas

katoļu draudzi un valsts institūcijām, kas tiks pieaicinātas minēto darbību veikšanas
uzraudzībai un kontrolei.

Lēmums Nr. 127
1. Apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

veiktos grozījumus:
1. Nolikuma 1.6. punktā vārdus « Uldis Keišs» aizstāt ar vārdiem «Raivis Bondars»;
2. Nolikuma IV daļā «Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas apziņo-

šanas kārtība» vārdus un skaitļus» U. Keišs mob. tālruņa Nr. 29450155, e-pasts:
uldis.keiss@vugd.gov.lv aizstāt ar vārdiem un skaitļiem «R. Bondars mob. tālrunis
20277661, e-pasts: raivis.bondars@vugd.gov.lv».

3. Lēmums stājas spēkā, kad to apstiprinājušas visas Balvu sadarbības teritorijas
pašvaldību domes: Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju.

Lēmums Nr. 128
Atcelt Viļakas novada domes 06.04.2020.lēmumu Nr. 117 «Par darba tiesisko attiecību

izbeigšanu ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem»

Lēmums Nr. 129
1. Izmaksāt mērķdotāciju par aprīļa, maija un jūnija mēnešiem ar Lēmuma stāšanos

spēkā šādiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem:

1.1. G1 grupas dalībniekiem:
1.1.1.Viļakas pilsētas kultūras nama deju kopas «Dēka» vadītāja – 159,96 eiro

(d.d.soc.nod. 38,55 eiro);
1.1.2.Viļakas pilsētas  kultūras nama Jauniešu deju kolektīva «Bitīt matos» vadītāja –

159,96 eiro (d.d.soc.nod. 38,55 eiro);
1.1.3.Rekovas kultūras centra jauktā kora «Viola» vadītāja – 159,96 eiro (d.d.soc.nod.

38,55 eiro).
1.2. G2 grupas dalībniekiem: 
1.2.1. Folkloras kopa «Rekovas dzintars» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro);
1.2.2. Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro);
1.2.3. Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim –79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro); 
1.2.4. Medņevas tautas nama folkloras kopa «Egle» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro);
1.2.5. Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis –79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro;
1.2.6. Upītes jauniešu folkloras kopa «Upīte» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro);
1.2.7. Upītes etnogrāfiskais ansamblis –79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro); 
1.2.8. Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis «Abrenīte» –79,98 eiro

(d.d.soc.nod. 19,26 eiro);  
1.2.9. Viļakas kultūras nama folkloras kopa «Atzele» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod.

19,26 eiro);  
1.2.10. Žīguru folkloras kopa «Mežābele» –79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro) ;
1.2.11. Viļakas kultūras nama kapela «Atzele» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro); 
1.2.12. Viļakas krievu dziesmu ansamblis « Sudaruška» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod.

19,26 eiro);  
1.2.13. Medņevas tautas nama kapela «Egle» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro); 
1.2.14. Žīguru kultūras nama kapela «Blāzma» – 79,98 eiro (d.d.soc.nod. 19,26 eiro); 
1.2.15. Viļakas kultūras nama vokālais ansamblis «Cansone» – 79,98 eiro

(d.d.soc.nod. 19,26 eiro).

Lēmums Nr.130
Dzēst *** nepamatoti piestādītus rēķinus par centrālās kanalizācijas izmantošanu

dzīvojamā mājā ***109,80 euro apmērā. 
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai T. Locānei veikt debitora

parāda norakstīšanu.

Lēmums Nr. 131
Ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā deputāti Inesi Pravu.

Lēmums Nr. 132
Ievēlēt Saimniecisko jautājumu komitejas sastāvā deputāti Inesi Pravu.

Lēmums Nr. 133
1. Piešķirt līdzfinansējumu 2/18 domājamo daļu apmērā, kas sastāda 2234,28 euro

(divi tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro, 28 centi), Stabļovas ielas 4, c. Upīte,
Viļakas novads, daudzdzīvokļu mājas jumta nomaiņai.

2. Noslēgt līgumu ar būvnieku par piešķirtā līdzfinansējuma samaksu.
3. Lēmuma izpildes kontroli nodot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
4. Līdzfinansējumu piešķirt Šķilbēnu pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas budžeta

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

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

Lēmums Nr.138
Apstiprināt maksas pakalpojumus Viļakas novadā:

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.05.2020.

Lēmums Nr. 139
1. Izdarīt grozījumus 2019. gada 23. decembraViļakas novada domes lēmumā  Nr.466 
(protokols Nr. 21, 33.&) «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūr-

vienību darbinieku amatu vienību sarakstu»: 
1.1. Viļakas novada sociālās aprūpes centra amatu sarakstā:
1.1.1. pieškirt  amatu «Lietvedis» (profesijas kods 3341 04,  18.3 saime, II līmenis,

7. mēnešalgu grupa) 0,5 amata likmes;
1.1.2. svītrot amatu sarakstā 5.punktu «Medmāsa» (profesijas kods 3221 01, 

2. saime, III līmenis, 7. mēnešalgas grupa) 0,5 amata likmes;
1.1.3. izteikt jaunā redakcijā amatu saraksta 3. punktu: «Ēku un apsaimniekojamās

teritorijas pārzinis  (profesijas kods 5153 02, 3. saime, IIB līmenis, 8. mēnešalgas grupa)
1.0 amata likme».

1.2. Viļakas novada Sociāla dienesta amatu sarakstā:
1.2.1. izteikt jaunā redakcijā amatu saraksta 2. punktu «Sociālais darbinieks (profesijas

kods 2635 01, 39. saime, IIIB līmenis, 9. mēnešalgas grupa) 5.0 amata likmes».
2. Lēmums stājas spēkā ar  parakstīšanas dienu.

Ar 2020. gada 29. aprīļa domes sēdes protokolu  var iepazīties Viļakas novada
Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Vilakas novada_MAIJS_2020_avize.qxd  26.05.2020  11:34  Page 2



3
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PRoJeKti 

Viļakas novada dome ir realizējusi projektu Nr.19-07-
A00702-000095 «Grants seguma ceļa «upīte–Ni ko -
lajevka» pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā».
Marta un aprīļa mēnesī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«LIEPAS Z» veica būvdarbus objektā  0,45 km garumā,
novācot apaugumu, tīrot grāvjus, iebūvējot caurtekas,
uzvedot, izlīdzinot un blietējot granti. Īpaši rūpīgi ir nostrā-
dāti caurteku gali, lai spēcīga lietus gadījumā nenotiktu

izskalojumi. Maija sākumā veikti būvdarbi ir nodoti un
pieņemti ekspluatācijā. Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadī-
tājs Andris Mežals atzinīgi vērtē paveiktos būvdarbus un
piebilst, ka labprāt vēlētos, ka būtu bijis pieejams lielāks
finansējums Viļakas novadam šajā programmā, jo tad
būtu iespējams izbūvēt garākus ceļa posmus.

Kopējā izmaksu summa projektam, ieskaitot būvuz-
raudzību, autoruzraudzību, būvprojekta izstrādi, PVN un

būvdarbus,  ir 36120,44 eiro, t.sk. publiskais finansējums
30451,64 eiro.

Viļakas novada dome ir apguvusi Lauku attīstības pro-
grammas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» piešķirto finansējumu. 2019.
gadā šajā programmā tika realizēti četri projekti Nr.18-
07-A00702-000110 «Grants seguma ceļu «Kozīne–
Gubeņi» un «Repkova–Ņemecki» pārbūve Viļakas novada
Vecumu pagastā», Nr.18-07-A00702-000089  «Grants
seguma ceļa «Semenova–Loduma–Truļļova–Bahmatova»
pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā», Nr. 18-07-
A00702-000091 «Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu
pagasta «Plešova–Siševa» ceļa pārbūve» un Nr. 18-07-
A00702-000111 «Grants seguma Dīķa ielas pārbūve
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā». 

Pašvaldība grants ceļu pārbūvi veica tiem ceļiem, kuri
saņēma augstāko punktu vērtējumu uzņēmējdarbības
intensitātē konkrētajā pašvaldības grants ceļā.  Jo šī Lauku
attīstības programmas pasākuma mērķis bija atbalstīt
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzla-
bošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2.
pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests. 

«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto pirms būvdarbu veikšanas un pēc būvdarbu 

veikšanas: Vineta Zeltkalne
Foto būvdarbu veikšanas laikā: Andris Slišāns

Realizēts projekts «Grants seguma ceļa «Upīte – Nikolajevka»
pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā» 

Aktualitātes Veselības
veicināšanas projektā

Šogad pirmajā ceturksnī veiksmīgi iesākām realizēt
jaunas aktivitātes projektā Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā». 

Liela interese un apmeklētība bija vingrošanas – pilates
nodarbībām Žīguros, intensīvās vingrošanas TREX nodarbī-
bām Semenovā un vingrošanai Rekovā. Februārī visiem inte-
resentiem bija iespējams apmeklēt unikālu vingrošanas
nodarbību (elpošana), kuras laikā īpaša uzmanība tika pie-
vērsta elpošanas nozīmei. Nodarbību vadīja «Rūdīšanās sko-
las» dibinātājs un treneris Māris Žunda. Daudziem Māra pado-
mi lika aizdomāties par savu veselību, ikdienas ieradumiem
un pārdomāt nākotnes rīcības veselības uzlabošanas jomā. 

Diemžēl pandēmijas Covid-19 izsludinātais ārkārtas stā-
voklis valstī pārvilka svītru daudzu dalībnieku jaunā gada
apņemšanās, ka šogad centīgi apmeklēs vingrošanas nodarbī-
bas. No 12. maija sakarā ar jaunajiem valdības norādījumiem
esam atsākuši organizēt vingrošanas nodarbības, ievērojot
šādas prasības: pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki;
pasākuma laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, pasākuma
organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfek-
cijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem; pasākumu īstenošanas
laikā ir nodrošināta divu metru distance starp dalībniekiem.

2020. gada aprīļa beigās Viļakas novada dome saņēma
uzaicinājumu piedalīties 9.2.4.2. pasākuma «Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» 
2. kārtā. Pašvaldības vadība pieņēma lēmumu piedalīties, lai
Viļakas iedzīvotājiem no 2020. gada rudens līdz 2023. gada
vasarai būtu pieejami pasākumi veselības uzlabošanai.
Sadarbībā ar Viļakas novada domes iestādēm tiek plānotas
aktivitātes projekta 2.kārtā.  Plānojam īstenot aktivitātes, kuras
ir bijušas pieprasītas projekta 1. kārtas laikā. Būs paredzētas
fiziskās aktivitātes (dažāda veida vingrošanas nodarbības
dažādās vietās novadā) visiem interesantiem, sporta dienas
ģimenēm, lekcijas un nodarbības uztura, atkarību, seksuāli
reproduktīvās veselības profilakses jomās.

Visi aicināti būt kustīgi un vēlam atrast sev piemērotāko
aktivitāšu veidu. Kādam tā būs vingrošana, kādam skriešana,
citam nūjošana, citam pastaigas, būs interesanti, kas izvēlēsies
braukt ar velosipēdu un peldēt. Galvenais kustamies, uzņemam
enerģiju no saules un esam pozitīvi noskaņoti. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne 

Pagājušā gada jūlijā Viļakas jauniešu deju kolektīvs
saņēma pozitīvu vēsti, projekts Nr. 19-07-aL19-
a019.2207-000006 «abrenes etnogrāfiskā tautas
tērpa izgatavošana Viļakas jauniešu deju kolektīvam»
tika atbalstīts un projekta rezultātā tika izgatavoti 10
tautas tērpu komplekti 6400.00 Eur vērtībā, t.sk. ELFLA
publiskais finansējums 90% jeb 5760.00 Eur un Viļakas
novada domes līdzfinansējums 10% jeb 640.00 Eur.

Tautas deju kolektīva vadītāja D.Astreiko: «Jauniešu
deju kolektīvs (turpmāk tekstā JDK) «Bitīt’ matos» dar-
bojas jau 10 gadus.  Jau sen jaunieši sapņoja par baltajiem
Abrenes tautas tērpiem. Šis sapnis piepildījās pagājušā
gada beigās, kad pateicoties kolektīva aktīvajai dalīb-
niecei Santai Komanei, kura rakstīja projektu tērpu iegā-
dei, Viļakas novada domei un Ludzas amatnieku cen-
tram, jaunieši tika pie jauniem, sniegbaltiem tautas tēr-
piem. Ziemassvētkos jaunieši tērpus uzmērīja, tie atbilda
viņu augumu standartiem, jo katrs tērps bija šūts katram
dalībniekam individuāli pēc viņa izmēriem. Cik skaisti
izskatījās dejotāji baltajos Abrenes tautas tērpos! Bija
sajūta, ka ir kāzu laiks, gribējās dejot, dejot un dejot.
Diemžēl pagaidām jaunie tērpi stāv kultūras nama ģēr-
btuvē, jo Covid-19  ir apturējis koncertus un pasākumus,
kur dejotāji varētu izreklamēt savus skaistos tērpus.
Kāpēc tieši Abrenes tautas tērps- jo tas ir visarhaiskākais
un stilistiski vienotākais Latgales tērps. Vēsturnieki
apgalvo, ka pirms vairākiem gadu simteņiem visas baltu
tautas valkājušas baltus tērpus. Baltais tērps ir senāks
par krāsainajiem tērpiem. Latvijā baltais tērps ir sagla-
bājies vienīgi Abrenes apriņķī. Kā darbā, tā godos visas
sieviešu tērpu daļas ir bijušas baltas. JDK dejotājiem
būs tas gods nest un rādīt tērpus, kas saglabāti un vēstu-
riski nodoti mantojumā no paaudzes paaudzei. JDK mei-
teņu galvas rotas ir zīļu vainagi, kas nav uz pierastā sar-

kanā fona, bet gan vēsturiski senā – zilā fona. Šādi vai-
nagi Latvijā ir tikai dažām individuālām personām.  JDK
«Bitīt’ matos» dejotāji saka paldies visiem, kas piedalījās
procesā, lai tērpi nonāktu tieši viņu rokās un gaida to
mirkli, kad Latvijā beigsies ārkārtas situācija, lai atkal
kopā varētu darīt to, kas latviešu tautai ir svarīgi – dejot.
Tiksimies koncertos!»

Viļakas kultūras nama direktore A.Jevstigņejeva:
«Jauniešu deju kolektīvs «Bitīt, matos» izvēlējās balto
Abrenes tautastērpu. Visi jaunieši  nāk no Ziemeļlatgales,
no vēsturiskā Abrenes apriņķa. Ko mēs esam ieguvuši?
Jauns un kvalitatīvs vizuālais ietērps uzlabo kopiespaidu
par kolektīviem, ceļ to māksliniecisko sniegumu. Un
liela nozīme ir arī Dziesmu svētku sagatavošanas pro-
cesā, kur viens no  kolektīva atbilstības  kritērijiem ir
pareizi nokomplektēti novada tautu tērpi. Ziemeļatgales
tērpi – Abrenes tautas tērps un  18.gs.Viļakas apkārtnes
tērpa atdarinājums, kas ir būtisks nacionāls simbols,
palīdzēs stiprināt un uzturēt mūsu latvisko, latgalisko
identitāti. Dejotāji ir priecīgi un lepni par jaunajiem tēr-
piem, jo  tie ir godam nopelnīti!»

Kā jauniešu tautas deju kolektīva pārstāve Anda min,
tad «katram dejotājam ir liels lepnums un prieks uzvilkt
tautas tērpu.. īpaši, ja tas ir jauns un der kā uzliets, jo
šūts pēc katra izmēriem. Atceros, ar kādu nepacietību
gaidījām šos tērpus un pirmo reizi, kad beidzot tos varē-
sim pielaikot. Baltā krāsa ir tā, kas tērpiem piešķir īpašu
svinīgumu un liek uzņemties atbildību par tērpa rūpīgu
nēsāšanu. Uzvelkot šo tērpu, gribas iztaisnot muguru
vairāk nekā ierasts un lekt augstāk nekā parasti.»

Viļakas novada jauniešu deju kolektīvam savi Abrenes tautas tērpi
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Viļakas no vadā 2020. gada maijs

aKtuāLa iNfoRmāCiJa

tieslietu ministrija, atbilstoši ministru kabi-
neta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103
«Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», infor-
mē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās
un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.

No 12. maija laulību noslēgšana dzimtsarakstu
nodaļās un baznīcās ir atļauta, ja tiek ievērotas šādas
prasības:

1. iekštelpās un ārtelpās vienlaicīgi pasākumā ir
ne vairāk kā 25 cilvēki (ieskaitot laulājamos, lieci-
niekus, dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai
garīdzniekus un citas personas), ja tiek ievērota fizis-
kās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumi;

2. iekštelpās pasākuma laiks nepārsniedz trīs
stundas (ārtelpās notiekošajiem pasākumiem mak-

simālais norises laiks netiek ierobežots);
3. pasākuma organizators nodrošina ierobežo-

jumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieeja-
mību dalībniekiem.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci,
vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publis-
kās ārtelpās var:

– ne vairāk kā divas personas;
– personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
– vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi

nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
– personas, kuras veic darba vai dienesta pienā-

kumus.
Lana Mauliņa, Tieslietu ministrijas Komu ni kā -

cijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabie -
drisko attiecību speciāliste (tālrunis: 67036738, 
e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv)

tieslietu ministrija, atbilstoši ministru kabi-
neta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot mi -
nistru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu
Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu»,
informē par reliģisko organizāciju darbību, sākot
no 2020. gada 12. maija.

No 12. maija tiek atļauta pulcēšanās gan iekš-
telpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos – arī
reliģiskās darbības veikšanai, pulcējoties, ievērojot
šādas prasības:

1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki,
ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās
drošības pasākumus;

2. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekš-
telpās;

3. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atro-
doties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro iepriek-
šminēto cilvēku skaita ierobežojumu;

4. pasākuma organizators nodrošina ierobežoju-
mu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību
dalībniekiem;

Tieslietu ministrija norāda, ka garīgā un kalpo-
jošā personāla noturēts dievkalpojums, neaicinot uz
to draudzi, nav uzskatāms par organizētu pasākumu.
Tādējādi vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas
vietās var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina
savstarpējās divu metru distances un citu noteikto

fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanu.

Laulību, kristību, bēru ceremonijas tiek uzskatī-
tas par organizētu pasākumu minētā rīkojuma izprat-
nē, tāpēc dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kal-
pojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neat-
karīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās
vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma
laiks nevar pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtel-
pās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises
laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasā-
kuma organizatoram ir pienākums nodrošināt iero-
bežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pie-
ejamību dalībniekiem.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci,
vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publis-
kās ārtelpās var:

– ne vairāk kā divas personas;
– personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
– vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi

nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
– personas, kuras veic darba vai dienesta pienā-

kumus.
Lana Mauliņa, Tieslietu ministrijas Komu ni kā -

cijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabie -
drisko attiecību speciāliste (tālrunis: 67036738, 
e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv)

tieslietu ministrija informē par reliģisko
organizāciju darbību no 12. maija

tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju
dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 12. maija

ministru kabinets ar 2020. gada 
12. marta rīkojumu Nr. 103 «Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu», (turpmāk –
rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo
situāciju un noteica vairākus būtiskus
ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī
uz reliģiskajām organizācijām. ministru
kabineta 2010. gada 7. maija sēdē ir pie-
ņemti grozījumi rīkojumā, kuri koriģē
iepriekš ieviestos ierobežojumus, ar
2020. gada 12. maiju atļaujot pulcēšanos
gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos
pasākumos, t. sk. organizētu reliģisku
darbību veikšanai, kas veicamas pulcē-
joties, ja tiek ievērotas šādas prasības:

1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā
25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) dis-
tancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumus; 

2. pasākumiem, kuros apmeklētājs pie-
dalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī,

nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita
ierobežojumu;

3. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stun-
das iekštelpās;

4. pasākuma organizators nodrošina
ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas
līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzma-
nību un skaidroju rīkojumā paredzētos iero-
bežojumus:

Atgādinu, ka atbilstoši š. g. 30. marta
skaidrojumam dievkalpojuma noturēšana,
ko veic garīgais personāls savu pienākumu
ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav
uzskatāma par reliģisko darbību, kas vei-
cama pulcējoties, proti, par organizēto
pasākumu minētā rīkojuma 4.5.apakšpun-
kta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos
reliģiskās darbības veikšanas vietā vien-
laikus var atrasties tāds personu skaits, kas
nodrošina savstarpējās divu metru distan-

ces un citu noteikto sociālās (fiziskās) dis-
tancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanu.

Savukārt, organizējot laulību, kristību,
bēru vai tml. ceremoniju, kas ir organizēts
pasākums minētā rīkojuma izpratnē, dalīb-
nieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo
personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus,
neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organi-
zēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekš-
telpās notiekošā pasākuma laiks nevar pār-
sniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās
notiekošajiem pasākumiem maksimālais
norises laiks netiek ierobežots. Papildus
minētajam, pasākuma organizatoram ir pie-
nākums nodrošina ierobežojumu ievēroša-
nu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību
dalībniekiem.

Atgādinu, ka saskaņā ar rīkojuma
4.5.24.apakšpunktu neievērot divu metru
distanci var ne vairāk kā divas personas,

kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaim-
niecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie
bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā
un personas, kuras veic darba vai dienesta
pienākumus. 

Vēršu uzmanību tam, ka vēl joprojām
ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms
apmeklēt publiskās vietas un organizētus
pasākumus, t.sk. dievnamus.

Aicinu visas draudzes publiski informēt
draudzes locekļus par ierobežojumiem,
t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epi-
demioloģiskās prasības,  un ar atbildību
izturēties pret tiem,  turpinot ievērot mak-
simālo piesardzību. 

Tāpat uzsveru, ka reliģiskajām organi-
zācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju
un citām institūcijām sabiedriskās kārtības
un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu
ministrs J. Bordāns

skaidrojums par ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu» minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību

No 1. jūnija vairākas izglītības jomas
aktivitātes varēs īstenot klātienē

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās
izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes,
pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vai-
rākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija.
Par šādiem nosacījumiem 21.maijā lēma Ministru kabinets, pieņemot
grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu». Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosi-
nāja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regu-
lējumu, lai pakāpeniski atgrieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa.
Respektējot iepriekš noteiktos ierobežojumus, daudzas izglītības jomas
aktivitātes varēja īstenot tikai daļēji. 

Šīs dienas lēmums nozīmē, ka arī augstākās izglītības pakāpē valsts
pārbaudījumi varēs noritēt klātienē, ja tie nebūs iespējami attālināti.
Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās kvalifikācijas eksā-
meniem un iestājpārbaudījumiem. Sabiedrība gaidīja regulējumu attiecībā
uz bērnu un jauniešu nometnēm, un šodien pieņemtie rīkojuma grozījumi
paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt
ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un
sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi –dienas vai dien-
nakts,– ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas
nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu infor-
māciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības
departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta departamentā. Attiecībā
uz sportistiem šīs dienas lēmums nozīmē, ka, neievērojot 2 m distanci,
būs atļauti sporta treniņi (nodarbības) tādiem sportistiem, kuri ir Latvijas
pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās
vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu
komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista
pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu spor-
tistiem. Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās
situācijas ierobežojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, ka nosacījumi
pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir
spēkā –ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un
stingrus higiēnas noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakā-
peniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, bet izšķirošs būs indivi-
duālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās
drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru
prasības, jau tuvākajā laikā parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj orga-
nizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības ierobežošanu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits
turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu
vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no
2020. gada 12. maija, pasažieriem, brau-
cot sabiedriskajā transportā, jālieto
mutes un deguna aizsegs, piemēram,
sejas maska, respirators, šalle, lakats
u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo mar-
šrutu autobusos pasažieru uzņemšana
notiek pa priekšējām durvīm, autobusa

vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažie-
riem, kuriem nav attiecīgā aizsega. 

Vairs nebūs spēkā nosacījums par pasa-
žieru skaita ierobežošanu vienā sabiedris-
kajā transportlīdzeklī, pārdodot biļetes ne
vairāk kā 50% no sēdvietu skaita, tomēr,
kur tas iespējams, pasažieriem autobusa
un vilciena salonā vispirms jāieņem sēd-
vietas pamīšus, ievērojot divu metru dis-
tanci vienam no otra. Tāpat, ja autobusa

vadītāja kabīne nav nodalīta no pārējā auto-
busa salona, pasažieri nevarēs ieņemt sēd-
vietas, kas atrodas aiz šofera.

Rūpējoties par pasažieru drošību un
veselību, pārvadātāji katru dienu dezinficē
transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēr-
šot virsmām, kurām pasažieri biežāk pie-
skaras. Vairāki pārvadātāji autobusos no -
drošina roku dezinfekcijas līdzekļus.

Autotransporta direkcija aicina pasa-

žierus izvērtēt sava brauciena nepiecieša-
mību un, ja ir iespējams, izvēlēties citas
pārvietošanās alternatīvas. Tomēr, ja citas
iespējas nav, aicinām braukt laikā, kad
sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru,
iegādājoties biļeti internetā, autoostā vai
autobusā, maksājot ar bankas karti.

Papildu informācijai: Zane Plone, VSIA
Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību
vadītāja (tālr.: 67686485; 28627003)

Braucot sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs
No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā,  jālieto mutes un deguna aizsegs
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aKtuaLitātes ViļaKas NoVadā

aplido, apceļo, apmīļo Latviju!
16. maijā upītē pie skolas ēkas pagalmā, folkloras kopas «upīte» dalībnieki sanāca

uz svinīgu pasākumu. mums fonds «1836» uzdāvināja vienu no 100 tūrisma ceļa
apkārt Latvijas robežai ceļa stabu. svinīgi uz stādījām, nodziedājām spēka dziesmas.

Tagad šis stabs simbolizē to vietu, kur tūristus gaida ar prieku. Katrs gājējs, braucējs,
skrējējs, jājējs, lidotājs … ir gaidīts ierodamies. Apskatīt, atpūsties, sadancot, nopeldēties,
paēst, pārlaist nakti…

Satiksimies Upītē! #UpītieDzeiveJauka
Vairāk informācijas par tūrisma maršrutu http://1836.lv/

Folkloras kopas «Upīte» vadītājs Andris Slišāns

Pārtikas kuponi izglītojamajiem

No 12.05.2020 līdz 17.05.2020. Viļakas novada dome ar izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes un Viļakas novada izglītības iestāžu un pārvalžu palīdzību uzsāka
skolēnu pārtikas kuponu izsniegšanu Viļakas novada izglītojamajiem.

Jautājumu gadījumā  sazināties ar izglītības iestādēm vai klašu audzinātājiem.

Pārtikas kuponus var atprečot līdz  31.05.2020 sekojošos pārtikas preču veikalos:
sia «Pietālava» Veikals «Pietālava» – Abrenes 7, Viļaka, Viļakas novads

«Rekava» – Rekovas 27, Rekava, Viļakas novads
«Medņeva» – Semenova, Viļakas novads
T.c. «Baltinava» – Kārsavas iela 4, Baltinava, Baltinavas novads

sia «aLta s» Veikals «MAKS» – Balvu iela 5, Viļaka
Darba laiks: P.-S. 8:00 – 21:00; Sv. 9:00 – 19:00
Tālr. 64568931, e-pasts: vilaka.altas@gmail.com

«Žīguri» Ciemata 1, Žīguri, Žīguru pag. Viļakas novads
Darba laiks: P.-S. 8:00 – 19:00; Sv. 9:00 – 17:00
Tālr. 64522733

iK Lazdenieki aK Lazdenieki, Kozīne, Vecumu pag. Viļakas novads
Darba laiks: P. – P. 9:00 – 13:00; S., Sv. Slēgts
Tālr. 26425963, e-pasts: leons.kokorevics@inbox.lv

sia «eVa VP 69» Veikals «EVA» – Upīte, Šķilbēnu pag. Viļakas novads
Darba laiks: P.-P. 8:00 – 18:00; S. 8:00 – 16:00; Sv. 9:00 – 15:00
Tālr. 26121304, e-pasts: sievinja336@inbox.lv 

sia «doLo» Veikals «DUS» – Dīķa iela 2, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.
Darba laiks: P-Sv. 7:00 – 23:00
Tālr. 22027654, e-pasts: normundslapsa@inbox.lv

iu «ingrīda & Co» Veikals «Ingrīda & Co» – Borisova, Vecumu pag., Viļakas novads
Darba laiks: P-P 10:00 – 14:00; S., Sv. – slēgts
Tālr. 26512912, e-pasts: ingriduse@inbox.lv

sia «VeGas Vs» Veikals «Plus» – Balvu iela 2, Viļaka
Darba laiks: P. – S. 8:00 – 21:00; Sv. 9:00 – 19:00
Tālr. 29449331, e-pasts: vegassv@inbox.lv

sia «sPĒLe» Veikals Nr. 5 – Rūpnīcas 1-3, Kuprava, Viļakas novads
Darba laiks: P.-P. 9.00-18.00; S. 9.00-16.00; Sv. 9.00-12.00
Tālr. 28634844, e-pasts: spelebalvi@inbox.lv 

sia «ĶiRa» Veikals «Bastions» – Pils iela 2, Viļaka, Viļakas novads
Darba laiks: P. – Sv. 8:00 – 19:00
Tālr. 64522199, e-pasts: kira@e-apollo.lv

Veikals «dvīņi» Baznīcas iela 36, Viļaka, Viļakas novads
Darba laiks: P. – P. 9:00 – 16:00; S. 9:00 – 13:00; Sv. Slēgts
Tālr. 64563361, e-pasts: kira@e-apollo.lv

sia «madara 89» Veikals – «mini top!» 
Viļakas 24A, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads 
Darba laiks: P. – Sv.: 8:00 – 20:00 
Tālr. 25713789, e-pasts: minitop.ziguri@madara89.lv

sia «Latkomerc» Veikala adrese Balvu iela 2, Viļaka, Viļakas novads 
Darba laiks: P. – P. 11.00-16.00’; S. slēgts Sv. slēgts

Valdība pēc Kultūras ministrijas ierosinājuma
21.maijā lēma no š.g. 1. jūnija atļaut atsākt organizētu
amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtē-
ju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansam-
bļu, amatierteātru, folkloras kopu, etnogrāfisko ansam-
bļu, tautas mūzikas grupu (kapelu), tautas lietišķās
mākslas studiju vai pulciņu u.c. amatiermākslas kolek-
tīvu - darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās,
vienlaikus strikti ievērojot ar kultūras ministra rīko-
jumu izdotā sanitārā protokola* prasības.

«Dziesmusvētku kustība ir mūsu kultūras ass jau teju
150 gadus, tās attīstībā ir būtiska nepārtrauktība. Esmu
gandarīts par valdības lēmumu, kas balstīts epidemiologu
rekomendācijās. Esmu drošs, ka amatierkolektīvi savā
darbībā stingri sekos sanitārajam protokolam. Aizvadītās
nedēļas piemēri – muzeju darbības un profesionālo mūzi-

kas kolektīvu mēģinājumu procesa atsākšana – liecina,
ka kultūras joma, ievērojot drošības noteikumus, spēj
veiksmīgi atsākt darbību,” akcentē kultūras ministrs Nauris
Puntulis.

Sanitārais protokols organizētu amatiermākslas kolek-
tīvu darbībai un mēģinājumiem ar kultūras ministra rīko-
jumu tiks izdots, kolīdz š.g. 1. jūnijā stāsies spēkā grozī-
jumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu.» Sanitārais protokols stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas «Latvijas Vēst -
nesī,» tomēr jau šobrīd amatiermākslas kolektīvu dibinātāji
aicināti iepazīties ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
(LNKC), Latvijas Kultūras darbinieku biedrības un
Dziesmusvētku biedrības izstrādātā sanitārā protokola
projektu un tajā noteiktajām pamatprasībām, lai savlaicīgi
sagatavotos to izpildei. 

Jautājumu gadījumā aicinām vēsties LNKC: lnkc@
lnkc.gov.lv / 67228985.

Tāpat valdība lēma no 1. jūnija klātienes valsts pār-
baudījumu, t. sk. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu,
un iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādē izglītoja-
majiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglī-
tības pakāpē un profesionālās ievirzes izglītības program-
mās, ievērojot sanitārā protokola prasības, ko sagatavojusi
Izglītības un zinātnes ministrija.

* kārtība, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami sociā-
lās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu norises
vietu dezinficēšanas prasības

Papildu informācijai: 
Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja (67330343, 26469946,
Lita.Kokale@km.gov.lv)

Valdība no 1. jūnija ļauj organizēt amatiermākslas kolektīvu darbību un mēģinājumus
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BazNīCas dRaudŽu ziŅas

Radio Marija Latvija programmas
direktora asistents Rihards Miķelsons
2018.gadā man uzdāvināja DVD ierakstu
«Maija dziedājumi dažādos Latgales nova-
dos 2017.gadā». Pateicoties izsludinātajam
ārkārtas stāvoklim valstī, beidzot atnāca
iespēja, kad man ir laiks vakaros klausīties
šos ierakstus un analizēt kā maija dziedā-
jumi notiek citos Latgales novados un
kādas dziesmas dzied citur. Un no sirds
priecāties par šo skaisto, vērtīgo Riharda
dāvanu. Populārākās Dievmātes dziesmas
Latgalē ir «Sveika Jyuras zvaigzne», «Es
Dīvmōti Svātū» un «Jaunova Svātō
Aglyunas bazneicā». Daudzi dzied arī
«Svāto Marija, Dīva dzemdeitōja»,
«Vaļdneica svātō», «Gūds Mairijai, gūds
un slava», «Mēs Dabasu Vaļdneicai dzī-
dim», «Ved myus pi Dīva, ak Marija».
Citur dzied arī senākas dziesmas kā «O
svātō Mōte», «Dzīd gūdu Marijai», «Pi
Tovu kōju», «Maja vokorā», «Maja lyug-
šonas» un «Pajem, Māmeņa, klēpī!» un
daudzas citas. Tā kā maija dziedājumi
notiek baznīcas Lieldienu liturģiskajā laikā,
tad dziedātāji nodzied arī kādu Lieldienu
laika dziesmu. Dzied dziesmas arī
Vissvētākās Jēzus Sirds godam, Kunga
Jēzus godam un Dīva godam. Daudzās vie-
tās ikvakara maija dziedājumus noslēdz ar
dziesmu «Vēļ reizi vokorā es syutu» un
vai dziedājumu «Debess  Karalīne, līksmo-
jīs». Dziesmu repertuāru izvēlas piemēro-
tāko dziedātājiem, kuri konkrētajā vakarā
ir atnākuši dziedāt pie krusta. Visskaistākie
Radio Marijas Latvijas veiktie maija dzie-
dājumu ieraksti ir tie, kuros rožukroni lūdz
un dziesmas (pat solo) dzied bērni un jau-
nieši. Pie daudziem krustiem tiek vilktas
«značkas» jeb uzdevumi, kas jāizpilda kon-
krētā dienā vai jāpilda visu maija mēnesi
Dievam un Dievmātei par godu. 

Negaidīti garais gavēnis un sociālā dis-
tancēšanās varbūt palīdz vairāk izprast
Jēzus mokas, ko Jēzus izcieta piesists pie
krusta. Latgalē Pestītāja figūru piesisto pie
krusta tautā sauc par «mūceņu». «Jā, tā
tautā saka mūsu mūceņš, mūsu Pestītājs.
Tas skaisti ir veidots no koka, no metāla.
Un ir svarīgi, lai pie ceļmalu un ciemu kru-
cifiksiem atrastos mūceņa figūra. Šī tradī-
cija tautā, saukt Pestītāja attēlu par mūceņu,
ir izveidojusies simbolizējot un pagodinot
Pestītāja mokas, ko viņš izcieta piesists pie
krusta. Ienākot baznīcā ticīgie pagodina
pie baznīcas ieejas esošo krustu un
Pestītāja figūru pieskaroties, noskūpstot un
pārkrustoties. Jau no bērnības, dodoties
vecmammai līdzi uz maija dziedājumiem,
atceros, ka šādi ar pieskārienu ceļmalas un
ciemu krustam un krusta zīmi pagodināja
Dievu. Tā kā krucifiksi ir augsti un Pestītāja
attēls atrodas augstu, tad pagodinām ar pie-
skārienu pieskaroties pie krusta, tik augstu,
cik augstu cilvēks var aizsniegt. Ienākot
baznīcā, ticīgi skūpsta Pestītāja tēla kājas,
jo krusts ar tēlu ir izvietots cilvēkiem pie-
ejama augstumā. Šobrīd pandēmijas Covid-
19 laikā ticīgie tiek aicināti neskūpstīt reli-
ģiskus priekšmetus, lai nepārnestu infekciju
vienam uz otru. Taču ceru, ka neskatoties
uz šobrīd esošo aizliegumu, šī skaistā tra-
dīcija neizzudīs un turpināsies arī nākama-
jos gadu simtos un gadsimtos,» pārdomas
atklāja Viļakas Romas katoļu draudzes prā-
vests Guntars Skutels.

Noslēdzoties maija dziedājumiem
maija mēnesī, pazemīgi un no sirds turpi-
nāsim lūgt Dievam palīdzību un aizsardzī-
bu mūsu ikviena dzīvei uz zemes. Īpaši
mēnesī ticīgie ir lūgties Jēzus Sirdij, jo
baznīca jūnija mēnesi ir pasludinājusi par
Jēzus Sirds mēnesi. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

maija lūgšanas dievam un dievmātei

dzidri zaļās krāsas nokrāsu piepildītais, dārza un lauka darbiem aizņemtais
maija mēnesis šogad atnāca ar daudziem jautājumiem vai mēs drīkstam

nākt un piedalīties maija dziedājumos, vai tomēr nedrīkstam.  Paldies dievam,
maija dziedātāju lūgšanas tika uzklausītas un pēc 12.maija valdība pieņēma
lēmumu, ka, ievērojot 2 metru attālumu, āra pasākumiem var pulcēties līdz 25 cil-
vēkiem. Laikam tikai, atklājot un iesvētot kādu krucifiksu, sapulcējas ap 25 vai
vairāk dalībniekiem. Katru dienu pie ceļmalu un ciemu krucifiksiem lūdzas vien
daži cilvēki, pie citiem krustiem lūdzās vairāk par 5 cilvēkiem, sestdienās un svēt-
dienās sapulcējas vairāk par desmit cilvēkiem. ir daudzi krustiņi, pie kuriem saor-
ganizējoties dzied vienu reizi mēnesī. ir krustiņi, kuri aiziet mūžībā. Kā klājas
krucifiksiem Viļakas novadā un ziemeļlatgalē var uzzināt iepazīstoties ar nemate-
riālās kultūras mantojuma  ekspertes Rutas Cibules veikto pētījumu, kas publi-
cēts Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē – kultūrvēstures objekti – krucifiksi
(http://balvurcb.lv/kb/index.php?CategoryID=32).
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otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc zem ko -
pības ministrijas ierosinājuma pieņēma
grozījumus ministru kabineta 2015. ga -
da 10. marta noteikumos Nr.126 «tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauk-
saimniekiem» pagarinot vienotā iesnie-
guma iesniegšanas termiņu no 22. maija
uz 15. jūniju.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusu izpla-
tību un esošos ierobežojumus, šogad ir
pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas
termiņš no 22. maija uz 15. jūniju un attiecī -
gi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš
ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam.

Vienotā iesnieguma termiņš pagarināts,

jo lauksaimniekiem šobrīd nav iespējams
saņemt klātienes konsultācijas, aizpildot
vienoto iesniegumu. Šogad Lauku atbalsta
(LAD) darbinieki sazinās ar tiem lauksaim-
niekiem, kuriem iepriekšējā gadā bija
nepieciešama palīdzība aizpildīt iesniegu-
mus. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aiz-
pildīts, pamatojoties uz 2019. gada atbalsta
iesnieguma datiem un lauksaimnieka pa
tālruni sniegto informāciju par izmaiņām
tajos. LAD darbinieki ar lauksaimnieku
pārrunā aizpildītā vienotā iesnieguma satu-
ru, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pie-
teikto platību, deklarētos kultūraugus un
to platības, pieteiktos atbalsta veidus.

Lauksaimnieku pa tālruni izteiktais mut-
vārdu iesniegums ir pamats vienotā iesnie-
guma iesniegšanai. Saruna ar lauksaimnie-
ku tiek ierakstīta un kalpo kā apliecinājums
datu pareizībai.

Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki
ar LAD  var konsultēties, zvanot pa tālruni
67095000.

Grozījumi arī paredz iespēju LAD
nepieciešamības gadījumā šogad pieprasīt
no lauksaimnieka lauka fotogrāfiju, lai pār-
liecinātos par attiecīgās platības atbilstību
atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Tā kā
ir jāievēro sociālā distancēšanās, var vei-
doties situācijas, kad LAD nevarēs veikt
pārbaudes uz vietas saimniecībā un lauka

fotogrāfijas varētu tikt pieprasītas gadīju-
mos, ja izvērtējot visus pieejamos tālizpētes
materiālus, nebūs iespējams pārliecināties
par attiecīgās platības atbilstību maksājuma
saņemšanas nosacījumiem.

MK noteikumi «Grozījums Ministru
kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos
Nr.126 «Tiešo maksājumu piešķiršanas kār-
tība lauksaimniekiem»» stāsies spēkā pēc
to publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas vēstnesis».

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muce  -
niece, Preses un sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītāja (tālr.: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv)

2020. gadā tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 15. jūnijam

iedzīVotāJu ziNāŠaNai / VĒstuRe

Pēc ii pasaules kara tika veidoti
kolhozi. Kolhozs bija kolektīvās

saimniecības forma Padomju savienības
austrumu bloka valstīs, kas īpaši attīs-
tījās pēc 1949. gada 25. marta deportā-
cijām. Viļakas apriņķī, laika posmā no
1949.gada 26.-31. martam izveidojās 
47 kolhozi. Kolhozos iešana bija brīv-
prātīgi – piespiedu kārtā, jo kolhozos
apstrādājama zeme un ēkas bija valsts
īpašums. zemniekiem piederēja tikai
sīkais inventārs. tie, kuri nestājās, bija
spiesti maksāt augstus nodokļus, kurus
nevarēja samaksāt, tādēļ bija divi
varianti- vai nu braukt uz pilsētu, vai
tomēr stāties kolhozā. 

Viduču ciema padomes kolhozs «Jau -
nais spēks» izveidots 1949. gadā. Kolhozs
izvietojās Ķiras upes kreisajā krastā. 1949.
gadā kolhoznieki par katru darba dienu
saņēma 7 kg graudu, bet par nodotajiem
liniem viņi vēl papildus saņēma kviešus
un cukuru. Lopi bija apgādāti ar barību.
Savāktā barība tika pakļauta stingrai kon-
trolei. Lopu slaukšanas un ēdināšanas laiks
tika stingri reglamentēts.  Kolhoza priekš-
sēdētājs Duļbinskis. Viņš katru vakaru
apspriedās ar brigadieri par plānotajiem
darbiem nākamajai dienai. 1950. gadā kol-
hozā tika ievilkta elektrības līnija, telefona
centrāle atradās Kvintē. 1950. gada maijā
kolhozam  pievienojās septiņas viensētnie-
ku saimniecības. Šajā gadā kolhozam pie-
vienojas cits Viduču ciema padomes kol-
hozs «Aizupe», jo tas ir bijis ļoti neliels.

1951. gadā bija diezgan daudz problē-
mu- lopu kūtis nebija izremontētas, jaun-
būvēta cūku kūts bija bez logiem un jumta,
telpās atradās dažāda vecuma cūkas, neno-
dalītas ar aizgaldiņiem, kas ļoti traucēja
cūku barošanu. Liniem lielu postu var
nodarīt spradži. Lai tos apkarotu, Viduču
ciema padomes kolhozs Jaunais spēks jau
laikus iegādājās ķimikālijās spradžu iznī-
cināšanai. Parādoties uz linu sējumiem
spradžiem, visās brigādēs sāka to apkaro-
šanu ar kalcija arsenātu un preparātu DDT.  

1954. gadā kolhozā bija liela problēmas
ar grāmatvedību, tika slikti uzskaitīts sīkais
inventārs. Kolhozs «Jaunais spēks» uzskai-
tīja tikai tekošā gada inventāru un tā kā
bieži mainījās brigadieri, tad pateikt cik
daudz un kam izdots inventārs nevarēja.
Problēmas bija arī ar kolhoznieku darba
uzskaiti, kādam varēja ielikt par nenostrā-
dātam darba stundām vairāk nekā tam, kurš
reāli strādāja. Produkcijas uzskaite arī sagā-
dāja rūpes. No 1952. gada līdz 1954.
gadam kolhoza priekšsēdētājs bija Āboliņš.
1954.gada kolhoza priekšsēdētājs bija
Duļbinskis.

1955. gadā pabeigta un nodota eksplua-
tācija  liellopu kūts – 125 govīm. Kūtī

mehanizēts barības un mēslu transports,
ierīkota automātiskā dzirdīšana, izbūvēta
barības virtuve, kurā iekārtota barības suti-
nāmā tehnika, uzstādīta ekseļmašīna. 1955
gadā uzceltas skābbarības tvertnes – 300 t
(kurās sagatavots 150 t  pirmklasīgās kuku-
rūzas skābbarības.  1955.gada iegādāts
traktors – HTZ-7, sējmašīna, kultivators, –
KON 2,8, automašīna-pašizkrāvējs, kartu-
peļu raža ar uzlabojusies. Ir bijušas arī
problēmas, daudzi kolhoznieki aizgājuši
no kolhoza un nestrādā, bija arī tādi, kuri
dzīvo  kolhozā, bet darbā nepiedalās, prob-
lēmas ar disciplīnu. 1956.gadā uzcēla cūku
kūti  un ēku labības kulšanai.

1956. gadā priekšsēdētājs Musakovs.
Ieņēmumi 749 000 rubļi.  Galvenos ienā-
kumus devusi linkopība. No tiem par
liniem 679 000 rubļu, jo tika uzlabota linu
novākšana, pirmapstrāde un šķirošana. No
lopkopības ieņemti 55 000 rubļu.

No arteļa «Jaunais spēks» biedru kop-
sapulces «Priekšsēdētājs Musakovs norā-
dīja, ka 1955. gadā lini bija izauguši labi,
bet nevīžīgas, paviršas un nepilnīgas apstrā-
dāšanas dēļ, daudz linu tomēr aizgāja bojā.
Lai neatkārtotu pagājušā gada pieļautās
kļūdas, bija  jāstrādā daudz rūpīgāk, cik
vien iespējams, vairāk jāmehanizē darbi,
piemēram, linu plūkšanā, atspoguļošanā,
kulstīšanā. Nedrīkst pieļaut arī to, ka vai-
rākas linu partijas mērcē vienā un tajā pašā
ūdenī (mārkā) utt».

Redzamus panākumus piena ražošanā
guvuši kolhoza lopkopji. Salīdzinot ar
pagājušo gadu, izslaukumi 1956. gadā gan-
drīz divkāršojušies. Taču jāatzīmē, ka no
lopkopības iegūtā produktivitāte, sevišķi
no cūkkopības, vēl tālu neapmierina šīs
dienas prasības, kam par iemeslu galveno-
kārt ir nepietiekoša barības deva. Lai nāko-
šā ziemā kolhoza ganāmpulku pietiekošā
daudzumā nodrošinātu ar barību, bija pere-
dzēts 1956. gadā iesēt 25 ha kukurūzas,
40-50 ha zaļbarības kultūru, 190 ha āboliņa,
iestādīt 40 ha kartupeļu, 6 ha dārzāju. Lai
iegūtu no ha ne mazāk kā 11 tonnas kartu-
peļu, tos stādīja tikai kvadrātligzdās, mēs-
los ar minerālmēsliem, kā arī kūdras un
kūtsmēslu maisījumu.

Līdz šim kolhozā mazās platībās audzē-
ja dārzeņus, sīpolus, kāpostus, gurķus,
galda bietes. Tos labi kopa, izaudzēja bagā-
tu ražu, kuru pārdeva pilsētas iedzīvotā-
jiem, dodot labus ienākumus. Lai iesaistītu
kolhoza ražošanas darbā gados vecākus
kolhozniekus un mājsaimnieces arteļa
valde nolēma sadalīt dārzeņu audzēšanu
pa kolhoznieku sētām, nododot šim nolū-
kam katras ģimenes rīcībā 0,10 ha zemes.
Par dārzeņu izaudzēšanu minētājā platībā
aprēķināja 20 izstrādes dienas un uz katru
izstrādes dienu garantēti izmaksāja 2 kg

graudu, 10 rubļu naudas un, ja kolhoznieks
izaudzēja lielāku ražu nekā paredzēts plānā
tad 40 procentus saņema arī no virs plāna
izaudzētajiem dārzeņiem. Govju fermas
bija tīras un paši lopi arī tīri un paēduši.
Pie fermu lauciņos bija audzētas lopbarības
saknes. Kolhozā govis kopja astoņas lop-
kopējas-slaucējas, kuras nodrošinātās ar
kopmītnēm.

Kolhoza «Jaunais spēks» būvniecības
brigādes ļaudis strādāja pie kartupeļu nolik-
tavas būvēšanas. Jau šī gada 15. septembri
jauno noliktavu nodeva ekspluatācijā. Šāda
kartupeļu glabātuve kolhozam ļoti noderī-
ga, jo nebūs kartupeļiem un citiem sakņau-
giem jāziemo uz lauka, kur katru gadu iznā-
ca krietni zaudējumi. Ērtības būs ārā tanī
ziņā, ka ziemā varēs pārlasīt un atšķirot
kartupeļus, kas sākuši bojāties, tos savlai-
cīgi izmantojot saimnieciskām vajadzībām.
Jaunajā noliktavā varēs ievietot ap 200 ton-
nas kartupeļu.

Kolhozā bija vasaras nometnes skolē-
niem. Vasaras nometnes tika atklātas ar
dziesmām un dejām. Vasaras nometne
1958. gadā ilga līdz 27. augustam, kad
Medņevas pagasta klubā sniedza pēdējos
priekšnesumus – skanēja pašu skolēnu
sacerētās dziesmu parodijas. Skolēnu
nometnes bija tradīcija. Skolēni gulējuši
teltīs, cēlušies pēc signāla un veikuši rīta
rosmi, taču viņu galvenais uzdevums bija
palīdzēt kolhozam «Jaunais spēks» piemē-
ram, ravēšana un stādīšana. Kolhozam palī-
dzēja Viļakas vidusskolas jaunieši, piemē-
ram, vētīja graudus. Tika rīkoti draudzības
vakari ar Pitalovas vidusskolu.

Šajā gadā kolhozs iegādājās lopbarības
drupinātājus – DKU-1,2.  Kolhozā 1958.
gada atzīmēti Līgo svētki. Katrā brigādē
vārīts Jāņu alus, siets siers, plkst. 21.00
tika atklāts svinīgais Līgo vakars. Tika
apbalvoti čaklākie kolhoza darbinieki.
Dedzināja darvas mucas. Kolhozam bija
arī savs pastnieks.

1959. gada priekšsēdētājs Kevišs.

Nezāļu ķīmiskā apkarošana – vērtīgs un
neatliekams pasākums, ko aizvien plašāk
sāka pielietot arī Abrenes rajona lauku dar-
baļaudis. Apkarojot nezāles ar rokām, tiek
patērēts daudz pūļu un laika. Darbs ir maz-
ražīgs. Pielietojot ķīmisko apkarošanu, tiek
ietaupīts darbaspēks, darbs tiek veikts ātrāk
un labāki ir rezultāti. Kolhozam bija neliela
galdnieku darbnīca, kur tika izgatavoti rati.
Vēlāk kolhozs «Jaunais spēks» tika pie-
vienots padomju saimniecībai Šķilbēni.

Atsauces:
• Smirnovs, F, «Kolhozi iegādājas lauk-

saimniecības mašīnas un darbarīkus»,
Latgales zemnieks Nr.16, 1958.gads;

• baikovs, M, «Jauna kartupeļu nolik-
tava, Latgales zemnieks», Latgales zem-
nieks Nr. 116, 1957.gads;

• Logins, «Darbs kļūst ražīgāks,
Latgales zemnieks», Latgales zemnieks Nr.
73, 1959.gads;

• Ārmanis, H, «Uzlabot atskaiti rajona
kolhozos», Latgales zemnieks Nr. 131,
1958.gads;

• Avots, K, «Kolhoza Jaunais spēks
panākumi», Latgales zemnieks Nr. 125,
1949.gads;

• Atliks, V, «Kolhoza «Jaunais spēks»
augšupeja», Latgales zemnieks Nr. 21,
1956.gads;

• Vasiļjeva, A, «Kolhoznieki lemj»,
Latgales zemnieks Nr.49, 1956.gads;

• Grava, J, «Telefonizē kolhozu»,
Latgales zemnieks Nr. 59, 1950.gads;

• Armanis E, «Apkaro kaitēkļus»,
Latgales zemnieks Nr.88, 1951.gads;

• Skara, A, «Kolhozs paplašinās»,
Latgales zemnieks Nr.65, 1950.gads;

• maziņa, M, «Lielāks kolhozs - plašā-
kas iespējas», Latgales zemnieks Nr.97,
1950.gads;

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada
muzeja vadītāja R. Gruševa

Kolhozs «Jaunais spēks» 20. gs  50-to gadu avīzēs

Kolhoza Jaunais spēks cūku kūts 1956.gadā

Paziņojums
Ņemot vērā ārkārtējās situācijas turpināšanos, AS «Nordeka» uz nenoteiktu laiku

atceļ reisu izpildi maršrutā Rīga – Gulbene – Balvi – Viļaka – Žīguri 

plkst. 16:05 no Žīguriem, plkst.16:20 no Viļakas AO uz Rīgu un
plkst. 10:20 no Rīgas SAO, plkst.14:25 no Viļakas AO uz Žīguriem ar izpildi

svētdienās.
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Viļakas no vadā 2020. gada maijs

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

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

Liepnas upes pārgājiena 2.daļa

Pirms maija brīvdienām, sagaidot
piemērotus laikapstākļus, tūrisma spe-
ciālistei inesei matisānei un dabas pār-
zinātājai andrai Korņejevai pievienojās
arī novadpētniece evita zaremba-Krī -
gere, lai dotos otrajā pārgājienā pa
Liepnas upes ieleju. Šoreiz braucām līdz
Katlešiem, kur mašīnu atstājām pie
bijušās mežniecības un pārgājienu uzsā-
kām no Liepnas upes tilta. Šķērsojām
tiltu un pa upes labo krastu devāmies
līdz Kaķīšu akmenim un tad gar bijušo
kokaudzētavu līdz ceļam, pa kuru devā-
mies atpakaļ uz sākuma vietu, mērojot
4,7 km 4 h. Lai gan pārgājiens šoreiz
pēc noietajiem kilometriem bija nedaudz
īsāks kā pagājušo reizi, kad tika  noiets
5 km, ceļā pavadījām vienu stundu
ilgāk, jo bija tik daudz patīkamu pār-
steigumu, gan atklājot jaunus augus,
gan vērojot dzīvnieku atstātās pēdas.

Nokāpjot lejā pie tilta, gar upi iet vecais
ceļš, kur, nedaudz paejot, mūs sagaidīja
pirmais pārsteigums. Upes līkumā nogru-

vuma dēļ ir radušies iespaidīgi koku sane-
sumi. Pēc brīža dažās minūtēs piedzīvojām 
gan krusu, gan lietu, bet vēlāk jau laikap-
stākļi bija mums labvēlīgi.  Vietām upe ir
taisna, bet citviet savukārt, izvij līkumu
līkumus.

Šoreiz manījām tādus augus kā efeju
sētložņas, pamīšlapu pakrēslītes, vijolītes,
pavasara debestiņas, kasūbijas gundegas,
daudzgadīgo kaņepi un dažāda veida sūnas.
Upes krastos vietām ievijušās purva pure-
nes un jaunie paparžu dzinumi tā vien
spraucas no zemes ārā. Vietām parādās
pazemes avotiņi un koku saknes, kas kā
garas bārdas pārkaras pāri stāvajiem kras-
tiem. Pārsteidza dzilnas atstātās pēdas, 
meklējot barību, satrūdējušajos kokos un
bebru skaistie amatnieka izstrādājumi, 
kuri liek domāt, ka vietām koku līdz galam
nav nograuzuši apzināti, vēloties parā-
dīt savu talantu. Tikmēr citviet sakritušie
koki veido pārejas pār upi un dažviet, kur
Liepna mutuļo skaļāk ir iespēja to šķērsot.
Pie upes manījām arī kāda dzīvnieka pē-

das, kas liek noprast ka meža zvēri labprāt
šeit veldzējas. Atklājām arī  bērzu, kurš
neraksturīgi bija rūsgani sarkanā nokrāsā,
interesanti būtu uzzināt, kā viņš ticis pie
tādas nokrāsas.

Tālāk jau nonācām pie bijušām Kat-
lešu ūdensdzirnavām, par kuru seno krāš-
ņumu vairs liecina tikai drupas. Meklējot
informāciju par Katlešu dzirnavām uzzi-
nāju, ka dzirnavu ēka bija uzbūvēta pie
dambja un pirmais stāvs bija mūrēts no
šķeltiem akmeņiem un aizmugures siena
balstīja dambi, bet otrais stāvs bija būvēts
no koka. 

Pie dzirnavām var redzēt drupas arī no
bijušajām slūžām un tilta, kas savienoja
abus krastus. Mēs varam tikai mēģināt iztē-
loties, kā šeit kādreiz izskatījās, kad bija
saglabājies zemes dambis, kas aizsprostoja
senleju līdz pretējam krastam, kad darbojās
ūdensdzirnavas un kokzāģētava un applū-
dis bija dzirnavu ezers. Šī bija vieta, kur
gribējās uzkavēties. Vasaras pilnbriedā šeit
viss būs saaudzis ar papardēm, bet tagad

viss vienos vizbulīšu ziedos. 
Nedaudz atpūtāmies un turpinājām

doties tālāk un, jo tālāk gājām, jo upe
paliek plašāka un vietām seklāka, līdz
nonācām pie Lielā akmens.

Secinājām, ka  Liepna atklājas drosmī-
gajiem, jo maršruts nav dabā marķēts, bet
ja esi ar kartēm uz «tu» vai pat uz «Jūs»,
ejot gar krasta līniju apmaldīties nevaja-
dzētu. Ja izdomā, ka vēlies doties atklāt
Liepnas upi, vari izvēlēties sev tīkamāko
pārgājiena maršrutu. Šoreiz uzzinājām arī
Katleša lielā akmens izmērus, par ko pal-
dies Annai Āzei, kura savulaik veikusi
mērījumus. Akmens ir 2,52 m augsts un tā
apkārtmērs 6,03 m. No Katlešu bijušās
mežniecības netālu atrodas arī Simonskija
dižozols.

Ja vēlies uzzināt sīkāk par pārgājiena
iespējām Liepnas upē sazinies ar tūrisma
speciālisti pa epastu turisms@vilaka.lv

Tekstu sagatavoja - tūrisma speciāliste 
I. Matisāne

Foto: I. Matisāne un Andra Korņejeva
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